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สวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค  2) กลุมผลประโยชน  3) กลุมนักทองเท่ียวชาว
ไทยและชาวตางประเทศ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคการใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีและศึกษาถึงเสนแบงแยกระหวางความเช่ือทาง
ศาสนากับความเปนวิทยาศาสตร และวิธีการเจรจาตอรองของคนทองถ่ินในประเพณีบ้ังไฟพญานาค
รวมท้ังศึกษาถึงความคาดหวังของการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในทามกลางกระแส 
โลกาภิวัตน 

 
ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการใหความหมายหนักไปในดาน

ปรากฏการณธรรมชาติและพญานาคตามความเช่ือทางศาสนาผสมปนเปกับปรากฏการณธรรมชาติ 
 
สวนการใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค กลุมทองถ่ินใหเหตุผล

ของการดํารงอยูของประเพณีวาเปนประเพณี  / วัฒนธรรมเกาแก   ซ่ึงตางจากกลุมนักทองเท่ียวให
เหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีไปในดานประเพณี / วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ / สังคม ท้ังสอง
อยางรวมกัน  และจากการศึกษาหาเสนแบงแยกของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในกลุมทองถ่ินและ
กลุมนักทองเท่ียว  พบวา มีเสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินระหวางความเช่ือทางศาสนาและความ
เปนวิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตนอยูในกลุมทองถ่ินและกลุมนักทองเที่ยว  แตเสนแบงแยกนี้มี
ความบางเบามากและสลับกันไปมาระหวางความเชื่อทางศาสนากับทัศนะความเปนวิทยาศาสตร
โดยจะมีความก้ํากึ่งอยู  จะไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งไมมีการขึงตึง  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไม

  ฆ 
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มีการตัดสินใจอยางเด็ดขาด เปนแคเพียงเสนกั้นเขตแดนระหวางความเช่ือทางศาสนากับความเปน           
วิทยาศาสตรเทานั้น 

 
กลุมตัวอยางท้ังสามกลุม มีความคาดหวังอยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารง

อยูตอไปไดในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  โดยการใชวิธีการอนุรักษประเพณีทองถ่ินเปนวิธีการ
ปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ง 
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Abstract 
 

This research is a qualitative study, using in-depth interview, focus group discussion 
and participatory observation as main methodologies in data collection.  There are three sample 
groups for the study as follows: 1) local people who are subdivided into two smaller groups – 
local group who are involved in the organization of the naga fireballs ritual and those who have 
no involvement in the naga fireballs ritual; 2) interest groups; and 3) local and foreign tourists.  
The objective of the study is to study the following: a) the giving of meaning and reason for 
existence of the naga fireballs ritual; b) the dividing line between religious beliefs and science in 
the way the samples relate to naga fireballs ritual; c) negotiation methods of local people who 
participate in the naga fireballs ritual and their expectation about the ritual’s existence amidst the 
ongoing currents of globalization. 

 
The research finds that most of the samples studied tend to give meaning to the ritual 

as a natural phenomenon related to the epic creature naga according to the Buddhist religious 
belief. 
 
 As for the rationalizing for the existence of the naga fireballs ritual, the local group tend 
to consider it as ancient tradition and culture while the tourist group tend to rationalize in terms of 
tradition, culture, economy and society or all of them combined.  In terms of the dividing line 
between religious and scientific beliefs, the study finds that the dividing line is present in both the 
local group and the tourist group.  But this dividing line is very thin and sway back and forth 
between religious and scientific beliefs.  There are apparent overlapping grounds of both types of 
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beliefs without extreme positions taken.  This shows that the sample groups are not entirely 
determined in their decision about the naga fireballs ritual in terms of religious and scientific 
beliefs. 
 
 All the three sample groups expect that the naga fireballs ritual will survive amidst the 
currents of globalization, by using the conservation of local tradition as a major operational 
method in sustaining its existence. 
 
 
 DPU



 
บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

คนอีสานในแถบลุมน้ําโขงมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาแตโบราณกาลท่ีวาเปนเทพ
แหงเมืองบาดาลที่คอยปกปองคุมภัยใหแกผูท่ีอาศัยในแถบลุมน้ําโขง  ซ่ึงหนองคายก็เปนจังหวัด
หนึ่งท่ีมีความเช่ือดังกลาว จนเปนผลตอการดํารงชีวิตไมวาจะเปนการปลูกบานเรือนและส่ิงกอสราง        
โรงเรียน  โรงแรม การเกษตรกรรมที่เกี่ยวของกับปริมาณน้ําฝน   การเจ็บปวยหรือโชคชะตาราศี  
ตาง ๆ รวมถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในแตละฤดูกาล 

 
จากการเลาสืบตอกันมาต้ังแตคร้ังปูยาตายายวา  ในแมน้ําโขงมีเทพเจาทางน้ําเรียกวา           

“พญานาค” อาศัยอยู  ในแตละปจะมีผูเสียชีวิตในแมน้ําโขงจํานวนไมนอย  ชาวบานเชื่อวาเปน
เพราะการกระทําของเทพเจาทางน้ํา  จึงไดสรางศาลเจาแมสองนาง  ( เทพเจานางน้ํา )  ข้ึนท่ีริมฝง
แมน้ําโขง  เพื่อเซนไหวบวงสรวงใหปกปองคุมครองมิใหประสบอันตรายและเกิดสิริมงคลแกผูท่ี
ประกอบอาชีพทางน้ําเปนประจําทุกป  ดังปรากฏมีศาลเจาแมสองนางอยูริมฝงแมน้ําโขงท่ีอําเภอ
เมืองหนองคาย   อําเภอโพนพิสัย   อําเภอบึงกาฬ 

 
ภาพท่ี 1  แสดงศาลเจาแมสองนาง ตั้งอยูท่ีปากหวยหลวง  คุมวัดศรีเกดิ  อําเภอโพนพสัิย 
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นอกจากความเชื่อท่ีเลาสืบตอกันมาแลว ในปจจุบันนี้ยังมีช่ือสถานท่ีท่ีแสดงถึงความ
ผูกพันของคนไทยกับนาค  และยังคงเปนสถานท่ีเขตทะเลเกือบท้ังหมดดังท่ี  จินดา  เทียมรมย   
กลาวไวมีดังตอไปนี้ 

“ เปนช่ือตําบลวา  ขนาบนาค  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช,  นาคาในจังหวัดระยอง  เปน
ช่ือเกาะนาคานอยและนาคาใหญ,  ในจังหวัดภูเก็ต  เปนช่ือหนองน้ํา,  ในจังหวัดบุรีรัมยวา นาคโคก
สิงห, ช่ือคลองนาคราช ของจังหวัดชุมพร  กับนาคานุยท่ีระนองกับเปนช่ือทุงนาคราช  อีกท้ังนาค
คลอในจังหวัดกาญจนบุรี ” 

 
พญานาคในพระพุทธศาสนา 
 

เ ร่ื องของนาคและพญานาคมีปรากฏในพุทธประ วัติ และ ตํานาน ท่ี เกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนาหลายแหง  โดยเฉพาะผูชายท่ีจะเขาสูพิธีอุปสมบทจะไดรับการเรียกขานวา “ นาค ”  
สาเหตุท่ีเรียกเชนนี้  เพราะมีความเชื่อมาจากนาคท่ีแปลงกายเปนมนุษยมาบวชเม่ือถูกจับไดวาเปน
นาคก็ตองสึก  นาคนั้นจึงขอฝากนามไวถาใครมาขอบวชก็ใหเรียกคนนั้นวา “ นาค ”  ซ่ึงมีกลาวไว
ในพระไตรปฎก ดังนี้   

 
นาคตัวหนึ่งอึดอัดระอาเกลียดกําเนิดนาค  นาคนั้นไดมีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ  

เราจึงจะพนจากกําเนิดนาคและกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเร็วพลัน  คร้ันแลวไดดําริตอไปวา  พระ
สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล   เปนผูประพฤติธรรม  ประพฤติสงบ  ประพฤติพรหมจรรย  
กลาวแตคําสัตย  มีศีล มีกัลยาณธรรม  หากเราจะพึงบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
ดวยวิธีเชนนี้  เราก็จะพนจากกําเนิดนาคและกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเร็วพลัน  คร้ันแลวนาคนั้นจึง
แปลงกายเปนชายหนุม  แลวเขาไปหาภิกษุท้ังหลายขอบรรพชา  ภิกษุท้ังหลายจึงใหเขาบรรพชา
อุปสมบท 

 
สมัยตอมา  พระนาคนั้นอาศัยอยูในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่ง  คร้ันปจจุบันสมัยแหง

ราตรี  ภิกษุรูปนั้นต่ืนนอนแลวออกไปเดินจงกรมอยูในท่ีแจง  คร้ันภิกษุรูปนั้นออกไปแลวพระนาคก็
วางใจจําวัด  วิหารทั้งหลังเต็มไปดวยงู  ขนดยื่นออกไปนอกหนาตาง  คร้ันภิกษุรูปนั้นผลักบาน
ประตูดวยตั้งใจจักเขาวิหาร  ไดเห็นวิหารท้ังหลังเต็มไปดวยงู  เห็นขนดยื่นออกไปทางหนาตาง  ก็
ตกใจจึงรองเอะอะข้ึน 
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ภิกษุท้ังหลายพากันวิ่งเขาไปแลว  ไดถามภิกษุรูปนั้นวา  “ อาวุโสทานรองเอะอะไป
ทําไม ” 

ภิกษุรูปนั้นบอกวา “ อาวุโสท้ังหลาย  วิหารนี้ท้ังหลังเต็มไปดวยงู  ขนดยื่นออกไปทาง
หนาตาง ” 

ขณะนั้นพระนาคไดตื่นข้ึน เพราะเสียงนั้น แลวนั่งอยูบนอาสนะของตน 
ภิกษุท้ังหลายถามวา “ อาวุโส ทานเปนใคร ” 
นาคตอบวา  “ ผมเปนนาคขอรับ ” 
ภิกษุ “ อาวุโส ทานไดทําเชนนั้นเพื่อประสงคอะไร ” 
พระนาคนั้นจึงแจงเนื้อความแกภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี

พระภาค 
 

ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเหตุท่ีเปนเคามูลนั้น  และเปน
เหตุแรกเกิดไดทรงประทานพระพุทธโอวาทแกนาคนั้นวา 

 
“ พวกเจานาคมีความไมงอกงามในพระธรรมวินัยนี้เปนธรรมดา  ไปเถิดเจานาคจงไป

รักษาอุโบสถ  ในวันท่ีสิบส่ี  ท่ีสิบหา  และท่ีแปดแหงปกษนั้นแหละ  ดวยวิธีนี้เจาจักพนจากกําเนิด
นาค  และจักกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเร็วพลัน ” 

 
คร้ันนาคนั้นไดทราบวา  ตนมีความไมงอกงามในพระธรรมวินัยนี้เปนธรรมดา  ก็เสียใจ

หล่ังน้ําตา  สงเสียงดังแลวหลีกไป 
 

ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา 
 

“ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อนุปสัมบันคือดิรัจฉาน  ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท  ท่ีอุปสมบทแลว
ตองใหสึกเสีย ” 

 
ดวยเหตุนี้เอง  นาคไดฝากช่ือไวใหเรียกผูท่ีจะบวชวา  “ นาค ”  และท่ีตองซักถามผูท่ีมา

ขอบวชวา  “มนุสโสสิ ”   เปนมนุษยหรือ  ก็เพื่อใหแนใจวาไมใชพวกอมนุษยแปลงตัวมาบวช  
นั่นเอง 
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ภาพท่ี 2  แสดงภาพนาคกอนบรรพชาเปนพระสงฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังมีตํานานความเช่ืออีกวา  สมัยพุทธกาลคร้ังพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเสวยวิมุติสุขอยู
ใตตนมุจลินท  ( ตนจิก )  ในระหวางนั้นไดมีฝนตกหนักถึง  7  วัน  7 คืน  พญานาคตนหน่ึงอาศัยอยู
ในบึงบริเวณใกลเคียงแหงนั้น  คือ  พญามุจลินทนาคราช  เกรงวาพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรง
ลําบาก  เพราะตองนั่งตากฝนท่ีตกลงมาไมยอมหยุด  พญามุจลินทจึงข้ึนจากบึงมาขดตัวรอบ  ๆ  ให
เปนบัลลังกถึง  7  ช้ัน  จากนั้นก็แผพังพานเหนือพระเศียรเพื่อเปนท่ีกําบังลมฝน 

 
ภาพท่ี 3  แสดงพญามุจลินทขดตัวใหเปนบัลลังก 7  ช้ัน แผพังพานเหนือพระเศียร 
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นี่คือเหตุอันเปนตนกําเนิดของพระพุทธรูปปางนาคปรก  ซ่ึงเปนพระบูชาของผูท่ีเกิดวัน
เสาร 

 
ภาพท่ี 4  แสดงพระพุทธรูปปางนาคปรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท้ังสองตํานานท่ีเลาขานตอกันมานี้และรวมถึงคํากลาวของจินดา  เทียมรมย เปนส่ิง
แสดงใหเห็นถึงความผูกพันและความเช่ือกันวา  พญานาคมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยมาอยางชานาน 

 
ตามความเช่ือของคนโบราณเช่ือวาในลุมแมน้ําโขงเปนท่ีสิงสถิตของพญานาค  ฉะนั้น

เม่ือเกิดปรากฏการณประหลาด  คือ มีลูกไฟพุงข้ึนจากลําน้ําโขงในคืนวันออกพรรษาทุกป  เปนเหตุ
ใหเช่ือกันวาลูกไฟนั้นเปนบ้ังไฟพญานาค 

 
ส่ิงท่ีเรียกกันวาบ้ังไฟพญานาคจะมีมาต้ังแตคร้ังใด  ไมมีหลักฐานกลาวไว  แตจากการ

รวบรวมขอมูลจากคนเฒาคนแกท่ีมีอายุ 70 – 80  ปข้ึนไป  ตางก็เลาวา  ไดเคยพบเห็นมาต้ังแตเปน
เด็ก  และไดยินไดฟงจากพอแมตอ  ๆ  กันมา  ในสมัยกอนผูท่ีพบเห็นลูกไฟประหลาดนี้  ก็ไมไดคิด
วาเปนบ้ังไฟพญานาค  พวกชาวบานท่ีออกหาปลาในแมน้ําโขง  เมื่อพบลูกไฟดังกลาวก็จะรีบพาย
เรือเขาหาฝง  และเรียกลูกไฟเหลานั้นวา  “ บ้ังไฟผี ” 
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ลุงคํามี  บุญดี  อายุ 70 ป  อาศัยอยูคุมวัดไทย  อําเภอโพนพิสัย  มาต้ังแตกําเนิด  ไดเลาให
ฟงวา 

 
“ ลูกไฟที่วานี้ผมเห็นมาต้ังแตเด็ก  ๆ  คนเฒาคนแกยังเคยเลาใหฟงวา  เห็นลูกไฟอยางนี้

มาต้ังแตเกิดเหมือนกัน  แลวยังเรียกขานวา  “ บ้ังไฟผี ”  จะพบเห็นเฉพาะวันออกพรรษาเทานั้น      
เม่ือคร้ังท่ีผมยังเด็กมักออกหาปลากับพวกผูใหญเม่ือเกิดลูกไฟ  ข้ึนมาก็มีความกลัวอยูเหมือนกัน  แต
เม่ือโตข้ึนก็เห็นเปนเร่ืองธรรมดา  นอกจากเกิดข้ึนในแมน้ําโขงแลว  เม่ือวันออกพรรษาในบางพื้นท่ี
ของอําเภอโพนพิสัยไมวาจะเปนบอน้ําหรือสระ  คู  คลองจะมีปรากฏการณท่ีวานี้เสมอ ” 

 
เหตุท่ีบ้ังไฟผีตามท่ีชาวบานเรียกมาแตกอนจนกลายมาเปนบ้ังไฟพญานาคนั้นก็

เนื่องมาจากคติความเช่ือของคนโบราณ  เม่ือพอเห็นแสงตามทุงตามหนองคลองบึงก็เขาใจวาเปนผี   
เชนเห็นแสงวาบ  ๆ  สีเขียวเปนดวงโต  ก็เขาใจกันวาเปนผีกระสือ  สวนบ้ังไฟผีแปลกออกไป  คือ
พุงข้ึนไปเบ้ืองสูง  เชนเดียวกับบ้ังไฟหรือบองไฟ  ของชาวอีสานท่ีจุดในพิธีขอฝน  หรือจุดบ้ังไฟ
ถวายแถน  และบ้ังไฟเหลานี้นิยมทําเปนรูปพญานาคประดับ  แตเผอิญบ้ังไฟผีเกิดในลําแมน้ําโขง 
ซ่ึงมีความเช่ืออยูแลวท่ีวา  พญานาคเปนเทพแหงเมืองบาดาลที่คอยปกปองคุมภัยใหแกผูท่ีอาศัยใน
แถบลุมน้ําโขง  จึงอาจเปนเหตุหนึ่งท่ีมีผูคิดเปล่ียนช่ือ  บ้ังไฟผีเปนบ้ังไฟพญานาค 

 
บริเวณท่ีพบบ้ังไฟพญานาคมีหลายแหง  เชนบานวัดหลวง  บานจอมนาง   ปากหวยเป   

บานน้ําเป  บริเวณตล่ิงหนาวัดไทยในเขตสุขาภิบาลจุมพล   อําเภอโพนพิสัย  ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีบ้ังไฟ
พญานาคเกิดข้ึนมากท่ีสุด   นอกจากนี้ในตางประเทศก็มีปรากฏที่เจดดาห  ริมทะเลแดง  ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบียโดยเรียกกันวา  “ พระเจามาโปรด ”  และมีบันทึกกันมากวา  100  ป  สวนใน
สหรัฐอเมริกาก็เกิดข้ึนท่ีมารฟา  ทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองเอลปาโซ ( EI  Paso ) มลรัฐเท็กซัส
และมีช่ือปรากฏการณวา “ Ghost  light ” หรือ “ Marfa  light ”  กลาวกันวาเกิดข้ึนทุกปโดยเร่ิม
บันทึกกันมาต้ังแต พ.ศ. 2426  นอกจากนี้ยังมีปรากฏขึ้นในบริเวณหมูบานท่ีช่ือ Hornet  ทางเหนือ
ของเมือง  เซเนกา ( Seneca ) ในมลรัฐมิสซูรี  โดยมีบันทึกกันมาต้ังแต พ.ศ. 2429  วาเกิดข้ึนทุกป
จนถึงปจจุบัน  
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เปดตํานานความเชื่อของการเกิดบั้งไฟพญานาค 
 

มีความเช่ือวาเม่ือคร้ังสมัยพุทธกาล  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จสูสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  1  พรรษา  ( 3 เดือน )   เพื่อเทศนาโปรดพระนางสิริ  มหามายา  พุทธมารดาจนดับ      ขันธ
ปรินิพานแลวเสด็จลงสูโลกในวันออกพรรษา  เหลาเทพนิกรอมรพรหมอินทรไดเนรมิตบันไดทอง
บันไดเงินลงสูโลกมนุษย ( ซ่ึงไดปรากฏเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ในโบสถหลายแหง  กอเกิด
ประเพณีการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา )  พระพุทธเจาทรงพระเมตตาธิคุณผายพระกรทั้ง  2  
ขางออก  เพื่อเปดมิติโลกท้ังสวรรค  มนุษยและบาดาลใหแลเห็นกันวันนี้  (พระพุทธรูปปางเปดโลก)  
พญานาคเจาบาดาลท้ังหลายตางช่ืนชมยินดีในพระกตัญญกตเวทิตาตอพุทธมารดาคร้ังนี้จึงพนลูกไฟ
จากใตแมน้ําโขงข้ึนมาเฉลิมฉลองต้ังแตวันออกพรรษานั้น 

 
ภาพท่ี 5  แสดงพระพุทธรูปปางเปดโลก 
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ลักษณะของบ้ังไฟพญานาค 
 

ปรากฏการณบ้ังไฟพญานาคมีลักษณะเปนลูกไฟพุงข้ึนจากแมน้ําโขงและลําหวยสาขา    
ข้ึนสูอากาศสูงประมาณ 30 – 50 เมตร  บางลูกอาจสูงถึง 100 เมตรแลวหายวับไป  โดยไมมีการโคง
ลงมาเชน บ้ังไฟท่ัวไป  ลูกไฟดังกลาวมีขนาดต้ังแตนิ้วหัวแมมือ,  ไขไก, ผลสม  จากระยะท่ีมองดวย
ตาเปลาในระยะ 200 เมตรข้ึนไป  โดยประมาณเวลาท่ีเกิดไมแนนอนแตโดยปกติตองเปนเวลาหลัง 
18.00 นาฬิกาเปนตนไป  และข้ึนไมเหมือนกันในแตละแหง  บางปอาจเกิดข้ึนราว ๆ หัวคํ่าประมาณ 
3 – 4 ลูก  แลวอาจจะท้ิงชวงออกไปเปนช่ัวโมงหรือมากกวานั้นแลวคอยเกิดข้ึนอีกติดตอกัน
ประมาณ 6 – 7 ลูก  แลวก็จะเกิดตอไปเร่ือย ๆ จนถึง 24.00 – 02.00  นาฬิกาและจํานวนท่ีเกิดลูกไฟก็
ไมเทากันในแตละแหง  เชน บางแหงเกิดเพียง  1  ลูก  บางแหงเกิดข้ึน  20  ลูก  หรือ  50 – 100  ลูก  
ในบางแหง  และบางแหงก็อาจจะมากกวานั้น  ลูกไฟที่เกิดข้ึนเชนเดียวกันกับแมน้ําโขงและบริเวณ
ริมฝง  ยังมีเกิดข้ึนตามหวยหนองท่ีอยูใกล ๆ  กับแมน้ําโขงตามทองท่ีอําเภอโพนพิสัย  อําเภอปาก
คาดและบริเวณบานอาฮง  อําเภอบึงกาฬบางสวน  ท้ังยังเกิดตามลําน้ําโขงไปจนถึงพระธาตุพนม  
จังหวัดนครพนมดวย 

 
ลูกไฟจะมีลักษณะเหมือนพลุท่ีพุงข้ึนมาจากนํ้าแตไมมีเสียง  ไมมีควัน  ไมมีเปลว  ไมมี

กล่ิน  เหมือนลูกไฟทั่ว  ๆ  ไป  จะมีสีแดงอมชมพูไปจนถึงสีเขียว  ตามแตวาจะข้ึนท่ีจุดไหนเชนท่ี
อาวปลาบึก  บานผาต้ัง  อําเภอสังคม  วัดหินหมากเปง  อําเภอศรีเชียงใหม  ปากนํ้าเป  กิ่งอําเภอ 
รัตนวาป  และปากน้ําสวย  บริเวณปากน้ํา  หวยหลวงและบริเวณเขตสุขาภิบาล  อําเภอโพนพิสัย  
ลูกไฟจะมีสีแดงอมชมพู   สวนที่แกงอาฮงลูกไฟจะมีสีเขียวมรกต  
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ภาพที ่6  แสดงลักษณะของบั้งไฟพญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความเชื่อของคนที่ไดพบเห็นบ้ังไฟพญานาคสามารถแบงออกไดเปน  3  ความเชื่อ

ดวยกัน  ดังนี้ 

 

ความเชื่อที่ 1 คนที่เช่ือวาเหตุการณอยางนั้นเกิดจากพญานาคผูมีอํานาจ

รักษาลุมน้ําโขงเปนผูกระทํา  ความเชื่อนี้มีมานานแลวโดยอิงมาจากความเช่ือทางศาสนา  อีกตอ

หนึ่งกลาวคือใน  ทุก  ๆ  ป ของคืนออกพรรษา  พญานาคจะออกมาปลอยลูกไฟเพ่ือเปนการช่ืนชม

ยินดีในความกตัญูของพระพุทธเจาที่ทรงมีตอพระมารดา 

 

ความเชื่อที่  2 มาจากกลุมที่ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลวา  ส่ิงที่เกิดข้ึนมา

จากปรากฏการณของธรรมชาติ  เพราะลําน้ําโขงเปนแมน้ําสายใหญลึกลงไปยังพื้นบาดาลมีซาก

พืชซากสัตว  รวมทั้งมูลของสัตวที่หมักหมม  จนเกิดเปนกาซความรอน  อันประกอบดวยมีเทนและ

ไฮโดรเจน เมื่อรวมเขากับแรงดึงดูด  ระหวางโลกกับดวงจันทรและดวงอาทิตย  ในระยะเวลาและ

บรรยากาศที่เหมาะสม  ทําใหเกิดการสันดาปและเห็นเปนลูกไฟลอยข้ึนมาจากน้ํา  โดยความเชื่อนี้

มีนายแพทยมนัส  กนกศิลป  จากโรงพยาบาลหนองคาย  เปนผูต้ังสมมุติฐานดังกลาว  จนไดต้ังให

เปนทฤษฎีมนัส 

 

ความเชื่อที่ 3 มาจากความเช่ือที่วาส่ิงตาง  ๆ   ที่วามาทั้งหมดเกิดจากน้ํามือ

มนุษย  ซึ่งในขณะนี้ยังไมสามารถหาเหตุผลและจุดประสงคอันเดนชัดได 
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หนองคายเมืองแหงบัง้ไฟพญานาค 
 

หนองคายต้ังอยูบริเวณอีสานตอนบน  มีอาณาเขตอยูริมแมน้ําโขง  ซึ่งมีแนวชายแดน

ทอดยาวไปตามริมฝง  แมน้ํายาวถึง 320 กิโลเมตร  และเปนเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับ

กําแพงนครเวียงจันทร  เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยมีสะพาน

มิตรภาพไทย – ลาว  ซึ่งเปนสะพานแรกท่ีสรางข้ึนเพื่อเชื่อมระหวางสองฝงโขง   เมืองเกาอยูที่

บริเวณบานไผ  สรางเมื่อ พ.ศ. 2370  ตอมาป พ.ศ. 2436  ไดยายเมืองมาต้ังที่บานหมากแขงหรือ

ตัวเมืองหนองคายในปจจุบัน 

ภาพที ่7  แสดงปายหนองคายเมืองบัง้ไฟพญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดหนองคายมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,332  ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 

4.34  ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใหญเปนอันดับ  12 ของภาค  มีความกวางโดยเฉล่ีย

ประมาณ 25 – 50  กิโลเมตร  และความยาวจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 320 

กิโลเมตร ( หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 2542 : 1) มีการแบงเขตการปกครองออกเปน  10  อําเภอ  2  

กิ่งอําเภอ  คือ  อําเภอเมือง  อําเภอบึงกาฬ  อําเภอโพนพิสัย  อําเภอศรีเชียงใหม  อําเภอเซกา  

อําเภอทาบอ  อําเภอโซพิสัย  อําเภอสังคม  อําเภอพรเจริญ  อําเภอปากคาด  กิ่งอําเภอบึงโขงหลง  

และก่ิงอําเภอ  ศรีวิไล 
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จังหวัดหนองคายต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  หางจาก

กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  ( ถนนมิตรภาพ )  ประมาณ 

616 กิโลเมตรและทางรถไฟประมาณ 624  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาวโดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน 

 ทิศใต  ติดตอกับ เขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตจังหวัดนครพนม 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตจังหวัดเลย 

 

ภาพที ่ 8 แสดงแผนที่จังหวดัหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานที่ดูบั้งไฟพญานาค 

 

จากตัวเมืองหนองคายมีจุดที่สําคัญ  ๆ  และเกิดบ้ังไฟพญานาคเปนประจําคือ   

• เขตอําเภอสังคม   
บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอสังคม  อางปลาบึก  บานผาต้ัง  อําเภอสังคม   

• เขตอําเภอศรีเชียงใหม   
ทาน้ําวัดหินหมากเปง  อําเภอศรีเชียงใหม 

• เขตอําเภอเมือง   
บานหินโงม   ตําบลหินโงม 
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หนาสถานีตํารวจภูธรตําบลบานเด่ือ 

 

 

• เขตอําเภอโพนพิสัย   
ปากหวยหลวง    หนาวัดหลวง  ตําบลหวยหลวง 

เขตเทศบาลตําบลจุมพล  หนาวัดไทย  วัดจุมพล   วัดจอมนาง  ตําบลจุมพล 

หนองสรวง    อําเภอโพนพิสัย 

เวินพระสุก  ทาทรายรวมโชค  บานหนองกุง  ตําบลกุดบง 

• เขตกิ่งอําเภอรัตนวาป   
ปากหวยเป   บานน้ําเป  ตําบลน้ําเป   

วัดเปงจาเหนือ  กิ่งอําเภอรัตนวาป 

• เขตอําเภอปากคาด   
บานปากคาดมวลชน  หวยคาด 

• เขตอําเภอบึงกาฬ   
วัดอาฮง  ตําบลหอคํา  อําเภอบึงกาฬ 

• ท่ีอ่ืน  ๆ   
นอกจาก  14  แหงนี้ที่อ่ืนก็อาจจะมีข้ึนบาง  นอกจากในลํ้าน้ําโขงแลว  ตาม

หวย  หนอง คลอง บึง สระน้ํา  กลางทุงนาที่มีน้ําขัง  แมแตบอบาดาลที่ชาวบานขุดเพื่อเอา

น้ํามาใช ในเขตจังหวัดหนองคาย  ก็มีบั้งไฟพญานาคข้ึนเปนที่นาอัศจรรย 

 

ประเพณีบั้งไฟพญานาคเปนประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวจังหวัดหนองคายมาอยาง

ชานานและทุกคร้ังของการจัดงานประเพณีบั้งไฟพญานาคจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติหล่ังไหลเดินทางไปชมปรากฏการณประหลาดนี้เปนจํานวนมาก   

 

เมื่อชวงประมาณปลายป 2545  ไดมีสถานีโทรทัศนชองหนึ่งออกมานําเสนอภาพทหาร

ลาวยิงบ้ังไฟ  ซึ่งมีนัยยะส่ือใหเห็นวา  การเกิดบ้ังไฟพญานาคนั้นเกิดจากการยิงดวยปน  กอใหเกิด

ผลกระทบและสรางความขุนเคืองตอจิตใจของผูนับถือและศรัทธา  โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวจังหวัด

หนองคายเปนอยางมากและจากเหตุการณนี้ทําใหชาวจังหวัดหนองคายรวมตัวกันประทวงโดยไมดู

ไอทีวี  ไปดูชองอ่ืนแทนรวมทั้งข้ึนแผนปายวา  “เขตปลอดไอทีวี” และ  “ไอทีวีไรจรรยาบรรณ” 
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ภาพที ่9  แสดงแผนปายประทวงของชาวจังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอเร่ืองนี้ของส่ือถือวาเปนการละเลยมิติของวัฒนธรรมชุมชนซ่ึงตองยอมรับ

วาเร่ืองราวของ “พญานาค” มีมานับเปนรอย  ๆ  ป แม “ความจริง” จะเปนอยางไรก็ตามที  

“พญานาค” กับคนสองฝงแมน้ําโขงมันเปนส่ิงที่ผูกพันและผูกรอยเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต  จนไม

สามารถแยกจากกันได  การขึ้นแผนปายและการประทวงนี้  อาจถือไดวาเปนการแสดงวิธีการ

จัดการกับความขัดแยงระหวางชาวจังหวัดหนองคายกับสถานีโทรทัศนชองดังกลาว 

 

แตอยางไรก็ตาม  ประเพณีบั้งไฟพญานาคของชาวจังหวัดหนองคายก็ไมสามารถหลีก

หนีจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนได  เพราะในจังหวัดหนองคายมีทั้งตลาดทาเสด็จ  ที่มี

สินคาทั้งไทยและตางประเทศจําหนายอยางมากมาย  รานคอมพิวเตอร  รานขายโทรศัพทมือถือ  

ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงแสดงใหเห็นวาชาวจังหวัดหนองคายเองก็มีความเจริญ  ความทันยุคทันสมัย   จึง

เปนเหตุที่นาสนใจวาในทามกลางสภาวะของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาเชนนี้  ชาว

จังหวัดหนองคายและนักทองเที่ยวมีการใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟ

พญานาคอยางไร 
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ปญหานําวิจัย 
1. ประเพณีบั้งไฟพญานาคมีประวัติความเปนมาอยางไรและกลุมทองถิ่น กลุม

ผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยวใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาคใน

ทามกลางยุคโลกาภิวัตนวาอยางไรและมีความสอดคลองกับประวัติความเปนมา

หรือไม 

2. วัย / เพศ / กลุมการศึกษา / การเปดรับส่ือ / การบริโภคสินคาตะวันตก / การเขาถึง

เทคโนโลยี / ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนาทําใหคนทั้ง 3 กลุมใหความหมายในเชิง

สัมพันธกับประเพณีทองถิ่นอยางไร 

3. กลุมทองถิ่นและกลุมนักทองเที่ยวใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีวาอยางไร
และมีเสนแบงแยกระหวางประเพณีทองถิ่นที่อาศัยความเช่ือทางศาสนากับความเปน

วิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตนหรือไมและถามีเสนแบงแยกมีความเขมขนเพียงใด 

และคนทองถิ่นมีการตอรองกับประเด็นนี้อยางไร 

4. กลุมทองถิ่น กลุมผลประโยชนแและนักทองเที่ยวคาดหวังและมีวิธีการปฏิบัติการเพื่อ

การดํารงอยูของประเพณีทองถิ่นทามกลางกระแสโลกาภิวัตนวาอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงการใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาคในทามกลางยุคโลกาภิ

วัตนของกลุมทองถิ่น  กลุมที่ไดรับผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาถึงการใหความหมายในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถิ่น ในกลุมทองถิ่น  

กลุมที่ไดรับผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยว  ซึ่งอาจมีผลตอการใหความหมายและ

การใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

3. เพื่อศึกษาถึงการใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีทองถิ่น ในกลุมทองถิ่นและ

กลุมนักทองเที่ยว และเพื่อศึกษาถึงเสนแบงแยกระหวางความเชื่อทางศาสนาและ

ความเปนวิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตนและการเจรจาตอรองของคนทองถิ่นใน

ประเพณีบั้งไฟพญานาค 

4. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟ
พญานาคในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการชวยกันอนุรักษประเพณีบั้งไฟพญานาคใหดํารงอยูและ

สืบสานตอไปในยุคสังคมโลกาภิวัตน 

2. เพื่อช้ีใหเห็นถึงความเขาใจในการใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาคของกลุม
ชาวบาน  กลุมที่ไดรับผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยว 

3. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับส่ือประเพณี  ซึ่งในปจจุบันนี้มีผูสนใจทําการศึกษานอย

มาก 

 

ขอสันนิษฐานของการวิจัยเบื้องตน 
1. กลุมทองถิ่น  กลุมผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยวมีการใหความหมายของประเพณี

บั้งไฟพญานาคในทามกลางยุคโลกาภิวัตนที่แตกตางกัน 

2. กลุมทองถิ่น  กลุมผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังถึงการดํารง

รักษาและฟนฟูของประเพณีบั้งไฟพญานาค  เพื่อเปนการรักษาประเพณีทองถิ่นสืบ

สานตอไป 

 

ขอบเขตการวจัิย 
1. การศึกษาในคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะประเพณีงานบ้ังไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย 

และจะทําการศึกษาในชวงเดือนตุลาคม ป 2546 

2. การศึกษาคร้ังนี้จะเนนศึกษาเฉพาะการใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยูของ
ประเพณีบั้งไฟพญานาค  ในกลุมของชาวบานในจังหวัดหนองคาย  กลุมที่ไดรับ

ผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยวเทานั้น 

 
นิยามศัพท 
 

การใหความหมาย หมายถึง  การใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาคของคนจังหวัด 

หนองคายและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในมิติของศาสนา  

ไสยศาสตร  วัฒนธรรม   ปรากฏการณธรรมชาติ    ทุนนิยม  การทองเที่ยว  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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เหตุผลการดํารงอยู  หมายถึง เหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาคในดาน 

ประเพณี / วัฒนธรรม    เศรษฐกิจ / สังคม 

กลุมทองถ่ิน หมายถงึ  ผูทีม่ีภูมิลําเนา / บานเกิดหรือทะเบียนบานอยูในจังหวัด

หนองคาย 

กลุมผลประโยชน หมายถึง   องคกรเอกชน   หรือพอคาแมคา     ทั้งภายในและภายนอก 

ทองถิ่นที่เขามาอาศัยในชวงงานประเพณีบั้งไฟพญานาคหาผลกําไรใหกับ

ตนเองและองคกร 

กลุมนักทองเท่ียว   หมายถึง  ชาวไทยและชาวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดหนองคาย 

ยุคโลกาภิวัตน หมายถงึ   ชวงเวลาที่ปรากฏความเจริญทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตลอดจนสภาพไรพรมแดน  ซึ่งขาวสารไหลไปท่ัวโลก  และมีชาว

ตางประเทศเขามาเที่ยวชมประเพณีทองถิน่เปนอันมาก  อันอาจทาํใหเกิด

ความขัดแยงระหวางประเพณีทองถิน่กับความเปนวิทยาศาสตร 

ประเพณีทองถ่ิน   ในที่นี้หมายถึงประเพณีบั้งไฟ  ไดแก พุทธศาสนา  ไสยศาสตร  ทุน   

สังคมและเทคโนโลยี  ซึ่งอิงความเชื่อทางศาสนาสืบตอกันมายาวนาน 

ความเปนวิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตน หมายถึง  ความเชื่อในส่ิงที่ตองพิสูจนได  เชน ความ

เช่ือวาเปนปรากฏการณธรรมชาติที่สามารถอธิบาย

ได 

เสนแบงแยก   อิงทฤษฎีของ Huntington  ใน The  Clash  of  Civilization ที่กลาวถึง 

“Fault  Line”  ที่แยกระหวางประชาชนแตละชาติที่ตางความเชื่อ  เสน

แบงแยกนี้มองไมเห็นแตเหมือนมีอยู  ทําใหคนหลายฝายเกิดความ

ขัดแยงกัน  ในที่นี้ผูวิจัยหมายถึงเสนแบงแยกระหวางคนทองถิ่นกับกลุม

ผลประโยชนและนักทองเที่ยวจากภายนอก  วัดไดจากการสัมภาษณ  

ความคิดเห็นในเชิงลึกและการสังเกตเกี่ยวกับประเพณีบั้งไฟซ่ึงอาจ

ขัดแยงกัน  เสนนี้อาจเบาบางหรือเขมขน  ข้ึนอยูกับความรุนแรงของ

ความขัดแยง 

การตอรอง   หมายถึงการที่ชาวบานและนักทองเที่ยวพยายามผอนคลายความสัมพันธ 

ระหวางกันไมใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรง  อาจจะโดยการหลีกเล่ียงไมพูด

ถึงทัศนคติที่ไมตรงกัน  หรือการปรองดอง การเอาชนะแตฝายเดียว  การ

ประนีประนอม  การแกปญหา 
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วัย / เพศ / กลุมการศึกษา / การเปดรับสื่อ / การบริโภคสินคาตะวันตก / การเขาถึง
เทคโนโลยี / ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนาในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน  

หมายถึง   ปจจัยทั้ง  7   ที่อาจมีผลตอการใหความหมายและ

การ 

ดํารงอยูของประเพณีทองถิ่น  ซึ่งวัดไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

และการสังเกต 

การบริโภคสินคาตะวันตก หมายถึง การที่กลุมทองถิ่นและกลุมนักทองเที่ยว  เปนเจาของ 

สินคาจากตางประเทศ   เชน  เค ร่ืองไฟฟา   เค ร่ืองเ รือน  

เคร่ืองประดับ  เคร่ืองแตงกาย  เคร่ืองสําอาง  ภายนอกจาก

ตางประเทศ 

การเขาถึงเทคโนโลย ี  หมายถึง การเปนเจาของเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย  เชน   
โทรศัพทมือถือ  คอมพิวเตอร 

การเปดรับขาวสาร    หมายถึง  1) การเปดรับส่ือมวลชน  คือ วิทยุ  โทรทัศน           

ภาพยนต   หนังสือพิมพ  และนิตยสาร  2)  การสื่อสารกับญาติ 

พี่นอง เพื่อนฝูง  เกี่ยวกับประเพณีบั้งไฟ 

ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา หมายถึง  ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนาของกลุมทองถิ่น 

กลุมผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยวที่อาจจะมีความ

แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 

                         หมายถงึ    กลุมทองถิ่น   

                

                          หมายถึง    กลุมผลประโยชน 
 

                         หมายถงึ   กลุมนักทองเที่ยว 

 

                            หมายถงึ   ปจจัยทัง้ 7  ประกอบดวย  วยั / เพศ / การศึกษา /  

การสื่อสาร / ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา / การบริโภค 

สินคาตะวนัตก / การเขาถงึเทคโนโลย ี

   หมายถงึ  เสนแบงแยกระหวางกลุม 

   หมายถงึ   ประวัติความเปนมาของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

1. การใหความหมายบ้ังไฟ 

2. การใหเหตุผลการดํารงอยู
ของประเพณี 

3. ความคาดหวงั 
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บทท่ี  2 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัตน      
ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชเปนกรอบในการศึกษาดังนี้ 

1. แนวคิดเร่ืองพญานาค 
2. แนวคิดโลกาภิวัตน   
3. แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ    
5. แนวคิดระบบทุนนิยม 
6. แนวคิดการดํารงอยูรวมกัน 
7. แนวคิดการจัดการความขัดแยง 
8. ทฤษฎีเสนแบงแยก 
9. ทฤษฎีสัญญะวิทยา  
10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเร่ืองพญานาค 

 
ชนิดของพญานาค 

ตามคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดแยกชนิดของพญานาคหรืองูใหญไวอยางละเอียดถึง 
1,024  ชนิด ในหนังสือปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา  ปริจเฉทท่ี 5  ไดจัดเปนหมวดหมู
ของพญานาคไวดังตอไปนี้ 

 
พญานาคมี  4  ประเภท คือ 

1. กฏฐมุข  เปนพญานาคมีพิษชนิดหนึ่ง  ซ่ึงถากัดผูใดแลว  รางกายผูนั้นจะแข็งไปหมด
ท้ังตัว  อวัยวะตาง  ๆ  เชน  แขนจะงอเขาและยืดออกไมได จะปวดมาก 

2. ปูติมุข   เปนพญานาคมีพิษชนิดหนึ่ง  ถากัดผูใดแลว  รอยแผลที่ถูกกัดนั้นจะเนาและมี
น้ําเหลืองไหลออกมา 

DPU



 20

 

3. อคฺคิมุข  เปนพญานาคมีพิษชนิดหนึ่ง  ถากัดผูใดแลวจะมีอาการรอนไปท่ัวท้ังตัว  และ
รอยแผลท่ีถูกกัดนั้นเปนรอยร้ิว  คลายกับถูกไฟไหม 

4. สตฺถมุข  เปนพญานาคมีพิษชนิดหนึ่ง  ถาไปกัดผูใดเขาแลว  ผูนั้นจะเหมือนกับถูกฟาผา 
 

ในบรรดาพญานาคที่กลาวมาแลวท้ัง 4 ประเภทนี้  พญานาคแตละประเภทก็ยังมีวิธีทํา
อันตรายตางกันออกไปถึง  4  วิธีคือ 

1. ทัฏฐวิสาพญานาค  เปนพญานาคท่ีขบกัดใครแลว  จะเกิดพิษซานไปท่ัวท้ังตัว 
2. ทิฏฐวิสพญานาค   เปนพญานาคท่ีใชมองดูแลวพนพิษออกทางตา 
3. ผุฏฐวิสพญานาค  เปนพญานาคท่ีใชลมหายใจพนเปนพิษและพิษอันนี้สามารถแผซาน

ไปได 
4. วาตวิสพญานาค  เปนพญานาคที่ใชลมหายใจพนพิษ  และพิษอันนี้สามารถแผซานไป

ได 
 

พญานาคแตละประเภท  ตางก็มีวิธีท่ีจะทําอันตรายได  4  ชนิด  รวมพญานาค  4  
ประเภทก็มีวิธีทําอันตรายไดเปน  16  ชนิด 

 
ในวิธีท่ีจะทําอันตรายไดท้ัง  16  ชนิดนี้  ชนิดหนึ่ง  ๆ  ก็แบงวิธีทําอันตรายออกไปไดอีก  4  

ชนิดคือ 
1. อาคตวิส นโฆรวิส  มีพิษแผซานไปอยางรวดเร็ว  แตไมรุนแรง 
2. โฆรวิส น  อาคตวิส  มีพิษแรงมาก  แตพิษนั้นแผออกไปอยางชา  ๆ 
3. อาคตวิส  โฆรวิส  มีพิษแผซานไปอยางรวดเร็ว  แตไมรุนแรง 
4. น  อาคตวิส  นโฆรวิส  มีพิษแผออกไปชาและไมแรง 
 
 
รวมเปนวิธีท่ีจะทําอันตรายไดถึง  64  วิธี  และในบรรดา 64  วิธีนี้  แตละวิธียังแบงออกได

เปน  4  ประเภท คือ 
1. อันฑชพญานาค  พญานาคท่ีเกิดในไข 
2. ชลาพุชพญานาค  พญานาคท่ีเกิดในครรภ 
3. สังเสทชพญานาค   พญานาคท่ีเกิดจากเหง่ือไคล 
4. โอปปาติพญานาค   พญานาคท่ีเกิดก็โตใหญทีเดียว 
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รวมเปนพญานาคท้ังหมด  256  ชนิด  แตในแตละชนิด  ยังแบงออกไดเปน  2  ชนิด  คือ 
1.  ชลชพญานาค  พญานาคท่ีเกิดอยูในน้ํา  (ผูรวบรวมไดพบในไตรภูมิพระรวงอธิบาย

ตอไปวา  นาคพวกนี้เนรมิตตนไดแตในน้ําเทานั้น  บนบกเนรมิตตนไมได  นอกจากนี้  “ท่ีเขาเกิด  ท่ี
เขาตายก็ดี  ท่ีเขานอนก็ดี  ท่ีเขาสมาคมดวยกันนั้นก็ดี  ท่ีเขาลอกคราบก็ดี  แลในสถานท้ังนี้  แลเขาอยู
แหงใดแหงหนึ่งก็ดี  เขาบมิอาจนฤมิตตนเขาใหเปนอ่ืนไสหาบมิได  ผิแล  เขาไปสถานแหงอ่ืนไส  
เขาจึงนฤมิตตนเขาใหเปนอันอ่ืนไหแล  แมนวาเขาจะนฤมิตตนเขาไดงามดังเทพยดาก็ไดแล  ผินาค
ตัวเมียจะนฤมิตตนใหงามดังนางเทพยดาอัปสรก็ไดแลฯ   ผิเมื่อนาคนั้นจะไปลาหากิน  แลเปนส่ิงใด
อันหาเหยื่อกินไดงายนั้นไส  เขาก็ยอมนฤมิตตนเขาเปนส่ิงนั้นแล  แลวเขาจึงเท่ียวข้ึนมาลาหากินใน
ดินนี้  ลางคาบเขาเปนงูอ่ืน  ลางคาบเขาเปนสัตวอ่ืน  แลเขาลาหากินและเหตุวาเขานั้นชาติดิรัจฉาน
แล”) 

 
2.  ถลชพญานาค   พญานาคท่ีเกิดบนบก  ในไตรภูมิอธิบายวา ถลชะน้ันนฤมิตตนไดแตบน

บก  แลในน้ํานั้นนฤมิตบมิได  สวนลักษณะและสถานท่ีอันจะพึงเนรมิตตนนั้น  ก็คงเชนเดียวกันกับ
ชลชพญานาคดังกลาวขางตน 

 
เม่ือรวมท้ังหมดแลวจะเปนพญานาค  512  ชนิด  ในบรรดาพญานาค  512  ชนิดนี้ ในแต

ละชนิดยังแบงออกไดเปน  2  ชนิด  คือ 
1.  กามรูปพญานาค   พญานาคท่ีเสวยกามคุณ 
2.  อกามรูปพญานาค  พญานาคท่ีไมเสวยกามคุณ 
 

รวมเปนพญานาคท้ังหมด  1,024  ชนิด  รายละเอียดเกี่ยวกับพญานาคท้ังหมดนี้  มีมาใน
ขันธวัคคสังยุตตอัฏฐากถานาควัคค   (หนังสือปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา ปริจเฉทท่ี 5) 

 
พญานาคเปนสัตวมหัศจรรย  ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ  คือ  สามารถแปลงกายได  พญานาค มี

อิทธิฤทธ์ิ  และมีชีวิตใกลกับคน  พญานาค  สามารถแปลงเปนคนได เชนคราวท่ีแปลงเปนคนมาขอ
บวชกับพระพุทธเจาและพญานาค  สามารถผสมพันธุกับสัตวชนิดอ่ืน ๆ ได  แปลงกายแลวผสม
พันธุกับมนุษยได เม่ือนาคต้ังทองจะออกลูกเปนไขเหมือนงู  มีท้ังพันธุเศียรเดียว 3, 5 และ 7 เศียร  
ในหนังสือไตรภูมิพระรวงกลาวถึงนาคท่ีช่ือ  ถลซะ  ท่ีแปลวา เกิดบนบก จะเนรมิตกายไดแตบนบก  
และพวกช่ือ  ชลซะ แปลวา  เกิดจากน้ํา จะเนรมิตกายไดในน้ําเทานั้น 
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ตามท่ีไดกลาวมาในตอนตนวา  พญานาคสามารถเนรมิตตัวไดและถึงแมจะเนรมิตกาย
ไดจริงแตในลักษณะอาการ  5 อยางท่ีมีประจําตัวอยูเสมอนั้น  ไมสามารถจะทําใหหายไปไดจะตอง
ปรากฏเปนงูใหญเชนเดิม  คือ ขณะเกิด  ขณะลอกคราบ  ขณะสมสูกันระหวางนางกับนาค  ขณะ
นาคหลับ  โดยไมมีสติ  และท่ีสําคัญ  ตอนตาย  ก็กลับเปนงูใหญเหมือนเดิม 

 
พญานาค มีพิษราย  สามารถทําอันตรายผูอ่ืนไดถึง 64 ชนิด  ซ่ึงตามตํานานกลาววา  

สัตวจําพวกงู  แมงปอง  ตะขาบ  คางคก มด ฯลฯ  มีพิษได  ซ่ึงก็ดวยเหตุท่ี พญานาคายพิษท้ิงไว  
แลวพวกงูไปเลีย  พวกท่ีมาถึงกอนก็เอาไปมาก  พวกมาทีหลัง เชน แมงปอง กับ มด ไดพิษนอย  แค
เอาหาง  เอากนไปปายเศษพิษ จําพวกนี้จึงมีพิษนอย  และพญานาคตองคายพิษทุก  15 วัน 

 
พญานาค  อาศัยอยูใตดิน  หรือบาดาล  คนโบราณเช่ือวาเม่ือบนสวรรคมีเทพเทวาอาศัย

อยูลึกลงไปใตพื้นโลก  ก็นาจะมีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู  ในหนังสือไตรภูมิพระรวงกลาววา  ท่ีท่ีนาคอยู
นั้นลึกลงไปใตดิน  1 โยชน  หรือ  16  กิโลเมตร  มีปราสาทราชวังท่ีวิจิตรพิสดารไมแพสวรรค  ท่ีมี
อยูถึง  7  ช้ัน  เรียงซอน  ๆ  กัน  ช้ันสูง  ๆ  ก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค   

สามารถข้ึนลง  ตั้งแตใตบาดาลพื้นโลก  จนถึงบนสวรรค  ในทุกตํานานมักจะกลาวถึง
นาคท่ีข้ึน-ลง  ระหวางเมืองบาดาล  กับเมืองสวรรค  ท่ีจะแปลงกายเปนอะไรตามท่ีคิด  ตามสภาวะ
เหตุการณนั้น ๆ 

 
จะเห็นวาพญานาคหรืองูใหญ  นั้นมีความเปนมาและถ่ินท่ีอยูเปนสัดสวนในภพหนึ่ง

ตางหาก  จะมีเปนบางคร้ังท่ีมนุษยสามารถมองเห็นได  พญานาคเปนท้ังเอกลักษณของความดีและ
ความไมดี 

 
พญานาคเกี่ยวของกับศาสนา 

 
ในครั้งพระพุทธกาลไดมีพญานาคไปเกี่ยวพันกับพระพุทธเจาอยูหลายคร้ัง  คือ 

 
คร้ังท่ี  1  เร่ืองมุจจลินทนาคราช  พระพุทธเจาทรงเขาสมาธิอยูใตตนอชปาลนิโครธได7 

วัน แลวทรงออกจากสมาธิ  เสด็จไปเสวยมุตติสุขภายใตตนมุจจลินทตลอด  7  วัน  ในขณะน้ันเกิด
ฝนตกพรําเจือดวยลมหนาวตลอด 7 วัน  คร้ังนั้นมุจจลินทนาคราชออกจากท่ีอยูของตน  ไดแวดวง
พระกายของพระพุทธเจาดวยขนด 7 รอบ  ไดแผพังพานใหญเหนือพระเศียร  ไมใหฝน  ความหนาว  
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ความรอน  ลม  แดด  เหลือบ ยุง  เบียดเบียนพระพุทธเจา  คร้ันลวง  7  วัน  อากาศปลอดโปรง
ปราศจากฝนแลว  จึงคลาย  ขนดจากพระกายของพระพุทธเจา  จําแลงรูปตนเปนเพศมานพ  ไดยืน
ประครองอัญชลี  ถวายนมัสการพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนท่ีมาของพระนาคปรก  (พระไตรปฏก
ภาษาไทยฉบับหลวงเลมท่ี 4  ขอ 5  หนา 7) 

 
คร้ังท่ี 2  เร่ืองชฏิลสามพ่ีนอง  พระพุทธเจาไดเสด็จจาริกไปถึง  ตําบลอุรุเวลา  ซ่ึงเปนท่ี

อยูของชฏิลสามพ่ีนอง  ผูพี่ช่ืออุรุเวลกัสสป  มีบริวาร  500  คน  คนรองช่ือนทีกัสสป  มีบริวาร  300 
คน  คนเล็กช่ือคยากัสสป  มีบริวาร  200 คน  ชฏิลท้ังสามเปนเจาของลัทธิบูชาไฟ  เม่ือพระพุทธเจา
เสด็จไปสูอาครมของชฏิลผูพี่ ขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงหนึ่งคืน  ชฏิลผูพี่ไมอนุญาตให
พระพุทธเจาเขาพักอาศัยท่ีโรงบูชาเพลิง  เพราะเปนท่ีอยูของพญานาคที่ดุรายมีฤทธ์ิ  จะทําลาย
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาขอเขาพักอาศัยโรงบูชาเพลิงถึง  3  คร้ัง  โดยพระองคใหเหตุผลวา  
พญานาคจะไมทํารายพระองค  ชฏิลจึงยอม ในคืนนั้น  พระพุทธเจาไดตอสูกับพญานาคในโรงบูชา
เพลิง  และพระองคปราบพญานาคจนหมดฤทธ์ิ  ตื่นเชามาทรงขดพญานาคไวในบาตร  แลวเอามา
ใหชฏิลผูพี่ดู  “นี่พญานาคของทานเราครอบงําเดชของมันดวย  เดชของเราแลว”  ชฏิลสามพ่ีนอง
เห็นอนุภาพของพระพุทธเจาหลายคร้ัง  ในท่ีสุดก็ท้ิงลัทธิของตน  ทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอ
พระพุทธเจาท้ัง 1,003  คน  (พระไตรปฏกภาษาไทยฉบับหลวงเลมท่ี 4  ขอ 37-38  หนา 36-37) 

 
คร้ังท่ี  3  เร่ืองนาคแปลงกายเปนมนุษยมาขอบวช   นาคตัวหนึ่งไดเห็นการปฏิบัติตน

ของพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา  เกิดความเล่ือมใส  เบ่ือหนายในชาติกําเนิดของตนจึงแปลงราง
เปนชายหนุมขอบรรพชาอุปสมบทกับภิกษุท้ังหลาย  พระนาคไดอาศัยอยูในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูป
หนึ่ง  เม่ือภิกษุออกจากวิหารไป  พระนาคก็จําวัด  กลายเปนงูใหญขนดหางยื่นออกไป  คร้ังภิกษุนั้น
ผลักบานประตูจะเขาไปในวิหาร  ไดเห็นงูใหญอยูในวิหารก็รองเอะอะข้ึน  ภิกษุท้ังหลายตางวิ่งไป
ตามภิกษุรูปนั้น  ทานรองเอะอะทําไม ? ภิกษุรูปนั้นบอกวา  วิหารนี้มีงูใหญจนหางยื่นออกไปทาง
หนาตาง  ฝายนาคตื่นข้ึนเพราะเสียงนั้น  แลวนั่งอยูบนอาสนะของตน  ภิกษุท้ังหลายจึงถามพระนาค
วาทานเปนใคร ? พระนาคจึงเลาความจริงใหฟง  ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ  
พระพุทธเจาจึงส่ังใหประชุมพระภิกษุสงฆ  แลวทรงประทานโอวาทแกพระนาควา  “พวกเจาเปน
นาคมีความไมงอกงามในพระธรรมวินัยเปนธรรมดา  ไปเกิดเปนนาค  จงไปรักษาอุโบสถในวันท่ี  
14  ท่ี  15  และท่ี  8  แหงปกษนั้นแหละ  ดวยวิธีนี้เจาจักพนกําเนิดนาค  และจักไดเปนมนุษย”  นาค
มีความเสียใจน้ําตาไหล  รองโหยหวนแลวหลีกไปพระพุทธเจาจึงแจงใหพระภิกษุสงฆท้ังหลายได
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ทราบวา  นาคเปนสัตวเดรัจฉาน  ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท  ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย   (พระ
ไตรปฏกภาษาไทยฉบับหลวงเลมท่ี 4  ขอ 127   หนา 143-144) 

 
คร้ังท่ี  4  คร้ังหนึ่งเม่ือพระพุทธเจาไดเสด็จพรอมดวยพระอรหันตจํานวน  500  รูป  เพื่อ

เสด็จไปยังเทวโลก  ไดผานวิมานของเหลาพญานาค  ท่ีกําลังมีการรื่นเริงกันอยางสนุกสนาน  ท่ีมีนัน
โทปะนันทะนาคราชเปนประธานใหญ  เม่ือเห็นคณะสงฆผานไป  เหนือวิมานจึงมีความโกรธมาก  
จึงไดตรงไปยังเขาพระสุเมรุแปลงตนเปนนาคขนาดใหญ  พันโอบเขาพระสุเมรุดวยขดถึง 7 รอบ 
แลวแผพังพานบังช้ันดาวดึงสเอาไว  เพื่อไมใหพระพุทธเจาและพระสงฆผานไปได  และเม่ือเปน
ดังนั้น  ไดมีพระอรหันตหลายรูปอาสาปราบ  แตพระพุทธเจาไมทรงอนุญาต  จนพระโมคคัลลานะผู
ซ่ึงตามเสด็จไปดวยอาสา  พระองคจึงอนุญาต ดังนั้น พระโมคคัลลานะ  จึงไดแปลงกายเปนนาคราช
ขนาดใหญกวาถึงเทาตัว  พันเอานาคนันโทปะนันทะนาคราช เอาไวดวยขดถึง 14 รอบ  นาคราชทน
ไมไหวบันดาลใหไฟลุกข้ึน  พระโมคคัลลานะก็ใหเกิดไฟข้ึนเชนกัน  ไฟของนันโทปะนันทะ
นาคราชสูไมไหว  จึงถามวา “ทานผูเจริญทานเปนใคร”  ตอบวา  “เราคือ โมคคัลลานะ ศิษยของ
ตถาคต”  นันโทปะนันทะนาคราช จึงบอกวา  ทานจงคืนรางกลับเปนพระเหมือนเดิมเถิด  แตดวย
นิสัยของผูรูวา  นันโทปะนันทะนาคราช เปนคนไมยอมแพใครงาย  ๆ  จึงไดแปลงกายใหเล็กนิด
เดียวสามารถเขารูหู  รูจมูกได  แลวเขาไปตามรูตาง ๆ จนนันโทปะนันทะนาคราชทนไมไหวและนัน
โทปะนันทะนาคราช สูไมไดจึงหนีไป พระโมคคัลลานะ จึงแปลงรางเปนพญาครุฑไลติดตามไป  
เม่ือหนีไมพนจึงแปลงรางเปนมาณพหนุม  ยอมแพแกพระโมคคัลลานะและที่สุดจึงยอมให
พระพุทธเจาพรอมพระอรหันตผานไปแตโดยดี (พระไตรปฏกภาษาไทยฉบับหลวงเลมท่ี 27  ขอ 
2498-2499-2500  หนา 451-456) 

 
ทําไมพญานาคไมสามารถบรรลุถึงธรรม 

พญานาคเปนสัตวอยูในติรัจฉานภูมิ  เปนอยูดวยสัญญา  3  อยางคือ 
1.    กามสัญญา   คือ  การรูจําในกามกิเลส 
2. อาหารสัญญา  คือ  การรูจําในการหากินอาหาร 
3. มรณะสัญญา  คือ  เดรัจฉานทุกชนิดยอมรูจักตาย 
 

ส่ิงท่ีพญานาคไมมีก็คือ  “ธรรมสัญญา”  จึงไมสามารถบรรลุพระนิพพานได  นาคบาง
หมูบางพวกก็ถึงกับไมรูบาป  ไมรูบุญ  เปนเดรัจฉานแทประหนึ่งงูมีเขาหรืองูมีฤทธ์ิ  หากเปนนาคท่ี
เปนเทพติรัจฉานยอมบังเกิดมีธรรมสัญญาอยูบาง คือ  รูบุญ  รูบาป  รูจักบําเพ็ญตบะธรรมมีความ
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ละอาย  และเกรงกลัวตอบาป  แตยอมไมสามารถบรรลุเปนอริยบุคคลได  ตัวธรรมสัญญานี้มีมาก
นอยตางกันในหมูนาค  หรือสัตวเดรัจฉานแตละตัวตน  ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับบาปบุญท่ีเคยสะสมมา 
 
2.  แนวคิดโลกาภิวัตน   

 
คําวา “Globalization”  (โลกาภิวัตน)  ไดกอตัวมาจากแนวคิดของ M.McLuhan  ในเร่ือง 

“หมูบานโลก”  (Global  village)  ท่ีกลาววา เนื่องจากพัฒนาของส่ือสมัยใหมท่ีสามารถเอาชนะ
อุปสรรค  ดานพื้นท่ีและกาลเวลาไดส่ือดังกลาวจะเชื่อมรอย  ประเทศทุกประเทศในโลกท้ังหมดให
เขามาอยูใกลชิดกันราวกับบานแตละหลังในหมูบานเดียวกัน  “โลก”  จึงกลายเปนหมูบานโลกข้ึนมา  

 
ในชวง  20 – 40  ท่ีผานมานี้เกิดการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สงผล

ใหโลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมากทําใหประชากรในประเทศตาง  ๆ  สามารถ
รับรูขอมูลขาวสาร  ความบันเทิงจากท่ัวทุกมุมโลกไดสะดวก  รวดเร็ว  และชัดเจน  ผานระบบตาง  
ๆ  เชน  ดาวเทียม  เคเบิลใยแกว  อินเตอรเน็ต  เปนตน  สมาชิกในสังคมโลกมีโอกาสติดตอส่ือสาร
กันไดอยางสะดวกข้ึน  โดยไมมีพรมแดนในเชิงภูมิศาสตรเปนอุปสรรคตอการบริโภคขอมูลขาวสาร
ของบุคคลอีกตอไป 

 
การส่ือสารของโลกหลังทศวรรษท่ี 1970  เปนตนมา  การส่ือสารเร่ิมขยายจาก

� � � � � � � เทศไปเปนระบบโลกพรอมกับการขยายตัวทางวัฒนธรรม  มนุษยในโลก
สามารถเห็นเหตุการณไดพรอมกันสด  ๆ  โดยผานส่ือ  เชน  กีฬาโอลิมปค  งานแจกรางวัล
ภาพยนตรฮอลลีวูด  และแมกระท่ังสงคราม  เชน  อาวเปอรเซีย  ลักษณะเชนนี้ทําใหวัฒนธรรม  
ดนตรี  ภาพยนตร  รายการโทรทัศนแผกระจายไป 

 
ส่ือโทรทัศนระดับโลกขยายตัวอยางกวางขวางโดยผานสัญญาณดาวเทียมทําใหประเทศ

ยากท่ีจะสรางร้ัวกั้นการคุกคามทางวัฒนธรรมได  แตหลายประเทศก็พยายามท่ีจะตอตานการรุกราน
นั้น  ในขณะเดียวกันภายในประเทศกลับเกิด  “ความหลากหลายของวัฒนธรรมภายใน” 
(Intercultural  uiversity) เพราะสาเหตุของการแตกยอยของผูรับสาร  และการเติบโตของกลุมชาย
ขอบกลุมเล็กกลุมนอย  เชน  กลุมผูอพยพ  เปนตน 
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การเคล่ือนตัวหรือการพัฒนาของทุนในระดับโลก  ซ่ึงมีการเร่ิมมาตั้งแตประมาณ
ศตวรรษท่ี  15 – 16  หรือเปนชวงของการขยายตัวของการสะสมทุนและการคา  และการลาอาณา
นิคมในชวงระหวางป  1500  ถึงป 1750  จนไดกลายเปนเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาทุน
อุตสาหกรรมใน  ยุโรปและการกําเนิดของทุนไดนําไปสูการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจ  การเมืองและ
วัฒนธรรมระหวางทวีปส่ีทวีปเขาดวยกัน  คือ  ยุโรป  อเมริกา  แอฟริกา  และเอเชีย  โดยมียุโรปเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาของระบบทุน  ซ่ึงสภาพใหมของกระบวนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง
ในระบบโลกนี้เรียกวา  “โลกาภิวัตน” 

 
ดังเชนประวัติศาสตรไทยต้ังแตยุคสมัยของรัชกาลที่  5  มาจนถึงจอมพล ป.  พิบูล

สงครามจนกระท่ังตอเนื่องมาถึงยุคสมัยของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย  ในชวงทศวรรษสุดทาย
ของศตวรรษท่ี  20  ประเทศไทยก็ยังตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนอีกเชนเดิม  หากทวาในการ
เผชิญหนากับระลอกของกระแสโลกาภิวัตนนี้การส่ือสารโดยเฉพาะส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีสําคัญ
อยางยิ่ง   

 
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหระบบสังคมเศรษฐกิจโลกกลายเปนโลกาภิวัตน  คือ 

 
-  พลังทุนเติมใหญ  ทําใหการแขงขันยิ่งทําไดงายรายใหญยิ่งมีพลังทุนท่ีจะขยายตอไป

ท่ัวโลกได  สวนรายยอยก็ถูกเปล่ียนไป  ขณะท่ีบางสวนถูกกระทบแพไปนั้น  บางสวนก็ไดรับ
โอกาสใหม  ๆ  จากการขยายตัวของการคาโลกท่ีเปดกวางและเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  มากมายดวย 

-  เทคโนโลยีกาวไกล  ทําใหองคกรท่ีรูจักนํามาใชอยางเหมาะสมสามารถทํางานได  
อยางสะดวกสบายไดคุณภาพและราคาถูกทําใหชนะคูแขงไดไมยากในพื้นฐานสําคัญของการผลิต  
การขายแลวลามตอไปถึงการแขงบริการและแขงสรางคุณคาใหกับลูกคาเชน   บริการธนาคารทาง
โทรศัพท  (Telebanking) 

 
อาจจะกลาวไดวาระบบโลกไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบไปท่ัวทุก

หยอมหญาไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบท  และยังสงผลไปถึงวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนชนบทตามภาคตาง  ๆ  ทําใหเกิดการปรับตัวใหสามารถดํารงอยูในยุคสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมใหไดดังเชน  การศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ท่ีจะทําการศึกษาตอไป 
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3.   แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีความสอดคลองกับแนวคิดทางมานุษยวิทยา  
สํานักประวัติศาสตรเฉพาะหรือประวัติศาสตรทองถ่ินและการแพรกระจายวัฒนธรรม (historical  
particularism  and  cultural diffusionism)  ของศาสตราจารยฟารนซ  โบแอส  (Franz  Boas) 

 
Boas  มองวา สังคมและวัฒนธรรมของคนอาจมีจุดเร่ิมตนท่ีเปนอิสระและไมเกี่ยวกัน 

(independent  invention)  เขาไมเช่ือในความเปนหนึ่งเดียวของเผาพันธุมนุษยชาติ  และเช่ือวาการท่ี
สําคัญหลาย ๆ สังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกันเปนเพราะการแพรกระจายของวัฒนธรรม (cultural  
diffusion)  จากสังคมหน่ึงไปอีกสังคมหนึ่ง  การยอมรับวัฒนธรรมใหมทําใหสังคมมีวัฒนธรรม
เหมือนกันไดโดยไมจําเปนวาเปนตองมีจุดกําเนิดรวมกัน 

 
ขอสังเกตในการแพรกระจายวัฒนธรรมท่ีควรคํานึงในการศึกษาความหลากหลายทาง  

วัฒนธรรมคือ    
1.  สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่ง (culture  complex)  มีศูนยกลางอยูท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  

และแพรกระจายออกไป  ขยายอิทธิพลใหญข้ึน ๆ จนครอบคลุมพื้นท่ีในวงกวางในลักษณะของแกน
กลางวัฒนธรรม (culture  core)  ศูนยกลางของวัฒนธรรมมีหลายศูนยกลางและเม่ือตางฝายตางขยาย
อิทธิพลก็อาจเกิดการแลกเปล่ียนและยอมรับซ่ึงกันและกันได  เม่ือใดท่ีอิทธิพลของศูนยกลาง   
วัฒนธรรมออนแอและการแพรกระจายไปไมไดเต็มท่ี  ความเขมขนนอย  จะพบวาลักษณะของ
วัฒนธรรมชายขอบ (marginal  culture)  อาจแตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลาง  ตัวอยางท่ีเห็นกัน 
ชัดเจนคือ  ขอแตกตางระหวางวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร (great  tradition  และ little  
tradition) 

2.  เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางคุณลักษณะและรูปแบบ  
วัฒนธรรมแตละชุดยอมมีเหตุผลของการเกิดและมีคุณคาสําหรับสังคมน้ัน ๆ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมในเชิงคุณคาหรือความเจริญกาวหนาในลักษณะใครดีกวากันหรือใครกาวหนากวากันจึง
เปนการไมเหมาะสม  ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมมีลักษณะสัมพัทธ (cultural  relativism)  วัฒนธรรมแต
ละชุดมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสภาพสังคมของตน  การเกิดวัฒนธรรมและการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะตัวเปรียบเทียบกันไดยาก 
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3.  เม่ือวัฒนธรรมแพรกระจายจากศูนยกลาง (cultural  diffusion)  และไปมีปฏิสัมพันธ  
กับวัฒนธรรมขางเคียงท่ีมีอยูแลว  (cultural  interaction)  ยอมมีการเรียนรูและรับรูซ่ึงกันและกัน  ใน
ระยะแรกอาจรับวัฒนธรรมใหมช่ัวคราวท่ีเรียกวา  การยืมวัฒนธรรม  (cultural  borrowing) และ
ตอมาจึงรับไวเปนของตน  (cultural  adoption)  กระบวนการและปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมมีหลาย
ลักษณะ  ในกรณีท่ีวัฒนธรรมมีคุณลักษณะใกลเคียงกันพอยอมรับซ่ึงกันและกันได  ปฏิสัมพันธจะ
อยูในรูปแบบสันติวิธี  แตปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะของความขัดแยง  ถาวัฒนธรรม
สองชุดมีความแตกตางกัน  ไมสามารถปรับรับหรือยอมรับกันและตางฝายตางไมยอมใหอีกฝายหนึ่ง
ครอบงํา  ความขัดแยงทางวัฒนธรรมนี้อาจมีผลทําใหเกิดกรณีพิพาทหรือกลายเปนสงครามได  อาทิ
เชน  ความขัดแยงทางศาสนา 

 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนพื้นฐานหลักในกระบวนพัฒนาการของมนุษยชาติ  

และเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กับการท่ีมนุษยรูจักวัฒนธรรม  เพราะความสามารถทางวัฒนธรรมของ
มนุษย  (ซ่ึงเกิดจากความสามารถในการใชภาษา)  ทําใหมนุษยประดิษฐ  สรางศิลปะ  สัญลักษณ  
พิธีกรรม  เคร่ืองใชไมสอย  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตหลากหลายตาง  ๆ กันไป  ท้ังนี้
อาจ  เนื่องมาจากปจจัยวามนุษยตองไปอยูในสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนท่ีตางกันไป  รวมท้ัง
ปจจัยท่ีวามนุษยจะมีแนวโนมท่ีมีความคิดสรางสรรคส่ิงท่ีตาง ๆ กันไปดวย 

 
แตความหลากหลายทางวัฒนธรรมไมไดเปนเพียงส่ิงจําเปนท่ีตองเกิดข้ึนตามสภาพ

ธรรมชาติหรือความจําเปนของมนุษยเทานั้น  หากยังมีสวนกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนทางสินคา   
วัฒนธรรมระหวางมนุษยกลุมตาง ๆ อีกดวย  อาจกลาวไดวามนุษยไมสามารถดํารงอยูไดโดยเปน
กลุมเล็ก  ๆ  ของตนเองได  แตตองอาศัยเปนเครือขาย (Social  network)  ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนวัตถุ
ความคิด  สินคา  วัฒนธรรม  อยางใดอยางหน่ึงอยูเสมอ  การแลกเปล่ียนดังกลาวเปนปจจัยกระตุน
ใหเกิดพัฒนาการข้ันตอ  ๆ  มาของมนุษยชาตินั่นก็คือ  การเกิดเมือง  ซ่ึงเปนศูนยกลางของอํานาจรัฐ  
สังคม  การเมืองและการคาขายแลกเปล่ียน  ซ่ึงเปนข้ันตอนสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งในพัฒนาการของ
มนุษย  เพราะเมืองทําใหเกิดการแบงงานเฉพาะในการสรางสรรคศิลปะ  ความคิด  วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีดานตาง ๆ  ข้ึนมาได 

 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถแบงออกไดเปน  2  สวนใหญ  ๆ  ดวยกันคือ 
1.  การปฏิวัติหมูบานหรือเกษตรกรรม  เกิดเม่ือประมาณ 10,000  ปมาแลว  ซ่ึงสงผลให

โลกมีความหลากหลายท้ังในรูปแบบการดํารงชีวิตจากท่ีเคยอยูในแบบวิถี  “เก็บลาหาของกิน” 
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(hunting  and  gathering)  มาเปน  3  แบบคือ  การอยูประจําท่ีเปนหมูบาน (Settlement)  เพื่อทํา
เกษตรกรรม  การทําปศุสัตว  ซ่ึงมีท้ังอยูกึ่งประจําท่ี (agro  pastoralism) และปศุสัตวเรรอน 
(nomadism)  และรูปแบบสุดทายคือรูปแบบเดิม  ซ่ึงไดแกการเก็บลาหาของกินของพวก  
“ผีตองเหลือง”  “เงาะซาไก”  พวก “aborigines” 

2.  การปฏิวัติดานสังคมและการเมือง (urban  revolution)  เกิดเม่ือประมาณ 5,500  ป
มาแลว  มีความสําคัญมาก  จนทําใหเกิดคําวา อารยธรรม หรือ civilization  การปฏิวัติเมืองเปนอีก
ข้ันตอนหน่ึงซ่ึงมนุษยนอกจากจะใชวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการของตนแลวยงัเร่ิมรูจกั
ใชการสรางโครงสรางสังคมและการเมือง  มาเปนเคร่ืองมือในการแบงงาน  ระดมแรงงานทางกาย  
และสมองมาเพ่ือสรางสรรควิถีชีวิตของตนดวย  อยางไรก็ตามเราอาจพิจารณาเมือง  สังคม  และการ
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมก็ได  ดวยเหตุนี้จึงถือเปนอีกข้ันตอนหนึ่งของมนุษย ตอเนื่องมาจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเรียกเปนชวงการเกิดวัฒนธรรมเมือง ก็ได 

 
การเปนมนุษยตองทําความเขาใจและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

อารยธรรม  เพราะวัฒนธรรมคือผลผลิตทางปญญา  อารมณ  และจิตวิญญาณของมนุษยหลากหลาย
กลุม  หลายเผาพันธุภาษา  การมีวัฒนธรรมและช่ืนชมวัฒนธรรมจึงจะชวยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ได 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเอาแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขามาใชในการ

วิเคราะหถึงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคของกลุมเปาหมายท่ีมีความแตกตางกนัท้ัง
ในเร่ืองของภาษา  ชาติพันธุ  วิถีการดํารงชีวิต  ศาสนา  ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกําหนดและ
แสดงใหเห็นถึงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในแงมุมท่ีมีความแตกตางกัน 

 
4.  แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ 
 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนจากภายนอกสังคมท่ีรวดเร็วและเรงรัดนี้ผลักดันและบีบค้ัน
ใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง  จึงเกิดความรูสึกสูญเสียความเปนลักษณะพิเศษของกลุมคนท่ีเคยมีมา
นานหรือเรียกวา  “อัตลักษณ  (Identity)  เปนเร่ืองของ  “พวกเรา”  และ  “พวกเขา”  ท่ีเกี่ยวกับ
ประสบการณชีวิต อุดมการณ  สํานัก  กฎเกณฑ  พิธีกรรม  ฯลฯ  ท่ีมีความแตกตางกันและยัง
เกี่ยวของกับ  “ฉันคือใคร?”  “ฉันแตกตางจากใคร?”  “ใครเปนฝายตรงกันขามของฉัน?”  “ฉันอยาก
เขากลุมของใคร?”  อีกดวย 
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G.H.Mead (1934)  ไดใชคําวา  “Self”  (ตัวตน/อัตตา)  ท่ีหมายถึงความสําคัญของตัวเอง
และอธิบายกระบวนการท่ีตัวตนนั้นไดกอตัวข้ึนมาโดยมีการส่ือสารท่ีสอดแทรกอยูในสัญญะ
หรือสัญลักษณะเปนตัวกลางท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางสํานึกเกี่ยวกับตัวตน  เชน  เม่ือเรายังเล็ก  
ๆ  อยูนั้น  เราจะสราง “ตัวตน” วาเราเปนคนอยางไรก็เม่ือมี “คนอ่ืน ๆ” มาพูดบอกเราวา  “หนูคนนี้
นารักจังเลย”  จากคําพูดดังกลาว  เราก็จะสรางตัวตนของเราข้ึนมาวา  “เราเปนคนนารัก”  และ Mead  
ยังเช่ือวา  “ตัวตนถูกหลอหลอมจากสังคมเปนดานหลัก” 

 
สัญลักษณทางวัฒนธรรมนั้นจะถูกเรียนรูผานการมีปฎิสัมพันธและสัญลักษณนี้จะมาทํา

หนาท่ีเปนตัวส่ือกลาง (Mediated)  ในการกระทําทางสังคมของเรา  คนท่ีอยูรวมวัฒนธรรมเดียวกัน
จะมี  “ระบบการตีความหมายสัญลักษณของสังคมรวมกัน”  แมวาจะไมเหมือนกันท้ังหมดทีเดียว  
ในแตละสังคมจะมีอัตลักษณของตน  เชน  สังคมของคนในเมืองจะมีชีวิตแบบรีบเรง  ตองแขงกับ
เวลา  สวนสังคมชนบทจะเปนแบบสบาย  ๆ  เม่ือคนแตละคนยอมรับอัตลักษณดังกลาวเขาก็จะ
ดําเนินการกระทําทางสังคมไปตามทิศทางของอัตลักษณนั้น 

 
M.Heidegger (1978)   ไดเห็นพองกับ G.H.Mead วาสัญลักษณมีความสําคัญในการกอ

รูปตัวตนของบุคคลแต   Heidegger  ไดเพิ่มเติมวา  ตัวตนของแตละบุคคลมีหลายโฉมหนาและมี
หลายความหมายไมไดมีเพียงโฉมหนาเดียว 

 
กระแสโลกาภิวัตนสงผลกระทบตออัตลักษณหรือตัวตนทางวัฒนธรรม  (Cultural  

identity)  ไดหลายทาง  เชนกัน  คือ 
1.  อัตลักษณของชาติหรือของวัฒนธรรมแหงชาติเส่ือมลงหรือออนตัวผุกรอนลง  คือ  

ถูกทําลาย  เส่ือมทรุดลงดวยกระแสวัฒนธรรมแบบแปรเปนเนื้อเดียวกัน  (Cultural  
Homogenization)  ตามกระแสโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจากภายนอกท่ีทรงอานุภาพ  ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตามมาก็คือวัฒนธรรมของเรากลายเปนเพียงสินคา (Commoditization)  ในตลาดสินคาทาง
วัฒนธรรมของโลกไป  เชน  มวยไทย  รําไทย  และอาหารไทย  เปนตน  วัฒนธรรมดานวัตถุของ
ชุมชนทองถ่ินจึงมีโอกาสท่ีจะกลายเปนสินคาในตลาดโลกมากข้ึนทุกทีแมแตการถายทําภาพยนตร
ฮอลลีวูด  ก็ตองการภาพของวัดหรือแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง  เชน  ภาพยนตรเดอะ
บีชตองการฉากชายหาดของเกาะพีพี  ดังนั้นนับวันกลไกตลาดจะมีสวนสําคัญท่ีทําใหสังคมทุก
ระดับกับกระบวนการที่วัฒนธรรมทางวัตถุของตนมีโอกาสที่จะหลุดลอยไปจากชุมชน  ซ่ึงเปน
เจาของสัญลักษณวัฒนธรรมนั้นเอง 
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2.  อัตลักษณเฉพาะตัวกลับมีความเขมขนและเดนชัดข้ึนไมวาจะเปนความเปนตัวตน
ของกลุมสังคมในระดับใดก็ตาม  มีโอกาสจะมีความเดนชัดข้ึน  ความเปนตัวตนหรืออัตลักษณของ
ชาติหรือของทองถ่ินกลับถูกกระตุน  และตอกย้ําใหเขมแข็งและเขมขนข้ึน  ดังนั้นการตอสูกับ
กระแสโลกาภิวัตนจึงตองอาศัยการสรางเสริมความมั่นใจและความเช่ือม่ันในชาติ  ชาติพันธุ  หรือ
เผาพันธุของตน  บางกรณีก็มุงใหเกิดความรูสึกตองกลับคืนสูรากเหงาท่ีแท  เชน  ความเปนไทย  
หากเปนดานศรัทธาความเช่ือซ่ึงถือเปนหลักของความเปนตัวตนรวมกัน 

3.  อัตลักษณท่ีสรางสรรคข้ึนใหม  อัตลักษณชาติแบบเกาออนตัวลง  ชีวิตจิตใจและ        
อัตลักษณของกลุมและสังคมมีหลากหลายข้ึน  ท้ังนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตนอาจเปนตัวกระตุนให
สํานึกในอัตลักษณของวัฒนธรรมทองถ่ินสูงข้ึน  ในบางกรณีอัตลักษณนี้อาศัยรากฐานทางดาน  ชาติ
พันธุ  ทางดานภาษา  ทางดานศาสนา  ในทรงตรงกันขามเห็นกันวาจําตองสรางสรรคอัตลักษณ
รวมกันท่ียึดโยงกันอีกคร้ังหนึ่ง  ท้ังนี้โดยเอ้ือใหเกิดการผสมผสานองคประกอบทางวัฒนธรรม
ข้ึนมาใหมแทนท่ีของเดิมท่ีผุกรอนหรือกระจัดกระจายไปแลว  ในบางกรณีก็ทําใหตองหันไปสํารวจ
รากฐานเดิมท่ีหยั่งลึกลงไปมากข้ึน  เชน  กระแสสนใจภูมิปญญาชาวบาน  ภูมิปญญาแพทยพื้นบาน  
ท่ังนี้อัตลักษณใหมรวมกันของกลุมหรือทองถ่ิน  ยอมเปนผลจากการปฏิสัมพันธกับกระแสโลกาภิ
วัตนท่ีมีท้ังดานบวกและดานลบควบคูกันไปแมกระท่ังตอกลุมตาง  ๆ  ในสังคมเอง 

 
การสรางอัตลักษณนี้มีหลายรูปแบบมีท้ังไหลตาม  (อัตลักษณทองถ่ินจะสูญหายไป)  

ปรับเปล่ียน  ปรับตัวผสมกลมกลืน  (ยอมเสียอัตลักษณบางสวน  เพื่อรักษาอัตลักษณของตัวเองไว)  
ตอตาน  (ไมยอมรับการคุกคามของตะวันตก  อาทิเชน มุสลิม  เพื่อปรับกันการสูญเสียอัตลักษณของ
ตัวเอง  จึงเอาศาสนามาเปนส่ิงปองกันความแตกแยกของสมาชิกในกลุม)  ฯลฯ  การสรางอัตลักษณ
ในรูปแบบตาง  ๆ  นี้ก็ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม  การบริโภคส่ือ  กฎระเบียบของแตละประเทศวาเปน
อยางไร  

 
การนําแนวคิดเร่ืองอัตลักษณมาวิเคราะหเพ่ือหามิติความแตกตาง  เชน  เพศ  วัย  

การศึกษา  ชาติพันธุ   ฯลฯ  ท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาคร้ังนี้  ทําใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมในทามกลางกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีสวนสรางอัตลักษณ 
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5.  แนวคิดระบบทุนนิยม 
 

การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคอมพิวเตอรท่ีใชงานไดอยางสะดวกและมีเครือขาย  
การส่ือสารทางคอมพิวเตอรท่ีกาวไกลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงมากมหาศาล  ดานหน่ึงก็คือทําให
ทุนขอมูลขาวสารและการประกอบการสามารถเคล่ือนยายไดอยางเสรีไมมีพรมแดน 

 
ระบบทุนนิยมไดขยายตัวจากระดับชาติมาเปนระบบทุนนิยมโลก  การสะสมทุนและ

กําไรก็ตองทําระดับโลก  วิธีการก็คือ  ตองรุกดานวัฒนธรรมและคานิยมแบบบริโภคนิยม  วัตถุนิยม    
รสนิยมของคนท่ัวโลกใหเปนแบบเดียวกันกอน  เพ่ือผลิตสินคาแบบเดียวกันปอนใหแกตลาดโลก
ในลําดับตอมา  โดยมีการแสดงออกเปนรูปธรรมคือ  บรรดาบรรษัทขามชาติตาง ๆ  เชน รานแมค
โดนัลด ซ่ึงสามารถพบเห็นไดตามใจกลางเมืองและจุดท่ีมีผูคนพลุกพลานตามตางจังหวัดตาง ๆ 

 
กลางศตวรรษท่ี 20  ระบบทุนนิยมไดแบงโลกออกเปน  2 สวนคือ  สวนท่ีเปนทุนนิยม

ศูนยกลาง (central  capitalism)  และทุนนิยมรอบนอก (peripheral  capitalism) ประเทศในระบบทุน
นิยมศูนยกลางมักจะไดแก  ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกท่ีพัฒนามากอน (อเมริกา และยุโรป)  
สวนประเทศทุนนิยมรอบนอกก็ไดแก  บรรดาประเทศโลกท่ี 3  ท้ังหลาย ความสัมพันธระหวาง
ประเทศทุนนิยมศูนยกลางกับทุนนิยมรอบนอกจะเปนไปในลักษณะท่ีประเทศโลกท่ี 3 จําเปนตอง
พึ่งพาและข้ึนตอประเทศทุนนิยมศูนยกลางในทุก ๆ ดาน 

 
สําหรับการครอบงําของระบบทุนนิยมสมัยใหมนั้น Sohiller  กลาววาทุนนิยมสมัยใหม

จะประสานการครอบงําอยางเปนระบบและสมบูรณแบบใหครอบคลุมทุกมิติของชีวิต  ไมวาจะเปน
ความสัมพันธในระบบการทํางาน  ความสัมพันธระหวางบุคคล  การบริโภค  ฯลฯ  ในการครอบงํานี้  
ส่ือมวลชนสมัยใหมจะเปนกลไกสําคัญท่ีสุด 

 
จอรจ  ริทเซอร  เปนผูคิดทฤษฎี McDonaldization หรือเรียกในภาษาไทยวา “แมคโดนัล

ดานุวัตร”   
แมคโดนัลดานุวัตรมีองคประกอบท่ีสําคัญดวยกัน  4  มิติ  คือ 
1.  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือความสามารถสนองตอบตอความตองการของ

ลูกคาในแงของประสิทธิภาพ  การใหบริการ 
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2.  ความสามารถในการคํานวณปริมาณ  (Calculability)  การที่คุณภาพถูกทําใหมีคุณคา
เทากับปริมาณสามารถแจกแจงเปนจํานวนนับได 

3.  ความสามารถในการคาดเดา  (Predictability)  คือ  การที่สินคาและบริการของแมค
โดนัลดไมมีความแตกตางกัน  แมจะซ้ือจากท่ีไหน  เม่ือไร  สามารถคาดเดาถึงรสชาติได 

4.  การควบคุมผานเคร่ืองมือโดยปราศจากมนุษย  (Control  through  nonhuman 
Technology)  คือ ข้ันตอนการผลิตสินคาทุกอยางจะถูกควบคุมดวยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยท่ีไดรับการ
โปรแกรมมาอยางดีแลว 

 
การเติบโตของทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม ไดแทรกซึมเขาสูชนบทและผลักดันใหคน

หนุมสาวหลงในความทันสมัย  และการบริโภคสินคาตะวันตกท่ีหลากหลาย  ไมสนใจวัฒนธรรม
ทองถ่ินอีกตอไป  และนอกจากนี้ทุนและบรรษัทขามชาติตาง ๆ เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยกระตุนให
กระบวนการแมคโดนัลดานุวัตร  แพรกระจายอยางมหาศาล  ขยายกิจการเขาไปสูพื้นท่ีประเทศ   
ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะไดผลกําไรรออยูเบ้ืองหนา และส่ือมวลชนยังมีสวนชวยบรรษัทขามชาติในการ
กําหนดหรือสงผลตอความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม  เพราะส่ือจะทําหนาท่ีโดยตรงในการโฆษณา
สินคาและบริการใหกับบรรษัทขามชาติเหลานี้  ซ่ึงผลที่ตามมาคือการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมโลก 

 
Harvey  ไดกลาวในประเด็นเร่ืองพื้นท่ีแบบสากลและแบบทองถ่ินวา  ปรากฏการณการ

ขยายตัวของระบบทุนนิยมจากสากลเขาไปในสวนตาง ๆ ของทองถ่ินท่ียังไมเปนทุนนิยม  การ
ขยายตัวนี้ไดทําใหเกิดการหดตัว  ของเวลาและพื้นท่ีของทองถ่ิน (time – space  compression)  อัน
เปนลักษณะของระบบทุนนิยม  ซ่ึงอาจจะเรียกไดอีกอยางวา “ทันสมัย” (Modernization) รถยนตท่ี
ทันสมัยมากข้ึนก็คือ รถยนตท่ีวิ่งไดเร็วข้ึน  เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยมากข้ึนก็คือ เคร่ืองจักรท่ีมีขนาดเล็ก
ลง  กินพื้นที่นอยลง  เปนตน 

 
ระบบทุนนิยมไดใช “เวลา” และ “พื้นท่ี” เปนเคร่ืองมือในการกรุยทางของระบบทุน

นิยม  เชน เม่ือสินคาชนิดใหมเกิดข้ึนในสหรัฐ  อีกเพียงวันหรือสองวัน  สินคานั้นก็จะมีท่ัวโลก
ตัวอยางท่ีชัดเจนก็คือ  การฉายภาพยนตรฮอลลีวูดพรอมกันท่ัวโลกสินคาประเภทคอมพิวเตอรขาย 
“ความเร็ว”  การขยาย “เวลาแบบระบบทุนนิยมสากลเขาไปในทองถ่ินทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสรางเวลาของทองถ่ิน เชนวัฒนธรรมการรอคอยจะหายไป  การผูกพันกันดวยสัญญาแบบ
ยาวนาน  เชน  ชีวิตคูแบบช่ัวฟาดินสลาย  จะเปล่ียนมาเปนสัญญาระยะส้ัน ๆ หนวยของเวลาเล็กลง
อยางมากและพื้นท่ีของทองถ่ินจะมีความสําคัญนอยลงวิธีคิดเกี่ยวกับพื้นท่ีจะเปล่ียนแปลงไป  คน
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สมัยใหมจะคิดถึงพื้นท่ีในระดับโลกมากข้ึน  เชน  การสรางเหตุการณตาง ๆ เพื่อใหไดลงบันทึกของ
กินเนสกบุก  และแตละทองถ่ินจะพยายามแขงขันกันเพื่อใหมี  “ความหมายและความสําคัญใน
ระดับโลก”  เชน  การแขงขันเปนเจาภาพรายการกีฬาระดับโลก  การประกวดนางงามและการ
แขงขันจัดงานประเพณีทองถ่ิน  อาทิเชน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี   
ประเพณีบ้ังไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย  เปนตน  ท้ังนี้เนื่องจากการมีความหมายและ
ความสําคัญจะมีผลมาถึงดานเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมวัฒนธรรม เชน  การดึงดูดนักลงทุน  
นักทองเท่ียว  นักอุตสาหกรรม  ฯลฯ 

 
การนําแนวคิดระบบทุนนิยมมาใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงการครอบงําจากชาติตะวันตก  

โดยผานทางทุนและบรรษัทขามชาติ  ซ่ึงอาจจะสงผลตอวัฒนธรรมทองถ่ินและประเพณีให
ปรับเปล่ียนไปจากเดิมเพื่อหาผลกําไรสูงสุด  ซ่ึงจะทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ตอไป 

 
6.  แนวคิดการดํารงอยูรวมกัน  

 
แนวคิดนี้ไมเช่ือวาประเพณีท้ังหลายจะหมดนํ้ายาไปแลวและยอมจะถูกขจัดออกไปจน

หมดส้ิน  หากมองวาประเพณีมีการแขงขันระหวางกัน  มีอิทธิพลกระทบกันและกัน  และมีบทบาท
รวมกันในกระบวนการสามกระบวนการอันไดแก 

1. การดํารงรักษาประเพณี 
2. การฟนฟูประเพณีใหมีชีวิตชีวา 
3. การสรางสรรคประเพณีใหม 

 
นักวิชาการดานสังคมวิทยาวัฒนธรรมตางยอมรับวาภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงท่ี

เปนไปอยางรวดเร็ว  มักจะเกิดการฟนฟูประเพณีและการประดิษฐสรางสรรคประเพณีข้ึนใหมควบคู
กัน 

เหตุผลประการหน่ึงของการดํารงอยูอยางตอเนื่องของส่ือประเพณีก็เนื่องมาจากขีดจํากัด
ของส่ือมวลชน  ซ่ึงมีกลุมผูรับสารท่ีมีขนาดใหญและกระจัดกระจาย  นักวิชาการดานการส่ือสารเช่ือ
วามนุษยเราตองการรูปแบบการส่ือสารหลาย  ๆ  รูปแบบรวมท้ังการส่ือสารแบบระหวางบุคคลหรือ
ภายในกลุม  ซ่ึงส่ือมวลชนไมสามารถตอบสนองใหไดและจะตองแสวงหาจากส่ือประเพณี 

เหตุผลประการท่ีสองมาจากขอคิดของ R. williames (1974)  ท่ีวาบรรดาส่ือมวลชน
สมัยใหมโดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกสเชน  วิทยุหรือโทรทัศน  เปนส่ือท่ีมาแต  “ตัวส่ือเปลา  ๆ”  แต
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ไมมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีเปนของตัวเอง  ดังนั้น  รายการในวิทยุและโทรทัศนจึงไดหยิบยืมวัตถุดิบ
มาจากส่ือเดิม  ๆ  ท่ีเคยมีอยูแลวท้ังส้ิน  เชน  เพลงท่ีเคยเลนตามเวทีงานวัด  ก็นํามาเปดในวิทยุ  หมอ
ลําท่ีเคยแสดงตามงานประเพณีตาง  ๆ  ก็ยกมาเลนในหองสงของโทรทัศน  เปนตน  ดังนั้น  กระแส
ความตอเนื่องระหวางส่ือท้ัง  2  ประเภท  จึงคงมีอยู   

 
อาจสังเกตไดวา  เปาหมายของส่ือประเพณีในการนําเสนอน้ันมักเปนการสือทอด

วัฒนธรรมประเพณีใหยาวนานสืบไป  กลาวคือมุงเนนเร่ืองกาลเวลา  (ความเปนอมตะของผลงาน)  
ในทางตรงกันขาม  ผลงานของส่ือมวลชนสมัยใหมมักมุงเนนในแงการขยายพ้ืนท่ี  การเผยแพร
ภายในเวลาอันรวดเร็ว  เชน  การฉายหนังฮอลลีวูดใหดูพรอม ๆ กันท่ัวโลก  การขายแผนเสียง
นับเปน   ลาน ๆ  แผน  ดังนั้น  ผลงานของส่ือมวลชนท่ีแมจะมีตลาดผูรับสารท่ีกวางขวาง  แตมี
ผลผลิตทางวัฒนธรรมนอยมากท่ีจะอยูในความทรงจําของผูคนอยางยาวนาน  (หากเปรียบเทียบเพลง 
POP กับเพลงลูกทุงก็พอจะมองเห็นถึงความแตกตางนี้ได) 

 
การนําแนวคิดการดํารงอยูรวมกันมาเปนพื้นฐานในการศึกษาเร่ือง  “การใหความหมาย

และเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัตน”  ผูวิจัยสามารถนํามาวิเคราะห
ถึงการดํารงอยูของประเพณี  เม่ือส่ือสมัยใหมนําเอารูปแบบและเนื้อหามาจากส่ือประเพณี  กระแส
ความคิด  (Stream  of  consciousness)  จากระบบส่ือประเพณียอมไหลเทผานสูส่ือทันสมัยใหม  
ยอมแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานกันระหวางส่ือสมัยใหมกับส่ือสมัยเกา 

 
จึงเปนจุดช้ีแสดงใหเห็นถึงส่ือประเพณีท่ีจะดํารงอยูไดในกระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

ไป  ดังเชน  ประเพณีบ้ังไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย 
 

7.  แนวคิดการจัดการความขัดแยง   
 

เม่ือมีการเจรจาตอรองเกิดข้ึน  นั่นยอมหมายถึงวา มีความขัดแยงเกิดข้ึนกอนแลวอยาง
แนนอน  ความขัดแยงเหลานี้อาจจะเปนไดท้ังประเด็นเล็ก  ๆ  หรือประเด็นใหญ  ท่ีขวางทางไปสู
เปาหมายท่ีตองการของทุก  ๆ  ฝายท่ีทําการเจรจาตอรองรวมกัน  โดยทุก  ๆ  ฝายเหลานั้นก็จะ
พยายามเพื่อท่ีจะใหไดรับเปาหมายท่ีดีท่ีสุดสําหรับเขาเสมอ  ดังนั้นความขัดแยงตาง  ๆ  นี้จึงเกิดข้ึน
ไดเนื่องจาก 
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ภาพท่ี  10  แผนภูมิแสดงสาเหตุของการเกิดความขัดแยง 
 
 
 
 
 

ความขัดแยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความขัดแยงท่ีผิดพลาดนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือมีฝายใดฝายหนึ่งพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง
ดังกลาว  หรือมีการดําเนินการเจรจาตอรองไปตามหลักการเอาชนะแตเพียงฝายเดียว  ซ่ึงนั่นจะทําให
เกิดความเปนศัตรูกันข้ึน  และการติดตอส่ือสารกันก็จะเปนไปอยางไมราบร่ืนนัก  ความเช่ือใจ  และ
การสนับสนุนก็จะลดลงรวมไปถึงมีการพยายามจะตอตานกันระหวางสองฝายดวย  ความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนเหลานี้สามารถทําการแกไขไดยากมาก  (หรือบางคร้ังก็อาจไมสามารถแกไขไดเลย) 

 
ความขัดแยงท่ีเปนประโยชนนั้นเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีนักเจรจาตอรองทําการเสนอ

ความคิดใหม ๆ ใหแกกัน  ทดสอบสถานการณ  และความเช่ือของแตละฝาย  รวมไปถึงการพยายาม
เขาใจสถานการณซ่ึงกันและกันดวย  เม่ือความขัดแยงเหลานี้ถูกจัดการไปอยางเปนระบบ  นักเจรจา
ตอรองจะสามารถเกิดแนวความคิดใหม ๆ ในการแกปญหาไดเสมอ  เพราะพวกเขาจะชวยกันระบุ
ทางเลือกท่ีเปนไปไดหลาย ๆ ทางในการทําขอตกลงรวมกันเพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีพอใจรวมกันนั่นเอง   

 
นักเจรจาตอรองนั้นไมสามารถไดรับในส่ิงที่พวกเขาตองการไดทุกคร้ังแมแตนักเจรจา

ตอรองท่ีประสบความสําเร็จก็ตาม  แตพวกเขาจะไดรับส่ิงท่ีพวกเขาจําเปนจะตองไดรับจริง ๆ  เสมอ 
แนนอนนักเจรจาตอรองแตละคนตองการไดรับมากเทาท่ีจะเปนไปได  ดังนั้นการประนีประนอมกัน

ความแตกตางในเปา
หมายความตองการและ



ความแตกต า งในความ
เข าใจ ท่ีมีตอการกระทํ า
และสถานการณหน่ึง ๆ 

ความแตกตางกันของผลที่
ไ ด กั บสิ่ ง ที่ ค า ดห วั ง ไ ว
ในทางที่ดีหรือไมดี 

ค ว า ม ไ ม ต อ ง ก า ร
ป ร ะ นี ป ร ะนอม ร ว ม กั น
หรือไมพิจารณาประเด็นตาง 
ๆ ที่เก่ียวของ 
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จึงเปนส่ิงจําเปน  รวมไปถึงเปาหมายท่ีตองการตามท่ีระบุไวในตอนเร่ิมตนนั้นจะตองสามารถทําการ
แกไขไดดวย 

 
ถานักเจรจาตอรองฝายใดฝายหนึ่งพยายามอยางยิ่งยวดท่ีจะไดรับส่ิงท่ีเขาตองการ  อีก

ฝายหน่ึงจะตองพยายามเขาใจฝายนั้น ๆ อยามาก  โดยใหพยายามเขาใจวาสถานกาณในการเจรจา
ตอรองของแตละคนนั้นแตกตางกัน  รวมไปถึงใหพยายามใชเหตุผลตอกันใหมากข้ึนดวย  โดยไมใช
การโตเถียงกัน  วิธีการท่ีดีก็คือท้ังสองฝายจะตองพิจารณาถึงทางเลือกท่ีสามารถตกลงรวมกันได  
และหลีกเล่ียงการยืนยันความแตกตางเหลานั้นตอกัน 

 
รูปแบบในการตอรองตอความขัดแยง 

รูปแบบการตอรองตอความขัดแยง มีดวยกัน  5  ประการ  คือ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงตารางรูปแบบการตอรองตอความขัดแยง 
 

รูปแบบ พฤติกรรมท่ีโดดเดน ขอเท็จจริงท่ีเปนไปได 
1. การหลีกเลี่ยง ไมยอมเผชิญหนากัน  ไมสนใจ

กับประเด็นตาง ๆ ของปญหาเลย 
อาจจะเกิดจากความแตกตางท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีมากหรือนอยเกินไป
ท่ีจะหาทางออก  แตพฤติกรรม
แบบนี้มักจะทําใหปญหายิ่งแยลง
ไปอีก 

2. การปรองดอง ไมมีการเสนอความเห็นใด ๆ แต
เห็นดวยทุกอยางกับขอเสนอ 
แมวาจะตองเปนฝายเสียเปรียบก็
ตาม 

วิธีการน้ีเปนการพยายามรักษา
ความสัมพันธเอาไว  โดยการเห็น
ดวยกับขอเสนอทุกอยาง 

3. การเอาชนะแตฝายเดียว เสนอทางออกจํานวนมากอยาง
กาวราว  ชอบการเผชิญหนาและ
พยายามจะเอาชนะทุกวิถีทาง 

วิธีการน้ีเช่ือวาผูท่ีแข็งแรงท่ีสุด
เทาน้ันท่ีจะเอาชนะได  จึง
พยายามแสดงอํานาจท่ีเหนือกวา
ขมฝายตรงขาม 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

รูปแบบ พฤติกรรมท่ีโดดเดน ขอเท็จจริงท่ีเปนไปได 
4. การประนีประนอม ตองการใหทุกฝายบรรลุเปาหมาย

รวมกันได  และคงความสัมพันธ
ท่ีดีตอกันไวดวย  จึงเสนอ
ทางออกจํานวนมากและใหความ
รวมมือเปนอยางดี 

ไมมีใครหรือความคิดของใครท่ี
จะสมบูรณแบบท่ีสุด  ดังน้ัน
วิธีการในการทํางานหน่ึง ๆ จึงมี
ไดมากกวาเพียงทางเดียว  และ
ตองยอม เ สียอะไรบางอย า ง
เพื่อใหไดสิ่งท่ีตองการมา 

5. การแกปญหา ท้ังสองฝายตองตัดสินใจรวมกัน 
จึงใหความรวมมือในการเสนอ
ความเห็นเปนอยางดี 

เพื่อเปนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนทุก
ฝายจะทําการเสนอทางเลือก
มากมาย  เพื่อหาทางออกรวมกัน
แตไมมี ใครยอมเปนฝ าย เสี ย
ผลประโยชนกอน 

 
ภาพท่ี  11  แผนภูมิแสดงรูปแบบการจัดการกับความขัดแยง 

แผนภาพนี้จะชวยทําใหเขาใจรูปแบบในการจัดการกับขอขัดแยงไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเอาชนะฝายเดียว   การแกปญหา 
 
 
 
 

การประนีประนอม 
                                                             
 
 
 
 
การหลีกเลี่ยง                             การปรองดอง 

ไม
ให

ขอ
เส
นอ

 
    

    
    

    
 ให

ขอ
เส
นอ

จํา
นว
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ไมใหความรวมมือ              ใหความรวมมือ 
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การหลีกเล่ียง  : เปนการแสดงถึงการใหความรวมมือและเสนอขอตกลงนอยท่ีสุด 
การแกปญหา  : เปนการใหขอเสนอและใหความรวมมือมากท่ีสุด 
การปรองดอง  : เปนการใหความรวมมืออยางเต็มท่ี  แตใหขอเสนอนอยท่ีสุด 
การเอาชนะฝายเดียว  : เปนการใหขอเสนอมากท่ีสุด  แตใหความรวมมือนอยท่ีสุด 
การประนีประนอม    : เปนจุดตรงกลางในการใหขอเสนอ และใหความรวมมือ 

 
การนําแนวคิดการจัดการความขัดแยงเพ่ือศึกษาถึงวิธีการและรูปแบบของการตอรอง

เม่ือเกิดความขัดแยงและเสนแบงแยกระหวางกลุม  ในประเด็นความเช่ือพ้ืนบานของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาค  ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบการตอรองท่ีแตกตางกัน  อาทิเชน การหลีกเล่ียง  การปรองดอง  การ
ประนีประนอม เปนตน  ซ่ึงจะทําการศึกษาวิจัยตอไป 

 
8.  ทฤษฎีเสนแบงแยก   

 
Huntington (1996)  ไดกลาววา  เช้ือชาติ  ศาสนา  และอารยธรรมดั้งเดิมกลายเปน “เสน

แบงเขตท่ีมองไมเห็น” (fault  lines)  เปนเสนแหงความขัดแยงท่ีจะรุนแรงมาก (อาจถึงข้ันทําลายลาง
เผาพันธุ)  เพราะเกี่ยวของกับอัตลักษณระดับรากหญา  และจะเปนความขัดแยงท่ียาวนาน  แมจะมี
การสงบศึกลงไปไดในบางคร้ัง  ก็เปนการช่ัวคราว  เพราะฐานของความขัดแยงยังดํารงอยู  สงคราม
นี้อาจจะเกิดข้ึนระหวางรัฐ  หรือระหวางกลุมคนท่ีไมไดข้ึนกับรัฐ  หรือระหวางรัฐกับกลุมคนท่ี
ไมไดข้ึนกับรัฐ  เสนแหงความขัดแยงนี้อาจเกิดข้ึนภายในประเทศก็ได  เพราะในประเทศอาจมีกลุม
ชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางครอบครองอยูและตองการอิสรภาพ  ซ่ึงรัฐบาลไมสามารถจะใหได  
ในบางประเทศอาจมีกลุมท่ีแตกตางกระจายกันอยูในจังหวัดตาง ๆ ทําใหเกิดความตึงเครียดและ
ความรุนแรงเปนคร้ังคราว  เชน  กลุมฮินดู  และมุสลิมในอินเดีย  และมุสลิมกับจีนในมาเลเซีย  ซ่ึง
อาจจะบานปลายไปเปนสงครามยอย ๆ ก็ได 

 
เสนแบงเขตนี้บางคร้ังทําใหเกิดการตอสูทําลายลางชนเผาอ่ืน เพ่ือตนจะไดครอบครอง

อาณาจักรท้ังหมด  ไมวาจะดวยการฆา  การเนรเทศ  หรือท้ังสองอยาง  เรียกวา “การชําระลาง
เผาพันธุ”  (ethnic  cleansing) ซ่ึงท้ังสองฝายท่ีเปนศัตรูกันขมเหงฆาหมู  ทรมานศัตรู  เพื่อครอง
อาณาจักรท่ีเปนท่ีมาของอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ซ่ึงตนไมสามารถจะเคล่ือนยายไปท่ีอ่ืนได  เชน  
เยรูซาเล็ม  แคชเมียร โคโซโว  เปนตน  เสนเขตแดนนี้ทําใหเกิดสงครามยืดเยื้อยาวนาน  ยากตอการ
เจรจาตอรองและสงบศึก  ถึงเจรจาไดกับบางกลุมแตอีกหลายกลุมจะไมยอมรับ  เปนสงครามท่ีเกิด
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แลวดับเกิดแลวดับท่ีอาจลุกโพลงเปนความรุนแรงคร้ังยิ่งใหญ  ไฟแหงอัตลักษณรวม (communal  
identity) และความเกลียดชังนี้ยากจะดับลงไดนอกจากวิธีฆาลางเผาพันธุ  (genocide)  จะบานปลาย
เปนสงครามท่ีใหญโตมากและจะทําใหเกิดการอพยพครั้งใหญในโลก  ขามพรมแดนกันไปมาเพื่อ
หนีการทําลายลาง 

 
Fault  Lines  เกิดข้ึนมาจากการที่แตละประเทศสราง “อัตลักษณทางวัฒนธรรม”  

(cultural  identity)  ของกลุมตนข้ึนเกิดคําถามท่ีวา  “คุณเปนพวกใคร”  หรือ  “คุณจะเขาขางใคร”  
ซ่ึงทุกชาติตองมีคําตอบ  โดยเอาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนน่ันเองมาตอบ  ตอบวาใครเปนมิตร  
ใครเปนศัตรู 

 
ฮันติงตันไดยกตัวอยางในเอเซียตะวันออก  ซ่ึงผูคนมีฐานะทางอารยธรรมท่ีหลากหลาย

ในปจจุบันไดมีการรบราฆาฟนเพื่อแบงแยกกันมากข้ึน  จีนในไตหวัน  ฮองกง  สิงคโปร และคนจีน
ท่ีกระจายอยูในเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดหันเขาสูความผูกพันกับบานเกิดเมืองนอนของตนมากข้ึน  
เกาหลีเหนือและใตกําลังจะรวมกัน  และความสัมพันธระหวางกลุมคนจีนคริสเตียนกับมุสลิมใน
ดินแดนแถบนี้ก็กําลังเลวรายมากยิ่งข้ึน  ลักษณะอยางเดียวกันก็กําลังเกิดข้ึนในทุกแหงท่ัวโลก  
ดังนั้นจึงกลาวไดวา  หลังยุคสงครามเย็นไดเกิดบล็อคใหมท่ีกําหนด  กลุมพันธมิตรและศัตรู  โดยมี
อารยธรรมและวัฒนธรรมเปนหลัก (เชน ตะวันตก  ตะวันออก  วัฒนธรรมแบบจีน  แบบแขก) 

 
การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีเสนแบงแยกของ Huntington มาใชในการวิเคราะห

หาเสนแบงแยกของแตละกลุมระหวางประเพณีทองถ่ินท่ีอาศัยความเช่ือทางศาสนากับความเปน
วิทยาศาสตรในยุคโลกาภิวัตน 

 
9.  ทฤษฎีสัญญะวิทยา  

 
 คําวา  “Sign” ในภาษาอังกฤษนั้นมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “ to  semion”   ซ่ึงใน

ภาษาไทยแปลวา  “สัญญะ”  ตามปกติในชีวิตประจําวันเราคุนเคยกับสัญญะอยูแลว  เชน  เม่ือ
ตองการเขาหองน้ําในศูนยการคา  เราก็จะมองหาปาย  หรือเคร่ืองหมาย                 เราก็จะเลือกเขา
หองน้ําหญิงหรือชาย  โดยดูตามรูปภาพที่ปดไวหนาหอง  นี่คือกรณีตัวอยางของเร่ืองสัญญะในชีวิต   
ประจําวัน 
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คุณสมบัติท่ีจําเปน  3  ประการของสัญญะก็คือ 
1. ตองมีรูปธรรม  ซ่ึงอาจจะเปนภาพ  เสียง  อักษร  หรือวัตถุ  หรืออ่ืน  ๆ 
2. มีความหมายมากไปกวาตัวเอง 
3. ผูใชสัญญะตองตระหนักวา  รูปธรรมดังกลาวนั้นเปนสัญญะ 

 
F.de saussure (1974)  นักวิชาการดานภาษาศาสตร  ชาวสวิส   ไดใหคํานิยามส้ัน  ๆ  

ของวิชาสัญญะวิทยาไววา  “สัญญะวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคมท่ีสัญญะ
นั้นถือกําเนิดข้ึนมา  รวมท้ังแสวงหากฎท่ีควบคุมอยูเบ้ืองหลัง  (“A  science  that  studies  the  life  
of  signs  within  society  is  conceivable”) 

 
และเขาไดเสนออีกวายังมีระบบสัญญะรูปแบบอ่ืน  ๆ  ท่ีสามารถแสดงความหมายและ

ความคิดของผูสงสารได  ไมวาจะเปนภาษาใบ  พิธีกรรม  สัญญาณทหาร  อาหาร  อาการเจ็บปวย  
ฯลฯ  กลาวอยางงายท่ีสุดก็คือ  ทุกส่ิงทุกอยางสามารถเปนสัญญะไดหากถูกนํามาใชแสดง
ความหมายได 

 
C. Peirce  นักปรัชญาดานภาษาชาวอเมริกัน  ไดกลาวไววา สัญญะ (Sign)  หนึ่ง  ๆ  จะมี

องคประกอบ  2  สวน คือ  สวนท่ีเปนตัวหมาย  (Signifier)  และตัวหมายถึง  (Signified)  ยกตัวอยาง
เชน  เม่ือเราเห็นธงชาติไทยข้ึนสูยอดเสาในเวลาแขงขันกีฬาโอลิมปค (Signifier)  ทําใหเรานึกถึง
ประเทศไทย  (Signified) 

 
นอกจากนี้  C. Peirce  ไดจัดประเภทของ  Sign  ไดเปน  3  ประเภท  คือ 

1. Icon : มีลักษณะคลายคลึงกับวัตถุท่ีมีจริงมากท่ีสุด      อาทิเชน        อนุสาวรีย       
ภาพถาย  รูปปน  กระบวนการถอดความหมายของ Icon เพียงแคเห็นก็สามารถเขาใจความหมายได
เลย 

2. Index :  เปนสัญญะท่ีมีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล  (Causal  connection)  เชน   
อาการปวดทอง  เปน  Index  ของอาการเปนโรคกระเพาะอาหารได  การถอดความหมายของ  Index  
จะตองใชการคิดหาเหตุผล (figure  out) 

3. Symbol :  เปนสัญญะท่ีมีความเช่ือมโยงเกิดจากขอตกลง   (Convention)  โดย 
อาจจะอยูในรูปของคํา  ตัวเลข  หรือชวเลขก็ได  อาทิเชน  คําวา  “ดอกไม”  ในภาษาชวเลขจะเขียน
ดังนี้                                           เปนตน 
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ในทางปฏิบัติจริงนั้นอาจจะมีการใชสัญญะยอย  ๆ ของแตละประเภทของสัญญะท้ัง  3  
ประเภทนั้นใชรวมกัน  เชน  สถานท่ีหามสูบบุหร่ีจะมีรูป   พรอมท้ังมีการเขียนขอความกํากับอีก
ดวยวา  “ บริเวณนี้หามสูบบุหร่ี ”   เปนตน 

 
การเขาใจธรรมชาติของสัญญะท้ัง  3  ประเภทนี้  ทําใหเราสามารเลือกใชสัญญะแตละ

อยางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  พญานาคนั้นมีความเก่ียวของกับพุทธศาสนามาต้ังแตคร้ังพุทธกาล
แลว  อาทิเชน  คร้ังพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเสวยวิมุติสุขใตตนมุจลินท  มีฝนตก 7 วัน 7 คืน  มี
พญานาคข้ึนมาขดตัวรอบ  ๆ  ใหเปนบัลลังกถึง 7 ช้ันและแผพังพานเหนือพระเศียรเพื่อบังลมฝน  
ซ่ึงเปนตนกําเนิดของพระพุทธรูปปางนาคปรก  เปนพระบูชาของผูท่ีเกิดวันเสาร  เปนตน  ซ่ึงจะมี
การใช  Icon เม่ือไดเห็นพระพุทธรูปปางนาคปรก  ก็สามารถเขาใจถึงท่ีมาไดเลย  และยังมีการใช   
Index  ท่ีแสดงถึงความเกี่ยวพันโดยตรงกับเร่ืองท่ีส่ือโดยผานพระพุทธรูปปางนาคปรกและ
พระพุทธรูปปางอ่ืน  ๆ 

 
ในการวิเคราะหความหมาย  De Saussure (1974)  ไดจัดประเภทของความหมายที่

เกี่ยวของกับสัญญะไว  2  ความหมาย  คือ 
 

1. ความหมายโดยอรรถ  (Denotative  meaning) 
คือ  เปนความหมายท่ีเขาใจกันตามตัวอักษร  เปนความหมายท่ีเขาใจตรงกันเปนสวน

ใหญ  และมักเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  ตัวอยางเชน  ในกรณีของการอุปสมบทในศาสนาพุทธ  ผู
ท่ีมาขอบวชจะเรียกวา  “นาค”  ซ่ึงมีความหมายโดยอรรถที่คนสวนใหญเขาใจตรงกันถึงสาเหตุท่ีมา
ของคําวา  “นาค”   

 
2. ความหมายโดยนัย   (Connotative  meaning) 
คือ  เปนความหมายถึงท่ีประกอบสรางข้ึนมาอยางเปนอัตวิสัย  (Subjective)  ไมวาจะ

เปนอัตวิสัยในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม  เชน  ในสังคมไทยจะเขาใจความหมายและความเช่ือ  
ปรากฏการณตาง  ๆ  ท่ีปรากฏอยูในลุมแมน้ําโขงแตสังคมตะวันตก  ไมสามารถท่ีจะเขาใจใน
ความหมายอันนี้ได 
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ทฤษฎีสัญญะมีความสัมพันธกับการศึกษาเร่ืองการใหความหมายและเหตุผลการดํารง
อยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคยุคโลกาภิวัตนในแงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
ในแตละกลุมท่ีมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรม  สังคม  ศาสนา  ความเช่ือ  และวิถีชีวิต 

 
10.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
เพียงฤดี   ธีรวุฒิชูวงศ  ภาควิชาวารสารสนเทศ  สาขาวิชาวารสารสนเทศ  คณะนิเทศ

ศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2542  ไดศึกษาเร่ือง  “การส่ือความหมายจากประเด็นทาง
การเมืองผานการตูนการเมือง”  ผลการศึกษาพบวา 

ประเด็นการเมืองท่ีปรากฏอยูในกรอบการตูนตาง  ๆ แสดงออกถึงเร่ืองการโจมตีรัฐบาล
ในชวงนั้นเปนหลัก  รองลงมาคือประเด็นการวิจารณ   ความประพฤตินักการเมืองและประเด็น
เศรษฐกิจดานตาง  ๆ  ประเด็นวัดพระธรรมกาย  และประเด็นการประสบปญหาของ
ธนาคารกรุงไทยตามลําดับ 

ในสวนการส่ือความหมายน้ัน  พบวา  นักเขียนการตูนการเมืองนิยมใชการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปมัย (Metaphor)  มากกวาการเปรียบเทียบเช่ือมโยง  (Metonymy)  และนิยมใชรหัสบุคคลใน
การเขารหัสการตูนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  รหัสวัตถุ  รหัสสังคมและรหัสวัฒนธรรมตามลําดับ  
และในเร่ืองเกี่ยวกับมุขของการตูน (Gag) ท้ังสิบ  ผูเขียนการตูนนิยมมุขท่ีแสดงออกถึงความนาอับ
อายและการเยยหยันมากท่ีสุด 

 
รุงกานต   มงคลวีราพันธ  สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

2543  ไดศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะหการส่ือความหมายของส่ือโปสเตอรในการรณรงคสงเสริมการ
ทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ระหวางป พ.ศ. 2530 – 2542  ผลการศึกษาพบวา 

1.  นโยบายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนในแตละป  จะมีความสัมพันธกับการกําหนด
รูปแบบและเนื้อหาท่ีปรากฏอยูบนส่ือโปสเตอร  

2.  การส่ือความหมายทางคําจะเปนการส่ือความหมายแบบนัยแฝง (Connotation)  เพื่อ
ดึงดูดและทําใหเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน  สําหรับการส่ือความหมายทางภาพ  เปนการส่ือท้ังแบบ
นัยตรง (Denotation)  และแบบสัญลักษณ  (Symbolic)  และเปนวิธีการส่ือสารดวยภาพท่ีโยง
ความสัมพันธระหวางสินคากับสถานการณ (Association) 
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3.  ส่ือโปสเตอรมีการใชจุดเราใจทางดานอารมณ  (Emotion  Appeal)  ซ่ึงจะเนนในเร่ือง
ของวัฒนธรรมทองถ่ิน  อาหารไทยและศิลปหัตถกรรมไทยเปนสวนมาก  เพ่ือตองการส่ือให
นักทองเท่ียวไดเห็นเอกลักษณท่ีโดดเดนและสวยงามของไทย 

 
ศศิธร   ยุวโกศล  ภาควิชาวารสารสนเทศ  สาขาวิชาวารสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545  ไดศึกษาเร่ือง  “การใหความหมายขาวในมุมมองผูรับสาร”  พบวา 
ผูรับสารใหความหมายขาวในมิติดานขอมูลหรือคุณลักษณะของขาว  ดวยองคประกอบ

ดานจริยธรรม  หรือคุณธรรม  ความมีประโยชนตอสวนรวม  ความไมปกติ  ความมีประโยชนเฉพาะ
บุคคล  และความบันเทิง  สวนมิติดานคุณภาพประกอบดวย องคประกอบดานความถูกตอง  ความ
เปนมาตรฐานทางวิชาชีพ  และความดึงดูดใจ  และมิติดานอุดมการณพบวา  ผูรับสารสวนใหญมีการ
มองธรรมชาติขาวดวยแนวคิดหลักแบบคาดหวังเชิงบรรทัดฐานท่ีเห็นวาขาวคือ  การรายงาน
เหตุการณตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหมือนกระจกเงาท่ีสองสะทอนสังคมมากกวาการมองวาขาวคือ    สินคา  
ขาวคือการสรางความเปนจริงทางสังคม  และขาวคือเคร่ืองมือในการนําเสนออุดมการณ 

 
ศ.สุกัญญา   สุดบรรทัด  และคณะ  2546  ไดศึกษาเร่ือง “การใหความหมายอัตลักษณ

ของชุมชน”  งานวิจัยแยกยอยของงานวิจัยรวมระหวางคณาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัย 
เอกชน  ในหัวขอ  “การส่ือสารเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง”   ผลการวิจัยพบวา 

1.  องคประกอบดานภูมิศาสตรกายภาพ  มีบทบาทสําคัญยิ่งในการประกอบสรางอัต
ลักษณของชุมชนเกาะเกร็ดและชุมชนนวนคร  โดยท่ีฝายแรกมีลักษณะของอัตลักษณแบบ “ชาว
เกาะ”  ในขณะท่ีฝายหลังมีอัตลักษณแบบ  “ชาวโรงงาน” 

2.  องคประกอบดานประวัติศาสตร  จึงเปนเสมือนแรงหนุนสงท่ีทําใหชุมชนเกาะเกร็ด
มีอัตลักษณท่ีเปนเอกภาพ  และมีนัยของการสืบทอดมรดกระหวางรุนคน  ในขณะท่ีชุมชนนวนคร
ปราศจากองคประกอบในดานนี้  จึงตองหันไปสรางอัตลักษณท่ีอธิบายตัวเองกับความทันสมัยและ
เร่ืองราวของปจจุบันกาลมากกวา 

3.  องคประกอบดานวัฒนธรรม  พิธีกรรม  ความเช่ือ  และวิถีชีวิต  ชุมชนเกาะเกร็ดมีอัต
ลักษณเชิงวัฒนธรรมทําใหเกิดเปนคุณคาและเปนทุนในการจัดการชุมชน  ในชุมชนนวนครขาดการ
นําวัฒนธรรมมาเปนทุนในการสรางอัตลักษณของชุมชน  จึงตองมองวาวัฒนธรรมก็คือแบบ
แผนปฏิบัติของชุมชนนวนคร 
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4.  องคประกอบดานการจัดสรรพื้นท่ี  ชุมชนเกาะเกร็ดมีการจัดสรรพื้นท่ีตามกลุมชาติ
พันธุ  ในชุมชนนวนครเปนชุมชนเกิดใหม  การแบงเขตพ้ืนท่ีจึงคอนขางชัดเจนทําใหสามารถ
เห็นอัตลักษณไดชัดเจนตามพื้นที่ 

5.  องคประกอบดานการส่ือสาร  รูปแบบการส่ือสารภายในชุมชนท่ีมีแนวโนมจะเลือก
ส่ือสารเฉพาะกลุม  และรูปแบบการส่ือสารกับภายนอกที่ตางคนตางหันไปสรางการเช่ือมตอกับ
ภูมิลําเนาเดิม  ทําใหท้ังเกาะเกร็ดและนวนคร  ขาดความเขมแข็งทางอัตลักษณเพราะไมมีรูปแบบการ
ส่ือสารใดท่ีสามารถยึดโยงและนําไปสูการระดมพลังเพื่อชุมชนไดอยางแทจริง 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ในการศึกษาเร่ือง  “การใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค

ในยุคโลกาภิวัตน”  ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  เพื่อใหได
ขอมูลตาง  ๆ  ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยคร้ังนี้  โดยผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี  2  แสดงระเบียบวธีิวิจัย 
 

ปญหานําวิจัย ทฤษฎีท่ีนํามาใช วิธีวิจัย 
ขอ 1 ประเพณีบั้งไฟพญานาคมีประวัติ
ความเปนมาอยางไรและกลุมทองถิ่น 
กลุมผลประโยชนและกลุมนักทองเที่ยว
ให ความหมายของประ เพณีบั้ ง ไฟ
พญานาคในทามกลางยุคโลกาภิวัตนวา
อยางไรและมีความสอดคลองกับประวัติ
ความเปนมาหรือไม 

1. แนวคิดโลกาภิวัตน 
2. แนวคิดความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 
3. แนวคิดระบบทุนนิยม 
4. ทฤษฎีสัญญะวิทยา 

1. การสัมภาษณ จากแนวคําถาม 
กลุม 1 :  จากคําถามขอ 1-3 
กลุม 2 :  จากคําถามขอ 1 
กลุม 3 :  จากคําถามขอ 1-2 

2. การสนทนากลุม 
3. สังเกตแบบมีสวนรวม 
4. เอกสารที่เก่ียวของ 

ขอ 2 วัย / เพศ / กลุมการศึกษา / การ
เปดรับสื่อ / การบริโภคสินคาตะวันตก / 
การเขาถึงเทคโนโลยี / ความเชื่อและ
กิจกรรมทางศาสนาทําใหคนทั้ง 3 กลุม
มองตัวเองในเชิงสัมพันธกับประเพณี
ทองถ่ินอยางไร 

1. แนวคิดโลกาภิวัตน 
2. แนวคิดความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 
3. แนวคิดอัตลักษณ 
4. แนวคิดระบบทุนนิยม 

1. การสัมภาษณ จากแนวคําถาม  
กลุม 1 :  จากคําถามขอ 4 
กลุม 2 :  จากคําถามขอ 2-7 

2. การสนทนากลุม 
3. สังเกตแบบมีสวนรวม 

ขอ 3 กลุมทองถิ่นและกลุมนักทองเที่ยว
ใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณี
วาอยางไรและมีเสนแบงแยกระหวาง
ประเพณีทองถิ่นที่อาศัยความเช่ือทาง
ศาสนากับความเปนวิทยาศาสตรของยุค
โลกาภิวัตนหรือไมและถามีเสนแบงแยก
มีความเขมขนเพียงใด และคนทองถิ่นมี
การตอรองกับประเด็นน้ีอยางไร 

1. แนวคิดโลกาภิวัตน 
2. ทฤษฎีเสนแบงแยก 
3. แนวคิดการจัดการความ

ขัดแยง 
4. แนว คิ ดก า ร ดํ า ร ง อ ยู

รวมกัน 

1. การสัมภาษณ จากแนวคําถาม 
กลุม 1 :  จากคําถามขอ 5-12 
กลุม 2 :  จากคําถามขอ 8-11 
กลุม 3 :  จากคําถามขอ 3-5 

2. การสนทนากลุม 
3. สังเกตแบบมีสวนรวม 
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ตารางท่ี  2 (ตอ) 
 

ปญหานําวิจัย ทฤษฎีท่ีนํามาใช วิธีวิจัย 
ขอ 4 กลุมทองถิ่น กลุมผลประโยชน
แและนักทองเที่ยวคาดหวังและมีวิธีการ
ปฏิบัติการดํารงอยูของประเพณีทองถิ่น
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนวาอยางไร 
 

1. แนวคิดโลกาภิวัตน 
2. แนว คิ ดก า ร ดํ า ร ง อ ยู

รวมกัน 
3. แนวคิดความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 

1. การสัมภาษณ จากแนวคําถาม 
กลุม 1 :  จากคําถามขอ 13 
กลุม 3 :  จากคําถามขอ 6-8 

2. การสนทนากลุม 
3. สังเกตแบบมีสวนรวม 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดแบงประชากรและกลุมตัวอยางออกเปน  3  กลุม  ใหญ  ๆ  ดังนี้ 
กลุมท่ี  1    กลุมทองถ่ิน   แบงออกเปน 2  กลุมคือ  คนพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดงาน       

คนพ้ืนท่ีท่ีไมเกี่ยวของเปนผูชมอยางเดียว   
กลุมท่ี  2   กลุมผลประโยชน  ไดแก พอคาแมคา  นักลงทุนภายในทองถ่ิน   เปนตน 
กลุมท่ี  3   กลุมนักทองเท่ียว  ไดแก  นักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

ซ่ึงการหากลุมตัวอยางของนักทองเท่ียวไดจาก HOME  STAY ท่ีเปดบริการแกนักทองเท่ียว  ซ่ึงแต
ละท่ีพักดังกลาวจะมีนักทองเท่ียวเขาพักเฉพาะในชวงตนเดือนตุลาคม  เพราะเปนชวงท่ีใกลจะมีการ
จัดประเพณีบ้ังไฟพญานาค  ผูวิจัยจึงจะทําการเลือกกลุมตัวอยางตาม HOME  STAY  ตาง ๆ ซ่ึงจะ
สัมภาษณนักทองเท่ียวชาวไทย  5  คน  ชาวตางประเทศ  5  คน  รวมเปน  10  คน 

 
รายชื่อกลุมตัวอยางท่ีจะสัมภาษณ 

 
กลุม  1  กลุมทองถ่ิน  แบงออกเปน  2  กลุม  คือ 

1.1 คนพื้นท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน   
1.  นายไพรัตน   ภาสอน   หัวหนาชาง  ทําเรือไฟใหแกวัดโพธ์ิชัย 
2.  นายประมวล  พรมเรืองเดช ชางเทคนิคและลวดลาย 
3.  นายดอน     วันวิสา  ชางเทคนิค 
4.  นายคําสุด   ลายโยที  ชางเคร่ืองเสียง 
5.  นายสัมฤทธ์ิ   พระโพธ์ิ ตัวแทนคณะกรรมการวัดโพธ์ิชัย 
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6.  นายสาโรจน   เราวิลัย ประชาสัมพันธ  จังหวัดหนองคาย 
7.  นายบัญญัติ   บูชากุล ประธานอบต.จุมพล  อําเภอโพนพิสัย 
8.  ส.ต.อ.สุพรรณ   แกวอาด เจาหนาท่ีตํารวจดูแลงานจราจร  กิ่งอําเภอรัตนวาป 
9.  ร.ต.ท.นาวก    หาธรรมวงศ        เจาหนาท่ีตํารวจดูแลงานจราจร  กิ่งอําเภอรัตนวาป 
10. จ.ส.ต.ปราชญ   ปรีดาเถ เจาหนาท่ีตํารวจดูแลงานจราจร  กิ่งอําเภอรัตนวาป 

 
1.2 คนพื้นท่ีท่ีไมเก่ียวของเปนผูชมอยางเดียว 

1. นายพันธ    บูชากุล   ชาวบานอําเภอโพนพิสัย 
2. ด.ญ.ชฎาพร  บูชากุล    ชาวบานอําเภอโพนพิสัย 
3. นายดาบตํารวจกมล   แกวสีงาม ชาวบานอําเภอเมืองหนองคาย 
4. นายสมพร   จันทรหอม  นักศึกษาเทคโนโลยีโพนพิสัย 
5. นายชัยมงคล   ทับสุขา  นักศึกษาเทคโนโลยีโพนพิสัย 
6. นายอภิชาติ    ศรีจันทร  นักศึกษาเทคโนโลยีโพนพิสัย 
7. พระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร เจาอาวาสวัดธรรมรัตนากร  หมูบานจอมแจง 
8. พระพรชัย   สิริภทฺโท รองเจาอาวาสวัดธรรมรัตนากร หมูบานจอมแจง 
9. นางฉวีวรรณ   เหลาหนา  ชาวบานหมูบานจอมแจง 
10. นายประยูร   บุตตะโยธี  ชาวบานหมูบานจอมแจง 
 
สาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกยี่สิบทานนี้เปนตัวแทนของกลุมทองถ่ิน  เนื่องจากยี่สิบทานน้ีเปนคน

หนองคายต้ังแตกําเนิด  และมีสวนเกี่ยวของในการจัดงาน  สวนใหญแลวจะเปนตัวแทนจาก
หนวยงานราชการตาง  ๆ  สวนกลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ  ผูวิจัยจะเลือกจากคนทองถ่ินท่ีมี
สถานะท่ีแตกตางกันจากหลาย  ๆ  อําเภอ 

 
กลุม  2  กลุมผลประโยชน 

1. นายอารี    วิบุตร  กํานันหมูบานจอมแจง 
2. นายพุฒ   ดานิติ   ประธานโครงการ Home  stay บานจอมแจง 
3. นายสุเมธ   พวงสากะ     กรรมการจัดหาครัวเรือนเขาโครงการ Home  stay บานจอมแจง 
4. นายประเสริฐ  หาบุญมี   กรรมการจัดหาครัวเรือนเขาโครงการ Home  stay บานจอมแจง 
5. นางยุน   สุริษา  ประธานกลุมแมบานเกษตรกรหมูบานจอมแจง 
6. นางพวงทิพย   บูชากุล  โรงผลิตและตัวแทนจําหนายสุรา  อําเภอโพนพิสัย 
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7. นางอภิญญา     บูชากุล  โรงผลิตและตัวแทนจําหนายสุรา  อําเภอโพนพิสัย 
8. นายสมเกียรติ  สิทธิพิสัย  เจาของรานขายไอครีม 
9. นายธีระวัฒน   วงศกิจติเดช เจาของรานขายของชํา   
10. นายกฤษฎา   กรวยสวัสดิ์ เจาของรานขายกาแฟสด 
 

สาเหตุท่ีเลือกสิบทานนี้มาเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชน  เนื่องจากผูวิจัยตองการให
กลุมตัวอยางมีความหลากหลาย  จึงสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีไดรับผลประโยชนท่ีตางกัน 

 
กลุม  3  กลุมนักทองเที่ยว  แบงออกเปน  2  กลุม  คือ 

3.1  กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย    
 1.  นายกิตติคุณ   มูลสาร เปนคนกรุงเทพฯ 
 2.  นายทรงพล   อ่ิมน้ําขาว เปนคนกรุงเทพฯ 
 3.  นางจําเนียร    เจริญสุข เปนคนจังหวัดอุบลราชธานี 
 4.  นางสุมารี     เลตตอน เปนคนจังหวัดอุบลราชธานี 
 5.  นายสุคนธ    เมฆเนย  เปนคนจังหวัดนนทบุรี  
 
3.2  กลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ    
 1.  ด.ช.ดวงประเสริฐ   วงษศักดิ์ดา  เปนคนลาว 
 2.  Mr.Mitsuaki   Matsumoto  เปนคนญ่ีปุน 
 3.  Mrs.Akei    Matsumoto  เปนคนญ่ีปุน   
 4.  Mr.Steward  latton   เปนคนอังกฤษ 
 5.  Mr.Tony   cotto     เปนคนสกอตแลนด  
 

สาเหตุท่ีเลือกสิบทานนี้มาเปนตัวแทนกลุมนักทองเท่ียว  เนื่องจากผูวิจัยตองการใหกลุม
ตัวอยางมีความหลากหลาย  ซ่ึงอาจจะสงผลใหไดรับความคิดเห็นที่มีความแตกตางกันไปดวย 

 
ดังนั้น  การศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้จะมีประชากรและกลุมตัวอยางท้ังหมด  40  คน  โดย

แบงออกเปน  3  กลุม  คือ 
กลุมท่ี  1   กลุมทองถ่ิน   20   คน 

  1.1  คนพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดงาน  10  คน 
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  1.2  คนพ้ืนท่ีท่ีไมเกี่ยวของเปนผูชมอยางเดียว 10  คน 
กลุมท่ี  2  ผลประโยชน    10  คน 
กลุมท่ี  3  นักทองเท่ียว 10  คน   

 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก   

1.  การจดบันทึก   ผูวิจัยจะมีสมุดบันทึกไวสําหรับการจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณและจากการสังเกตการของกลุมตัวอยาง 

2.  การอัดเทปในการสัมภาษณ   เพื่อชวยใหการเก็บขอมูลใหไดรายละเอียดจากการ
สัมภาษณใหมีความถูกตองครบถวนและชัดเจนยิ่งข้ึน 

3.  การถายภาพและวิดีทัศน  การเก็บรวบรวมขอมูลสวนหน่ึงจากภาพถายและ       
วิดีทัศนกิจกรรมตาง ๆ  และเก็บภาพในชวงลูกไฟข้ึนมาจากแมน้ําโขง  ซ่ึงสามารถแสดงให
เห็นและเขาถึงบรรยากาศในงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคและพฤติกรรมของคนดูรวมถึง
นักทองเท่ียว  ซ่ึงจะใชเปนภาพประกอบในวิทยานิพนธเพ่ือใหผูอานไดเห็นภาพประกอบ
เหตุการณตาง  ๆ  เพื่อเพ่ิมความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน  นอกเหนือจากการอานและยังรวมไป
ถึงใชประกอบในการวิเคราะหขอมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
1.  เอกสารท่ีเก่ียวของ  (Documentary  Source)  ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้มีเอกสารท่ี

เกี่ยวของดังนี้  หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดหนองคาย  กรมศิลปากรจัดพิมพ   หนังสือพญานาค  
ของสํานักพิมพน้ําฝน  หนังสือปฎิหาริยบ้ังไฟพญานาค  ของ Animate Print and Design Co., Ltd.  
หนังสือชุดรูเร่ืองเมืองไทย  :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ของบริษัทสํานักพิมพ ไทยวัฒนาพานิช 
จํากัด บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ  เว็บไซต www.nonghai.go.th   www.thaitambon.com  
www.NongkhaiWeb.com   www.bangfaipayanak.com   www.sabuy.com  เปนตน 
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2.  การสัมภาษณ  (Interview)  ผูวิจัยไดเลือกใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  
(Informal  interview)  ซ่ึงตัวผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเอง  และใชเทคนิคหลาย  ๆ  วิธีผสมผสานกันซ่ึง
ไดแก  การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ  เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเลาเร่ืองไดโดยอิสระ  และ
การสนทนากลุม (Focus group )  หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (Indepth  Interview)  โดยมีการ
เตรียมคําถามไวเปนแนวทางในการสัมภาษณอยางกวาง  ๆ  เทานั้น 

 
การสนทนากลุม  (Focus  group) ในการวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการสนทนากลุมเพื่อใหไดเห็น

ถึงการใหความหมาย  การใหเหตุผลของการดํารงอยู  ความคาดหวังในอนาคตของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาค  และเพื่อจะไดเห็นถึงเสนแบงแยกและวิธีการตอรองไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยมีประเด็น
หลักท่ีจะทําการสนทนากลุม  ดังนี้ 

- แมน้ําโขงมีความหมายกับทานอยางไรบาง 
- การใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาควาอยางไร 
- การบริโภคสินคาตะวันตก  การเปดรับส่ือ การเขาถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี

ผลกระทบตอประเพณีทองถ่ินหรือไม 
- การใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีวาอยางไร 
- มีเสนแบงแยกระหวางประเพณีทองถ่ินท่ีอาศัยความเช่ือทางศาสนากับความ

เปนวิทยาศาสตรหรือไมและมีความขัดแยงเกิดข้ึนหรือไม 
- เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนมีวิธีการตอรองอยางไร 
- ความคาดหวังในอนาคตประเพณีทองถ่ินจะเปนอยางไรบาง 
- ความทันสมัยและเทคโนโลยีจะเขามาทําลายประเพณีทองถ่ินหรือไม 

 
การสนทนากลุมผูวิจัยจะใชตัวแทนของแตละกลุมตัวอยางออกมากลุมละ  2  คน  คือ 
กลุม  1  คนทองถ่ิน   คือ 

 1.  นายสาโรจน    เราวิลัย    นักประชาสัมพันธ  จังหวัดหนองคาย 
 2.  นายพันธ  บูชากุล  มีประสบการณพบรอยพญานาคที่บาน 

ผูวิจัยไดนัดวันท่ี 5  ตุลาคม  2546  เวลา 10.00  น.  โดยใชบริเวณหลังบานของนายพันธ  
บูชากุล  เปนสถานท่ีในการสนทนากลุม  สาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกวันเวลาและสถานท่ีดังกลาวใชในการ
สนทนากลุม  เนื่องจากเปนวันอาทิตยซ่ึงเปนวันท่ีกลุมตัวอยางสะดวกท่ีสุด 
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กลุม  2  ผลประโยชน   คือ 
 1. นายอารี    วิบุตร  กํานันหมูบานจอมแจง 
 2. นายพุฒ   ดานิติ   ประธานโครงการ Home  stay บานจอมแจง 

สาเหตุท่ีเลือกสองทานนี้ เปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนในการสนทนากลุม  
เนื่องจากสองทานนี้พักอาศัยอยูในหมูบานเดียวกันและผูวิจัยก็พักอยูในหมูบานน้ีดวย  จึงสะดวกแก
การสนทนากลุม  ผูวิจัยไดนัดวันท่ี 9 ตุลาคม  2546  เวลา  17.30 น. โดยใชบริเวณหนาบานของ         
นางบัวลา  รัตนสุรินทร  เปนสถานท่ีในการสนทนากลุม  สาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกวันเวลาและสถานท่ี
ดังกลาวใชในการสนทนากลุม  เนื่องจากเปนบาน Home  stay ท่ีผูวิจัยเขาพัก  รวมท้ังใกลกับบานพัก
ของตัวแทนกลุมผลประโยชนและอีกสาเหตุหนึ่งคือในชวงเวลาเย็น  ๆ  ใกลคํ่าของเกือบทุกวัน  ถามี
เวลาวางจากงานลุงกํานันอารีและลุงพุฒจะมานั่งเลนและนั่งคุยกันท่ีบานหลังนี้เปนประจํา 

 
กลุม  3  นักทองเท่ียว   

 1. นายกิตติคุณ   มูลสาร  เปนคนกรุงเทพฯ 
 2. นายสุคนธ    เมฆเนย  เปนคนจังหวัดนนทบุรี 

สาเหตุท่ีเลือกสองทานนี้  เนื่องจากพักอยู ท่ีเดียวกับผูวิจัยคือ  บานของนางบัวลา                  
รัตนสุรินทรใน Home  stay หมูบานจอมแจง  จึงสะดวกในเร่ืองของวันเวลาและสถานที่ท่ีจะนัด
มารวมสนทนากลุม  โดยผูวิจัยเลือกวันท่ี  12  ตุลาคม  2546  เวลา  09.00 น.  บริเวณหนาบานพัก  
เปนสถานท่ีและวันสนทนากลุม 

 
ผูวิจัยจะไปพบผูใหสัมภาษณกอน ซ่ึงผูวิจัยไดรูจักและมีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุม

ตัวอยางมากอนหนานี้บางแลว  เพื่ออธิบายวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  หลังจากนั้นจะ
ทําการนัดหมายวันเวลา สถานท่ี เพื่อท่ีจะไดมาทําการสนทนากลุมตามเวลาท่ีผูใหสัมภาษณสะดวก
ท่ีสุด 

การแนะนําตัว  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการแนะนําตัวกับผูใหขอมูล  บอกสถานภาพ
และบทบาทของผูวิจัยโดยเปดเผย  (Overt  Role)  และแจงใหทราบถึงสาเหตุและวัตถุประสงคของ
การวิจัยคร้ังนี้  และยังไดรับการชวยเหลือในการแนะนําตัวโดยใหคนท่ีเปนส่ือกลางในชุมชนเปนผู
แนะนําผูวิจัยดวยอีกทางหนึ่ง 

 
3.  การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant  Observation)  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะ

เขาพักท่ี HOME  STAY ท่ีเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวตามอําเภอตาง ๆ ดังนี้  
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- อําเภอเมืองหนองคาย  :   บานจอมแจง  ต.สีกาย    
- อําเภอโพนพิสัย :  อบต. จุมพล  ต.จุมพล 

 
ซ่ึงผูวิจัยจะลงพื้นท่ีตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน –12  ตุลาคม 2546  เปนเวลา  14  วัน และ

ผูวิจัยจะแบงระยะเวลาดังกลาวเขาพักตาม HOME  STAY ท่ีกลาวไวขางตนตามความเหมาะสมและ
ผูวิจัยจะเขาไปรวมกิจกรรมตาง  ๆ ตั้งแตการจัดเตรียมงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค และพิธีบูชา
พญานาค ตลอดจนถึงชวงท่ีลูกไฟขึ้นจากแมน้ําโขงซ่ึงถือวาเปนชวงท่ีสําคัญ (highlight) ท่ีสุดของ
งาน โดยเฉพาะท่ีอําเภอโพนพิสัยผูวิจัยไดรับความชวยเหลือจากนายพันธ   บูชากุล  แนะนําใหผูวิจัย
ไดรูจักกับนายบัญญัติ   บูชากุล  เปนประธานอบต.จุมพล  อําเภอโพนพิสัย  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี
สวนรวมในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค เพ่ือสังเกตพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความรูสึกนึกคิดท่ีมี
ตอประเพณีทองถ่ินและปฏิกิริยาของคนในชวงลูกไฟข้ึนจากแมน้ําโขง  ซ่ึงจะทําใหผูวิจัยไดเรียนรู
พรอมท้ังจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกตอยางละเอียด 

 
แนวทางคําถามในการสัมภาษณ 

 
คําถามในการสัมภาษณจะแบงออกเปน  3  ประเด็น  คือ 

ประเด็น  1 แนวคําถามเกี่ยวกับประเพณีบั้งไฟพญานาค  มีดังนี้ 
1. ขอมูลสวนตัว  ไดแก  อายุ  อาชีพ  เพศ  การศึกษา  การนับถือศาสนา 
2. ทานใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคอยางไร 
3. ทานคิดวาประเพณีบ้ังไฟพญานาคในปจจุบันนี้มีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตหรือไม 
4. ทานมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคกับเพื่อนบาน

หรือไม 
5. ทานคิดวาประเพณีบ้ังไฟพญานาคมีความสําคัญอยางไรกับจังหวัดหนองคาย 
6. ทานคิดวาควรจะมีการสืบทอดประเพณีตอไปหรือไม  เพราะอะไร 
7. ทานมีวิธีอะไรบางเพื่อใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูและสืบตอไปในอนาคต 
8. ทานเช่ือวาพญานาคมีจริงหรือไม 
9. ทานเช่ือวาลูกไฟนั้นเกิดจากพญานาคจริงหรือไม 
10. ทานเช่ือวาบ้ังไฟเปนปรากฏการณธรรมชาติหรือไม 
11. ทานเช่ือวาบ้ังไฟเปนฝมือมนุษยทําข้ึนหรือไม 
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12. ทานคิดวาการท่ีประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารงอยูไดนั้นมาจากเหตุผลในดานใด
ระหวางดานประเพณี/วัฒนธรรม  และดานเศรษฐกิจ/สังคม 

13. มีความเช่ือท่ีวาประเพณีบ้ังไฟพญานาคเปนการสงเสริมใหคนทําความดี ทานคิดวา
นาจะมีการรักษาความเช่ือนี้และประเพณีเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวตอไปหรือไม 

 
ประเด็น  2  แนวคําถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อ  มีดังนี้ 

1. กอนท่ีจะมีสถานีโทรทัศนและภาพยนตรท่ีเขามานําเสนอเร่ืองบ้ังไฟพญานาคทานให
ความหมายกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคอยางไรบาง 

2. ทานไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชบางหรือไม เชน คอมพิวเตอร   โทรศัพทมือถือ 
3. ทานมีการเปดรับส่ืออะไรบาง เชน ดูทีวี  อานหนังสือพิมพ  นิตยสาร  หนังสือตาง ๆ  

ฟงวิทยุ 
4. ทานมีการซ้ือและใชสินคาตางประเทศบางหรือไม เชน  เส้ือผา  เคร่ืองสําอาง  

เคร่ืองใชไฟฟา  เคร่ืองประดับ  รถยนต 
5. ทานมีเหตุผลอยางไรในการใชสินคาตางประเทศ 
6. ทานคิดวาการท่ีส่ือ  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สินคาตางประเทศไดเขามาในทองถ่ินของ

ทานไดสงผลกระทบตอประเพณีบ้ังไฟพญานาคหรือไม 
7. ทานเคยดูภาพยนตรเร่ือง  15  คํ่า  เดือน 11 หรือไม  และทานมีความรูสึกอยางไร 
8. ทานเคยมีการถกเถียงกับเพื่อนบานในประเด็นปญหาท่ีมีส่ือออกมาเสนอวาบ้ังไฟเปน

ฝมือมนุษยหรือไม 
9. ทานมีความคิดเห็นและรูสึกอยางไร  เม่ือมีสถานีโทรทัศนชองหน่ึงท่ีออกมานําเสนอวา

เปนฝมือมนุษยทําใหเกิดเปนบ้ังไฟ 
10. ทานเคยมีการถกเถียงกับเพื่อนบานในประเด็นท่ีมีผูออกมาทําการพิสูจนการเกิดของ

ลูกไฟและบอกวาเปนปรากฏการณธรรมชาติหรือไม 
11. ทานมีความคิดเห็นและความรูสึกอยางไรท่ีมีท้ังส่ือท่ีบอกวาเปนฝมือมนุษยและ

นักวิทยาศาสตรบอกวาเปนปรากฏการณธรรมชาติ 
 
ประเด็น  3  แนวคําถามเกี่ยวกับโลกาภิวัตนและทองถ่ิน  มีดังนี้ 

1. ทานเขาใจวาความเจริญทางเทคโนโลยี  ความทันสมัยอยางไรบาง 
2. ถาประเพณีบ้ังไฟพญานาคมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทานคิดวามาจากผลกระทบของ

ความทันสมัยหรือไม และดีหรือไมดีอยางไร 
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3. ในชวงท่ีไมมีงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค ชุมชนของทานทําอะไรกันบาง  มีกิจกรรม
อยางอ่ืนหรือไมและเม่ือเกิดความขัดแยงทานทําอยางไร 

4. เม่ือเกิดประเด็นปญหาในเร่ืองของการเกิดลูกไฟในแมน้ําโขงท่ีมีความขัดแยงกับความ
เช่ือทองถ่ินทานมีวิธีการตอรองอยางไรบาง 

5. เม่ือชุมชนของทานมีประเด็นปญหาขัดแยงกันในเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองการ
เกิดลูกไฟในแมน้ําโขง  ทานมีวิธีการตอรองอยางไร 

6. จากสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอการสืบทอด
ประเพณีอยางไรบาง 

7. ทานคิดวาความทันสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนตัวเขามาทําลายประเพณีทองถ่ิน
หรือไม 

8. ทานมีความคาดหวังตอการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคอยางไรในสภาวะท่ี
สังคมมีความเจริญทางดานวิทยาศาสตร 

9. ทานมีความคาดหวังตอการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคอยางไร  หลังจากท่ีเกิด
ประเด็นความขัดแยงกับความเช่ือทองถ่ินท่ีส่ือออกมานําเสนอ 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูลในชวงวันท่ี             

29 กันยายน - 12 ตุลาคม  2546 เปนระยะเวลา  14  วัน สาเหตุท่ีผูวิจัยไดเลือกชวงเดือนกันยายนและ
ตุลาคม  เนื่องจากในชวงเดือนกันยายนและตุลาคมเปนชวงใกลเทศกาลออกพรรษา  บ้ังไฟจะข้ึนใน
คืนวันออกพรรษาซ่ึงป 2546 นี้บ้ังไฟจะข้ึนวันท่ี 10  ตุลาคม  และจะมีการเตรียมงามประเพณีบ้ังไฟ
พญานาค ซ่ึงจะเปนชวงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมารวมตัวกัน  

กอนหนานี้ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ี  เพื่อเขาไปศึกษาและพูดคุยกับชาวบาน  เก็บขอมูลแวดลอม   
อ่ืน  ๆ  และรายละเอียดตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยมาบางแลว 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล   2  แบบ  คือ 

-  การวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Induction Analytic)  จากขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดจากการ
สังเกต  การซักถาม  และการสัมภาษณ 
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-  วิเคราะหจาก Coding  Sheet  เพื่อทราบถึงการใหความหมายและเสนแบงแยกของกลุม
ตัวอยางในแตละกลุมซ่ึงจะมีตาราง Coding  Sheet  4  ชุด คือ 

- แสดงการใหความหมายประเพณี บ้ังไฟเชิงสัมพันธกับพุทธศาสนา ,            
ไสยศาสตร, วัฒนธรรม, ปรากฏการณธรรมชาติ, ทุน, การทองเท่ียว, สังคม
และเทคโนโลยีของกลุมตาง ๆ 

- ปจจัยตาง ๆ ในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน 
- แสดงการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
- ความขัดแยงและเสนแบงแยกระหวางกลุมในประเด็นความเช่ือพื้นบาน 

 
เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน   หาขอสรุปและทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเพื่อ

ตอบปญหานําวิจัย 
 
การนําเสนอขอมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลในแบบพรรณาวิเคราะห  (Analysis  

Description)  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา  การสัมภาษณ  และการสังเกตจากประชากรและกลุม
ตัวอยาง  เพื่อใชในการตอบปญหานําวิจัย ในสวนของการใหความหมายนําเสนอภาพรวม  ซ่ึงจะมี
ดานของพุทธศาสนา  ไสยศาสตร  ทุน (เศรษฐกิจ)  สังคมและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับการใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย
ในยุคโลกาภิวัตน 

 
 

DPU



บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเร่ือง  “การใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยู

ของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัตน”  ผูวิจัยไดแบงผลการนําเสนอขอมูลออกเปน             
4 ตอน โดยการพรรณาวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการสังเกตเพื่อใหบรรลุ             
วัตถุประสงคในการวิจัยท้ังส่ีขอ ดังตอไปนี้   

 
ตอนท่ี  1 นําเสนอผลการวิเคราะหการใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

เพื่อตอบคําถามในวัตถุประสงคขอท่ี  1  “เพื่อศึกษาถึงการใหความหมาย
ของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในทามกลางยุคโลกาภิวัตนของกลุมชาวบาน  
กลุมท่ีไดรับผลประโยชนและกลุมนักทองเท่ียว”  โดยมีรายละเอียดท่ีได
ศึกษาคือ 

  ประวัติความเปนมาของประเพณีทองถ่ิน 
  กําเนิดพญานาค 
  การเกิดแมน้ําโขง 
  พญานาคสรางเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทร 

 การใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
 กลุมทองถ่ิน 

- กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน 
- กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน 

  กลุมผลประโยชน 
  กลุมนักทองเท่ียว 

- นักทองเท่ียวชาวไทย 
- นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

 ความสอดคลองกับประวัติความเปนมา 
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ตอนท่ี  2 นําเสนอผลการวิเคราะหการใหความหมายในเชิงสัมพันธกับประเพณี 
ทองถ่ิน 
โดยวิเคราะหจากปจจัยดานวัฒนธรรม ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา 
ปจจัยดานการเปดรับส่ือ ปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตกและปจจัย
ดานการเขาถึงเทคโนโลยี  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจมีผลตอการให
ความหมายและการดํารงอยูของประเพณีทองถ่ินเพื่อตอบ      คําถามใน
วัตถุประสงคขอท่ี  2  “เพ่ือศึกษาถึงการมองตัวเองในเชิงสัมพันธกับ
ประเพณีทองถ่ินในกลุมทองถ่ิน  กลุมท่ีไดรับผลประโยชนและกลุม
นักทองเท่ียว” 

ตอนท่ี 3      นําเสนอผลการวิเคราะหการใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีทอง 
ถ่ินและเสนแบงแยกระหวางประเพณีทองถิ่นท่ีอาศัยความเชื่อทางศาสนา 
กับความเปนวิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตน 
เพื่อตอบคําถามในวัตถุประสงคขอท่ี  3  “เพื่อศึกษาถึงการใหเหตุผลของ
การดํารงอยูของประเพณีในกลุมทองถ่ินและกลุมนักทองเท่ียว และเพ่ือ
ศึกษาถึงเสนแบงแยกระหวางความเช่ือทางศาสนาและความเปน
วิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตนและการเจรจาตอรองของคนทองถ่ินใน
ประเพณีบ้ังไฟพญานาค  โดยมีรายละเอียดท่ีไดศึกษา คือ 

 การใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
 เสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินระหวางความเช่ือทาง
ศาสนาและความเปนวิทยาศาสตรรวมถึงวิธีการเจรจาตอรอง
ของคนทองถ่ินในประเพณีบ้ังไฟพญานาค 

ตอนท่ี 4 นําเสนอผลการวิเคราะหความคาดหวังและวิธีการปฏิบัติการเพื่อ 
การดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาคทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
เพื่อตอบคําถามในวัตถุประสงคขอท่ี 4  “เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและ
วิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน” โดยมีรายละเอียดท่ีไดศึกษา คือ 

 ความคาดหวังในประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
 วิ ธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณี บ้ังไฟ
พญานาค 
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ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหการใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาค 
 

ประวัติความเปนมาของประเพณีทองถ่ิน 
 

จากความเช่ือของคนโบราณเช่ือวาในแมน้ําโขงเปนท่ีสิงสถิตของพญานาค  ฉะนั้นเม่ือ
เกิดปรากฏการณประหลาด  เชน  รอยประหลาด  เหมือนกับรอยตะขาบขนาดใหญ  ตนมะพราวท่ีมี
ใบออกมามีรูปรางท่ีคอนขางเหมือนพญานาค  และลูกไฟที่พุงข้ึนจากลําน้ําโขง  ซ่ึงปรากฏการณ
ดังกลาวท้ังหมดนี้จะปรากฏขึ้นในชวงใกลวันออกพรรษา  โดยเฉพาะลูกไฟที่เกิดข้ึนในคืนวันออก
พรรษาของทุกป   ปรากฏการณประหลาดท้ังหมดนี้ทําใหชนชาวลุมน้ําโขงเช่ือวาเปนการกระทําของ
พญานาค  ผูซ่ึงคอยดูแลรักษาแมน้ําโขง 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาประวัติความเปนมาของประเพณีทองถ่ินเพื่อ

เปน     ขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะทําใหเขาใจถึงเร่ืองราวความศรัทธา  ความเช่ือของชนชาวแถบลุมน้ําโขง
ท่ีมีตอ  พญานาค  ดังนี้ 

 
กําเนิดพญานาค 
 

พญานาค  ก็คือ  งูใหญ 
 
พญานาคเปนส่ิงมีชีวิตอยางหน่ึงในโลกธาตุตามตําราทางศาสนากลาววา  “นาค”  เปนงู

ใหญจะเรียกวาพญางูก็ได  ในบรรดานาคท้ังหลายเหลานั้น  “พญาอนันตนาคราช”  เปนใหญท่ีสุด  
ตํานานโลกธาตุของทางศาสนาพราหมณไดกลาวถึงการเกิดของนาคนี้วา  เกิดแต “พระกศยปะ” กับ
นางวินตา  เปนพี่นองกับครุฑ ท้ังนาคและครุฑ แตคนละแม  แมของครุฑช่ือ  “นางกระทรุ”  ท้ังเร่ือง
ของนาคและครุฑลวนเปนเร่ืองของภพภูมิท่ีซอนกันอยูกับภพภูมิของมนุษยเรา แตมองไมเห็นกัน  
เพราะมีความละเอียดออนตางกันและยังมีมิติแหงกาลเวลาเปนตัวแบงกั้นโลกท้ังสามออกจากกัน  จึง
กลาวไดวา “ท้ังสามโลกจึงดํารงอยูในท่ีเดียวกันแตไมพบเจอกัน  ตางมิติตางความถ่ี  ตางเวลา  ตาง
คนตางดํารงอยูในภพในภูมิของตน” 

 
 
 

DPU



 60

การเกิดแมน้ําโขง 
 
ดินแดนทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีเร่ืองราวเกี่ยวกับ

พญานาคมากกวาภาคอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะผูคนทางแถวลุมแมน้ําโขง  มีความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคมา
แตโบราณกาล ในตํานานของชาติไทยก็มีเร่ืองของพญานาคปะปนอยูดวย  เชน ตํานานการเกิดแมน้ํา
โขงตามตํานานกลาววา ไดมีพญานาคช่ือ เจาพอพญาศรีสุทโธ  ครองเมืองหนองกระแสอยูคร่ึงหนึ่ง  
(คือแควนยูนาน  ประเทศจีนในปจจุบัน)  มีบริวาร 5,000 สวนอีกคร่ึงหนึ่งเปนของ สุวรรณนาคและ
มีบริวาร 5,000 เชนกัน  ท้ังสองฝายอยูกันดวยความรัก  สามัคคี มีอะไรก็แบงกันกินเปนเชนนี้ตลอด
มา  จนอยูมาวันหนึ่ง  สุวรรณนาค  พาบริวารออกไปลาเนื้อหาอาหารไดชางมาเปนอาหาร จึงไดแบง
ให สุทโธนาค  คร่ึงหนึ่ง  พรอมกับนําขนชางไปใหดูเพื่อเปนหลักฐาน  ตางฝายตางก็อ่ิมหนําสําราญ  
และอยูมาวันหนึ่ง สุวรรณนาค  ก็ออกหาอาหารอีก  คร้ังนี้ไดเมนมาเปนอาหาร  จึงไดแบงใหสุทโธ
นาคไปคร่ึงหนึ่ง  พรอมกับนําขนไปใหเพื่อเปนหลักฐานเชนเคย  เมนตัวนิดเดียวแตขนใหญ  เม่ือ
แบงใหสุทโธนาค ก็ไมพอใจ  เพราะพิจารณาดูแลว  ขนาดขนยังใหญขนาดนี้  แลวตัวคงตองใหญ
กวานี้แนนอน  จึงไมรับเนื้อเมน  พรอมกับสงคืน สุวรรณนาค  เห็นดังนั้นจึงไดช้ีแจงใหทราบขอให
รับไวเปนอาหาร  และผลสุดทายท้ังสองจึงประกาศสงครามกัน  สาเหตุท่ีเม่ืออีกฝายหนึ่งออกหา
อาหาร  อีกฝายหนึ่งจะตองไมตองออกไป  เพราะกลัววาบริวารจะปะทะกัน 

 
เมื่อประกาศสงครามกันข้ึน  ตางฝายตางก็ระดมไพรพลบริวาร  สงครามเกิดข้ึนไมมีฝาย

ไหนแพ  ชนะ  พญานาคท้ังสองรบกันอยูเปนเวลา  7  ป  ก็ไมมีใครแพ ชนะ เพราะตางฝายตางก็หวัง
ครองหนองกระแสเพียงคนเดียว  จนทําใหทุกส่ิงทุกอยางอยูรอบ  ๆ หนองกระแสเกิดความเสียหาย  
เดือดรอนไปตาม  ๆ กัน  พื้นโลกสะเทือนเกิดแผนดินไหว  เทวดาตางก็เดือดรอนกันไปดวยท้ังสาม
ภพ  ความเดือดรอนทราบไปถึงพระอินทราธิราชผูเปนใหญ  เทวดาท้ังหลายตางก็พากันไปรองทุกข
และเลาเหตุการณตาง  ๆ  ใหพระอินทรไดทราบ  ดังนั้นจึงไดหาวิธีใหพญานาคท้ังสองหยุดรบกัน  
เพื่อความสงบสุขของไตรภพ  จึงไดเสด็จลงจากดาวดึงสมายังเมืองมนุษยโลกท่ีหนองกระแส  แลว
ตรัสเปน      เทวราชโองการวา  “ใหทานทั้งสองหยุดรบกันเดี๋ยวนี้”  การทําสงครามคร้ังนี้ถือวาเสมอ
กัน  และใหหนองกระแสเปนเขตปลอดสงคราม  และใหพญานาคท้ังสองสรางแมน้ําคนละสาย จาก
หนองกระแส ใครสรางถึงทะเลกอนจะไดปลาบึกไปไวในแมน้ําแหงนั้น  และใหถือเอาภูเขาพญาไฟ
เปนเขตกั้นคนละฝาย  ใครขามไปราวีรุกรานกันขอใหไฟจากภูเขาไฟไหมฝายนั้นเปนจุลมหาจุล 
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หลังจากพระอินทรตรัสเปนเทวราชโองการเชนนั้น  สุทโธนาคพรอมไพรพลอพยพออก
จากหนองกระแสสรางแมน้ําเอาอกไถเปนทางมุงไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสทําใหดินลึก
เปนคลอง  เม่ือถึงตรงไหนเปนภูเขาก็คดโคงไปตามภูเขา  หรืออาจจะลอดภูเขาบางตามความยากงาย
ในการสราง  เพราะสุทโธนาคเปนคนใจรอน  แมน้ํานี้เรียกวา  “แมน้ําโขง”  คําวา โขง  มาจากคําวา 
โคง  ที่หมายถึงไมตรง  สวนฝงลาวเรียกวา  แมน้ําของ 

 
สวนสุวรรณนาคเม่ือไดรับเทวราชโองการก็พาบริวารไพรพลออกจากหนองกระแส  

สรางแมน้ําเอาอกไถเปนทางมุงไปทางทิศใตของหนองกระแส  สุวรรณนาคเปนคนตรงพิถีพิถันและ
ยังเปนผูมีจิตใจเย็น  การสรางแมน้ําจึงตองทําใหตรง  เม่ือตรงไดถึงกอนจะไดเปนผูชนะ  แมน้ํานี้
เรียกวา  แมน้ํานาน  แมน้ําแหงนี้จึงเปนแมน้ําท่ีตรงกวาแมน้ําทุกสายในประเทศไทย 

 
การสรางแมน้ําแขงขัน ปรากฏวาสุทโธนาคสรางแมน้ําโขงเสร็จกอนตามสัญญาของ

พระอินทร    สุทโธนาคเปนผูชนะ  ดังนั้นปลาบึกจึงตองไปอยูแมน้ําโขงแหงเดียวในโลก 
 
จากนั้น สุทโธนาคสรางเสร็จและเปนผูชนะตามสัญญาแลว  จึงไดแผลงฤทธ์ิเหาะไปเฝา      

พระอินทร   ณ  ดาวดึงส  ทูลถามพระอินทรวา “ตัวขาเปนชาติเช้ือพญานาค  จะอยูโลกมนุษยนาน
เกินไปก็ไมได”  จึงไดขอทางข้ึนลงระหวางเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย เอาไว  3  แหง  พรอมกับทูล
ถามวา  “จะใหครอบครองอยูตรงไหนแนนอน”  พระอินทรผูเปนใหญจึงอนุญาตใหมีรูพญานาค
เอาไว  3  แหง  คือ  ท่ีธาตุหลวงนครเวียงจันทน,  ท่ีหนองคันแท  และท่ีพรหมประกายโลก  (คําชะ
โนด)  ธาตุหลวงนครเวียงจันทน  และหนองคันแท  เปนทางข้ึน-ลงของพญานาคเทานั้น  สวนพรหม
ประกายโลก  คือท่ีพรหมไดกล่ินไอดิน  เม่ือพรหม  เทวดาลงมากินดินจนหมดฤทธ์ิกลายเปนมนุษย  
แลวใหสุทโธนาคไปต้ังบานเรือนอยูท่ีนั่นซ่ึงมีตนชะโนดข้ึนเปนสัญลักษณ (ชะโนดมีลักษณะ
เหมือนตนมะพราว  ตนหมากและตนตาล  ผสมกัน)  และใหถือเปนตนไมบรรพกาลใหสุทโธนาค  
มีลักษณะ  31  วัน ขางข้ึน  15  วัน  ใหสุทโธนาคและบริวารกลายรายเปนมนุษย  เรียกวา “เจาพอ
พญาศรีสุทโธ”  มีวังนาคินทรคําชะโนดเปนถ่ิน หรืออีกช่ือหนึ่งท่ีชาวบานเรียกคือ    เมืองชะโนด อยู
ระหวาง ต.วังทองและ ต.บานมวง  และ   ต.จันทร  อ.บานดุง  จ.อุดรธานี   และอีก  15  วันขางแรม  
ใหสุทโธนาคและบริวารกลายรายเปนนาค   และเรียกช่ือวา  “พญานาคราชศรีสุทโธ” ใหอาศัยอยู
เมืองบาดาล 
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ดังนั้นชาวบานมวง  บานเมืองไพร  บานวังทอง  อ.บานดุง   จ.อุดรธานี  จึงพบเห็น
ชาวเมือง  ชะโนดไปเท่ียวงานบุญประจําปท้ังผูหญิงผูชายอยูหลายคร้ัง  บางทีจะเห็นผูหญิงไปยืมฟม  
(เคร่ืองมือทอผา)  ไปทอผาอยูเปนประจํา  และเม่ือคุยกับชาวบานถูกคอกันก็ไดนอนพักท่ีบาน
ชาวบาน  แตขอใหจัดท่ีนอนใหเปนใตถุนบานในพะเนียด  (กระเฌอใหญ)  แตเม่ือชาวบานตื่นข้ึนมา
ดูหญิงสองคนนั้นกลายเปนงูใหญนอนขดอยูหรือไมบางคร้ังชาวเมืองชะโนด  ไดจัดงานบุญประจําป  
มีการมาวาจางเอาภาพยนตรไปฉายท่ีเมืองชะโนดก็เคยมี  จนหนวยฉายหนังเรเมืองอุดรธานี  กลัวไป
ตาม  ๆ  กัน  เร่ืองนี้สามารถท่ีจะสอบถามชาวบานในระแวกน้ันไดถึงเร่ืองอัศจรรยตาง  ๆ  หรือแม
เวลาท่ีเกิดน้ําทวมใหญ  แตท่ีคําชะโนดกลับยกตัวลอยข้ึนท้ังเกาะ  น้ําจะไมทวมเม่ือเวลาน้ําลดก็จะ
ลดลงเหมือนเดิม 

 
ภาพท่ี 12     ธาตุหลวงนครเวียงจนัทนท่ีเชือ่วาเปนทางข้ึน-ลงของพญานาค 

             ตั้งอยูที่นครเวียงจันทรเมืองหลวงของประเทศลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังมีความเช่ือสืบกันมานานแสนนานแลววา ลําน้ําโขงสายเลือดของทั้งสอง

ฝงไทย – ลาว เปนลําน้ําศักดิ์สิทธ์ิดุจเดียวกันกับลําน้ําคงคาแหงชมพูทวีป  ลําน้ําโขงจัดเปนลําน้ําท่ีมี
ความศักดิ์สิทธ์ิผูเฒาผูแกเลาสืบกันมาวา  ภายใตลําน้ําโขงน้ันมีถํ้าล้ีลับ สามารถเช่ือมตอกับเขต
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ได นอกจากนั้นยังมีถํ้าแกวใตบาดาลซ่ึงเปนท่ีอยูของเหลานาคผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ  เร่ืองนี้
มีครูบาอาจารยหลายทานยืนยันตรงกันวาใตลําโขงนั้นมีถํ้าแกว  มีพญานาคจริง  ๆ 

 
สมัยกอนพระเณรศิษยสายพระอาจารยม่ันทานส่ังเอาไวนักวาหามเอาบาตรเปอนอาหาร

เปอนปลาราไปลางยังริมตล่ิงโขงเพราะไปโดนหัวพญานาคเขา  พระเณรบางรูปไมเช่ือก็ไดไปทําการ
ลางเขาปรากฏวาอยู  ๆ  ตล่ิงริมโขงเกิดถลมพังลงมา  พระเณรที่กลาดีรูปนั้นตองรีบตะเกียกตะกาย
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ข้ึนฝง  เกือบเอาชีวิตไมรอด  แสดงใหเห็นวานาคใตลําน้ําโขงไมพอใจทําใหเกิดอาเพศข้ึน  เม่ือเร่ือง
นี้ทราบถึงทานอาจารยม่ัน  ทานจึงไดกลาววา  พญานาคใตลําน้ําโขงเขาเอาหางพาดตล่ิงจึงทําใหตล่ิง
พังลงมาดังกลาว  ตั้งแตนั้นมาพระเณรทั้งหลายจึงไมกลาเอาบาตรไปลางน้ําบริเวณนั้นอีกเลย 

 
แมทุกวันนี้ครูบาอาจารยรวมท้ังชาวบานบริเวณท้ังสองฝงก็ยังมีความเชื่อฝงใจอยูอยาง

แนบแนนไมเส่ือมคลาย  พระธาตุเจดียหลายแหงทางภาคอีสานตางก็มีตํานานกลาววามีพญานาคเปน
ผูทําการรักษาดูแล 

 
โดยสรุปแลวพญานาคนั้นโบราณทานวาเปน “เทพเดรัจฉาน”  คือถือกําเนิดโดยชาติ

พันธุ แลวเปนเดรัจฉานคือ  งูใหญ  มีหงอน  แตมีฤทธ์ิเปรียบไดดวยเทพ  รวมแลวจึงเรียกวาเทพ
เดรัจฉาน 

 
พญานาคสรางเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทร  

 
มีตํานานอางวาท้ังสองเมืองนี้ถูกสรางข้ึนดวยเหลาพญานาคโดยมีชายคนหนึ่งช่ือวา   

“บุรีจันทร อวยลวย”  เปนผูมีใจบุญสุนทาน  จิตใจเปนกุศล  โอบออมอารียแกคนและสัตว  ทําบุญ
ใหทานอยูเปนนิตย  ตั้งบานเรือนอยูท่ี รองสะแก  ในเวียงจันทรทุกวันนี้  ดวยอํานาจบุญกุศลชวยชู  
ทําใหเปนท่ีรักของนาค มนุษย  และเทวดา    จึงมีนาคมาคอยชวยเหลือในกิจกรรมตาง  ๆ  มิขาดโดย
มี  สุวรรณนาค  เปนตน  ไดพิจารณาตั้งเมืองในที่เหมาะสมและเนรมิตบานเมืองใหแกบุรีจันทร       
อวยลวย 

 
นาคเปนสัตวเล้ือยคลานท่ีมีมากอนสมัยพุทธกาล  อาศัยอยูท่ีเมืองบาดาลในสวนท่ีลึก

มากของใตน้ํา   นิสัยโดยท่ัวไปจะฝกใฝในคุณธรรมมีจิตใจเมตตา   แตก็ยังแฝงไปดวยความรอนแรง
แหงฤทธ์ิเดชที่เกิดจากการบําเพ็ญเพียร  ฤทธ์ิเดชนี้จะมุงไปท่ีการปองกันมิใชการทําลาย   นาคมีภพ
ภูมิเปนทิพยมีอิทธิฤทธ์ิท่ีสามารถบันดาลใหเกิด  ใหเห็นสรรพภาวะเหนือโลกไดอเนกประการ   ท้ัง
ยังมีประชากรจํานวนมากมีการดํารงชีวิตท่ีไมแตกตางจากมนุษย  คือมีบานเมือง  มีเคร่ืองประดับ  
เหมือนมนุษย 
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นาค  มีช่ือเรียกตาง  ๆ  กันวา  “พระยานาค”  หรือ  “พญานาค”  หรือ  “ภุชงค”  
“วาสุกรี”      “วาสุกิ”  “นาคี”  “นาคา”  “อนันตนาค”  หรือ  “เศษนาค”  (อานวา  เส-สะ-นาก)  ตาม
ความหมายท่ีเขาใจกันมาวา  นาคตัวยาว  ๆ  อยางงูในบาลีปกรมวาเปนพวกกึ่งเทวดา 

 
งูใหญหรือพญานาค  ท่ีเกี่ยวกับคนไทย  นาจะไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธและ

ศาสนาฮินดู  เม่ือ 1,500  ปมาแลว  การที่ไทยรับเอาวัฒนธรรมจากหลายแหงมาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคนไทยเองก็ประกอบดวยหลายกลุม  หลายเผาพันธุรวมกัน  จึงไมสามารถช้ี
ชัดไดวา  นาคเปนสัญลักษณของส่ิงใดกันแน  แตหากถามวาคนปจจุบันเช่ืออยางไรกับพญานาค  ก็
ยิ่งตอบยาก  นาคอาจเปนลัทธิหนึ่ง  หรือ  นาคอาจหมายถึงบรรพบุรุษของคนไทย  หรืออาจเปน
สัญลักษณคูกับสถาบันศาสนา  และพระมหากษัตริย  แตท่ียอมรับกันท่ัวไป  คือความสัมพันธ
ระหวาง “นาคกับน้ํา”  คือนาคเปนผูบันดาลความอุดมสมบูรณใหแกทุกชีวิต  จีน  ญ่ีปุน  เวียดนาม  
ซ่ึงก็ถือวา พญานาค  เปนหนึ่งในสัตวกายสิทธ์ิ  ท่ีคูควรกับสถาบันกษัตริยและศาสนา  แมแตรอบป
นักษัตร  ที่มีสัตวอยู12 ชนิด  ในหนึ่งนั้นก็มี ปมะโรงและ มะเส็ง รวมอยูดวย  แตส่ิงท่ีเห็นชัดเจน
ท่ีสุดของคนไทยท่ีจะมีพญานาคเขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเสมอ  ซ่ึงโดยมากแลวจะมีติดไว
ประจําบานส่ิงนั่นคือ  ไมขีดไฟตราพระยานาค  

 
ภาพท่ี 13  กลองไมขีดไฟตราพระยานาค 

 
 
 
 
 
 
จากปรากฏการณของการเกิดลูกไฟท่ีพุงข้ึนจากลําน้ําโขงสูอากาศ  หรือท่ีเรียกกันวา  

“บ้ังไฟพญานาค”  นั้น  จะมีข้ึนเฉพาะคืนวันเพ็ญข้ึน  15  คํ่า  เดือน  11  ซ่ึงตรงกับวันออกพรรษา
เทานั้น   ความมหัศจรรยจากจุดนี้  ทําใหคนหลายฝายเกิดความสงสัย  จึงสงผลใหมีการหาสาเหตุ
ท่ีมาของลูกไฟนี้  โดยมีนายแพทยมนัส   กนกศิลป  กุมารแพทยประจําโรงพยาบาลหนองคาย  เปนผู
ริเร่ิมทําการศึกษาวิจัยและเฝาติดตามปรากฏการณการเกิดบ้ังไฟพญานาคมากวา  11  ป  ซ่ึงได
วิเคราะหการเกิดปรากฏการณตามหลักวิทยาศาสตร  จนไดกลายเปนทฤษฎีมนัส  หรือแมกระท่ัง
ส่ือมวลชนก็ยังใหความสนใจกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้  โดยสืบเนื่องจากปลายป  2545  
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สถานีโทรทัศนไอทีวีไดออกมานําเสนอประเด็นขาววาบ้ังไฟพญานาคเปนฝมือการยิงปนของทหาร
ลาว  และรวมไปถึงไดมีการสรางภาพยนตรเร่ือง  15  คํ่า  เดือน 11  ซ่ึงมีเคาโครงเร่ืองเกี่ยวกับบ้ังไฟ
พญานาควา  พระลาวเปนผูทําบ้ังไฟและลงไปวางบั้งไฟไวใตแมน้ําโขง รอวันออกพรรษาบ้ังไฟก็จะ
ขึ้นมาจากน้ํากลายเปนบ้ังไฟพญานาค  ตามความเช่ือของชาวบาน  ออกฉายตามโรงภาพยนตรท่ัว
ประเทศ  รวมไปถึงโรงภาพยนตรในจังหวัดหนองคายและยังไดผลิตเปนวีซีดีอีกดวย 

 
ดังนั้น  ในชวงท่ีผูวิจัยทําการศึกษาอยูเปนชวงท่ีกระแสของส่ือมวลชนกําลังเปนท่ีฮือฮา       

และกําลังรอนแรงคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจึงไปสอดคลองกับกระแสของส่ือ   
มวลชน    อันเนื่องมาจากวาขาวสารจากส่ือมวลชนนั้น สามารถเขาถึงชาวบานไดอยางท่ัวถึง  โดยไม
สามารถที่จะปดกั้นไดอีกตอไป 

 
ในคืนวันออกพรรษาทุกป  (ของไทยกับลาวจะไมตรงกันบางป  คือถาปใดมีเดือนแปด

สองหนจะเล่ือนไปอีก 1 วัน  หรือวันออกพรรษาของสปป.ลาว)  เปนคืนแหงเทศกาลบุญบ้ังไฟ
พญานาค  จังหวัดหนองคาย  ถือเปนงานใหญและสําคัญแตละปจะมีนักทองเท่ียวเปนแสน  ๆ  จาก
ท่ัวสารทิศมารวมกันตามริมฝงโขง  จังหวัดหนองคาย   เพื่อคอยชมปรากฏการณมหัศจรรยบ้ังไฟ
พญานาค  ซ่ึงเกิดขึ้นในลําน้ําโขงเพียงคืนเดียวในหนึ่งรอบป 

 
นอกจากนี้  นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีไมไดจองท่ีพักลวงหนา  จะไมมีท่ีพักเนื่องจาก   

โรงแรมรีสอรตสวนใหญเต็มท้ังหมด  จะหาท่ีพักในสวนท่ีไมไดจองหองพักไวไมวาจะเปน       
โฮมสเตย  สวนสาธารณะ  วัด  โรงเรียน  และนักทองเท่ียวสวนหนึ่งก็เตรียมเคร่ืองนอน  อาหารไป
ทํากินกัน  เพื่อจะไดรอเฝาชมส่ิงมหัศจรรยแหงลุมน้ําโขงคร้ังนี้    ตลอดท้ังวันถนนในตัวเมือง
การจราจรเริ่มติดขัดหลายแหง  นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาจากตางจังหวัด  พรอมกันนี้ทาง
เทศบาลเมืองหนองคายไดจัดถนนอาหาร   ออกรานจําหนายสินคาตลอดริมเข่ือน  คุมวัดบางศรีเมือง  
และมีการจัดงานมหรสพแสงสีเสียงอยางยิ่งใหญ 

 
สวนบรรยากาศท่ีอําเภอโพนพิสัย  สถานท่ีเกิดบ้ังไฟพญานาคในชวงเชา  ชาวบานจัด  

พิธีบวงสรวงพญานาคแบบโบราณ  ท่ีบริเวณศาลปากหวยหลวง  เพื่อเขาทรงติดตอกับพญานาคตาม
ประเพณีของชาวโพนพิสัย  และอัญเชิญเคร่ืองเซนไหวศาลปากหวยหลวงไปยังทาน้ําวัดไทย  
หลังจากทําพิธีบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ  และนําเคร่ืองเซนไหวไปลอยในแมน้ําโขง 
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การใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาค 
 
ผูวิจัยทําการศึกษา ถึงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในทามกลางยุค           

โลกาภิวัตน  โดยไดแบงกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ออกเปน  3  กลุม  คือ 
1. กลุมทองถ่ิน 
2. กลุมผลประโยชน 
3. กลุมนักทองเท่ียว 

 
กลุมทองถ่ิน 
 จากการศึกษาไดแบงกลุมทองถ่ินออกเปน  2  กลุม  คือ 

1.1 กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
1.2 กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 

 
1.1 กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป 2546 

กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป  2546  
ประกอบดวย 

 
ตารางท่ี  3  แสดงปจจัยดานวัย / เพศ / การศึกษา / ศาสนาของกลุมทองถ่ิน ท่ีมีสวนเกีย่วของในการ 

จัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 

ชื่อ – นามสกุล 
วัย 
(ป) 

เพศ การศึกษา ศาสนา การใหความหมายประเพณี 

 
1. นายไพรัตน  ภาสอน 
2. นายประมวล  พรมเรืองเดช 
3. นายสาโรจน   เราวิลัย 
4. นายดอน  วันวิสา 
5. นายคําสุด  ลายโยที 
6. นายสัมฤทธิ์   พระโพธิ์ 
7. นายบัญญัติ  บูชากุล 
8. ส.ต.อ.สุพรรณ   แกวอาด 
9. ร.ต.ท.นาวก   หาธรรมวงศ 
10. จ.ส.ปราชญ   ปรีดาเถ 

 
54 
34 
51 
17 
49 
42 
35 
36 
44 
39 

 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 

 
มัธยมศึกษาปที่ 3 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ปริญญาตรี 
ประถมศึกษาปที่ 6 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษาปที่ 6 
มศ. 5 
ปริญญาตรี 

 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 

 

ปรากฏการณธรรมชาติ   
+  

  พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
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กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป 2546  
สวนมากจะมีวัยอยูในระดับของวัยกลางคนและเปนเพศชาย  เนื่องจากงานสวนใหญจะตองมีการใช
แรงงานจึงจําเปนท่ีจะตองปนเพศชาย  ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคแบงเปน  5 
ประเภท ดังนี้ 

 
1. ชางทําเรือไฟของวัดโพธ์ิชัย หรือเรียกอีกช่ือวา  วัดหลวงพอพระใส  ไดแก 

-  นายไพรัตน   ภาสอน  หัวหนาชาง 
-  นายประมวล   พรมเรืองเดช  ชางเทคนิค 
-  นายดอน  วันวิสา   ชางเทคนิค 
-  นายคําสุด   ลายโยที  ชางเคร่ืองเสียง  

 
2. ตัวแทนคณะกรรมการวัดโพธ์ิชัย  ไดแก 

-  นายสัมฤทธ์ิ    พระโพธ์ิ 
 

3. ประชาสัมพันธประจําจังหวัดหนองคาย 
- นายสาโรจน  เราวิลัย 
 

4. ประธานอบต. จุมพล   อําเภอโพนพิสัย 
- นายบัญญัติ  บูชากุล 
 

5. เจาหนาท่ีตํารวจดูแลงานดานจราจร  กิ่งอําเภอรัตนาวาป 
- ส.ต.อ.สุพรรณ    แกวอาด 
- ร.ต.ท.นาวก   หาธรรมวงศ 
- จ.ส.ต.ปราชญ   ปรีดาเถ 

 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของกลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณี

บ้ังไฟพญานาคในดานตาง  ๆ  จํานวน  10  ทาน  ผูวิจัยพบวาการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคในกลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป 2546  ไดแบง
การใหความหมายออกเปน  2  ความหมาย คือ 
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ความหมายท่ี  1   คือใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานของปรากฏการณ
ธรรมชาติ  7  คน   ดังนี้ 

 
“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  มันเกิดข้ึนเอง  ในหวย  คู  คลอง  ก็ข้ึน” 

(ดอน  วันวิสา, 30  กันยายน  2546) 
 
“เช่ือวามีลูกไฟข้ึนจริง  ผมเปนคนหนองคาย  ผมวาเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ 

(คําสุด    ลายโยที, 30  กันยายน  2546) 
 
“โตมาก็เห็นวามีนะ  คิดวาเปนปรากฏการณธรรมชาติมากกวา” 

(สัมฤทธ์ิ    พระโพธ์ิ, 29  กันยายน  2546) 
 
“ปหนึ่งข้ึนคร้ังเดียว  ซ่ึงคนในพื้นท่ีเขาไมสนใจท่ีจะลงไปทําใหเกิดหรอก   ถามวาคนท่ี

ไปกอใหเกิดแลวไดอะไรดีข้ึน  ไมมีครับ  ไมมีอะไรดีข้ึน  ท่ีเขาตองการจะพิสูจนก็คือวา  พวกเขา
อยากรูวามันเกิดข้ึนเพราะอะไร  เลยมีหลาย  ๆ  หนวยงานเขามาพิสูจนกันใหญวามันเปนอะไรกัน
แน  แตผมวามันเปนปรากฏการณธรรมชาตินะ  ไมมีใครมาทําหรอก  มันทําไมไดอยูแลว” 

(บัญญัติ  บูชากุล, 10  ตุลาคม  2546) 
 
“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  แตวาเปนตํานานใหเขากับเหตุการณเทานั้น  เพราะวาเขา

เลาเปนตํานานมาใชไหม  จริง  ๆ  คิดวาเปนปรากฏการณธรรมชาติ  มาต้ังนานแลวแตชาวบาน  เขา
มาผูกใหกับตํานานความเปนมา  เพราะพ้ืนเพนี้เขานับถือพญานาค” 

(ส.ต.อ.สุพรรณ     แกวอาด, 1  ตุลาคม  2546) 
 
“เปนเร่ืองปรากฏการณธรรมชาติ  เกิดข้ึนเอง  ในหวยในหนอง  ก็ข้ึน” 

(ร.ต.ท.นาวก   หาธรรมวงศ, 1  ตุลาคม  2546) 
 
“ปรากฏการณธรรมชาติ   ไมมีใครทําหรอก” 

(จ.ส.ต.ปราชฏ   ปรีดาเถ, 1  ตุลาคม  2546) 
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จากขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณสามารถวิเคราะหไดวามีการใหความหมายประเพณี
บ้ังไฟพญานาค  เปนไปในดานปรากฏการณธรรมชาติ  สาเหตุมาจากมีบุคคลท่ีนาเช่ือถือทําการ
พิ สูจนปรากฏการณ ท่ี เกิด ข้ึนและประกอบกับมีหนวยงานของทางราชการไมว าจะเปน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ทําการผลิต
หุนยนตปลาทูนาเพื่อนํามาพิสูจนกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแมน้ําโขง 

 
เนื่องจากเปนหนวยงานของทางราชการที่ออกมาพิสูจนเหตุการณประหลาดนี้  จึงเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีมาสนับสนุนการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาควาเปนปรากฏการณธรรมชาติ 
 
ความหมายท่ี  2   คือใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานของปรากฏการณ

ธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา รวมกัน 3  คน   ดังน้ี 
 
“นาจะเปนปรากฏการณธรรมชาติรวมกับไสยศาสตร  เพราะบางคร้ังก็มีรองรอย  รอยงู

ตามน้ํา  ตอนนํ้าแหงจะมีปรากฏเฉพาะท่ีท่ีมีความสําคัญ   ไมปรากฏในสถานท่ีท่ัวไปอยางเชน  ศาล
เจาแมสองนาง  บางทีก็มีท่ีปากหวยหลวง” 

(ไพรัตน    ภาสอน, 29 กันยายน  2546) 
 

“เปนพุทธศาสนารวมกับปรากฏการณธรรมชาติ  เพราะไมรูวาพญานาคทําหรือวาเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ  ใหความหมายตามตํานาน เพราะวาต้ังแตเกิดมาก็ไดยินเร่ืองเกี่ยวกับตํานาน
แตยังไมเคยเห็นพญานาค   ตัวจริงเลย” 

(ประมวล   พรมเรืองเดช, 29 กันยายน  2546) 
 

“ผมวาเปนพุทธศาสนา   ไสยศาสตรและปรากฏการณธรรมชาติ   เปนความเช่ือและ
ความศรัทธาของคนนับถือศาสนาพุทธ  กอนท่ีจะมีศาสนาพุทธก็สืบเนื่องความเช่ือมาจากงู   งูเปน
เทพองคหนึ่งหรือวาเปนสัตวท่ีคนเคารพยกยองศรัทธา  แตตอนนี้ ความเช่ืออันนี้ก็มีเกี่ยวของในเร่ือง
ความศรัทธาในพระพุทธเจาในเร่ืองนาคแปลงกายเปนคนมาขอบวช  และคนในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําโขงมี
ความเช่ือวาตัวเองสืบทอดมาจากพญานาค” 

(สาโรจน    เราวิลัย, 1 ตุลาคม  2546) 
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และนายสาโรจน  เราวิลัยไดพูดเพิ่มเติมจากการสนทนากลุมวา “เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติ     แตคนอีสานเช่ือเลยวาตนสืบเช้ือสายมาจากพญานาคและจะมีตํานานกลาววาพญานาค
แขงกันมาขุดแมน้ํา  มันไปคลองกันพบดีไง  และบางทีก็มีรอยงูรอยอะไร ใหเห็นนะ  แปลกเนี้ย
เรียกวา  ส่ิงมหัศจรรยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดหนองคาย  ฝงลาวเขาก็มาดู  พึ่งจะมาดูกันเม่ือ 4-5 ป 
เหมือนกัน  เขามาดูท่ี ปากน้ํางึม” (สนทนากลุม,  5  ตุลาคม  2546 ) 

 
จากขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณสามารถวิเคราะหไดวามีการใหความหมายประเพณี

บ้ังไฟพญานาค  เปนไปในดานของปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทาง
ศาสนา และประเพณีทองถ่ิน  การใหความหมายดานหน่ึงช้ีชัดลงไปวาเปนเร่ืองปรากฏการณ
ธรรมชาติ  เนื่องจากทางบานเมืองกําลังเขามาพิสูจน  แตอีกดานหน่ึงก็ยังไมท้ิงเร่ืองของพญานาค  
เนื่องจากมีตํานานท่ีมีความเกี่ยวของกับพญานาคท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนานรวมทั้งการมีรองรอย     
ตาง  ๆ  ท่ีคลายกับรอยของงูใหญจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหไมแนใจในปรากฏการณคร้ังนี้ 

 
จะเห็นไดวาถึงแมจะมีความเกี่ยวของกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคท่ีตางกันและรวมถึง  

วัย / เพศ / การศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค   
เนื่องจากกลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป 2546  สวนใหญ 7 
คน จาก 10 คนมีการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคเปนปรากฏการณธรรมชาติ  และ 3  
คน จาก 10 คนใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือ
ทางศาสนา   

 
ดังนั้น  จะเห็นไดกลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของจะมีการใหความหมายเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติมากกวาเปนปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา   
 
1.2 กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป 2546 
 

กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในป  
2546  ประกอบดวย 
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ตารางท่ี  4  แสดงปจจัยวัย / เพศ / การศึกษา / ศาสนาของกลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการจัด 
งานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 

 

ชื่อ – นามสกุล 
วัย 
(ป) 

เพศ การศึกษา ศาสนา การใหความหมายประเพณี 

1. นายพันธ   บูชากุล 
2. ด.ญ.ชฏาพร   บูชากุล 
3. นางฉวีวรรณ   เหลาหนา 
4. พระพรชัย   สิริภทฺโท 
5. นายดาบตํารวจกมล   แกวสีงาม 

6. พระอธิการประยุทธ ปภสฺสโร 

7. นายประยูร   บุตตะโยธี 
8. นายสมพร  จันทรหอม 
9. นายชัยมงคล  ทับสุขา 
10. นายอภิชาติ  ศรีจันทร 

67 
12 
49 
33 
49 
38 
70 
16 
17 
16 

ชาย 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 

มัธยมศึกษาปที่ 6 
ประถมศึกษาปที่ 6 
ประถมศึกษาปที่ 4 
มัธยมศึกษาปที่ 6 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ปริญญาตรี 
ปวช.  
ปวช. 
ปวช. 

พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 

พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 
พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 

ปรากฏการณธรรมชาติ 

ปรากฏการณธรรมชาติ 

 
ปรากฏการณธรรมชาติ       

 + 
พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 

 

 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูวิจัยพบวากลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการจัด

งานประเพณีบ้ังไฟพญานาค ในป  2546  ไดมีการกระจายการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคออกเปน  3  ความหมาย  คือ 

 
ความหมายท่ี  1  คือใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานของพญานาคตาม

ความเช่ือทางศาสนา 2 คนจาก 10 คน  
 
สาเหตุท่ีผูวิจัย จัดกลุมการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานของพุทธ

ศาสนาเขามาอยูในกลุมการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานของพญานาคตามความ
เช่ือทางศาสนา   เนื่องจากวาการท่ีกลุมตัวอยางใหความหมายเปนพญานาคตามความเช่ือทางพุทธ
ศาสนานัน  มีการอิงมาจากความเช่ือตามตํานานในสมัยพุทธกาล  ท่ีมีพญานาคเขามาเกี่ยวของกับ
พระพุทธเจา  โดยจะพบเห็นวามีภาพจิตกรรมฝาผนังตามวัดตาง  ๆ  ท่ีมีลวดลายเปนพญานาคและ
รวมถึงการมีบันไดพญานาค  จึงเปนส่ิงสนับสนุนในการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค
เปนพุทธศาสนา  ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีการโยงเร่ืองความเช่ือวาพญานาคมีจริงเขามาดวย
เสมอ 
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“คือ  เราฟงมาแตเกา  ๆ  กอน  ๆ  วาในสมัยพุทธกาลเร่ืองเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
พญานาคออกมาทําอยางนั้นอยางนี้ในวันออกพรรษา  พญานาคจุดบ้ังไฟบูชาพระพุทธเจาท่ีลงมาจาก
สวรรค  คือตอบอะไรไมไดเราก็เลยมาลงท่ีจุดนี้” 

(พันธ  บูชากุล,  1  ตุลาคม  2546) 
 
นายพันธ  บูชากุล  ไดพูดเพิม่เติมจากการสนทนากลุมวา  “เรารูวาพญานาคมาจุดบ้ังไฟ

บูชาพระพุทธเจาท่ีลงมาจากสวรรค  สวนเรื่องปรากฏการณธรรมชาติของเรา  คนจังหวัดหนองคาย  
สวนมากกจ็ะเชื่อทางคนเฒาคนแกท่ีมีมาต้ังแตดั้งเดิม” (สนทนากลุม, 5  ตุลาคม 2546) 

 
“คิดวาพุทธศาสนา  เพราะวาพญานาคเปนสัตวในตํานาน  จะสังเกตไดวาเวลาไปวัดไป

โบสถและตามบันไดจะเห็นภาพจากจิตกรรมฝาผนังจะมีพญานาคอยูดวยคะ” 
(ชฎาพร  บูชากุล,  10  ตุลาคม  2546)  

 
ความหมายท่ี  2   คือ ใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานของปรากฏการณ

ธรรมชาติ  2  คน จาก  10  คน  เนื่องมาจากวากลุมตัวอยางเห็นบ้ังไฟพญานาคมาต้ังแตเด็ก  ๆ  
มนุษยไมสามารถไปทําใหเกิดข้ึนไดและบางคร้ังลูกไฟก็ข้ึนในหวย  หนองน้ํา  คู  คลองตาง  ๆ  ท่ี
แยกยอยหรือเช่ือมตอมาจากแมน้ําโขง 

 
“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  ไมมีใครมาทํา  ท่ีลาวมามุด  แมไมเช่ือ  บางคร้ังก็อยูใกล

ฝง  บางคร้ังก็อยูในหนองน้ํา  หวย” 
(ฉวีวรรณ   เหลาหนา,  30  กันยายน  2546) 

 
“มันก็ตองเปนปรากฏการณธรรมชาติ  เพราะวาคนทําไมไดอยูแลว” 

(พระพรชยั  สิริภทฺโท,  2  ตุลาคม  2546) 
 
ความหมายท่ี  3  คือใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานปรากฏการณ

ธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา  6 คน จาก 10 คน 
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การท่ีกลุมตัวอยางใหความหมายเปนไปในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับ
พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา  เนื่องมาจากมีความเช่ือตามตํานานท่ีเลาตอ  ๆ  กันมา  คร้ันรุน
ปูยาตายาย  และความศรัทธาท่ีมีตอพญานาครวมถึงการนับถือศาสนาพุทธ 

 
“ถาเปนปรากฏการณธรรมชาติอยางเดียวก็ไมได  เพราะมาคิดอยางนี้นะ  ทําไมตองมา

ข้ึน 15  คํ่า  ซ่ึงเปนวันออกพรรษา  มันก็ตองมาเกี่ยวกับศาสนาดวย  มันไมไดข้ึนท่ีแมน้ําโขงท่ีเดียว
นะ  ตามหนองน้ําก็ข้ึน  หวยก็ข้ึน  และลูกไฟก็จะเทากันหมด  ไมเล็กไปตามขนาดของแมน้ํา” 

(กมล  แกวสีงาม, 29  กันยายน  2546) 
 
“ถาจะพูดไปก็เปนได  2  อยาง  แบบวาเปนปรากฏการณธรรมชาตินะระหวางเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาเรานี่  ถึงเวลาพญานาคมาจุดบ้ังไฟบูชา  ตามท่ีเขาเลา  ๆ  กัน  และในศาสนาพุทธเรา
นี้ก็จะมีพญานาคมาเก่ียวของตลอด” 

(พระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร,  2  ตุลาคม  2546) 
 
“ผมวาพุทธศาสนารวมกับไสยศาสตร  เพราะพญานาคเปนคนทํา  เช่ือตามบรรพบุรุษท่ี

เลาสืบตอกันมา  ตามตํานานท่ีนาคมาขอบวช  อยางปจจุบันนี้พอใกลจะถึงวันออกพรรษาก็จะมีรอย
มีอะไรใหเห็นอยูเลย” 

(ชัยมงคล   ทับสุขา,  3  ตุลาคม  2546) 
 
จะเห็นไดวากลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคจะมี

การใหความหมายไปในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา
มากท่ีสุด  และมีการใหความหมายในดานพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา  และใหความหมายใน
ดานปรากฏการณธรรมชาติอยางละเทากันคือ 2 คน จาก 10 คน   ถึงแมวามีสถานภาพทางสังคม วัย  
เพศ  การศึกษาท่ีแตกตางกัน  ก็ไมมีผลตอการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค  สาเหตุ
เนื่องมาจากวา  กลุมตัวอยางมีการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในแตละคนนั้นข้ึนอยู
กับประสบการณ  ความเช่ือของตนเองไมมีปจจัยใด ๆ มาเปนตัวกําหนด 

 
จากขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณกลุมทองถ่ิน  สามารถวิเคราะหไดวา  กลุมทองถ่ินท่ี

มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคมีการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคหนักไปในดานของปรากฏการณธรรมชาติมากกวาการใหความหมายในดานปรากฏการณ
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ธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางพุทธศาสนา และกลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคมีการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคกระจายกัน
ออกไป  ไมวาจะเปนการใหความหมายในดานของพญานาคตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  ดานของ
ปรากฏการณธรรมชาติและการใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาค
ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  มีขอสังเกตวากลุมทองถ่ินท้ังสองกลุมมักมีการเนนย้ําวา “ไมมีคนทํา”  
“อันนี้เปนธรรมชาติ”   ซ่ึงเปนคําพูดท่ีโตแยงกับกระแสของส่ือมวลชนท่ีมีท้ังภาพยนตรเร่ือง  15  คํ่า  
เดือน 11 และสถานีโทรทัศนไอทีวีท่ีเขาไปสอบถามจากผูใหญบานและชาวบาน   บานโดน  เมือง
ปากงึม  แขวงนครเวียงจันทร  และการยิงปนไฟข้ึนฟาของทหารลาวในเทศกาลออกพรรษาของชาว
ลาว 

 
สรุปไดวา  จากการสัมภาษณกลุมทองถ่ินท้ังที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ัง

ไฟพญานาคและไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคจํานวนท้ังหมด  20  คน  มี
การใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในหลายดาน  ดังนี้ 

 
กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค จํานวน 10 คน มี

การใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค  2  ความหมาย  คือ  ปรากฏการณธรรมชาติ  7  คน  
และใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา  3  คน 

 
กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค จํานวน 10  คน 

มีการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาค  3  ความหมาย  คือ  พญานาคตามความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา       2  คน   ปรากฏการณธรรมชาติ  2  คน  และใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติ
ผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางพุทธศาสนา 6  คน 

 
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวากลุมทองถ่ินมีการใหความหมายหนักไปทางปรากฏการณ

ธรรมชาติและใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทาง
ศาสนา  สาเหตุเนื่องมาจากวาปรากฏการณประหลาดน้ีมีมาใหเห็นตั้งแตพวกเขายังเปนเด็ก  ๆ  จึงไม
คิดวาจะมีคนทําข้ึนมา  เพราะไมมีเหตุผลอันใดที่มนุษยจะทําข้ึนและประกอบกับมีนายแพทยมนัส   
กนกศิลป  ออกมาพิสูจนจนเกิดเปนทฤษฎีมนัสข้ึน  ดวยความท่ีเปนนายแพทย  เปนผูมีความรู  มี
ช่ือเสียง  จึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีทําใหชาวบานเช่ือถือตามผลการพิสูจน  สวนการใหความหมายในดาน
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ปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนานั้น  เนื่องมาจากวา  กลุม
ทองถ่ินไมแนใจวาปรากฏการณประหลาดนี้เกิดจากส่ิงใด  จึงยึดถือตามความเช่ือและความศรัทธา
ตามประสาของคนนับถือศาสนาพุทธ  ท่ีมีพญานาคเขามาเกี่ยวของเสมอและอีกประการหนึ่งท่ีเปน
ส่ิงสนับสนุนความเช่ือเร่ืองของพญานาคก็คือการมีรองรอยตาง  ๆ  ท่ีคลายกับรอยของงูใหญปรากฏ
ใหเห็นตามท่ีตาง  ๆ   

 
กลุมผลประโยชน 

 
ตารางท่ี  5  แสดงปจจัยดานวัย / เพศ / การศึกษา / ศาสนาของกลุมผลประโยชน 

 

ชื่อ – นามสกุล 
วัย 
(ป) 

เพศ การศึกษา ศาสนา การใหความหมายประเพณี 

1. นางอภิญญา   บูชากุล 
2. นายพุฒ   ดานิติ 
3. นายสุเมธ    พวงสากะ 
4. นายประเสริฐ   หาบุญมี 
5. นายธีระวัฒน  วงศกิจติเดช 
6. นางยุน  สุริษา 
7. นายอารี   วิบุตร 
8. นายกฤษฎา   กรวยสวัสด์ิ 
9. นายสมเกียรติ  สิทธิพิสัย 
10. นางพวงทิพย  บูชากุล 

32 
59 
47 
51 
48 
46 
58 
25 
51 
65 

หญิง 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
หญิง 

ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษาปที่ 6 
กศน. ม. 3 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 4 
กศน. ม. 6 
ปวส. 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 4 

พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 

ปรากฏการณธรรมชาติ  
+ 

พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 
 

เศรษฐกิจ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 

พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 
พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 

 
จากตารางของกลุมผลประโยชนจะเห็นไดวามีวัย และกลุมการศึกษาอยูในระดับ

ใกลเคียงกัน  คือจะมีอายุอยูในระดับวัยกลางคนและมีกลุมการศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษา แต
มีการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคท่ีแตกออกเปน  4  ความหมาย  คือ   

 
ความหมายท่ี 1 ใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาค

ตามความเช่ือทางศาสนา 4 คน จาก 10 คน   สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางใหความหมายในดานปรากฏการณ
ธรรมชาติรวมกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา  มีเหตุผลมาจากความไมแนใจของการเกิดลูกไฟ
วาเปนปรากฏการณธรรมชาติหรือไม  จึงไมสามารถใหความหมายไปทางดานในดานหน่ึงไมได  
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เพราะวาตองมีศาสนาพุทธเขามาเกี่ยวของดวย  เนื่องจากวาลูกไฟข้ึนในคืนวันออกพรรษา  ดวยเหตุ
นี้จึงไปสอดคลองกับตํานานพญานาคจุดบ้ังไฟเพื่อเปนพุทธบูชาใหแกพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ประกอบกับมีรอยประหลาดเกิดข้ึนตามสถานท่ีตาง  ๆ กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาเปนรอยของ
พญานาค 

 
“ใหเปนปรากฏการณธรรมชาติ  แตก็มีไสยศาสตรเขามาเกี่ยวดวย  ท่ีวามีไสยศาสตรอยู

ดวยก็เพราะวา  พี่มีประสบการณตรงท่ีพี่เจอกับตัวเองเลย  คือ  เม่ือกอนทําทาทรายตรงขางบานจะมี
กองหินกองทรายอยู  พอใกลจะถึงวันออกพรรษาก็จะมีอะไรแปลก  ๆ  อยูเร่ือย  ๆ  อยางกองทราย
นะกลางคืนไมมีอะไร  พอเชามาจะมีรอยเหมือนงูพันรอบกองทราย  เราก็วาไมนาจะมีใครทํานะ  
เพราะมันมีรอยนูนสูงตํ่าไมเทากัน  ถาคนทําก็คงจะตองทํานาน  ไมนาจะทําได  และแมพี่ก็จะเอาธูป
เทียนดอกไมไปไหวนะ” 

(อภิญญา   บูชากุล,  1  ตุลาคม 2546) 
 
“ก็วาเปนปรากฏการณธรรมชาติ  แตมันมาผิดแปลกตรงท่ีวาทําไมมาข้ึนตรงกับวันข้ึน  

15  คํ่า  เดือน 11  ถาเปนวิทยาศาสตร ก็นาจะมีวันท่ีข้ึนแนนอนไปเลยใชไหม  ก็เลยติดวาเปน
ปรากฏการณธรรมชาติและเปนส่ิงท่ีเรามองไมเห็น  เปนส่ิงล้ีลับมันแปลกตรงท่ีวัน  เราจะคํานวณ
ไมไดเลย  จะมีเฉพาะตอนออกพรรษา  ตรงกันทุกป มันไมเปนเศรษฐกิจ  การเกิดโฮมสเตยข้ึนมา 
อันนี้มันเปนผลพลอยไดจากตรงนี้  เอามาเปนจุดขาย  คนท่ีไมเคยเห็นก็อยากจะดู เราก็จะไดโอกาส
นั้น ” 

(พุฒ   ดานิติ,  30  กันยายน  2546) 
 
นายพุฒ  ดานิติ  ไดพูดเพ่ิมเติมจากการสนทนากลุมวา  “แหมจะวาเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติก็ไมได  เพราะถาเปนธรรมชาติอยางเดียวก็ตองข้ึนตรงกันทุกป  อยางปนี้ป  46  ข้ึนวันท่ี  
10  ตุลาคม  ปหนาป 47  ก็ตองขึ้นวันท่ี  10  ตุลาคมดวย  แตไมใชเขาจะข้ึนเฉพาะวันออกพรรษา  
วันออกพรรษาตรงกับวันไหน  เดือนไหน  ลูกไฟก็จะข้ึนวันนั้น  เห็นไหมละวามันแปลก  มันก็ตอง
เกี่ยวกับพญานาคในศาสนาพุทธดวย” (สนนากลุม,  9  ตุลาคม  2546) 

 
สาเหตุท่ีผูวิจัยจัดกลุมการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานปรากฏการณ

ธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเชื่อทางศาสนา  เนื่องมาจากวากลุมตัวอยางท่ีให
ความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานานในดานปรากฏการณธรรมชาติ  พุทธศาสนา หรือมองในเชิงไสย
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ศาสตร  ทุน (เศรษฐกิจ) ท้ังหมดนี้ ทายท่ีสุดของการใหความหมายก็มีการโยงถึงความเช่ือเร่ือง
พญานาคมีจริงอยูดวยเสมอ 

 
ความหมายท่ี 2 ใหความหมายในดานทุน (เศรษฐกิจ) 1 คน จาก 10 คน  โดยใหเหตุผลวา  

สังคมมีความเปล่ียนแปลงไป  มีการแขงขันกันมากข้ึน  เพื่อความอยูรอดของตัวเองจึงจําเปนตอง
ปรับตัวใหเขาตามสังคม  ไมวาจะเปนประเพณีทองถ่ินก็ตองปรับตาม 

 
“ยุคนี้มันตองทํามาหากินนะ  มันตองเขายุคเศรษฐกิจ  ประเพณีอยางนี้มันพูดงาย  ๆ  ก็

คือวา  มันตองโปรโมทประเพณีไปทางเศรษฐกิจนะ เปนการโปรโมททองถ่ินของเราใหเจริญข้ึน” 
(ธีระวัฒน  วงศกิจติเดช, 3  ตุลาคม 2546) 

 
ความหมายท่ี 3 ใหความหมายในดานปรากฏการณธรรมชาติ 3 คน จาก 10 คน   

เพราะวาจะเช่ือตามนายแพทยมนัส  กนกศิลป  จะไมเช่ือวามีมนุษยมาทําข้ึน 
 

“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  มันตองเปนธรรมชาติ  เพราะวามันเกิดแบบนั้น  ข้ึนมาจาก
น้ําเอง” 

(ยุน   สุริษา,  30  กันยายน  2546) 
 

“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  วาเออปนี้จะข้ึนนอยข้ึนมากเทาไหร  เราบอกไมได
เพราะวาเปนปรากฏการณของธรรมชาติจริง  ๆ” 

(อารี   วิบุตร,  30  กันยายน  2546) 
 

นายอารี  วิบุตร ไดพูดเพิ่มเติมจากการสนทนากลุมวา “มันเปนธรรมชาติจริง  ๆ  เราไมรู
หรอกวาปนี้มันจะข้ึนไหม  ข้ึนมากข้ึนนอย  ใครมาถามเราก็บอกไมได  เพราะเราไมรู  ถามเราทําเอง  
เราก็ตองตอบไดวาข้ึน ตองข้ึนแน  ๆ  ใชไหมละ  แตท่ีนี่เราบอกไมได  เพราะวามันเปนไปตาม
ธรรมชาติ จริง  ๆ  (สนทนากลุม, 9 ตุลาคม 2546) 

 
“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  เช่ือตามท่ีหมอมนัสบอก” 

(กฤษฎา  กรวยสวัสดิ์, 8   ตุลาคม  2546) 
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 ความหมายท่ี 4  การใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานพญานาคตามความ
เช่ือทางศาสนา 2 คน จาก 10 คน   

 
“ฉันวาไสยศาสตร  มีหลายคร้ังท่ีฉันเห็นอะไรแปลก  ๆ  อยางรถเกงของแฟนฉันนะ  ก็

จอดไวในบาน  ตอนกลางคืนฉันเห็นแสงอะไรอยูบนกระโปรงรถ ฉันก็เดินไปดูก็ไมเห็นมีอะไร  พอ
ตื่นเชามาลูกจะขับรถออกไปเรียนหนังสือ ก็มีรอยอยูบนหลังกระโปรงรถชัดเลย ตองเปนรอย
พญานาคแน  ๆ” 

(พวงทพิย   บูชากุล , 1 ตุลาคม 2546) 
 
“ผมวามันเปนไสยศาสตรนะเปนส่ิงท่ีมันเปนไปได  แตเราพิสูจนไมไดนี่  ผมวาไสย

ศาสตรมากกวา  จะจริงไมจริงไมรู  แตมันข้ึนมาแลวนี่จะวาไปแลวมันเปนส่ิงล้ีลับนะ   ไมเช่ืออยา
ลบหลู” 

(สมเกียรติ  สิทธิพิสัย,  5  ตุลาคม  2546) 
 
สาเหตุท่ีผูวิจัยจัดกลุมการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานไสยศาสตร  เขา

มาอยูในกลุมการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา  เนื่องจากวากลุม
ตัวอยาง  ไดมีประสบการณในการพบเจอเหตุการณตาง  ๆ  ที่เกิดข้ึนในแมน้ําโขง  และรอย
ประหลาดที่มีความคลายคลึงเหมือนกับรอยตะขาบใหญหรืองูใหญท่ีปรากฏข้ึนบนฝากระโปรงรถ
เกง ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีการโยงเร่ืองความเช่ือท่ีวาพญานาคมีจริงเขามาดวย 

 
ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมผลประโยชนจะมีการใหความหมายในดานปรากฏการณ

ธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคมากท่ีสุด คือ 4 คน จาก 10 คน  รองลงมาคือ การใหความหมายใน
ดานปรากฏการณธรรมชาติ  3 คน จาก 10 คน  และ 2 คน  จาก 10 คน  ใหความหมายในดาน
พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา   ท่ีนอยท่ีสุดคือ 1 คน จาก 10 คน ใหความหมายในดานเศรษฐกิจ  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  ปจจัยทางดานวัย  เพศ  การศึกษาไมมีผลตอการให
ความหมาย 

 
สรุปไดวาการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคของกลุมผลประโยชนนั้น  มีการ

ใหความหมายหนักไปทางดานความหมายเปนปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตาม
ความเช่ือทางศาสนา และเปนท่ีนาสังเกตวามีการใหความหมายในดานทุน (เศรษฐกิจ) เพียงคนเดียว  
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จากจุดนี้สามารถนํามาวิเคราะหไดวา  ถึงแมวาจะเปนกลุมท่ีไดรับผลประโยชนจากการจัดใหมีงาน
ประเพณีบ้ังไฟพญานาคก็ตาม  แตยังคงยึดถือและยึดม่ันตอความเช่ือ  ความศรัทธาท่ีมีตอพญานาค
ตามตํานาน และการท่ีมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติจากท่ีตาง  ๆ  เขามาเท่ียวในชวงท่ีมี
งานประเพณีบ้ังไฟพญานาคในระยะเวลาเพียงแค  3  วัน หรืออาจจะมีนักทองเท่ียวบางคนอยูถึง  7  
วัน ก็ตาม ไมไดเปนส่ิงท่ีจะชวยใหเศรษฐกิจของตนเองและจังหวัดหนองคายดีข้ึนเลย  มันเปนเพียง
ผลพลอยไดจากการที่มีการจัดงานประเพณีข้ึนเทานั้นเอง   

 
กลุมนักทองเที่ยว 
  
ตารางท่ี  6  แสดงปจจัยดานวัย / เพศ / การศึกษา / ศาสนาของกลุมนักทองเท่ียว 
 

ชื่อ – นามสกุล 
วัย 
(ป) 

เพศ การศึกษา ศาสนา 
การใหความหมายประเพณี 

นักทองเท่ียวชาวไทย 
1. นายกิตติคุณ  มูลสาร 
 
2. นายสุคนธ  เมฆเนย 
 
3. นางจําเนียร   เจริญสุข 
4. นางสุมารี   เลตตอน 
5. นายทรงพล   อิ่มนํ้าขาว 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
6. ด.ช.ดวงประเสริฐ วงษศักดิ์ดา 

7. Mr.Mitsuaki    Matsumoto 
8. Mrs.Akei  Matsumoto 
9. Mr.Steward  latton 
10. Mr.Tony    cotto 

 
34 

 
44 

 
48 
27 
40 

 
14 
48 
45 
36 
38 

 
ชาย 

 
ชาย 

 
หญิง 
หญิง 

ชาย 
 

ชาย 

ชาย 
หญิง 

ชาย 
ชาย 

 
มัธยมศึกษาปที่ 6 
 
ปริญญาตรี 
 
ประถมศึกษาปที่ 4  
มัธยมศึกษาปที่ 3 
ปริญญาตรี 
 
มัธยมศึกษาปที่ 6 
ปวส. 
ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
พุทธ 

 
พุทธ 

 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 

 
พุทธ 
ไมมี 
ไมมี 
คริสต 
คริสต 

 
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินที่นํามาใชเปน

ประโยชนทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจ

การมีอยูจริงของพญานาค 
พญานาคตามความเช่ือทางศาสนา 

ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 

 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
ปรากฏการณธรรมชาติ 

 
จากตารางของกลุมนักทองเท่ียวจะเห็นไดวาประกอบไปดวยนักทองเท่ียวชาวไทยและ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญจะมีวัย / เพศ / กลุมการศึกษา  อยูในระดับท่ีมีความ
ใกลเคียงกัน  แตเนื่องจากเปนชาวตางประเทศจึงมีวัฒนธรรมการนับถือศาสนาท่ีตางกัน  โดย
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นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน  2  คน  ไมมีการนับถือศาสนา  และนักทองเท่ียวชาวอังกฤษ 1 คน  
นักทองเท่ียวชาวสกอตแลนด  1  คน  มีการนับถือศาสนาคริสต 

แตอยางไรก็ตาม  ถึงแมวาในกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจะมีความแตกตางใน
เร่ืองของการนับถือศาสนา  แตก็ไมมีผลตอการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาค คือ มีการ
ใหความหมายแตกออกเปน  4  ความหมาย คือ   

 
ความหมายท่ี  1   นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใหความหมายเปนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

ซ่ึงถูกนํามาใชเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นเอง  1 คน จาก 10 คน ซ่ึงมองวา  ประเพณี
บ้ังไฟพญานาคนั้นมีความหมายหลาย ๆ  ดานผสมรวมกัน  ไมวาจะเปน พุทธศาสนา    วัฒนธรรม/
ประพณี   ทุน (เศรษฐกิจ)  และการทองเท่ียว  สาเหตุเนื่องมาจากการที่มีการโปรโมททําใหเกิดการ
ทองเท่ียวพรอมกับมีทุน (เศรษฐกิจ) เขามาโดยนําเอาวัฒนธรรมมาเปนจุดขาย 

 
“เปนประเพณี  วัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาแหละ  ชาวบานคนพื้นท่ีสวนมากก็นับถือ

ศาสนาพุทธกัน ก็ทําบุญออกพรรษากันตามท่ีสืบทอดกันมา และการไหลเรือไฟ  มันก็ไมแปลกอะไร
เทาไหรเพราะทําบุญออกพรรษาท่ีไหนก็ทํากัน  ไหลเรือไฟท่ีนครพนมก็มี มันก็เลยตองหาอะไรท่ี
มันตางจากท่ีอ่ืน  เขาก็เลยตอทําลูกไฟใหข้ึนในแมน้ําโขง   คนท่ีอ่ืนเขาจะไดมาดูมาเท่ียวกัน   ของก็
ขายได เศรษฐกิจก็ดี” 

(กิตติคุณ  มูลสาร,  12  ตุลาคม  2546) 
 
นายกิตติคุณ   มูลสาร  ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา  “มันก็เปนการทําบุญออก

พรรษาตามปกติ  ตามแบบท่ีท่ัว  ๆ  ไปเขาทํากัน  แตท่ีหนองคายเขา  พอดีมีลูกไฟข้ึนมาทําใหมีการ
โฆษณา  เพื่อใหคนมาเท่ียวมาดูกัน  พอมีคนมาเยอะ ๆ   ที่นี้ก็มีบริษัทตาง  ๆ  อะไรตอมิอะไรเขามา
ใหญเลย  การทองเท่ียวก็มา  ท้ังคนท่ีนี่และคนตางถ่ินท่ีอ่ืนก็มา  เพื่อหารายไดกันใหญ  มันก็ทําให
อะไร  ๆ  ดีข้ึน  สรุปก็คือมีท้ังเศรษฐกิจและการทองเท่ียวเขามาอีกนะ  ดูอยางตามขางทางตลอดท่ีเรา
ขับรถไปโพนพิสัย  เห็นไหมชาวบานออกมาต้ังโตะขายกลวย  ขายสับปะรด ขายออยเต็มไปหมดเลย 
และก็มีท้ังท่ีจอดรถรับฝากรถ  เห็นไหมเงินท้ังนั้นเลย” (สนทนากลุม, 12  ตุลาคม  2546 ) 

 
ภาพท่ี  14   ปายสนับสนุนงานประเพณ ี
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ความหมายท่ี 2  นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดาน

ของวัฒนธรรม   โดยไมสนใจการมีอยูจริงของพญานาค 1 คน จาก 10 คน มองวา  เปนการทําบุญ
ตามประเพณีของเทศกาลออกพรรษาที่มีเปนประจําทุกป  เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมา
รวมอยูดวย   

 
“เปนวัฒนธรรมดั้งเดิม  เปนการทําบุญออกพรรษาของชาวพุทธ  เนื่องจากเปนชวงเวลา

ใกลจะเกี่ยวขาว  ใกลจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวขาวไดแลว  เพราะวาพระสงฆสามารถเดินออกมาตามทุงนา
ไดแลว  ใกลจะมีกินมีเก็บ  ก็มีการฉลองกันนิดหนอย  ตามปกติของการทําบุญ  แตเปนการทําบุญ
ครั้งใหญคร้ังหนึ่ง  จึงมีการจุดพลุ เฉลิมฉลอง  แตบังเอิญมีลูกไฟข้ึนในแมน้ําโขง” 

(สุคนธ   เมฆเนย,  11  ตุลาคม  2546) 
 
ความหมายท่ี 3  นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคเปน

พญานาคตามความเช่ือทางพุทธศาสนา 1 คน จาก 10 คน มองวา  ประเพณีบ้ังไฟพญานาคนั้นเปน
ประเพณีท่ีตองมีพญานาคในศาสนาพุทธเขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงเปนความเช่ือของชาวบานในจังหวัด
หนองคาย 

 
“เปนประเพณีของชาวบานของหนองคายเขา  ท่ีริมฝงโขง  มันเกี่ยวกับศาสนาของเขา

เปนความเช่ือของเขาท่ีมีมานานแบบวา  เออบ้ังไฟตัวนี้เปนของพญานาคท่ีพนข้ึนมาเปนความเช่ือ  
เปนประเพณีของบานเขาใชไหม” 

(จําเนยีร  เจริญสุข,  12  ตุลาคม  2546) 
 
ความหมายท่ี 4   นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  7 คน จาก 10 คน มีการ

ใหความหมายเปนปรากฏการณธรรมชาติ  มองวา  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง  ไมมีใครมาทําไดและใน
ปจจุบันนี้ก็มีหนวยงานตาง  ๆ  ออกมาทําการพิสูจนและยืนยันวาเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

 
“คิดวาเปนปรากฏการณธรรมชาติ  เกิดข้ึนเองไมมีใครทําหรอกนะ  แตก็ยังแปลกใจอยู

วาทําไมมาข้ึนในวันออกพรรษาเทานั้น  และข้ึนตรงทุกคร้ัง  ตอนนี้ก็มีคนมาพิสูจนกันแลวนี่  เขาก็
บอกวาข้ึนเอง  ไมมีคนทํา” 

(สุมารี   เลตตอน,  10  ตุลาคม  2546) 
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“ตั้งแตมาทํางานอยูท่ีลาว  ก็ไดดูคร้ังนี้เปนคร้ังท่ีสองแลว  คนทําไมไดหรอก  มันข้ึนเอง

นะ  นั่งดูอยูท่ีฝงลาวก็เห็นวาข้ึนนะ  เราก็ไมรูเหมือนกัน  มันก็แปลกดีนะ” 
(ทรงพล  อ่ิมน้ําขาว,  9  ตุลาคม  2546) 

 
“บ้ังไฟพญานาคมันนาจะเกดิกอนศาสนาพุทธ คือเปนปรากฏการณธรรมชาติมาต้ังนาน

แลว  แลวพระมาเห็นเขา  ปรากฏการณมันเกิดพรอมกับโลก  เช่ือวาปรากฏการณนีห้ลังจากพระและ
คนมาเห็นเขามันก็เลยเปนสัญลักษณของการส้ินสุดของการเขาพรรษา” 

(Mr.Steward  Lattan  ชาวอังกฤษ,  10  ตุลาคม  2546) 
 

“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  มันก็เหมือนกับปรากฏการณท่ีเกดิข้ึนท่ีข้ัวโลกเหนือ  ท่ี
เรียกวาปรากฏการณลําแสงเหนือ  ซ่ึงคนท่ัวไปที่รูเร่ืองนีก้็จะจองเคร่ืองบินไปดูกนัเลย” 

(Mr.Tony  Cotto  ชาวสก็อตแลนด,  10  ตุลาคม  2546) 
 

“เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  แตบังเอิญเกิดข้ึนตรงกับชวงท่ีมีการทําบุญของคน
ไทยพอด ี และคนไทยก็มีวฒันธรรมความเช่ือดั้งเดิมอยูแลวดวย” 

(Mr.Mitsuaki  Matsumoto  ชาวญ่ีปุน,  11  ตุลาคม  2546) 
 

“มันก็เหมือนกับปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เหมือนฟาแลบ  ฟารอง  เปน
ความเช่ือของคนวาเปนความพิโรธของพระเจา   พอมายุคปจจุบันจากความเช่ือก็ รูวาเปน
ปรากฎการณธรรมชาติอยางหนึ่ง  ไมมีใครโกรธใคร” 

(Mrs.Akei   Matsumoto  ชาวญ่ีปุน, 11  ตุลาคม  2546) 
 
“เปนปรากฎการณธรรมชาติ  เกิดข้ึนเองไมมีคนทําหรอกทําไมได  คนท่ีนี่เขาก็ไมเช่ือ

กันนะวาคนทํา  เพราะเห็นวาข้ึนจริงทุกป  แลวแตวามันจะข้ึนมากข้ึนนอยนะ” 
(ดวงประเสริฐ   วงษศักดิ์ดา  ชาวลาว,  12  ตุลาคม  2546) 

 
จากการสัมภาษณการใหความหมายของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  จะเห็นไดวา

มีการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคไปในทิศทางเดียวกันหมด  ซ่ึงจะมีความแตกตางจาก
กลุมนักทองเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคท่ีหลากหลายมากกวา  โดย
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นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมองวา  เปนปรากฏการณตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง  อาจจะเกิดข้ึนมา
พรอม  ๆ  กับโลก  แตคนไทยและคนทองถ่ินนําปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนมาผูกรวมกับความเช่ือ   
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน  และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศยังมองอีกวาประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคเปนสัญลักษณของการออกพรรษา  และมีเพียงนักทองเท่ียวชาวไทยเพียงหนึ่งคนเทานั้นท่ี
ใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ซ่ึงถูกนํามาใชเพื่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงจะมีการผสมปนเประหวาง    พุทธศาสนา  วัฒนธรรม  ทุน (เศรษฐกิจ) 
และการทองเท่ียวเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวา  ในยุคปจจุบันนี้ไมวาจะเปนวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  ประเพณีตาง  ๆ  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีระบบทุนและการทองเท่ียวเขามาเกี่ยวของ
เพื่อเปนจุดขาย 

 
จากขอมูลขางตน  สามารถสรุปไดวากลุมนักทองเท่ียวมีการใหความหมายในดาน

ปรากฏการณธรรมชาติมากท่ีสุด คือ 7 คน จาก 10 คน  รองลงมาคือ พญานาคตามความเช่ือทาง
ศาสนา  1 คน จาก 10 คน   วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ท่ีนํามาใชเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ 1 คน 
จาก 10 คน และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจการมีอยูจริงของพญานาค  1 คน จาก       
10 คน 

 
จากการใหความหมายของกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม สามารถสรุปการใหความหมาย

ประเพณี   บ้ังไฟพญานาคไดเปน  6  กลุมความเช่ือดวยกันดังนี้ 
กลุมท่ี  1 เช่ือวาเกิดจากพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา เปนผูกระทํา  ความเช่ือนี้มี

มานานแลวโดยอิงมาจากความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงบางคร้ังผูตอบเรียกวาพุทธศาสนา  หรือมองในเชิง
ไสยศาสตรและวัฒนธรรมก็มี 

กลุมท่ี 2 มาจากกลุมท่ีตั้งสมมุติฐานและใหเหตุผลวา  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติ  โดยมีนายแพทยมนัส   กนกศิลป  เปนผูตั้งสมมุติฐาน 

กลุมท่ี  3 เช่ือวาส่ิงตาง ๆ ท้ังหมดเกิดจากน้ํามือมนุษย  ซ่ึงขณะนี้ยังไมสามารถหา
เหตุผลและจุดประสงคอันเดนชัดได 

กลุมท่ี  4 เช่ือวาในแมน้ําโขงมีพญานาคตามความเช่ือทางศาสนาจริง  แตลูกไฟท่ี
เกิดข้ึนในแมน้ําโขงนั้นเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

กลุมท่ี  5 มองเปนภาพกวาง  ๆ  วา  เปนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  โดยไมสนใจ
การมีอยูจริงของพญานาค  ซ่ึงจะมีปรากฏการณธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ 
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กลุมท่ี  6 มองเปนภาพกวาง  ๆ  วา เปนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ซ่ึงจะถูกนํามาใช
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นเอง   
ความสอดคลองกับประวัติความเปนมา 

 
จากการนําเสนอการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคจากคําสัมภาษณของ

กลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับความเช่ือดั้งเดิมของทองถ่ินท่ีมีตํานาน
เลาขาน ถายทอดตอ  ๆ  กันมาเปนรุนตอรุน  และมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเปนประเพณี
ทองถ่ิน    แตดวยปจจุบันนี้มีความเจริญทางดานเทคโนโลยีและทางการส่ือสารมากข้ึน  จึงมีบุคคล
หลายฝาย  ไมวาจะเปนท้ังทางหนวยงานราชการ  ตัวบุคคล  ออกมาทําการพิสูจนหาสาเหตุของ
ปรากฏการณ  โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและรวมไปถึงกระแสของส่ือมวลชนท่ีมาจาก
สถานีโทรทัศนไอทีวีกับภาพยนตรเร่ือง  15  คํ่า เดือน 11  ยิ่งเปนตัวเนนย้ําทําใหมีการใหน้ําหนักการ
ใหความหมายท่ีสอดคลองกับความเช่ือดั้งเดิมของประเพณีทองถ่ินมากข้ึน  ซ่ึงเปนความเช่ือท่ี
เกี่ยวกับส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ  เม่ือหาคําตอบท่ีมาไมได  ก็เช่ือวาเปนส่ิงศักดิ์หรือส่ิงล้ีลับสรางข้ึน 

 
เพราะฉะน้ันจึงกลาวไดวา  ความเช่ือจึงเปนสวนหนึ่งของความเปนมนุษย  มนุษยทุกรูป  

ทุกวัยและทุกแหงตางสัมพันธกับความเช่ือท้ังนั้น  การทําอะไรยอมมีความเช่ือปะปนอยูเสมอ  
เพราะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความมั่นใจ  และมีกําลังใจข้ึน  ถาหากขาดส่ิงเหลานี้เสียแลว  ก็ไมอาจทํา
อะไรใหบรรลุ       เปาหมายท่ีดีได  ตามท่ีนายสาโรจน  เราวิลัย  ไดพูดถึงความเช่ือของทองถ่ินท่ี
สงผลดีใหแกแมน้ําโขงวา “ตามความเช่ือวามีพญานาคอยูในแมน้ําโขง  จึงมีขอหามเอาจานชามไป
ลางในแมน้ําโขง  หามท้ิงขยะลงแมน้ําโขง  เพราะวาเราศรัทธาพอทาน  มันก็เปนการดีทําใหแมน้ํา
ไมเนาเสียไป” (สนทนากลุม,  5  ตุลาคม  2546 ) 
 
 
ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหการใหความหมายในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน 

 
ในงานวิจัยตอนท่ีสองนี้  ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหการใหความหมายในเชิง

สัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน  โดยนําปจจัยท่ีจะมาวิเคราะหประกอบดวย  ปจจัยดานวัฒนธรรม 
ความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนา   ปจจัยดานการเปดรับส่ือ    ปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตก
และปจจัยดานการเขาถึงเทคโนโลยี 
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2.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม  ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา 
จังหวัดหนองคายอยูในภูมิศาสตรท่ีราบลุมแมน้ําโขง  มีความเชื่อและศรัทธาในเร่ืองผี

สางเทวดา  และพุทธศาสนา  จึงมีจารีต  ประเพณีท่ีใกลชิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  และความ
เช่ือท่ีใชเปนแนวทางชีวิตปฏิบัติใหอยูในสังคมรวมกันอยางสงบสุข 

 
จากการสัมภาษณและการสังเกตพบวาสวนใหญกลุมตัวอยางเปนคนไทยภาคอีสานนับ

ถือศาสนาพุทธ  จึงมีความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนาท่ีคลายคลึงกันไมแตกตางไปจากคนไทยใน
ภาคอื่น  ๆ ท่ีนับถือศาสนาพุทธเชนกัน  และยังมีความเช่ือตาง  ๆ ท่ีทําใหเกิดพิธีกรรมทางศาสนา   
เชนการแขงเรือ  การไหลเรือไฟ  ทําขวัญนาค   บวชนาค  นอกจากนี้ยังมีพิธีการปลุกเสก  เข็มกลัด
เปนรูปพญานาคในทาเล้ือยและเข็มกลัดสัตตะนาคราช  ในทาขนดตัวข้ึน  พรอมกับแผนทองปลุก
เสก  โดยเกจิอาจารยท่ัวภาคอีสาน  199 รูป  เพื่อสมทบทุน  หลอรอยพระพุทธบาท  เพ่ือให        
พุทธศาสนิกชนทําบุญรวมกันและเปนการชวยหลอรอยพระพุทธบาทนี้จะไดอยูช่ัวฟาดินสลายให
คนรุนตอ  ๆ  ไปก็จะไดมา  กราบไหวบูชาเปนผลมหากุศลอยางท่ีสุด  รอยพระพุทธบาทนี้จะถูกหลอ
หลอมโดยแผนทองคําท่ีจะเขียนช่ือ – นามสกุล  วันเดือนปเกิดของคนท่ีมาทําบุญใหเชน  บิดามารดา  
ปูยาตายาย  ลูกหลาน  เจากรรมนายเวร 

ภาพท่ี 15 พญานาคราชในทาเล้ือยมีใหบูชาองคละ  499  บาท 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี  16 สัตตะนาคราช  พรอมแผนทองคํา  สําหรับหลอรอยพระพุทธบาท  
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ประเพณีการแขงเรือ 
 
แตเดิมมีความเช่ือวา  แมน้ําลําคลองทุกแหงมีนาคคุมครองอยู  ไมเวนแมแตในแมน้ําลํา

คลองในภาคกลางและภาคใตรวมถึงภาคอ่ืน  ๆ  ดวย  แตภาคอ่ืน  ๆ  นั้นลืมเร่ืองนี้ไปแลว  ไมเหมือน
สองฝงโขงท่ียังสืบเนื่องความทรงจําเร่ืองนาคไวได  โดยสืบทอดผานประเพณีการแขงเรือ  ซ่ึงจะมี
การจัดการแขงขันในชวงออกพรรษาเปนประจําทุกป  จนปจจุบันนี้ถือวาเปนงานประจําปไปแลว 

 
จากรองรอยประเพณีสองฝงโขง   แสดงวาประเพณีแขงเรือไมไดเกิดข้ึนมาลอย  ๆ  เพื่อ

ความสนุกสนานและพนันขันตอ  จากกฎมณเฑียรบาลจะเห็นวาเปนประเพณีเส่ียงทาย  เพื่อเตรียม
รับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน  เชน  น้ํามากไป  เปนตน 

 
ภาพท่ี   17 ประเพณีการแขงเรือของอําเภอทาบอ  จังหวดัหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเพณีการไหลเรือไฟ 
 
ประเพณีดั้งเดิมของชาวหนองคาย  มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานในวัน

ปวารณาออกพรรษา  คือวันข้ึน  15  คํ่า  เดือน  11  ตามคุมวัดตาง  ๆ จะมีการจัดทําเรือไฟ และเรือ
ไฟของคุมวัดตาง ๆ โดยมากแลวชางทําเรือไฟของแตละคุมวัดก็จะทําเปนรูปพญานาค  พระพุทธเจา  
เทวดา นางฟาตาง ๆ หรือแมกระท้ังเหตุการณท่ีมีความสําคัญ ๆ กับประเทศไทย  ชางทําเรือไฟก็จะ
นํามาตกแตงในเรือไฟของคุมวัดของตน  เพ่ือเปนการส่ือใหเห็นถึงความทันยุคทันสมัย และทัน
เหตุการณของคนหนองคายและอีกประการหนึ่งเพื่อส่ือใหเห็นถึงความผูกพันธระหวางคน
หนองคายกับพญานาค รวมไปถึงพระพุทธศาสนาอยางท่ีนายสาโรจน  เราวิลัย ประชาสัมพันธ
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จังหวัดหนองคายพูดวา “การไหลเรือไฟอันนี้มันเกี่ยวของกับพญานาคท่ีมีความศรัทธาใน
พระพุทธเจา ในเรื่องนาคแปลงกายมาเปนคนและคนในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําโขงนี้ก็มีความเช่ือวาตัวเอง
สืบทอดมาจากพญานาค” (สนทนากลุม,  5  ตุลาคม  2546 ) 

 
ภาพท่ี  18  อุปกรณการทําเรือไฟและเรือไฟของคุมวัดตาง  ๆ   
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สวนชาวบานก็จะจัดทําเรือไฟขนาดเล็กแลวปลอยใหไหลลองไปตามลําน้ํา  แตหาก
ชาวบานท่ีมีบานเรือนท่ีหางไกลแมน้ํา  ก็มักจุดเทียนหรือถวยตะไลบรรจุน้ํามันเปนประทีป  ประดับ
ประดาตามวัดวาอาราม  และอาคารบานเรือนในเวลาคํ่า  โดยใชกาบกลวยประดิษฐเปนรูปเรือแทน
ภาชนะรองรับ  โดยถือวาเปนการทําบุญทํากุศล  บูชาพญานาคและบูชาพระพุทธองคท่ีเสด็จมาจาก
สวรรคช้ันดาวดึงส  หลังจากทรงโปรดพระพุทธมารดา  ซ่ึงแตกตางจากภาคอ่ืน  ๆ  ท่ีจัดใหมีการ
ลอยกระทงหรือลอยประทีปในวันข้ึน  15  คํ่า  เดือน  12  ท่ีเช่ือวาเปนการแสดงความเคารพตอพระ
แมคงคา  ท่ีมีพระคุณตอมวลมนุษย 

 
นายไพรัตน     ภาสอน   หัวหนาชางทําเรือไฟของวัดโพธ์ิชัย  ไดพูดถึงความเช่ือถือของ

เขาใหฟงวา   
“คนแถวน้ีจะใชกานกลวย  จะเอาเทียนมาปก  ๆ  แลวก็ปลอยใหไหลไป  สมัยกอนนี้  ยัง

ไมมี ยังไมรูจักกระทงหรอก  เขาเรียกวา  ไหลเรือไฟอยางเดียว  เดี๋ยวนี้วันออกพรรษาเขาจะทํา
ประทีป เขาเรียกวา  ประทีป  เอากานกลวยมา  ทําเปนหัวพญานาคขึ้นมาแลวก็เอาเทียนมาปก  
ตรงหนาบานเขา  วัน 15  คํ่า นะวันออกพรรษา  ใครปรารถนาอะไรก็อธิษฐานเอาก็เช่ือถือพญานาคมี
ความคิดวาพญานาคจะดลบันดาลอะไรใหตามประเพณีตามความเช่ือถือของเขา  การอยูรวมกัน
ระหวางคนกับพญานาค” (29  กันยายน 2546)  

 
 
“นั่งรอดูลูกไฟข้ึนก็เห็นพวกเขาทําอะไรกัน  จุดเทียนจุดธูป  ก็เลยเขาไปถามเขา  พอรูวา

เขาทําเหมือนกับลอยกระทงบานเรา  แตมันตางกันตรงกระทงเนี้ยแหละ  ก็ของทําบาง ไหน  ๆ  ก็
มาถึงท่ีนี่แลว ทําตามความเช่ือของเขาก็ไมเสียหายอะไร  พวกเขาก็ใหทํานะ  จุดธูปใหเราอธิษฐาน”  

(สุคนธ   เมฆเนย,11 ตุลาคม 2546) 
 

 ภาพท่ี  19 ชาวบานกําลังปกธูปบนเรือไฟที่ทําดวยกาบกลวย 
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ภาพท่ี 20  การประดิษฐเปนรูปพญานาคจากกานกลวย 

 
 
 

 
 
 
 

 
นอกจากชาวหนองคายจะมีความเชื่อเร่ืองการบูชาไฟ   ในวันพระพุทธองคเสด็จจาก

ดาวดึงสแลว  ก็ยังเช่ืออีกวา  “พญานาค”  ซ่ึงถือเปนเทพองคหนึ่งท่ีชนชาวลุมแมน้ําโขงศรัทธา  ก็
ออกมารวมแสดงความเคารพบูชาพระพุทธองค  ดวยการปลอยลูกไฟใหลอยข้ึนเหนือแมน้ําโขง    
ดังท่ีมีตํานานเช่ือมโยงถึงความผูกพันธระหวางพญานาค  พญาแถน  พญาคันคาก  (พญาคางคก)  
และบ้ังไฟวา 

 
คร้ังเม่ือพระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพญาคันคาก (พญาคางคก) ไดแสดงธรรมโปรด

มนุษยและสรรพสัตวในโลกมนุษยมัวแตมาฟงธรรมจนลืมนําเคร่ืองบัดพลีมาถวายแดพญาแถน  
พญาแถนโกรธมากจึงสาปไมใหฝนตกบนพื้นโลกเปนเวลา  7  ป  7  เดือน  7  วัน  มนุษยสรรพสัตว
ท้ังหลายไดรับความเดือดรอน  จึงพากันไปเฝาพระโพธิสัตว  จึงรูวาพญาแถนโกรธจึงบันดาล
เชนนั้น  พญานาคซ่ึงนั่งเฝาพญาคันคากอยูนั้น  รูสึกโกรธพญาแถนยิ่งนัก  จึงพาบริวารข้ึนไปรบกับ
พญาแถนบนสวรรค  แตก็ถูกฟนเปนแผลเหวอะหวะเต็มรางกาย  พญาคันคากเกิดความสงสาร  
พญานาคยิ่งนักจึงใหพรแกพญานาค  ขอใหรางกายท่ีเปนแผลเหวอะหวะ  เหลานั้นกลายเปนลวดลาย
และเกล็ดท่ีสวยงาม  เม่ือพญาคันคากชุบรางกายใหพญานาคแลว  พญานาคทูลถามถึงวิธีการที่จะ
เอาชนะพญาแถน  พญาคันคากจึงบอกอุบายแกพญานาคและสรรพสัตวและยกทัพไปตอสูกับพญา
แถน  ดวยการวางแผนท่ีชาญฉลาด  ทัพพญานาคจึงชนะทัพพญาแถน  เม่ือรบชนะพญาแถน  
พญานาคจึงขอพรตอพญาแถน  3 ขอ คือ  1.  ใหฝนตกตองตามฤดูกาล  โดยใหฟงสัญญาณเสียงบ้ัง
ไฟ  2.  ถาฝนตกแลวใหฟงเสียงกบเสียงเขียดรอง        3.  ถาไดยินเสียงโหวต หรือเสียงสนูข้ึนพรอม
กับเห็นวาวใหพญาแถนหยุดใหฝน   พญานาคซ่ึงออกรบรูสึกซาบซ้ึงในพระคุณของพระโพธิสัตว
คันคากยิ่งนัก  จึงปราวณาตัวขอเปนผูอุปฐากพระโพธิสัตวทุกชาติไป 
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คร้ันพญาสุทโธนาคราชเปนพญานาคท่ีรักษาแมน้ําโขง  ทราบขาววาพระพุทธองคเสด็จ
ลงมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส  หลังจากท่ีจําพรรษา  และโปรดพุทธมารดาท่ีสวรรคช้ันดาวดึงส  และ
จะเสด็จลงมาในวันออกพรรษา  จึงส่ังใหบริวารนาคจุดประทีปโคมไฟและจุดบ้ังไฟข้ึนเปนการบูชา
พระพุทธองค  

 
ภาพท่ี  21  การแสดงแสง  สี  เสียง  ของตํานานความผูกพันธระหวางพญานาค  พญาแถน  

        พญาคันคาก  (พญาคางคก)  และบ้ังไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีชีวิตความสัมพันธกับแมน้ําโขง 
เนื่องจากจังหวัดหนองคายต้ังอยูบริเวณอีสานตอนบน  มีอาณาเขตทอดยาวตามแนว

แมน้ําโขง  การต้ังบานเรือนจึงต้ังอยูตามแนวริมฝงของแมน้ําโขง  ดังนั้นชาวบานจึงมีวิถี
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพท่ีมีความเกี่ยวของกับแมน้ําโขงตลอดเวลา  อาทิเชน 

การทําไรทํานา   
ซ่ึงถือเปนอาชีพหลักของชาวบานท่ีสืบตอกันมาคร้ันรุนปูยาตายาย  และเม่ือวางจากการ

ทํานารอฤดูการเก็บเกี่ยวขาว  ชาวบานก็จะเหลาไมไผเก็บไวเพื่อเตรียมนําไปมัดรวงขาว  สําหรับเอา
ไปตีใหเมล็ดขาวเปลือกหลุดออกจากตนขาว  โดยชาวบานจะมานั่งเหลาไมไผกันท่ีบริเวณศาลาทา
น้ํา 

ภาพท่ี  22   ชาวบานนําไมไผท่ีเหลาแลวออกมาตากแดดท่ีริมเข่ือน 
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การเล้ียงเปด เล้ียงไก 
เล้ียงเพื่อนําไวขายเปนตัวและนําไขไวฟกเปนลูกเปด ลูกไก  นอกจากนี้ยังมีการเล้ียงไก

ชน  ไวสําหรับชนกันเองภายในหมูบาน  ซ่ึงมีการจัดต้ังเปนชมรมชนไกข้ึนมาภายในหมูบาน  
โดยมากการเล้ียงเปด เล้ียงไก จะเล้ียงภายในบริเวณบานท่ีอยูอาศัยของตนเอง 

ภาพท่ี  23   ชาวบานท่ีเล้ียงไกชนซ่ึงจะเล้ียงภายในบริเวณบานริมแมน้าํโขง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเล้ียงวัว 
สวนมากชาวบานไมไดเล้ียงไวเพื่อทํานา  แตจะเล้ียงไวเพื่อสําหรับนําเอาไปขายตอ ซ่ึง

จะทําการซ้ือขายกันต้ังแตคลอดออกมาไดประมาณ 4 – 5 วัน  ลูกวัวสามารถพอที่จะเดินเองไดแลว
จึงจะขาย  เพราะจะไดเงินเร็วและมากกวาการทํานา 

 
ภาพท่ี  24   ชาวบานนําววัออกมากินหญาริมแมน้ําโขง 

 
 
 
 
 
 
 
 
การปลูกพืชผักสวนครัวริมชายแมน้ําโขง 
เม่ือน้ําในแมน้ําโขงลดลงพอท่ีจะมีพื้นท่ีใหปลูกผักได  ชาวบานก็จะลงไปปลูกพืชผัก

สวนครัวริมแมน้ําโขง  เนื่องจากเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ  อยูใกลแหลงน้ํา  จึงไมจําเปนท่ี
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จะตองคอยดูแลรดน้ําบอย  ๆ  และนอกจากการปลูกผักสวนครัวแลว  ชาวบานก็ยังมีการจับปลาหา
กุงในลําน้ําโขงอีกดวย  โดยจะออกหาปลา  3  ชวงคือ  ชวงเชา  ชวงบาย  และชวงเย็น  (ปลาท่ี
ชาวบานจับไดมักจะเปนปลาเน้ือออน) การจับปลาหากุงในแตละคร้ังนั้น  ชาวบานมักจะไดไมมาก
นัก  แตพอท่ีจะนํามาทําเปนอาหารในแตละม้ือได   

ภาพท่ี  25   ชาวบานกําลังปลูกผักสวนครัวริมแมน้ําโขง 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  26   ชาวบานกําลังวางเหยื่อลอปลาและกุงในแมน้ําโขง 
 

 
 
 
 
 
 
 

นอกจากการประกอบอาชีพหลักแลวชาวบานยังมีการรวมตัวกันเปนกลุมแมบาน
เกษตรกรเพื่อผลิตสินคาท่ีหาวัตถุดิบไดจากทองถ่ินและใชภูมิปญญาชาวบาน  เพื่อหารายไดเสริม
ใหแกครอบครัว   อีกดวย 

หมูบานจอมแจง   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  นอกจากจะเปดเปนหมูบานโฮมสเตย  
ใหนักทองเท่ียวเขาพักแลว  แมบานท่ีมีเวลาวางนอกเหนือจากการทํานา  ก็จะมารวมตัวกันเปนกลุม
แมบานเกษตรกรผลิตสินคา  เชน  ถ่ัวตัด  กลวยอบสมุนไพร  ถ่ัวอบสมุนไพร  ไขเค็ม  แหนมหมู  
เพื่อเปนอาชีพและเปนการหารายไดเสริมใหแกครอบครัว  โดยท่ีทําการและสถานท่ีผลิตของกลุม
แมบานเกษตรกรจะต้ังอยูบริเวณริมเข่ือนของแมน้ําโขง  ซ่ึงกลุมแมบานเกษตรกรจะขายที่หมูบาน
เม่ือมีนักทองเท่ียวมาพัก  และสงไปขายท่ีตลาดทาเสด็จและยังมีการสงไปขายยังประเทศสวีเดนอีก
ดวย  
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ภาพท่ี  27   ผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรหมูบานจอมแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมูบานหิมโงม  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   ก็เชนเดียวกันกับหมูบานจอมแจงท่ีใช

เวลาวางจากการทํานา  มาผลิตสินคา  เพื่อจําหนายภายในทองถ่ิน  สินคาท่ีหมูบานหิมโงมผลิตก็คือ  
เหลาขาว 40 ดีกรี  ซ่ึงแตกอนผลิตกินกันเองภายในกลุมชาวบาน  เมื่อมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ จึงไดรับการสนับสนุนใหผลิตถูกตองตามกฎหมาย  โดยมีการจัดต้ังเปนกลุมแมบาน
เกษตรกร ซ่ึงมีท่ีทําการและสถานท่ีผลิตสินคาของกลุมแมบานเกษตรกร  จะตั้งอยูใกลกับริมแมน้ํา
โขงของหมูบานหินโงม ปจจุบันสินคาผลิตไมทันกับความตองการของตลาด  เนื่องจากเหลาขาว 40 
ดีกรีของหมูบานหินโงมน้ีหมักจากขาวเหนียว  ไมไดหมักจากขาวจาวจึงมีรสชาดท่ีดีกวาเหลาขาว
ชนิดอ่ืน 

ภาพท่ี  28   เหลาขาว  40  ดีกรีของกลุมแมบานเกษตรกรหมูบานหนิโงม 
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ผลิตภัณฑจากกลุมแมบานเกษตรกรท้ังสองหมูบานนี้  ไดเขารวมโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP) ของจังหวัดหนองคาย จึงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเขามาชวยเหลือ
และดูแลท้ังในข้ันตอนการผลิตและการจัดจําหนาย 

 
จากวิถีชีวิตประจําวัน  การประกอบอาชีพ  และการจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกรของคน

ทองถ่ินนี้จะเห็นไดวาวิถีชีวิตของชาวบานจะอยูกับแมน้ําโขงตลอดเวลา  จึงสงผลทําใหความเช่ือ
เร่ืองเกี่ยวกับพญานาค  เขาไปสะสมในสมองหรือความรับรูของคนทองถ่ินได 

 
เนื่องจากชีวิตของคนทองถ่ินจะอยูกับแมน้ําโขงตลอดเวลา  ดังนั้นการดํารงชีวิต

ประจําวันของคนทองถ่ินไมวาจะเปนการปลูกผัก  การไปหาปลา  หรือแมกระท่ังการเขากลุมแมบาน
เกษตรกร  คนทองถ่ินก็จะไดยินเร่ืองเลาตาง  ๆ  จึงเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีคนทองถ่ินเหลานี้จะ
สะสมความรูความเช่ือเกี่ยวกับพญานาค  แมจนกระท่ังการไดขาววาคนน้ันคนน้ีสามารถส่ือสารกับ
พญานาคได จึงสามารถสรุปไดวา  ชาวบานทองถ่ิน  มีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับพญานาคอยูแลว 

 
จะเห็นไดวาปจจัยดานวัฒนธรรม  ความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนา  เปนปจจัยสําคัญท่ี

กําหนดการใหความหมายของกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมท่ีตางดวยชาติพันธุและศาสนา  ดังนั้น  การ
ใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคของกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมนั้น  จึงเปนการให
ความหมายที่จะตองมีความเก่ียวของและความสัมพันธกับเร่ืองของวัฒนธรรม  ความเชื่อและ
กิจกรรมทางศาสนาอยูมากสะทอนใหเห็นถึงการนําเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเชื่อทองถ่ินมาใช  
โดยเฉพาะความเช่ือทองถ่ินในเร่ืองของพญานาค  เพื่อท่ีจะบงบอกไดวาตัวตนอันแทจริงของชาว
หนองคายไดสืบเช้ือสายมาจากพญานาค  และนอกจากน้ีแลวความเช่ือทองถ่ินยังถูกนํามาผสมผสาน
เพื่อเปนการสืบทอดประเพณีทองถ่ินของชาวหนองคายอีกดวย 

 
อัตลักษณของกลุมทองถ่ินนี้คือการสืบทอดและดํารงรักษาประเพณีทองถ่ิน  และรวมไป

ถึงความเช่ือทองถ่ินและวัฒนธรรมดั้งเดิม  โดยใชกิจกรรมทางศาสนาเปนแนวทางปฏิบัติใหอยูใน
สังคมรวมกันได  เชน  การแขงเรือ  การไหลเรือไฟ  และนอกจากนี้ยังมีพิธีปลุกเสกเข็มกลัดเปนรูป
พญานาค  เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนทําบุญรวมกัน  และทําบุญใหกับบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว  
รวมท้ังแผสวนกุศลใหแกเจากรรมนายเวร  และกิจกรรมทางศาสนายังเปนส่ิงท่ีสะทอนใหนึกถึง
พญานาคในพระพุทธศาสนาดวย  นอกจากนี้กิจกรรมทางศาสนาน้ียังสงผลถึงอัตลักษณของชาว
หนองคายอีกดวย  เชน เปนคนรักสงบ  ชอบสนุก  มีน้ําใจ  ไมคอยชอบมีความขัดแยงกับใคร ตามคํา
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บอกเลาของนายธีระวัฒน  วงศกิจติเดช  ชาวบานคุมวัดศรีเกิดวา  “คนหนองคายไมคอยมีเร่ือง
ทะเลาะกันหรอก  ชอบอยูกันแบบเงียบ  ๆ สบาย ๆ  อยูกันแบบวาเรียกวามีน้ําใจ  เพราะเราเปนชาว
พุทธ เขาสอนกันมาอยางนี้  พึ่งพาอาศัยกันอยางนี้  สมมุติวาเราเดินออกจากบานเนี้ยไมมีตังคเลย  เรา
ก็ขออะไรกันนิด ๆ  หนอย ๆ ก็ขอกันได  ไมถึงวานิด ๆ หนอย ๆ นะ ขอกันอ่ิมเปนม้ือเลยละ” 

 
การใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาค  ผานความเช่ือทองถ่ินและกิจกรรมทาง

ศาสนาน้ียังสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมทองถ่ิน  ดังท่ีนายสมพร  จันทรหอม ไดกลาววา 
“เปนประเพณีนี้มีมาต้ังแตโบราณแลว  จังหวัดอ่ืนไมมี  มีท่ีหนองคายท่ีเดียว ถือไดวาเปนเอกลักษณ 
เปนเมืองบ้ังไฟพญานาค  ไปอยูท่ีไหนก็ภูมิใจ” 

 
จะเห็นไดวา กลุมทองถ่ินนั้นจะมีการเช่ือมโยงความเช่ือทองถ่ินในเร่ืองของพญานาค  

วัฒนธรรมดั้งเดิมและกิจกรรมทางศาสนาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญของการใหความหมายประเพณี
บ้ังไฟพญานาคอยูเสมอ 

 
สวนกลุมนักทองเท่ียว ปจจัยดานวัฒนธรรม ความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนา จะมี

ความแตกตางกันออกไป  เนื่องจากจะมีกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดอ่ืน  ๆ  และชาว
ตางประเทศรวมอยูดวย  จึงมีพื้นฐานวัฒนธรรม  ความเช่ือทองถ่ินและกิจกรรมทางศาสนาท่ีตางกัน
ออกไป  คือ  นักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดอ่ืน  ๆ  ก็จะมีวัฒนธรรม  ความเชื่อในเร่ืองของ
พญานาค  ท่ีไมลึกซ้ึงมากดังเชนคนทองถ่ิน  ถึงแมวาจะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน  ความแตกตาง
ในจุดนี้ จึงสงผลใหกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมีการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคตาง
จากกลุมทองถ่ินท่ีมีการเนนย้ําใหความสําคัญกับวัฒนธรรมดั้งเดิม  ความเช่ือทองถ่ิน และกิจกรรม
ทางศาสนามากกวา 

 
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  จะมีปจจัยดานวัฒนธรรม  ความเช่ือและกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีมีความแตกตางจากกลุมทองถิ่น  และนักทองเท่ียวชาวไทยอยางมาก  เนื่องจากมีการ
นับถือศาสนาท่ีตางกัน  มีประวัติความเปนมาท่ีตางกัน จึงมีวัฒนธรรม ความเช่ือท่ีตางกันอยาง
ส้ินเชิง คือในศาสนาอ่ืนท่ีไมใชศาสนาพุทธจะไมมีประวัติความเปนมาท่ีมีพญานาคเขาไปเกี่ยวของ  
ดังนั้นความรูจักและความลึกซ้ึงท่ีมีตอพญานาคในกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  จึงไมมีเลยก็วา
ได  จากความแตกตางในจุดนี้  จึงสงผลตอการใหความหมายของกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
จะไปตามกระแสทางดานวิทยาศาสตรมากกวา 
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2.2 ปจจัยดานการเปดรับส่ือ 
 
การเปดรับส่ือของกลุมตัวอยางสามารถพิจารณาไดเปน  3  แบบ  คือ   

1. การเปดรับขาวสารทางส่ือสารมวลชน  ซ่ึงเปนการเปดรับจากส่ือ  วิทยุ  โทรทัศน    
ภาพยนตร  หนังสือพิมพและนิตยสาร   

2. การเปดรับขาวสารจากการส่ือสารระหวางบุคคล  ซ่ึงเปนการส่ือสารของคนในชุมชน  
ญาติพี่นอง  เพื่อนฝูง 

3. การเปดรับขาวสารจากการสื่อสารกับความเช่ือทองถ่ิน  ซ่ึงเปนการส่ือสารของคนใน
ทองถ่ิน  ตามความเช่ือวาพญานาคกับคนสามารถติดตอส่ือสารกันได 

 
1 การเปดรับขาวสารทางสื่อสารมวลชน 
 
ปจจุบันนี้จังหวัดหนองคายมีความเจริญทางดานการคมนาคมและการส่ือสาร  ดังนั้นจึง

สามารถรับคล่ืนวิทยุและคล่ืนโทรทัศนของฟรีทีวีไดอยางชัดเจน  รวมไปถึงนิตยสารและ
หนังสือพิมพยี่หอตาง  ๆ  เชน  ไทยรัฐ  เดลินิวส  คมชัดลึก  เปนตน  และนอกจากน้ีจังหวัด
หนองคายยังมีทีวีทองถ่ิน (เคเบ้ิลทีวี)  หนังสือพิมพทองถ่ินอีกดวย  เพื่อเสนอขาวความเคล่ือนไหว
ภายในทองถ่ินของจังหวัดหนองคาย  และยังมีโรงภาพยนตรท่ีนําภาพยนตรท่ีกําลังเปนท่ีนิยมเขามา
ฉายภายในจังหวัดหนองคาย  โดยไมลาชากวาในกรุงเทพมหานคร  ดังเชนท่ีชาวบานเลาวา 

 
“อยางหนังเร่ือง ข้ึน 15  คํ่า  เดือน 11   ก็ไดดู  เหมือนคนกรุงเทพฯนั้นแหละ  ฉายท่ี

หนองคายน่ีนะ  คนดูเยอะเลยไปจองตั้งแตตอนเชานะไดรอบบาย  คนแนนมาก  ๆ  เลย  โพนพิสัย  
บึงกาฬ มาฉายเปนอาทิตยนะ”   

(นายประยูร  ชาวบานหมูบานจอมแจง) 
 
“ก็ดูไดทุกชองนั่นแหละ  เหมือนกัน  รับชัดทุกชองเลย  อยางตอนท่ีไอทีวีเขาเสนอวา

ลาวยิงก็ไดดู  ท่ีบานไมไดติดเคเบ้ิล  ไมมีตังคไปจายเขาหรอก  วิทยุก็ฟง  หนังสือพิมพก็อาน  ถามี
เวลาวางนะ  จะไดรูวาสถานการณตอนนี้บานเมืองเขาไปถึงไหนกันแลว  มีอะไรบาง”  

                                                                               (นายธีระวัฒน  ชาวบานคุมวัดศรีเกิด) 
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“ดูขาวเขาบอกวาคนทํา  ก็เลยอยากจะมาดูมาพิสูจนดวยตาตัวเอง  วาเปนอยางท่ีขาวเขา
บอกหรือเปลา”   

(นายกิตติคุณ  นักทองเท่ียวชาวไทย  คนกรุงเทพฯ ) 
 
2  การเปดรับขาวสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล 
 
การส่ือสารระหวางบุคคลนี้  เปนการส่ือสารกับคนในชุมชนเดียวกัน  ญาติพี่นอง  เพื่อน

ฝูงหรือเพื่อนฝูงท่ีอาศัยอยูตามจังหวัดตาง  ๆ  และรวมไปถึงกับการพูดคุยกับนักทองเท่ียวดวย  โดย
จะมีการพูดคุยกันเปนประจําอยูแลวในเร่ืองตาง  ๆ  หรือบางคร้ังก็เปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับชุมชน  
อยางเชนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับไอทีวีท่ีมีชาวบานใหความสนใจอยางมาก  จนตองมีการจัดเสวนากัน
ข้ึน  ดังเชนท่ีนายพันธเลาใหฟงวา  “ตอนนั้นก็มีการจัดงานเสวนาในหัวขอเร่ือง “ปรากฏการณ
พญานาคในแมน้ําโขง”  โดยมีการเชิญนักวิชาการท่ีมีความรูและเกี่ยวของเขามารวมการเสวนาคร้ังนี้  
ประกอบไปดวย  นายแพทยมนัส  ท่ีเปนเจาของทฤษฎีมนัส  รศ.มนตรี  ท่ีบอกวาไมมีกาซ  เปนคน
ทํา  และนายทหารท่ีมีความรูในเร่ืองของปน  มารวมกันแสดงความคิดเห็น  เวทีตั้งอยูในวัดจอมนาง 
ท่ีโพนพิสัยนี้เอง  โดยมีอบต.จุมพลเปนคนจัด”   

 
“มีการพูดคุยกันบางเกี่ยวกับบ้ังไฟ  การไหลเรือไฟ  การประเพณีตาง  ๆ  เราเปนชางดวย  

ตองมีคนเขามาถามเก่ียวกับลวดลายตาง  ๆ ของเรือไฟวาปนี้จะทําลายอะไร  เพราะแตละปจะทําไม
เหมือนกัน  อยางปนี้ก็จะเนนรูปพญานาค  เหมือนนาคราชจะเนนเลย”   

(นายประมวล  ชาวบานคุมวดัโพธ์ิชัย) 
 
นอกจากนี้ยังมีการส่ือสารเปนไปในลักษณะของการมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว

ภายในชุมชนและจะเขามาพูดคุยสอบถามกับชาวบานถึงวิถีชีวิตความเปนอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมี
มากในชวงท่ีมีการนําเสนอสารคดีเชิงขาวประเด็นท่ีเกี่ยวกับบ้ังไฟพญานาคของชาวจังหวัด
หนองคาย  ดังเชนท่ีชาวบานเลาใหฟงวา 

 
“เพื่อนผมมีอยูท่ัวประเทศนะ  ผมเปนคนเพื่อนเยอะ  ก็สวนมากผมไปหาเขาแลวเขาจะ

ถามเร่ืองนี้  เขาจะถามวา  “คุณใชไหมเปนคนลงไปจุดบ้ังไฟ”  ผมบอกไมใช  ผมลงไปอะไร  น้ํา
โขงมันไหลเช่ียวจะตายไปแลวใครจะเอาชีวิตลงไปเส่ียงตรงนั้น  เราก็เลยวาไมมีใครทําขึ้นมา”  

      (นายบัญญัติ   ประธานอบต.จุมพล) 
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“มีเยอะนักทองเท่ียวก็มารถตูแบบหนูนี่แหละ  มาแลวก็ลงมาถามวาลาวยิงจริงหรือเปลา  
เปนอยางท่ีขาวเขาบอกไหม  เราก็อธิบายใหเขาฟงตามความเปนจริงนะ”  

   (นายธีระวัฒน  ชาวบานคุมวัดศรีเกิด) 
 
“กอนจะมาหนองคายน้ีก็ไดพูดคุยกับคนแถวบาน  วาอยากมาดูกัน ตามส่ือ  ๆ  ตาง  ๆ  ท่ี

เขาออกมาใหเราดู ทีวีอยางนี้  วิทยุอยางนี้  เสนอแนะใหเรามาดู  เราก็อยากมาดู  พึ่งจะมาดูคร้ังแรก  
เออจุดสนใจวาเปนยังไง  ก็อยากเห็น นี่ก็ไดเห็นแลว”    

                                                   (นางจําเนียร   นักทองเท่ียวชาวไทย    คนอุบลราชธานี) 
 
กลุมตัวอยางมีการเปดรับส่ือไมวาจะเปนทางส่ือสารมวลชน  และส่ือสารบุคคล  โดย

ส่ือสารผานส่ือโทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพและนิตยสารทั่วไป  โดยมีสาเหตุการเปดรับส่ือ  คือ  
เพื่อรับรูสถานการณในปจจุบันท้ังภายในทองถ่ินและภายนอกทองถ่ิน  และการเปดรับส่ือทางการ
ส่ือสารระหวางบุคคล  ซ่ึงจะเปนไปในลักษณะของการพูดคุยกับญาติพี่นอง  เพื่อนบาน  เพื่อนฝูงท่ี
อาศัยอยูในจังหวัดเดียวกันและเพ่ือนฝูงท่ีอาศัยอยูคนละจังหวัด   รวมไปถึงการพูดคุยกับ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดหนองคาย  โดยมีเหตุผลในการเปดรับส่ือ คือ  เปนการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเพื่อสอบถามถึงขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  รวมไปถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนในจังหวัดหนองคาย 

 
จึงสรุปไดวา  ในชวงท่ีผูวิจัยทําการศึกษา กําลังเปนชวงกระแสของส่ือมวลชนมีความ

รุนแรงมาก  ชาวบานเปดรับส่ือก็จะทราบและสงผลตอการใหสัมภาษณของเขา มีท้ังคนท่ีไหลตาม
กระแสและโตแยง 

 
3  การเปดรับขาวสารจากการสื่อสารกับความเชื่อทองถ่ิน 
 
การเปดรับขาวสารจากการส่ือสารกับความเช่ือทองถ่ิน  ซ่ึงเปนการส่ือสารดวย

สัญลักษณกับพญานาคของคนภายในทองถ่ิน  ตามความเช่ือวาพญานาคกับคนสามารถติดตอส่ือสาร
กันได  โดยทําการส่ือสารผานทางจิตระหวางคนกับพญานาค  เชน  พญานาคมาท้ิงรองรอยไว  
มะพราวพญานาค  รวมถึงพิธีกรรมการบวงสรวงพญานาค 
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นอกจากนี้ยังมีความเช่ือของคนหนองคายที่เลาขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เช่ือวาอยูใต
อําเภอโพนพิสัยวา  ในหนาแลงจะมีหาดทรายข้ึนกลางแมน้ําโขง  แตบริเวณอําเภอโพนพิสัย  หาด
ทรายนี้จะข้ึนอยูฝงลาว  บริเวณบานโดน  วันหนึ่งในหนาแลงตอนเท่ียงวัน  ไดมีหญิงสาวชาวบาน
โดนคนหนึ่ง  ไดลงมาตักน้ําเพื่อไปดื่ม  โดยมีกระปองน้ํา (หาบครุ)  ลงมาท่ีหาดทราย  เพราะบริเวณ
นั้นมีน้ําออกบอ (น้ําริน) เม่ือลงมาแลวไดหายไป  ชาวบานลงมาเห็นแตกระปองน้ํา   พอแม ตางก็
ตามหากันแตไมพบ  จนครบ 7 วัน  เม่ือไมเห็นลูกสาว  และคิดวาลูกสาวคงจมน้ําตายแลวจึงได
พรอมกับญาติพี่นอง  ชาวบานจัดทําบุญอุทิศให  ในตอนกลางคืนก็มีหมอลําสมโภช 

 
จนเวลาตอมาเวลาประมาณเท่ียงคืน  ลูกสาวคนท่ีเขาใจวาจมน้ําตาย  ก็ปรากฏตัวข้ึนท่ี

บาน  ขณะท่ีชาวบานกําลังฟงหมอลํากันอยู  ทําใหญาติพี่นองแตกต่ืนกันเปนอยางมาก  บางคนก็วิ่ง
หนีเพราะคิดวาเจอผีหลอกเขา  สุดทายลูกสาวจึงไดเลาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหฟง  หลังจากท่ีตั้งสติไดวา 
“วันนั้นอากาศรอนมาก  น้ําดื่มหมดโอง  เม่ือลงไปเพื่อจะตักน้ํา  เม่ือวางกระปองน้ําปรากฏวาเห็นมี
หมู เหมือนกับวาไดยกเทาหนาเรียกใหเขาไปหา ตนไดเดินเขาไปหาแลวหมูตัวนั้นก็บอกวาให
หลับตาจะพาลงไปเมืองบาดาล  พอหลับตาไดสักครู หมูตัวนั้นก็บอกใหลืมตา  เม่ือลืมตาข้ึนปรากฏ
วาตนมาอยูอีกเมืองหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย  มีดิน  มีบานเรือนเรียงรายกันอยู  แตจะ
แปลกก็ตรงท่ีทุกคนจะนุงผาแดงและมีผาพันศรีษะเปนสีแดงเหมือนกัน  โดยดานหนาจะปลอยใหผา
แดงหอยลงเหมือนกับหัวงู  เม่ือเดินตามชายคนน้ัน(กลับรางหมู  กลายเปนคน)  ก็มีชาวบานถามกัน
วา  นํามนุษยลงมาทําไม (เพราะกล่ินมนุษยตางกับเมืองบาดาล) ชายคนนั้นก็บอกวาพามาเท่ียวดูเมือง  
ไดเดินไปเร่ือย  ๆ  เม่ือแหงนหนามองดูทองฟากลับปรากฏวาเปนสีน้ําตาลออน  ๆ  เหมือนสีขุน  ๆ 
ของนํ้า  ชายคนนั้นไดบอกวา  นี่เปนเมืองบาดาลและเปนเมืองหนาดาน  สวนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู
อีกไกล  และชาวเมืองจะมีงานสมโภชเม่ือถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย  ซ่ึงถือวาตลอด 3 เดือน  
ท่ีเขาพรรษานั้นเหลาชาวเมืองท่ีนี่ก็จะจําศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนการบูชาพระพุทธเจา 

 
หลังจากท่ีเดินชมเมืองอยูไมนาน  ชายคนนั้นก็ไดน้ําข้ึนมาสง  โดยการเดินมาทางเดิมก็

เปนการเดินมาเร่ือย  ๆ  แตไดข้ึนมายืนอยูบริเวณหาดทรายเหมือนเดิมแลวก็ไดข้ึนมาหาพอแมนี้” 
 
จากการเลาของลูกสาว  พอแมญาติพี่นองจึงไดจัดงานทําบุญทําพิธีสูขวัญ  เพื่อเปนการ

ตอนรับขวัญใหกับลูกสาว  ตอมาอีก  7  วัน ลูกสาวก็ไดเจ็บปวยและเสียชีวิตในท่ีสุด  (เหตุการณนี้
สามารถสอบถามจากผูเฒา  ผูแกชาวบานอําเภอโพนพิสัย  คุมวัดศรีเกิดได) 
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รอยพญานาค 
 
เม่ือป พ.ศ. 2537  กอนออกพรรษาไดมีรอยประหลาดปรากฏข้ึนบนหลังคารถเกงของ

นายพันธ  บูชากุล  ครูโรงเรียนจุมพลโพนพิสัย  (ปจจุบันนี้เปนขาราชการบํานาญ)  อําเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย  ลักษณะของรอยเหมือนกับงูสองตัวไปเกี่ยวพันกันบนหลังคารถยนตแลวท้ิงรอย
ไว   

 
นางพวงทิพยภรรยานายพันธ    บูชากุล ผูพบรอยพญานาคคนแรกไดเลาวา “พาลูก ๆ ไป

ซอมเรือทุก ๆ วันนะ  เขาจะมีแขงเรือกัน  พอวันท่ีจะเห็นนั่นก็แปลกเหมือนกัน  ถาเราไมเห็นจริง  
เราก็ไมกลาพูดนะ  พอสามทุมคร่ึง  เรามาจากบาน  แลวแฟนก็ไปจอดรถคันนี้แหละไวขางบาน  ฉัน
มองไปเห็นไฟท่ีคลาย  ๆ กับแสงตะเกียงนะ  ฉันวามันเปนไฟหลังคารถ  แตวารถเกงมันไมมีไฟ
หลังคานะ  ฉันก็เอะใครเอาไฟไปใสตรงนั้นนะ  ก็คิดคนเดียวนะ  เพราะวาฉันอยูคนเดียว  ก็เดินไป    
ใกล  ๆ  ก็ไมมีอะไร  พอต่ืนเชามาน่ี  รอยอยูบนหลังคารถชัดเจนเลย    9  ปมาแลว” 

 
จากการพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวบูชากุล จะพูดไปในทางเดียวกันวา  “มันแปลก  คน

ทําไมเหมือนหรอก  ทําไมได  เอาสถาปนิกท่ีไหนมาทํา  ถาจะทําคงตองใชเวลานานนะ”  จาก
รองรอย และภาพถายทําใหเกิดการวิพากษวิจารณไปตาง  ๆ  นานา  ตามความคิดเห็นของแตละ
บุคคล  บางคนก็บอกวาเปนรอยงูเหลือม  บางก็บอกวาเปนรอยท่ีมีผูทําขึ้น  แตปจจุบันนี้ก็ยังไมมีผูใด
สามารถพิสูจนหาวารอยนี้มันเกิดขึ้นไดอยางไร 

 
ภาพท่ี  29  รอยท่ีเช่ือวาเปนรอยพญานาคบนหลังคารถเกงของนายพันธ  บูชากุล 
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มะพราวพญานาค 

 
ท่ีหมูบานจอมแจง ตําบลสีกาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ไดมีตนมะพราวพันธุขุน

ศรี  (มะพราวน้ําหอม)  มีใบออกมาไมเหมือนตามธรรมชาติ  กลับออกมามีรูปรางท่ีคอนขางเหมือน
พญานาค  คือ มีใบท่ีถอดออกมามีรูปรางเหมือนหัวพญานาค  มีหงอน  มีปาก  มีตาเหมือนกับหัวนาค
ท่ีอยูตามหนาอุโบสถในวัดไมมีผิด  ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบานของนางผุย  พรมมีพันธุ  ชาวบานหมูบานจอม
แจง 

 
นางผุยเลาใหฟงวา  “ปลูกมาหลายปแลว  พึ่งจะมาเปนรูปพญานาคเม่ือตอนเขาพรรษานี้

เอง  (ป  2546)  ไปถามคนทรง  เขาก็บอกวามีวิญญาณพญานาคอยูในตนมะพราว  ช่ือวา  “เจาพอนิล
นาคา”  มาอยูใหเปนสิริมงคล พอออกพรรษาวิญญาณก็จะกลับออกไป  แลวตนมะพราวก็จะกลับมา
เปนตามธรรมชาติเหมือนเดิม”   

 
ในชวงระหวางการพูดคุยสอบถามไดสังเกตเห็นชาวบานมาจุดธูปบูชาเจาพอนิลนาคา  

พรอมท้ังขอเลขเด็ด  นางผุยยังบอกอีกวา  มีคนมาขอเยอะและก็ถูกดวย  แตมีขอหามมิใหถายภาพ
โดยอางวาเม่ือถายภาพแลวรางทรงของเจาพอนิลนาคาจะมีน้ําตาไหล   ผูวิจัยจึงขอภาพถายท่ีนางผุย
ไดถายเอาไวเม่ือตอนเขาพรรษา  โดยผูวิจัยใชเวลา 2  วันในการขอภาพถายนี้  

 
 นอกจากนี้ยังมีชาวบานท่ีอําเภอโพนพิสัยพูดถึงความเชื่อท่ีวาสามารถส่ือสารกับ

พญานาคไดวา  “พอมีเพื่อนเปนพราหมณ  รูสึกวาทานจะไปส่ือความหมายกับกลุมพญานาค  รูเร่ือง
ดวยนะ  คิดวานะ  คือเขาทําอะไรผิดอะไรพูดเขารูนะ  และเขาบอก  เขาจะอยางโนนอยางนี้มันไมใช
การเดา มันคลาย  ๆ  กับการคาดเดาอยู  แตมันถูก  คือเดาถูก”   

(พันธ  บูชากุล-สนทนากลุม,5 ตุลาคม 2546) 
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ภาพท่ี  30 ตนมะพราวพญานาค  (เจาพอนลินาคา) ท่ีหมูบานจอมแจง  จังหวดัหนองคาย 
 
 
 

หงอนพญานาค 
� � � � � � � � � � � � �  

� � � � �  
� � � �  
เม่ือวันท่ี  21  ตุลาคม  2545  อินตาเจาฮ่ัง   หานฟา  จากนครหลวงพระบาง (อินตาเจา  

คือ  ยศของราชวงศกษัตริยลาว)  ไดนําเคร่ืองสักการะบูชาเต็มรูปแบบ  เชน  แจกันเงินแท  แจกัน
ทองแท  เชียนหมากเต็มยศเงินแท,  ทองแท  ท่ีเสียบธูปเทียนเงินแท,  ทองแท  ท่ีเก็บฟนเงินแทของ
พญานาค  และฟนของพญานาค ท่ีเก็บหงอนพญานาคของพญานาคเงินแทและหงอนพญานาค  และ
อ่ืน  ๆ  อีกหลายประการ  พรอมท้ังตนไมเงินแทและตนไมทองแทใหแกวัดในจังหวัดหนองคาย  3  
วัด  คือ 

1. วัดโพธ์ิชัย  พระอารามหลวงอําเภอเมืองหนองคาย  1  ชุด  เพราะเปนวัดท่ีประดิษฐาน
หลวงพอพระใสท่ีสมัยรัชกาลท่ี  3  ไปอัญเชิญมาจากเวียงจันทร  ประเทศลาว 

2. วัดศรีชมภูองต้ือ  อําเภอทาบอ  วัดนี้สรางในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช  ซ่ึงเปน
พระมหากษัตริยแหงอาณาจักรลานชาง (เวียงจันทร)  สรางข้ึนในป พ.ศ. 2105  ซ่ึงทาน
ก็เก็บของถวายนี้ไวอยางมิดชิดเพื่อจะพิจารณาดําเนินการตามท่ีจะเห็นสมควรตอไป 

3. วัดหลวง  อําเภอโพนพิสัย  ทานเจาอาวาสวัดหลวงพระครูพิสัยกิจจาทร  เจาคณะอําเภอ
โพนพิสัย  เปนผูสรางพระสุกจําลองข้ึนมาไดจนสําเร็จ  เม่ือวันท่ี  21  เมษายน  2536  
(พระสุกองคจริงจมอยูใตแมน้ําโขงท่ีเวินพระสุก  บานหนองกุง  อําเภอโพนพิสัย)  ดวย
เหตุนี้อินตาเจาฮ่ัง  หานฟา  นครหลวงพระบางจึงนําเคร่ืองสักการะนี้มาถวายใหวัด
หลวง  เพราะหลวงพอพระสุกคือ  พระท่ีรัชกาลท่ี 3 อัญเชิญมาจากประเทศลาวพรอม
กับพระใส  และพระเสริมท่ีตอนนี้ประดิษฐานอยูท่ีวัดปทุมวนาราม  หลังเวิลดเทรดเซ็น
เตอร  กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี  31   เคร่ืองสักการะเต็มรูปแบบของวัดโพธ์ิชัย  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  32   หงอนพญานาคของวัดโพธ์ิชัย  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 

บวงสรวงเทพพญานาค 
 
วันออกพรรษาของทุกป  ในเวลาเชาท่ีบริเวณหอเจาแมสองนาง  ปากหวยหลวง  อําเภอ

โพนพิสัย  จะมีคนเฒา  คนแก  ชาวบานจัดเตรียมเคร่ืองเซนไหว  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ท่ีทําข้ึนแบบงาย  ๆ  
ไมตองมีพิถีพิถันอะไร  แตจะตองมีเคร่ืองครบ  ท่ีทําข้ึนจากใบตองประกอบไปดวย  ของคาว  หวาน  
ผลไม  ใสในกระทง  เพื่อนําไปบวงสรวงพญานาคใหไหลลองไปตามลําน้ําโขง  ซ่ึงชาวโพนพิสัย
นับถือวาเปนเทพองคหนึ่ง  ท่ีอาศัยในเมืองบาดาลใตทองน้ําโขง 

 
“พอพญานาค  ท่ีปกปกษรักษาคุงน้ําแหงนี้  ลูกไดนําเคร่ืองเซนมาบอกกลาวเชนทุกป  

และปนี้มีคนเดินทางมามากกวาทุกป  เพื่อมาดูอภินิหารบ้ังไฟ  พอพญานาคคงจะแสดงใหประจักษ  
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ขอใหข้ึนใหเห็นมาก  ๆ  ชัด  ๆ  ขอใหพอพญานาคปกปกรักษาใหความปลอดภัยแกผูคนท่ีเดินทาง
มาดวย  อยาใหมีอุบัติเหตุเชนทุกปท่ีผานมา  ลูกที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ําแหงนี้จะทําทุกอยางใหดีท่ีสุด” 

 
เสียงนี้เปนคําอธิษฐานของยายดวงจันทร  ณ อุบล  อายุ  72  ป  บานอยูคุมวัดศรีเกิด  

อําเภอโพนพิสัย  พูดดวยภาษาพื้นบาน  ไดเลาถึงเร่ืองตาง  ๆ หลังทําพิธีเสร็จแลววา  “ชาวลุมน้ําโขง
ใหความเคารพพญานาคท่ีปกปกรักษาแมน้ําโขง  ใหความสงบรมเย็นตลอดมา ทานอยูคนละภพกับ
เรา  แมจะไมสามารถจะพิสูจนได  แตดวยปาฏิหาริย บ้ังไฟท่ีเกิดข้ึนทุกปก็นับวาเปนการสรางความ
เช่ือม่ันข้ึนทุกป  เพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆ  ถึงแมมีคนจํานวนมากท่ีไมเช่ือ  วาส่ิงนี้เปนจริงหรือไม  แตก็จะไม
โตเถียง  เพราะเปนความเช่ือของเรา” 

 
การบวงสรวงพญานาคนี้มีสืบทอดมาอยางชานานแลว  ซ่ึงชาวบานมีความเชื่อกันวา  

เม่ือบวงสรวงพญานาคแลวจะทําใหการเพาะปลูกดี  มีความอุดมสมบูรณอยางท่ี ส.ต.อ.สุพรรณ  
กลาวถึงพิธีกรรมบวงสรวงวา  “เขาบวงสรวงใหบ้ังไฟพญานาคข้ึน  จะไดอยูดีกินดี  อะไรอยางนี้แห
ละ  ขาวปลาอาหารจะไดอุดมสมบูรณ”(1 ตุลาคม 2546) 

 
“ถาปไหนบ้ังไฟข้ึนเยอะ  ๆ  นะ  ปรากฏวาปนั้นพืชพันธุธัญญาหารจะดี”  

(พุฒ    ดานิติ,30 กันยายน 2546) 
 

ภาพท่ี  33   ชาวบานกําลังทําแพสําหรับใชในพิธีบวงสรวงและพิธีบวงสรวงพญานาค 
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จากการเปดรับขาวสารจากการส่ือสารกับความเช่ือทองถ่ิน  มีผลตอการใหความหมาย
และการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย  เนื่องจากมีเหตุการณ   
ประหลาด  ๆ  ไมวาจะเปนรอยพญานาค  ตนมะพราวพญานาค  รวมไปถึงพิธีกรรมตาง  ๆ ท่ี
ชาวบานปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึงเหตุการณเหลานี้เปนส่ิงล้ีลับ  จึงทําใหคนทองถ่ินและนักทองเท่ียวท่ี
ไดรูและไดเห็น  ทําใหเกิดการไมแนใจในส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมา  จึงสงผลตอการใหความหมายของ
ประเพณีบ้ังไฟพญานาค   
 

กลุมตัวอยางท้ังสามกลุมมีการเปดรับส่ือไมวาจะเปนส่ือสารมวลชนหรือส่ือระหวาง
บุคคล  เพ่ือรับทราบขาวสาร ความเคล่ือนไหวตาง ๆ จากท้ังภายนอกชุมชนและภายในชุมชนและ
เนื่องจากจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดเดียวในประเทศไทยท่ีมีปรากฏการณลูกไฟข้ึนมาจากแมน้ํา
โขง  จึงเปนส่ิงท่ีจะหลีกหนีไมไดเลยท่ีจะตองมีการส่ือสารกับภายนอกชุมชน  คือ มีนักทองเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวตางชาติจากท่ีตาง ๆ เขามาทองเท่ียวภายในจังหวัดหนองคาย  ทาง ททท. จึงเขามา
ชวยในการจัดงานและการทําประชาสัมพันธ  รวมท้ังนําประเพณีทองถ่ินของจังหวัดหนองคายเขา
ไปบรรจุอยูในปฏิทินการทองเท่ียวของททท. ส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ ไมวาทีวี  วิทยุและภาพยนตร 
ท่ีจะเขามานําเสนอหรือทําขาวเก่ียวกับประเพณีทองถ่ินของจังหวัดหนองคายและนําไปเผยแพรสู
ภายนอก  อาทิเชน  หนังสือพิมพไทยรัฐ  เดลินิวส  คมชัดลึก มาทําขาวรายงานผลสถิติของบ้ังไฟ
พญานาคทุกป  ทําใหคนภายนอกรูจักจังหวัดหนองคายมากข้ึน  และท่ีเห็นไดเดนชัดมากท่ีสุดคือ 
การนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศนไอทีวีและภาพยนตรเร่ือง 15 คํ่า เดือน 11 ซ่ึงการนําเสนอของ
ส่ือมวลชนมีความขัดแยงกับความเช่ือทองถ่ินของชาวจังหวัดหนองคาย ทําใหกระแสของส่ือมวลชน
นี้เปนท่ีฮือฮามาก ในชวงท่ีผูวิจัยกําลังทําการศึกษาอยู 

 
นอกจากนี้กลุมทองถ่ินยังมีการส่ือสารกับความเช่ือทองถ่ินอีกดวย  เนื่องจากวิถีชีวิตของ

คนทองถ่ินไมวาจะเปนการประกอบอาชีพ  การตั้งบานเรือนสวนใหญแลวจะมีความสัมพันธอยูกับ
แมน้ําโขงตลอดเวลา  จึงไดเห็นและไดยินเร่ืองเลาตาง ๆ ท่ีมีพญานาคเก่ียวของดวยเสมอ  ซ่ึงเปนการ
ส่ือสารดวยสัญลักษณกับพญานาคของคนภายในทองถ่ิน  ตามความเชื่อวาพญานาคกับคนสามารถ
ติดตอส่ือสารกันได โดยส่ือสารผานทางจิต  อาทิเชน พิธีกรรมการบวงสรวงพญานาค  มะพราว
พญานาค  รวมถึงการท่ีพญานาคมาท้ิงรองรอยไว 

 
สรุป จะเห็นไดวากระแสของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการใหความหมายเชิงสัมพันธกับ

ประเพณีทองถ่ินมาก  ซ่ึงกลุมตัวอยางก็มีท้ังโตแยงและตามกระแสของส่ือมวลชนนี้ 
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2.3 ปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตกและปจจัยดานการเขาถึงเทคโนโลยี 

 
ปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตก 

 
จากการสังเกตและการสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวามีการใชสินคาท่ีมียี่หอของ

ตางประเทศ  ถึงแมวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนคนพ้ืนท่ีในจังหวัดหนองคาย  ท่ีมีระยะทางหาง
จากกรุงเทพมหานคร  แตก็ยังสามารถหาซ้ือสินคาตางประเทศไดท่ีตลาดทาเสด็จ  และนอกจากน้ี
ชาวบานท่ีออกมาทํางานนอกพ้ืนท่ี  เชน  ทํางานในกรุงเทพฯ  หรือไปทํางานในตางประเทศ  เม่ือถึง
เวลากลับมาเยี่ยมบานเกิด  ก็จะซ้ือสินคาตางประเทศท่ีมียี่หอกลับมาใหแก  พอแมพี่นอง ท่ีบานดวย  
ดังเชนท่ีนายพุฒ ประธานหมูบานโฮมสเตยหมูบานจอมแจงเลาวา “ลูกชายทํางานอยูสวีเดน  กลับมา 
บานที ก็จะซ้ือเส้ือผา  เคร่ืองเสียงมาให  เราบอกไมตองซ้ือมาหรอก  ของบานเราก็เหมือนกัน  บางที
จะดีกวาดวย” (30 กันยายน 2546) 

 
“ก็มีโทรศัพทมือถือ  ลูกสาวซ้ือให  ก็มีวิทยุ  ทีวี”   

                                               (นางฉวีวรรณ  เหลาหนา,   ชาวหมูบานจอมแจง)   
 
สินคาท่ีมียี่หอตางประเทศท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคในกลุมทองถ่ิน  คือ  เคร่ืองเสียง          

โทรทัศน  โทรศัพทเคล่ือนท่ี  เคร่ืองเลนดีวีดี  เคร่ืองเลนวีซีดี  สาเหตุท่ีตองบริโภคสินคาตะวันตก 
นายคําสุด  ชาวบานคุมวัดโพธ์ิชัยใหเหตุผลวา  “ซ้ือมาใชแลวมันคุมคา  เขารับประกันดี  ทนดี  คุม
เงินดี  เสียเงินแลวก็ตองใชของดี  ๆ” 

 
อยางไรก็ตามการบริโภคสินคาตะวันตกของกลุมทองถิ่นจะบริโภคตามความเหมาะสม

ของความจําเปนท่ีตองการจะใชงาน  ดังเชน จ.ส.ต.ปราชญ  ปรีดาเถ  บอกวา “ถามาใชเปน
ประโยชนกับธุรกิจก็ไมวากัน  อันนี้สอนลูกเลย  ถามีแลวคุมไหม  ลูกเอามาเลนเกมส  สงขอความ  
เลนอินเตอรเน็ตอะไรนี่  มันก็ไมมีประโยชนอะไร  แตตอนนี้ลูกไปเรียนตางจังหวัดมันก็จําเปนตอง
มี  จะไดเอาไวติดตอกับพอไดสะดวก  มันก็ดี” 
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“ใชบาง  ตามความจําเปนพอสมควร  แตก็ไมคอยนิยมท่ีจะซ้ือมาใช  ก็มีพวกเครื่อง
เสียง” 

   (นายประมวล  ชาวบานคุมวัดโพธ์ิชัย) 
สวนกลุมนักทองเท่ียวนั้น  สามารถบริโภคสินคาตะวันตกไดงายกวากลุมทองถ่ิน  

เนื่องจากกลุมนักทองเท่ียวซ่ึงเปนชาวไทยท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
สวนใหญจะเปนชาวตางประเทศ  ซ่ึงมีความเจริญทางดานวัตถุและการคมนาคม  สินคาตะวันตกจึง
หาซ้ือไดงาย  ดังเชนท่ีนายสุคนธ  เมฆเนย  นักทองเท่ียวชาวไทย  เปนคนจังหวัดนนทบุรีไดพูดถึง
สาเหตุของการบริโภคสินคาตะวันตกวา  “สวนใหญของท่ีใชจะซ้ือจากตางประเทศ  ก็จะเปนพวก
เคร่ืองใชไฟฟา  กลองดิจิตอล  เคร่ืองซักผา  เพราะไมตองเสียภาษีจะไดของถูกกวาซ้ือในประเทศ  
พอดีมีเพื่อนเปนคนญ่ีปุนก็ฝากเขาซ้ือได  บางทีเราก็ไปซ้ือเอง  ท่ีตองซ้ือของนอกมาใชก็เพราะวาใน
ประเทศไมมีใหซ้ือ  จึงตองซ้ือจากตางประเทศ  อยางไฟฉายท่ีชารตไฟไดไมตองใสถานของไทยก็
ไมมี  กลองดิจิตอล  รถยนตคนไทยก็ผลิตไมไดมีแตยี่หอญ่ีปุนท้ังนั้น”  

 
สรุปไดวา  กลุมคนทองถ่ินจะมีการบริโภคสินคาตะวันตกคอนขางสูง  อาจเนื่องมาจาก

ความจําเปนในเร่ืองของการใชงานและความสะดวก หรือการไปทํางานยังตางประเทศของลูกหลาน 
เม่ือกลับมาเยี่ยมบานแลวมักจะซ้ือมาฝาก แตถึงอยางไรคนทองถ่ินก็ยังไมท้ิงความเปนตัวตนรากเดิม
ของตนเองและยังคงยึดรากเดิมของตนอยางเหนี่ยวแนน   รวมถึงคงยังมีความเช่ือในเร่ืองของ
พญานาคอยูตามเดิมและยังเช่ือมากยิ่งข้ึน   ถึงแมวากระแสโลกาภิวัตนจะเขาถึงคนทองถ่ินแลวก็ตาม  
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความผูกพันของคนทองถ่ินท่ีมีตอตํานานเกาแกท่ีเลาสืบตอกันมา  รวมไปถึง
ความเชื่อดั่งเดิมท่ีไมวาจะมีอะไรเกิดข้ึนก็ตาม  ก็ไมสามารถมาทําลายความเชื่อนี้ไปได  และใน
ขณะเดียวกันคนตางถ่ินหรือนักทองเท่ียวท่ีเขามาในพื้นท่ี  เขาก็มีความเคารพในความเช่ือของคน
ทองถ่ิน  เขาไมไดบอกวาคนทองถ่ินโงหรืองมงาย  แตในทางตรงกันขาม  คนตางถ่ินหรือ
นักทองเท่ียวก็ยังเห็นวาควรท่ีจะรักษาส่ิงตาง  ๆ  เหลานี้ไวอีกดวย  

 
ปจจัยดานการเขาถึงเทคโนโลยี 
 
จากการสัมภาษณและการสังเกตกลุมตัวอยางมีการเปนเจาของเคร่ืองมือส่ือสารท่ี

ทันสมัย  ซ่ึงสวนมากเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยท่ีกลุมตัวอยางมีเกือบทุกคนก็คือ  โทรศัพทมือถือ
และคอมพิวเตอร  กลุมตัวอยางมองวา  ปจจุบันนี้มีความจําเปนในชีวิตประจําวันท่ีจะตองใชในการ
ติดตอส่ือสารและกลุมตัวอยางไดใหเหตุผลของการเปนเจาของเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยวา  
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“เดี๋ยวนี้ความเจริญมันเขาถึงหมดแลว  สังคมเปล่ียนแปลงไป  มีอะไรใหม  ๆ  มาใหเราเรียนรูท่ีซ้ือ
คอมพิวเตอรมาก็เพื่อจะศึกษา  อยากใหลูกเปน  อยากจะใหตัวเราเปนดวย  คือมันเปนส่ิงจําเปนท่ี
ตองเรียนรู  ซ่ึงทุกวันนี้เปนส่ิงจําเปนที่จะตองใช”    (นางอภิญญา   บูชากุล   ชาวบานโพนพิสัย) 

 
นอกจากนี้   การเดินทางไปทํางานยังตางประเทศของคนหนุมสาว  เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ี

ทําให  ผูเฒา  ผูแก ท่ีอยูในหมูบานมีความจําเปนท่ีจะตองมีการเขาถึงเทคโนโลยี  ส่ือสมัยใหม
อยางเชนในหมูบานจอมแจง  ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองของจังหวัดหนองคาย  ส่ิงท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือ  การใช
โทรศัพทมือถือ  หนึ่งหลังคาเรือนจะตองมีโทรศัพทมือถืออยางนอยหนึ่งเคร่ือง  และสวนมากจะเปน
โทรศัพทมือถือยี่หอโนเกีย 

 
นางบัวลา  รัตนสุรินทร  ไดบอกถึงเหตุผลของความจําเปนท่ีจะตองมีโทรศัพทมือถือวา  

“เอาไวใชติดตอกับสามีและลูกชาย  ท่ีไปทํางานในประเทศเกาหลี  โทรมาเม่ือไหร สามารถรับสาย
ไดทันที  เพราะเวลากลางวันและกลางคืนของเรากับของเขาไมตรงกัน  จึงถือเอาเวลาท่ีสามีและลูก
ชายสะดวกท่ีจะโทรมาเปนหลัก  ถาไมมีก็ตองขอใชหรือขอยืมจากเพ่ือนบาน  ซึ่งถือวาเปนการ
รบกวนเวลาพักผอนของเพื่อนบาน” 

 
แตยังมีกลุมตัวอยางเพียงหนึ่งคนท่ีไมไดเปนเจาของเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัย  แต

สามารถใชเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยเปน  โดยการขอยืมจากเพื่อนมาใช 
“ตัวผมไมมีเงินซ้ือมาใชหรอก  เวลาจะใชก็เอาของเพ่ือนมาใช  เห็นคนอ่ืนเขามีก็อยากมี

บาง” 
(นายดอน  วันวิสา, ชางทําเรือไฟของวัดโพธ์ิชัย) 

 
สวนกลุมนักทองเท่ียวนั้นมีการเขาถึงเทคโนโลยีไดงายกวากลุมทองถ่ิน  สวนมา

เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยท่ีกลุมตัวอยางมีเกือบทุกคนก็คือ  โทรศัพทมือถือ  คอมพิวเตอร  ตามท่ี          
Mr. Steward  Latton  นักทองเท่ียวชาวอังกฤษ  ไดพูดวา  “มันเปนของจําเปนไวติดตอกันเร่ืองงาน
บาง  มีไวติดตอกับคนทางบาง  ติดตอกันไดสะดวก”  

 
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางท่ีเปนคนทองถ่ินจะมีการเขาถึงเทคโนโลยีคอนขางสูง  แตใน

ขณะเดียวกัน  คนทองถ่ินก็ยังไมละท้ิงความเปนตัวตนรากเดิมของตนเอง  ท่ียังมีความเช่ือ  ยังรับรู
เร่ืองเกี่ยวกับพญานาคอยูตามเดิมและยังถูกตอกย้ําใหเขมแข็ง  เขมขนข้ึนอีกดวย 
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จังหวัดหนองคายแมจะมีสภาพทางภูมิศาสตรตั้งเปนเมืองหนาดานติดกับพรมแดนไทย – 

ลาว  แตก็มีการคมนาคมไปมาหาสูกันไดสะดวก  จึงมีการส่ังซ้ือสินคาจากท้ังในประเทศและนอก
ประเทศ เขามาขายในตลาดทาเสด็จ  ทําใหกลุมคนทองถ่ินสามารถหาซ้ือสินคาตะวันตกไดท่ีนี่ และ
นอกจากนี้การท่ีกลุมคนทองถ่ินไปทํางานยังตางประเทศ  เมื่อกลับมาบานก็จะซ้ือสินคาตะวันตกท่ีมี
ความทันสมัยติดไมติดมือกลับมาอีกดวย  และนอกจากการบริโภคสินคาตะวันตกแลวกลุมทองถ่ิน
ยังไดใชประโยชนจากความกาวหนาทางดานการติดตอส่ือสารอีกดวย  โดยการเขาถึงเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเชนเดียวกับคนกรุงเทพฯ ท่ัว ๆ ไป 

 
“เพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสาร  ถึงแมวามันจะเปนของตางประเทศหรืออะไร

มันจําเปนตองใช   มันเปนเร่ืองของการอุปโภคบริโภค”      
(ร.ต.ท.นาวก  ตํารวจกิ่งอําเภอรัตนวาป) 

 
สวนกลุมนักทองเท่ียวนั้นสวนใหญแลวจะอาศัยอยูในตางประเทศหรือในสังคมเมืองท่ีมี

ความเจริญเขาถึง  สามารถบริโภคสินคาตะวันตกและมีการใชเคร่ืองมือท่ีมีความทันสมัยไดงายกวา
กลุมทองถ่ินมาก  ดังนั้นการบริโภคสินคาตะวันตกและการเขาถึงเทคโนโลยีจึงเปนเร่ืองธรรมดา ไม
แปลกสําหรับกลุมของนักทองเท่ียว 

 
นอกจากปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตกและการเขาถึงเทคโนโลยีแลว กลุม

ทองถ่ินยังไดมีอีกปจจัยหนึ่งท่ีเขามามีผลกระทบกับประเพณีทองถ่ินของพวกเขานั่นก็คือกระแส
โลกาภิวัตน  โดยเฉพาะนายทุนท้ังคนไทยดวยกันเองหรือชาวตางชาติท่ีเขามาเฉพาะชวงท่ีมีงาน
ประเพณี  หรือจะเขามาอยูแบบถาวรโดยการเปนเจาของธุรกิจบริษัทนําเท่ียวท่ีมีการนําความทันสมัย
เขามาภายในทองถ่ิน  แลว จะมาครอบงําทําลายวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ินอันดีงามของจังหวัด
หนองคาย  รวมท้ังจะเขามาทําลายช่ือเสียงของจังหวัดหนองคายอีกดวย  ดังท่ีนายบัญญัติ   บูชากุล  
ประธาน อบต.จุมพล  เลาวา “ในแตละปท่ีมีการเอาเปรียบลูกคาในการจองสถานท่ีนี่เปนคนทางอ่ืน  
ไมใชคนหนองคาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวคลาย ๆ บริษัททัวรมาจองแลวปดราคาข้ึน  มันจะมีการ
ขายพ้ืนท่ีครับ อยางเชนวาบริเวณนี้ประมาณ  5  เมตร นี่ใชเชือกฟางลอมรอบนะท่ีตรงนี้  ถาใครจะ
นั่งจายมา 500 อยางนี้ครับ  อาหารก็คนทางอื่นมาขาย  อยางเชน ขาวกลองเขาจะขายกันปกติ
ประมาณ  15  บาท   20  บาทนะ  มีไขดาวก็ 20 ธรรมดาราดอยางเดียวก็ 15 บาท แตคนทางอ่ืนมา
ไมใชอยางนั้น 30  คร่ึงตอคร่ึง  แลวคนท่ีมาเท่ียวเขาก็ไมรู ก็ตองคิดวาเปนคนพ้ืนท่ี  ก็เสียช่ือเราใช
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ไหม  แตปนี้ไมมีแลวแหละ  อยางอบต.ผมนะ  ผมเปดอบต.ใหนักทองเท่ียวเขามาพัก  ผมเปดหอง
ประชุมใหนอนเลย  เปดแอรใหดวย  ไมเก็บคาน้ําคํ่าไฟ  ของแตคารถท่ีเขาไป คันหนึ่งประมาณ
สามสิบบาทแคนั้น  สวนอาหารก็จะใหคนทองถ่ินเทานั้นเขาไปขาย  มันก็เหมือนเปนการสงเสริม
อาชีพเขา                         ดวยละ  

 
นายสาโรจน    เราวิลัย  ไดเลาวา “ความจริงแลวความสําคัญของวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 

เปนวันลอยกระทงของชาวอําเภอโพนพิสัย  เพราะนํ้าโขงจะนองตล่ิงในเดือน 11 จากน้ันถึงจะมาน่ัง
ดูบ้ังไฟพญานาค แตปจจุบันนี้ไมมีใหเห็นและก็ทําไมไดแลวดวย  เพราะวามีคนมานั่งรอดูบ้ังไฟ
พญานาคเต็มตล่ิงไปหมด  จนลงไปลอยกระทงไมได  มันเปนอยางนี้ก็เพราะวาหนองคายตกอยู
ภายใตอิทธิพลของกรุงเทพฯ  คือ  ถาใครทําอยางนี้ถือวาลาวไง  ทําอยางนี้ถือวาไทยไง  อยากเปนคน
ไทยหรือวาอยากเปนคนลาว  สมมุติวาเวียงจันทรเปนอเมริกา  ถามวาคนหนองคายจะเปนอะไร  ก็
ตองอยากเปนอเมริกา  เพราะวาความทันสมัย  ความยิ่งใหญ  ความอะไรตาง ๆ ก็อยากจะเปนก็
เขาขางโนน  ใครจะเขาขางอิรัก  ก็เขาขางอเมริกาซิ  เพราะเอ้ือเฟอกันได  แตเวียงจันทรเอ้ือเฟอกัน
ไมได  ตอนนี้เราก็เลยจะทําการร้ือฟนวัฒนธรรมดั้งเดิม  ใหคนท่ีเขามาในจังหวัดหนองคายไดเรียนรู
วิถีชีวิตแบบชาวบาน  โดยการเปดเปน Home stay ตามอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดหนองคาย 
นักทองเท่ียวจะไดรูวา เออแตเดิมประเพณีของเขาเปนอยางนี้นะ  มีแบบนี้นะ  ไมใชมาถึงจะมานั่งดู
แตลูกไฟอยางเดียว”  
 
 

จะเห็นไดวา  กลุมทองถ่ินจะมีความพยายามท่ีจะตอตานกับกระแสของโลกาภิวัตนและ
การครอบงําของระบบทุนนิยม  โดยการร้ือฟนวัฒนธรรมดั้งเดิม  และใชวิถีชีวิตแบบชาวบานเปนตัว
ดึงกลับเขามาหาสูความเปนทองถ่ินใหมากข้ึน 

 
ตอนท่ี  3    ผลการวิเคราะหการใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีทองถิ่นและเสนแบงแยก 

ระหวางประเพณีทองถ่ินท่ีอาศัยความเชื่อทางศาสนากับความเปนวิทยาศาสตรของ 
ยุคโลกาภิวัตน 

 
สภาพสังคมในปจจุบันมีการเคล่ือนไหวอยางไมหยุดนิ่งไปตามกระแสบริโภคนิยม  

และวัฒนธรรมตะวันตก ท่ีผูคนใหความสําคัญกับส่ิงท่ีเปนวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจ  ดังนั้น 
อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตนอยางหลากหลาย จึงสงผลตอประเพณีบ้ังไฟพญานาคของจังหวัด
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หนองคาย  ท่ีทําใหมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาในพื้นท่ีมากข้ึน  ซ่ึงกลุม
นักทองเท่ียวนี้จะเปนกลุมท่ีมีการเปดรับส่ือและขาวสารตาง ๆ มากกวากลุมคนทองถ่ินและเขามา
พรอมกับนําเอาอัตลักษณคนเมืองและอารยธรรมตะวันตกเขามาในพ้ืนท่ีดวย  จึงทําใหเกิดการ
ผสมผสานระหวางโลกกับทองถ่ินและยังสงผลไปถึงวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ิน  ทําให
เกิดการปรับตัวเพื่อใหสามารถดํารงอยูในกระแสโลกาภิวัตนตอไปได  ดังในสวนของตอนท่ี  3 นี้ 
ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีทองถ่ินและเสนแบงแยก
ของประเพณีทองถ่ิน  รวมถึงวิธีการเจราจาตอรองในประเด็นประเพณีทองถ่ิน  ซ่ึงผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  2  กลุม  คือ 

1. กลุมทองถ่ิน 
2. กลุมนักทองเที่ยว 

 
การใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

 
1. กลุมทองถ่ิน  

จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ  ผูวิจัยพบวากลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน
ประเพณีบ้ังไฟพญานาคและกลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค
มีการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เปนประเพณี/
วัฒนธรรม  โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลวา  ประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารงอยูไดเพราะเปน
ประเพณีเกาแก  ท่ีสืบทอดกันมานานแลวและพรอมกับเปนชวงเทศกาลออกพรรษา  การที่มี
นักทองเที่ยวเขามาแลวทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนนั้นถือวาเปนผลพลอยไดท่ีตามมาเทานั้น ดังท่ี
พระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร  เจาอาวาส    วัดธรรมรัตนกร  ไดพูดวา  “เปนประเพณีวัฒนธรรม
เกาแกของเราท่ีมีมานานแลวมากกวา ท่ีทําใหคนมาเท่ียวไดเรียนรูชีวิตความเปนอยูของคนหนองคาย  
เศรษฐกิจมันนอย” 

 
“ประเพณีนี้มันมีมาต้ังนานแลว จะวาเปนเศรษฐกิจก็ไมไดหรอก  เพราะวาเศรษฐกิจพึ่ง

จะมีชวงหลังมานั้นเอง  พอมีความเจริญเขาถึงมันก็ตองมีคนเขามาหากินมาเท่ียวเปนธรรมดา  แต
ประเพณีมันอยูได  เพราะมันมีความเชื่อและเปนชวงออกพรรษาพอดี  ตอนเชาไปทําบุญ  ตอนเย็น
มาดูไหลเรือไฟมันก็อยูของมันได” 

(ร.ต.ท.นาวก  หาธรรมวงศ ตํารวจดแูลงานจราจรกิ่งอําเภอรัตนวาป) 
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นายสาโรจน   เราวิลัย  ไดพูดวา  “ความเชื่อของคนอีสานวาตนไดสืบเช้ือสายมาจาก
พญานาค  และจะมีตํานานกลาววา  พญานาคแขงกันขุดแมน้ําโขง  มันไปคลองกันพอดีกับส่ิงท่ี
เกิดข้ึน  ในแมน้ําโขงไดทําสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน  ก็กลายเปนประเพณี  วัฒนธรรมของคน
ทองถ่ินไป”  

 
“ถึงมันไมมีคนมาดู  ไมมีเงิน  เขามาก็ไมเปนไร  แตกอนก็มีคนพื้นเพอยูริมโขงเทานั้นท่ี

ดู  บานอ่ืนเขาก็ไมดูกันนะมีแตบานเราเทานั้นท่ีดูกัน  มันเปนความเช่ือของทองถ่ิน” นายพันธ  บูชา
กุลไดพูดเสริม   (สนทนากลุม, 5 ตุลาคม 2546) 

 
2.  กลุมนักทองเที่ยว 

การใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในกลุมของนักทองเท่ียวจํานวน 
10  คน  แบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย  5  คน  นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  5  คน มีการกระจาย
การใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค ดังนี้ 

 
2.1  กลุมตัวอยางท่ีใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานประเพณี / 

วัฒนธรรม  เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนไทย  นับถือศาสนาพุทธ  จึงเช่ือวาประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคสามารถดํารงอยูไดในปจจุบันนี้นาจะสืบเนื่องมาจากการทําบุญออกพรรษา ท่ีปฏิบัติกันมา
ตามความเช่ือของศาสนาพุทธ  ตามที่นายสุคนธ  เมฆเนย  ไดพูดวา   “ประเพณีบ้ังไฟพญานาคเปน
ประเพณีดั้งเดิมเปนการทําบุญ  เปนประเพณีและวัฒนธรรมซ่ึงดําเนินมาเปนหลายรอยป  ก็เปนการ
ทําบุญการออกพรรษาตามปกติ  การท่ีดํารงอยูไดนั้นก็ไมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  มันนาจะเปนประเพณี
วัฒนธรรมยังทํากันอยู  ประเพณีนี้จะอยูไดหรือไมได  ไมไดอยูท่ีลูกไฟขึ้น  อยูท่ีคนรุนหลังมีจิตใจ
ไปทําบุญออกพรรษากี่คน  ถาเด็กรุนใหมไมเขาวัดการทําบุญประเพณีนี้ก็หมดไปโดยปริยาย  ไมได
ข้ึนอยูกับลูกไฟ  แตถึงยังไงก็สามารถดํารงอยูไดจนกวาศาสนาพุทธจะสูญส้ิน”  

 
“มันเปนการทําบุญชวงออกพรรษาของชาวพุทธ  เพียงแตมีการอิงบ้ังไฟพญานาคมา

เสริมนิดหนอย  ใหตางไปจากท่ีอ่ืน  ๆ  แตมันก็ยังเปนประเพณีอยู” 
(ทรงพล  อ่ิมน้ําขาว  นักทองเที่ยวชาวไทย) 

 
2.2  กลุมตัวอยางท่ีใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค ในดานเศรษฐกิจ / 

สังคม มีกลุมตัวอยางเพียงหนึ่งคนเทานั้น ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเห็นปายโฆษณาของบริษัทตาง  ๆ  ท่ีเขา
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มาใหการสนับสนุนงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค  มีการเนนในเร่ืองของการทองเท่ียว  การคาขาย
มากเกินไป   
 

“ตั้งแตมาถึงก็เห็นปายโฆษณาเบียร  โฆษณาอะไร  ตลอดทางท่ีผานมาเลย  มีบริษัท   
ตาง  ๆ เขามาใหการสนับสนุน ทําโฆษณาใหใหญโตทําใหคนอยากมาเท่ียวมาดู  กลายเปนเร่ืองของ
การทองเท่ียวไป มีเงินเขามาเกี่ยวของ” มันเนนทางดานเศรษฐกิจไปหนอย” 

(กิตติคุณ  มูลสาร  นักทองเท่ียวชาวไทย) 
 

2.3  การใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานประเพณี / วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ / สังคมรวมกัน  สวนใหญจะเปนชาวตางประเทศ แตก็มีนักทองเท่ียวชาวไทยหน่ึงคนท่ีให
เหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคท้ังสองดานรวมกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางมองวาการ
ท่ีทองถ่ินมีประเพณี  วัฒนธรรม  ก็ตองมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวชมดูประเพณี ทําใหเร่ืองของการ
คาขาย การเงินการลงทุนตองตามมาดวย 

 
“มันก็รวม  ๆ  กันนะ  ก็ไดท้ังสองอยาง  เศรษฐกิจก็ใช  มีตรงน้ีเศรษฐกิจก็ดีข้ึน  

ประเพณีเขาก็เจริญรุงเรืองดีข้ึน  ดีไปทุก  ๆ  ดาน” 
(จําเนยีร   เจริญสุข  นักทองเท่ียวชาวไทย) 

 
“ประเพณีบ้ังไฟพญานาคของหนองคายน้ันมันก็อยูได   เพราะวาเปนประเพณี 

วัฒนธรรมของคนท่ีนับถือศาสนาพุทธ  เมืองไทยเปนเมืองพุทธ  แตประเพณีจะอยูไดก็ตองมีเร่ือง
ของเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของดวย  เพราะตอนนี้สังคมเปล่ียนไปแลว  มีความเจริญข้ึน  ถามีประเพณี 
วัฒนธรรมแลว  เร่ืองของเศรษฐกิจ / สังคมก็ตองตามมาเปนธรรมดา” 

(Mr.Steward  latton  นักทองเท่ียวชาวอังกฤษ) 
 

สรุปไดวากลุมนักทองเท่ียวท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวน  10  คน  
มีการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค ซ่ึงสามารถแบงไดเปน  3  เหตุผล  คือ  ให
เหตุผลการดํารงอยูในดานประเพณี / วัฒนธรรม     4  คน  ใหเหตุผลการดํารงอยูในดานเศรษฐกิจ / 
สังคม 1  คน  และใหเหตุผลท้ังสองดานรวมกัน  5  คน 
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จะเห็นไดวา  กลุมนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  จะใหเหตุผลการดํารง
อยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคหนักไปในดานประเพณี / วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ / สังคม ท้ังสอง
ดานรวมกัน  เนื่องจากกลุมตัวอยางมองวา เม่ือมีประเพณี / วัฒนธรรม เกิดข้ึน  ก็ตองมีเร่ืองของ
เศรษฐกิจ / สังคม เขามาอยูดวยเสมอ  เพราะเปนส่ิงท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ทําใหประเพณีทองถ่ิน
สามารถดํารงอยูตอไปได 

 
เสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินระหวางความเชื่อพื้นบานและความเปนวิทยาศาสตรของ 
ยุคโลกาภิวัตน 

 
ในการศึกษาเสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินนี้  ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง

สองกลุม  คือ  กลุมทองถ่ิน  กลุมนักทองเท่ียว  ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดจากประเด็นความเช่ือตาง  ๆ  
ท้ังหกประเด็น ดังนี้ 

ตารางท่ี   7 แสดงประเด็นความเช่ือระหวางกลุมทองถ่ินและกลุมนกัทองเท่ียว 
 

ประเด็นความเชื่อ กลุมทองถ่ิน กลุมนักทองเที่ยว 
1. ความเช่ือวาพญานาคมีจริงและลูกไฟเกดิจาก

พญานาคจริง 
เช่ือ  ไมแนใจ 

2. ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวา   
บ้ังไฟเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

เช่ือ เช่ือ 

3. ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวา   
บ้ังไฟเปนฝมือมนุษยทําข้ึน 

ไมเช่ือ ไมเช่ือ 

4. ความเช่ือวาในแมน้ําโขงมีพญานาคจริง  แตบ้ังไฟท่ี
เกิดข้ึนเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

ก้ํากึ่ง  ไมแนใจ 

5. ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจ
การมีอยูจริงของพญานาค ซ่ึงจะมีปรากฏการณ
ธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ 

 
ไมพูดถึง 

 
 

 
เช่ือ 

6. ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยถือวา
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  ถูกนํามาใชเพือ่
ประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นเอง 

 
ไมพูดถึง 

 
 

 
เช่ือ 
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 จากตาราง เม่ือนํากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมาเทียบกันทีละประเด็นจะแสดงใหเห็นถึง
เสนแบงแยกท่ีบาง ๆ   โดยในบางประเด็นกลุมตัวอยางไมสามารถจะตอบได  และในบางประเด็นก็
จะมีเสนแบงแยกกั้นระหวางกลุมทองถ่ินและกลุมนักทองเท่ียว  โดยท่ีกลุมนักทองเท่ียวจะเปนกลุม
ท่ีไมแนใจหรือไมคอยอยากจะคิดกับเร่ืองนี้มากนัก  ซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมทองถ่ินท่ีสวนใหญ
จะมีการตัดสินใจอยางเด็ดขาด  โดยมีเพียงสองประเด็นท่ีมีการเจรจาตอรอง สามารถไปดวยกันได
คือ  ประเด็นความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวาบ้ังไฟเปนปรากฏการณธรรมชาติ  และ
ประเด็นความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวาบ้ังไฟเปนฝมือมนุษยทําข้ึน  และอีกส่ี
ประเด็นท่ีเหลือคือ ประเด็นความเช่ือวาพญานาคมีจริงและลูกไฟเกิดจากพญานาคจริง  ประเด็น
ความเช่ือวาในแมน้ําโขงมีพญานาคจริง แตบ้ังไฟที่เกิดข้ึนเปนปรากฏการณธรรมชาติ   ประเด็น
ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจการมีอยูจริงของพญานาค  ซ่ึงจะมีปรากฏการณ
ธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ และประเด็นความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน  โดยถือวา
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นเอง  ท่ียังคงมี
ความขัดแยงกันอยู 
 

ดังนั้น  เสนแบงแยกท่ีเกิดข้ึนในประเด็นความเช่ือของประเพณีทองถ่ินท้ังหกประเด็นนี้  
จะเปนเพียงเสนแบงหรือกั้นเขตแดนอยูระหวางกลุมทองถ่ินและกลุมนักทองเท่ียวเทานั้น  ยังไม
ถึงกับเปนเสนแบงแยก “พวกเขา”  “พวกเรา”   เนื่องจากความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนนั้น  ยังคงมีความบาง
เบามาก  ชองวางท่ีเกิดข้ึนก็ไมกวางขวางนักจึงสามารถท่ีจะประนีประนอมกันได 

 
ในประเด็นท่ี 1 ความเช่ือวาพญานาคมีจริงและลูกไฟเกิดจากพญานาคจริงนั้น  จะเห็นได

วามีชองวางเกิดข้ึนแตยังไมกวางขวางนัก  เปนเสนแบงแยกท่ีกั้นเขตแดนอยูระหวางความขัดแยง
ของกลุมทองถ่ิน ท่ีมีการใหน้ําหนักกับความเช่ือทางศาสนา  และกลุมนักทองเท่ียวท่ียังคงมีความไม
แนใจ  แตความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนนี้ยังไมมีความรุนแรงมากนัก  เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีประวัติ
ความเปนมาท่ีมีความผูกพันกับพญานาคมากกวาจังหวัดอ่ืน  ๆ  และจังหวัดหนองคายยังมีส่ิง
มหัศจรรยท่ีเกิดข้ึนท้ังรองรอยของสัตวเล้ือยคลานท่ีเช่ือกันวาเปนรอยพญานาค  ตนมะพราว
พญานาค  รวมไปถึงปรากฏการณประหลาดลูกไฟท่ีพุงข้ึนมาจากแมน้ําโขงซ่ึงอิงตามพุทธประวัติ  
ท้ังหมดนี้จึงเปนส่ิงท่ีทําใหกลุมตัวอยางเช่ือวามีพญานาคในแมน้ําโขงจริง 
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ดังนั้น วิธีการเจรจาตอรองจึงเปนการประนีประนอม  เม่ือมีการพูดถึงประเด็นนี้และ
ความเจริญทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  รวมถึงประสบการณ  ความเชื่อของแตละบุคคลเปน
ตัวสรางเสนแบงแยกในประเด็นนี้ใหเกิดข้ึน 

 
รายละเอียดการสัมภาษณของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม  มีดังนี้ 

 
1. กลุมทองถ่ิน 

จากการสัมภาษณพบวา  กลุมตัวอยางมีการใหน้ําหนักกับความเช่ือพ้ืนบาน  ซ่ึงอาจจะมี
สาเหตุมาจากกลุมตัวอยางทุกคนเปนคนหนองคายโดยกําเนิด  จึงมีจิตใตสํานึกและความผูกพันกับ
พญานาคเปนอยางมาก    

 
 
 

“เช่ือวามีพญานาคนะ  เพราะมีตํานานมาต้ังแตอดีต  เพียงแตอยูคนละภพคนละภูมิกันและ
บางคร้ังก็มีเหตุการณทําใหตองเช่ือวามี” 

(นายไพรัตน    หัวหนาชางทําเรือไฟของวดัโพธ์ิชัย) 
   

“ก็ไมเคยเห็นตัวจริงนะ  แตก็เช่ือวามี  ก็เช่ือตามตํานานท่ีเขาเลากันมา  ท่ีวาพญานาคสราง
เมืองสรางอะไร  ลูกไฟก็หนาจะเกิดจากพญานาคบางนะ” 

(นายประมวล  ชางเทคนิคและลวดลาย) 
 

“เช่ือครับ  เพราะวาปรากฏการณท่ีผมเห็นมากับตา  อยางเชนท่ีรถเกงท่ีจอดอยูตรงในบาน
เนี้ยนะ  พอดีผมจะขับไปเรียนหนังสือ  ผมเปดประตู  ประตูผมนี้ปดไวนะแลวใครจะเขาบานผมได
ละ  เนี้ย ครับจอด อยูตรงนี้ครับ  รอยเต็มหลังคาเลย” 

(นายบัญญัติ  ประธาน อบต. จุมพล) 
 

 ฺพระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร เจาอาวาสวัดธรรมรัตนากร  หมูบานจอมแจง 
“เช่ือ  ถาไมเช่ือก็ไมมาบวช  เพราะเร่ิมตนมาจากพญานาคมาขอบวชแปลงกายเปนคน  มา

ขอบวชแลวเวลากลางคืน  รางกายกลายเปนนาค”   
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พระพรชัย  สิริภทฺโท รองเจาอาวาสวัดธรรมรัตนากร  หมูบานจอมแจง 
“เช่ือวามี  ตามพุทธประวัติก็ตองเช่ือละ  ถาเช่ือในพระพุทธเจามีจริงพญานาคก็มีจริง  

เพราะพญานาคกับพระพุทธเจาเกิดมาพรอม  ๆ  กัน”  
 
2. กลุมนักทองเที่ยว 

จากการสัมภาษณพบวา  กลุมนักทองเท่ียวยังมีความไมแนใจวาพญานาคมีจริงหรือไม  
เนื่องจากยังไมเคยเห็นและยังไมมีใครจับได  จึงไมสามารถบอกได  หรืออาจจะมีจริงในสมัยโบราณ
แตในปจจุบันอาจจะสูญพันธุไปแลว  ตามท่ีนายสุคนธ  เมฆเนย  ไดพูดวา   “อาจจะมีมากอนในสมัย
ดึกดําบรรพ  และไดสูญพันธุหรืออาจจะมีหลบซอนเรนอยูบางสวน  ซ่ึงอาจจะไมมีคนพบเห็น  ใน
ปาลึกอยางประเทศลาว  ท่ีมีปามากมายอาจจะมีหลงเหลืออยูได  แตมันนาจะสูญพันธุไปแลว  เพราะ
มันรุนเดียวกับไดโนเสาร”   

 
 
Mr. Steward     Latton    นักทองเท่ียวชาวอังกฤษ 
“เคยไดยินมาเหมือนกันจากเพื่อน  แตไมรูวาจริงหรือไมจริง”  

 
ในประเด็นท่ี 2  ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวาบ้ังไฟเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติ  จะเห็นไดวา  กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีการใหน้ําหนักไปในทิศทางเดียวกันคือ  ให
น้ําหนักกับทัศนะวิทยาศาสตร  เนื่องจากมีการพิสูจนตามหลักวิทยาศาสตรแลว  โดยนายแพทยมนัส
และกระทรวงวิทยาศาสตร  ไมไดมาลบหลูประเพณีและความเช่ือของคนพื้นท่ี  ดังนั้น ในประเด็นนี้
จึงไมมีชองวางเกิดข้ึน  ซ่ึงกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมสามารถเจรจาตอรองไปดวยกันได 

 
รายละเอียดการสัมภาษณของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม  มีดังนี้ 
 
นายบัญญัติ  บูชากุล   ประธานอบต. จุมพล  อําเภอโพนพิสัย 
“เปนปรากฏการณธรรมชาตินะ  แลวก็ปหนึ่งข้ึนคร้ังเดียว  ซ่ึงประชาชนคนในพื้นท่ีเขาไม

สนใจท่ีจะลงไปทําหรือจะไปกอใหเกิด  ถามวาคนท่ีไปกอใหเกิดแลวไดอะไรดีข้ึน  ไมมีครับ  ไมมี
อะไรดีข้ึน  ท่ีเขาตองการจะพิสูจนก็คือวามีหลาย  ๆ หนวยงานเขามา  เพื่อถามวาไอนี้จริงไหม  ไอนี้
จริงไหมเปนการหลอกลวง”   
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ส.ต.อ.สุพรรณ   แกวอาด   เจาหนาท่ีตํารวจดแูลงานจราจร  กิ่งอําเภอรัตนวาป 
“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  ไมไดข้ึนในแมน้ําโขงท่ีเดยีวนะ  หนองน้ํา  บึงใหญ ๆ  ใน

หวยก็ข้ึนนะ”   
 

พระอธิการประยุทธ   ปภสฺสโร  เจาอาวาสวดัธรรมรัตนากร   หมูบานจอมแจง 
“มันก็ตองเปนปรากฏการณธรรมชาติ”   

 
Mr. Steward   Latton  นักทองเท่ียวชาวอังกฤษ 

“เปนปรากฏการณธรรมชาติ  เหมือนฟาแลบ  ฟารองธรรมดา  ๆ”   
 
 
 
 

ในประเด็นท่ี 3 ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวาบ้ังไฟเปนฝมือมนุษยทํา
ข้ึนนั้นกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม มีการใหน้ําหนักกับความเช่ือพ้ืนบาน  เนื่องจากบ้ังไฟพญานาคนั้น  
เกิดข้ึนมานานแลวและไมไดข้ึนท่ีอําเภอโพนพิสัยแหงเดียว  แตข้ึนท่ีอําเภออ่ืน  ๆ  ดวยในจังหวัด
หนองคาย  หรือแมกระท่ังในหนองน้ํา  ในบึง  หวยเล็ก ๆ   ก็ยังข้ึนและจะข้ึนเปนประจําทุกปในวัน
ออกพรรษา  รวมถึงจากการที่นักทองเท่ียวจะตองนั่งที่ริมแมน้ําโขงต้ังแตเชา  เพื่อเปนการจองที่นั่ง
ไวสําหรับดูบ้ังไฟพญานาคในเวลากลางคืน   นักทองเท่ียวก็ไมเห็นมีใครมาทําอะไรในแมน้ําโขง  จึง
เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีกลุมตัวอยางเช่ือวามนุษยไมสามารถท่ีจะลงไปทําได  ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงไม
มีชองวางเกิดข้ึน  ซ่ึงกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมสามารถเจรจาตอรองไปดวยกันได 

 
รายละเอียดการสัมภาษณของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม  มีดังนี้ 
 
นายชัยมงคล  ทับสุขา  นักศึกษาเทคโนโลยีโพนพิสัย  ไดพูดวา “ไมครับ  เพราะวามันเกิด

มาหลายปแลว  ตั้งแตสมัยปูยาตายายแลวครับ  ถาคนยิงก็นาจะยิ่งกันมานานแลวซิครับ  แลวทําไม
พึ่งจะมาพูดกันตอนนี้ละครับ  ผมไมเช่ือหรอก”  

 
“ไมนาจะเปนไปได  เพราะวาไมใชท่ีเดียว  ใหมาดดูวยตาดีกวา” 

(ส.ต.อ.สุพรรณ  แกวอาด) 
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“ใครจะไปทํา  สายนํ้าโขงไหลแรงจะตาย  วันบ้ังไฟข้ึนนะวนัท่ี  10  ใหมาด ู บางทีก็ข้ึน

ขางเราก็มี  แลวแตมันจะข้ึน  ตามหวย ตามหนอง  มันก็ข้ึน” 
(ร.ต.ท.นาวก  หาธรรมวงศ) 

 
“ใครจะไปทํา  ไมมีหรอก  จะทําไปทําไมละ” 

(พระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร) 
 

“คนทําไมไดอยูแลว  เพราะวาอาตมาเกิดที่นี่  โตท่ีนี่  เห็นมาต้ังสิบกวาป  ยังไมเคยไดยิน
วามีเสียงปน  เสียงอะไรซักที” 

(พระพรชยั  สิริภทฺโท) 
 

Mr. Steward  Latton ไดพูดวา  “มานั่งต้ังแตแปดโมงเชา  ยังไมเห็นมีใครลงไปในนํ้าเลย
และก็ไมเห็นมีใครข้ึนมา จากนํ้าท้ังฝงไทยและฝงลาว  เห็นแตเพียงแมน้ําโขงไหลผานไปตามปกติ  
ไมมีใครลง  ไมมีใครข้ึนมาจากน้ําเลย  ไมเช่ือวาคนจะทําได”  

 
“ตั้งแตมานั่งตรงนี้  ยังไมเห็นมีใครลงไปในนํ้าเลยนะ  แมแตเรือก็ไมเห็นมาเลย  แลวคน

ลงไปทําตอนไหน  เปนธรรมชาติมากกวานะ” 
(Mr.Mitsuaki   Matsumoto) 

 
“ไมมีคนทํา  มันทําไมได  ก็ยังไมเห็นมีใครลงไปเลย  ตั้งแตมานั่งจองท่ีเนี้ย” 

(สุมารี   เลตตอน) 
 

ในประเด็นท่ี 4 ความเชื่อวาในแมน้ําโขงมีพญานาคจริงแตลูกไฟที่เกิดข้ึนเปน
ปรากฏการณธรรมชาติจะเห็นไดวา มีชองวางเกิดข้ึน  แตไมกวางขวางนักเปนเพียงเสนแบงแยกท่ีกั้น
ระหวางกลุมทองถ่ินท่ีมีความก้ํากึ่งอยูและกลุมนักทองเท่ียวก็ยังมีความไมแนใจ  แตความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนนี้ยังไมมีความรุนแรงมากนัก  อาจเนื่องมาจากวา พญานาคก็เปนสัตวตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง
คลาย  ๆ  กับงู  เพียงแตมีขนาดท่ีใหญกวางูปกติ  แตมีส่ิงท่ีผิดสังเกตก็คือ  ไมมีผูใดสามารถจับได 
และยังไมมีใครเคยเห็นกระดูกของพญานาคเลย  เพราะฉะนั้นจึงยังก้ํากึ่งและยังไมแนใจอยู  ไม
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สามารถที่จะใหน้ําหนักกับดานใดดานหนึ่งได   ดังนั้น  วิธีการเจรจาตอรองจึงเปนวิธีการ
ประนีประนอม  เมื่อมีการพูดถึงประเด็นนี้ 

 
รายละเอียดการสัมภาษณของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม  มีดังนี้ 
 
1. กลุมทองถ่ิน 

“ถาไมใชพญานาคทํา ทําไมไปขึ้นตรงกับวันออกพรรษา  ยังหาสิบหาสิบ ยังหาหลักฐาน
ไมได” 

(ดอน  วันวิสา ) 
 

“ไมรูเหมือนกัน แตลูกไฟมันก็ข้ึนตรงหนาเลยนะ” 
(คําสุด  ลายโยที ) 

 
“นั่นนะซิ  ก้ํากึ่งวาจะเปนยังไง” 

(พระพรชยั  สิริภทฺโท) 
 

2. กลุมนักทองเที่ยว 
 

นางจําเนยีร  เจริญสุข  ไดพูดวา “ก็ไมแนใจ  วาจะเปนพญานาคทําหรือคนทําหรือวามัน
จะข้ึนเอง  จะเปนแกสเรากไ็มรู  ก็รอเขาพิสูจนกอน  ถึงตอนนี้จะพิสูจนกันอยูแตก็ยงัไมมีใครตอบ
ไดเลย”  

 
นางสุมารี   เลตตอน  ไดพูดวา “ไมแนใจ  วาพญานาคทําหรือวาเปนปรากฏการณ

ธรรมชาตินะ”  
 

นายสุคนธ  เมฆเนย  ไดพูดวา “ไมแนใจเหมือนกัน ไดไปนั่งดูตั้งแตหกโมง เย็น  ดวย
ความต่ืนเตน  หลังจากท่ีเห็นก็มีความไมแนใจ ยังหาสิบหาสิบอยู”  

 
ในประเด็นท่ี 5  ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจการมีอยูจริงของ

พญานาคซ่ึงจะมีปรากฏการณธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ  และประเด็นท่ี 6 ความเช่ือท่ีขัดแยง
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กับประเพณีทองถ่ิน  โดยถือวาวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของทองถ่ินนั่นเอง  ซ่ึงท้ังสองประเด็น  นี้กลุมทองถ่ินท่ีไมมีการพูดถึง จะมีเพียงกลุมนักทองเท่ียว
เทานั้นท่ีพูดถึง  เนื่องมาจากวา กลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวและเปนคนนอกพ้ืนท่ี  มาแคคร้ังคราว  
จึงไมมีความผูกพันกับพญานาค  และมองไปในลักษณะของการหาผลประโยชนจากวัฒนธรรม
ประเพณีมากกวา  ดังท่ี        Mr. Steward  latton  ไดพูดวา  “วัฒนธรรม  เปล่ียนไปตามอํานาจเงิน  
ตัวอยางเชนท่ีขอนแกนเม่ือสองปที่แลว  เขาไดเห็นการเปล่ียนแปลงคือผูหญิงนุงส้ัน  ก็ไมเห็นมีใคร
วาอะไร  นี่คือการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม มาจากอํานาจเงิน  มาครอบงําท่ีขอนแกนก็เหมือนกัน  
เหมือนอยางท่ีแมน้ําสองสีท่ีอุบลราชธานี  ท่ีมีแตโรงแรมเต็มไปหมด” 

 
ดังนั้นจะเห็นไดวามีชองวางเกิดข้ึน  แตยังไมกวางขวางมากนักเปนเพียงเสนแบงแยกท่ีมี

ความบางเบามาก  เนื่องจากเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีพูดถึงประเด็นนี้และเปนคนกลุมนอย  สวนกลุม
ทองถ่ินจะไมมีการพูดถึง  ชองวางและเสนแบงแยกท่ีกั้นเขตแดนระหวางกลุมทองถ่ินและกลุม
นักทองเท่ียวนี้เกิดจากความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและทุนนิยม  จึงมีวิธีการเจรจาตอรองโดยการ
ใชวิธีการประนีประนอม  เมื่อมีการพูดถึงสองประเด็นนี้จึงทําใหกลุมตัวอยางสามารถอยูรวมกันได   

 
อยางไรก็ตามประเด็นความเช่ือท่ีมีความขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินท้ังหกประเด็นนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการเก็บความรูสึกถึงความขัดแยงอันแทจริงไวในใจจะไมแสดงออกมา  
แตจะมีการแสดงออกมาเม่ือมีการพูดถึงประเด็นนี้เทานั้น  ซ่ึงอาจเนื่องมาจากลักษณะนิสัยของคน
หนองคายท่ีเปนคนมีน้ําใจ   มีความออนโยนเปนคนไทยแท  จึงเปนอีกสาเหตุท่ีเลือกใชวิธีการ
ประนีประนอม เปนวิธีการเจรจาตอรองกับประเด็นความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 

 
ตอนท่ี  4    ผลการวิเคราะหความคาดหวังและวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟ 

พญานาคทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 

ความคาดหวังในประเพณีบั้งไฟพญานาค 
 
  จากการลงพื้นท่ีในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังกับ

ประเพณีบ้ังไฟพญานาคใหสามารถดํารงอยูตอไปในยุคโลกาภิวัตน  โดยไดเก็บขอมูลจาก 
1. กลุมทองถ่ิน 

1.1 กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
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1.2 กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
2. กลุมผลประโยชน 
3. กลุมนักทองเท่ียว 
 

โดยแตละกลุมมีความคาดหวังดังนี้ 
 

1.  กลุมทองถ่ิน 
1.1  กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
 
โดยสวนใหญแลวกลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคมี

ความเช่ือและความคาดหวังอยากจะใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูตอไป  เนื่องจากประเพณีบ้ัง
ไฟพญานาคนี้มีมานานแลว  และมีตํานานท่ีเลาสืบตอกันมาอยางยาวนาน  ถึงแมวาในจังหวัด
หนองคายจะมีความเจริญ  ความทันสมัยเขาถึงแลวก็ตาม  และรวมไปถึงเด็กรุนใหมท่ีเขาไปศึกษา
ตอในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะไดรับวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาใชในชีวิตประจําวันแลวก็ตาม 

 
ตามที่นายไพรัตน   ภาสอน  หัวหนาชางทําเรือไฟของวัดโพธ์ิชัย  ไดพูดถึงความ

คาดหวังกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัตนวา  “ก็คาดหวัง  อยากจะใหประเพณีนี้มี
ตลอดไปความเจริญทางดานวิทยาศาสตร  ความเจริญทางดานตาง  ๆ  มันไมมีทางหรือเหตุผลท่ีจะ
มาลางความเช่ืออันนี้ไดอยูแลว เพราะมีมานานแลวมันซึมเขาไปอยูในสายเลือดแลว  เปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตไปแลวดวย  เด็กสมัยใหมก็ยังแบงความคิดของเขาได  วาในความจริงเขาก็ยังคงกินขาว
เหนียวอยู  ความทันสมัยก็มีในตัวของพวกเขา”   

 
นายประมวล  พรมเรืองเดช  ชางทําเรือไฟของวัดโพธ์ิชัย  ไดพูดเสริมวา  “ก็มีมาเปน

ตํานาน  ก็สืบสานตอไปเร่ือย  ๆ  ทําไปเร่ือย  ๆ  ถึงแมวาจะมีความเจริญเขามาก็ไมเกี่ยวกัน  เพราะ
ประเพณีก็คือประเพณีจะสืบตอไปเร่ือย  ๆ  มันจะไตเตากันไปแตละรุน”   

 
นอกจากน้ีนายประมวลไดพูดถึงความคาดหวังกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคหลังจากท่ีมี

รายการทีวีและภาพยนตรออกมานําเสนอเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ินของเขาอีกดวยวา  “คนหนองคาย
จะไมยุงเกี่ยวกับเร่ืองอ่ืนเลย  เพราะวาบานเราไดทํากันมานานแลว  ทํามาตลอดจะไมสนใจกับ
ภายนอกเลย  ใครจะมาทําอะไร  พูดอะไรคนหนองคายไมสนใจอยูแลว  คนท่ีอ่ืนจะคิดอยางไร  ก็
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เร่ืองของเขา  แตถาอยากรูวามันจริงไมจริงใหมาดูเอง  คิดเอาเอง  แตก็คาดหวังใหเขามาดูกอนท่ีเขา
จะตัดสินใจวาเปนคนทําหรือปรากฏการณธรรมชาตินะ”    

 
นายบัญญัติ  บูชากุล  ประธานอบต. จุมพล  อําเภอโพนพิสัย  ไดบอกกับผูวิจัยวา  “เราก็

ตองคิดใหถูกวา  หนังก็คือหนัง  หนังคือเร่ืองท่ีสรางข้ึนเพื่อความบันเทิง  ถามวาถาเปนจริงอยางท่ี
หนังสรางข้ึนนะโลกท้ังโลกอยูไมไดครับ  ดูเร่ืองอะไรตางก็เวอร  ๆ  ยิงกันท้ังนั้น  ผมก็โอเค  ทําใจ
ได”  

 
นายสาโรจน   เราวิลัย นักประชาสัมพันธ จังหวัดหนองคาย 
“ผมก็คาดหวังอยากจะใหอยูนาน  ๆ  แตการจะทําอะไรท่ีใชเวลายาวนานมันก็ตองมี

จุดยืนแลวมันจะยั่งยืนไดนาน  ๆ ดูอยางช่ืองานเห็นไหมหนองคายจะมีปญหาช่ืองานตลอดไมมี
เอกลักษณแตหลังจากนี้ไปคงจะใชช่ือนี้ตลอดแลวละนะ  ใชช่ือวาประเพณีบ้ังไฟพญานาคใชช่ือนี้ก็
เพราะวามีคําวาพญานาคยังไง  มันเปนความเช่ือของทองถ่ินท่ีเขานับถือพญานาคกันแลวมันจะไดอยู
ไดนาน  ๆ”   

 
1.2  กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
 
กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค  มีความคาดหวัง

กับประเพณีบั้งไฟพญานาคในลักษณะท่ีคลายคลึงกับกลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน
ประเพณีบ้ังไฟพญานาค  คือ  คาดหวังอยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูตอไป  ถึงแมวาใน
ปจจุบันนี้สังคมจะมีความเจริญแลวก็ตาม  แตไมอยากใหลบหลูในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน  การที่กลุม
ตัวอยางคาดหวังใหประเพณีนี้ดํารงอยูตอไป  มีสาเหตุเนื่องมาจากวาประเพณีนี้ไดสืบทอดกันมา
อยางยาวนานแลวและลูกไฟนี้มีท่ีจังหวัดหนองคายท่ีเดียว  รวมท้ังยังเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจอีกดวย 

 
“คาดหวังไมอยากใหมาลบหลู  ไมดูหม่ิน คือ ใหเกียรติหรือยอมรับกันบาง  คือมันจะ

เปนการทําลายน้ําใจผูเฒาผูแก  ซ่ึงสมัยกอนนี้เขาบอกวาเขาเห็นเปนลูกไฟข้ึนมาแลวและคนรุนหลัง
นี้เคยเห็นไหม  มันก็ลักษณะเดียวกันท่ีผูเฒาผูแกเคยพูดเปนบ้ังไฟข้ึนมา คาดวาในอนาคต  มันก็คง
จะตามไปตามวิวัฒนาการของมนุษยนี้แหละ   ผมคิดนะเพราะเทาท่ีสังเกตกอนป 2500  แลวก็หลัง  
2530  มันเปล่ียนไปคาดวาเจาของส่ิงท่ีเราคนหาไมพบนี้  จะพัฒนาตนเองใหเขากับบรรยากาศ  
เดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนกันแลว  พญานาคนี้จะอยูท่ีเดิมคงอยูไมได  ผมคิดวาในเม่ือพญานาคมีการ
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เปล่ียนแปลงมาตั้งแตตน  จนถึงตรงนี้ทานก็คงจะดําเนินการตอไปใหมันมีความเจริญเทากับของ
มนุษยคาดวานะ  จะไดมีลูกไฟขึ้นตอไป  ใหรุนลูกรุนหลานไดดูกันบางนะ” 

(พันธ   บูชากุล) 
 
“อยากใหดํารงอยูตอไป  ถึงแมวาสังคมท่ีเจริญแลวก็อยากจะใหอยูตอไป  ใครมาพูด

อะไรก็ไมสนใจ  เพราะมันเปนการเหนี่ยวโนมจิตใจของเด็ก  เราเอาขอมูลตรงนี้ไปปอนใหเด็ก  ให
ความรูแกเด็กมันจะมีจิตใจออนนอมตอพระพุทธศาสนา” 

(ประยูร   บุตตะโยธี) 
 
“คาดหวังใหอยูตอไปนะ  เพราะประเพณีนี้มีมาต้ังแตสมัยโบราณแลว  จังหวัดอ่ืนไมมี

มันเปนของชาวอําเภอโพนพิสัยมาตั้งแตไหนแตไร  เปนเอกลักษณ เปนเมืองบ้ังไฟพญานาค  ไปอยู
ในจังหวัดอ่ืนก็ภูมิใจเพราะเปนจังหวัดเดียวท่ีมีบ้ังไฟขึ้น” (สมพร   จันทรหอม) 

“อยากจะใหดํารงรักษาตอ  ๆ  ไป  ไมอยากใหผูใดมาทําลาย  เพราะวามันเปนแนวทางที่
ดีอยูแลวใชไหมละ  ดึงดูดใหคนรูจัก  หนึ่งรูจักพุทธศาสนามากข้ึน  สองรูจักดึงนักทองเท่ียว  ก็
อยากจะมาดู  ผูท่ีเคยเห็นก็มาอีกมาแลวก็อยากมาอีก  ผูท่ียังไมเคยมาก็อยากมา  ก็เปนอยางนี้  มันเปน
ประเพณีท่ีดีอยูแลว” 

(พระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร) 
 
สรุป  จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหไดวากลุมทองถ่ินท่ีประกอบไปดวยกลุม

ทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค  และกลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค  ซ่ึงมีความคาดหวังกับประเพณีบ้ังไฟพญานาค  ไป
ในทิศทางเดียวกัน  คืออยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารงอยูตอไปไดถึงแมวาในปจจุบัน
นี้จะมีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรแลวก็ตาม  และไมอยากใหคนนอกพ้ืนท่ีรวมถึงนักทองเท่ียวท่ี
เขามาทองเท่ียวในจังหวัดหนองคายหรือเพื่อมาคอยดูปรากฏการณประเพณีบ้ังไฟพญานาคเม่ือเขา
มาแลว  มาลบหลูประเพณีทองถ่ินของชาวหนองคาย  เพราะเปนความเช่ือของชาวหนองคายและยัง
ถือวาเปนเอกลักษณของชาวหนองคายดวย  รวมทั้งเปนส่ิงท่ีทําใหรูจักพระพุทธศาสนามากข้ึนอีก
ดวย 

 
2.  กลุมผลประโยชน 
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กลุมผลประโยชนจํานวน  10  คน  มีความคาดหวังอยากจะใหประเพณีบ้ังไฟพญานาค
ดํารงอยูตอไปนาน  ๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและเปนมรดกใหรุนลูกรุนหลาน  เปนส่ิงคูบานคูเมือง
อยางท่ีนางอภิญญา    บูชากุล  ไดพูดวา  “ตัวพี่มีความคาดหวังใหประเพณีนี้มันดํารงสืบตอไปใน
สังคมท่ีมันเปล่ียนไป  เพราะพ่ีวาส่ิงนี้เปนมรดกใหรุนลูกรุนหลานไดรูจัก”   

 
นายสมเกียรติ  สิทธิพิสัย  เจาของรานขายไอศกรีม  ไดพูดวา “ก็อยากใหอยูนาน  ๆ เปน

ส่ิงคูบานคูเมืองไปเลย”   และนายสมเกียรติสิทธิพิสัยไดพูดเสริมถึงความคาดหวังหลังจากท่ีมีทีวี  
ภาพยนตรนําเสนอประเพณีบ้ังไฟพญานาควา  “ท่ีมีหนังมีไอทีวีมายิ่งทําใหคนอยากมาพิสูจน  อยาง
นี้ยิ่งทําใหประเพณีอยูไดนานข้ึนอีกซิ  เพราะวาทีวีมาพูดมากเทาไหรก็ยิ่งมากระตุนอีกดวยซํ้า  เพราะ
คนเขาก็สงสัยกันใหญเลย  ก็ยิ่งอยากรูอยากเห็นใหญเลย  แบบนี้ก็ตองมาดูดวยตาตัวเองวาเปนยังไง
ใชไหมละ”  

 
นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางท่ีมีความคาดหวังอยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยู

ตอไป  โดยอยากใหลูกไฟข้ึนและมีคนมาดูมาก  ๆ  ถึงแมยังไมรูวาลูกไฟนี้เกิดจากอะไรกันแน  ซ่ึง
ความคาดหวังนี้  อิงมาจากความเช่ือในศาสนาพุทธ  ดังท่ีนายพุฒ  ดานิติ  ประธานโครงการ Home 
stay  บานจอมแจง  ไดพูดวา  “ถาลูกไฟไมข้ึนก็ตองรอ  มันตองข้ึน  ไมข้ึนมากก็ข้ึนนอย  ถาไมข้ึน
จริง  ๆ  ก็ใหรูกันไปวาหมดแลวพุทธศาสนา ทานวาไว 5,000 ป  แค 2,546 ปก็หมดแลว”  

 
นายพุฒ   ดานิติ  ไดพูดเพ่ิมเติมหลังจากท่ีมีส่ือมวลชนออกมานําเสนอเกี่ยวกับประเพณี

ทองถ่ินวา  “ก็อยากใหดํารงอยูตอไป  ทําอยางทุกวันนี้ก็ดีแลว  แตก็อยาไปโทษอยางท่ีไอทีวีเขา
พิสูจนก็ปลอยใหเขาไปพิสูจน  ก็อยากจะใหไอทีวีมาพิสูจนอีกที  ในใจนะ  เพราะผมก็อยากรู
เหมือนกันวาเปนยังไง  เพราะวาดูจริง  ๆ ไอทีวีดีนะ  เจาะลึกหลาย ๆ  อยางไดประโยชนหลาย ๆ  ใน
สวนราชการก็มีเยอะ  ปราบยาบา  ไอทีวีมีสวนนะเจาะถึงได  ไอทีวีก็สวนของไอทีวี  เราก็สืบทอด
ดํารงรักษาประเพณีของเราไป  ทําตอไปเร่ือย  ๆ”   

 
นางยุน  สุริษา  ประธานกลุมแมบานเกษตรกรหมูบานจอมแจง  ไดพูดวา  “ก็ยังคาดหวัง

วาใหลูกไฟข้ึนเยอะ  สวนคนท่ีเช่ือไมเช่ือก็มาดูกันเอง”  
 
นายกฤษฎา  กรวยสวัสดิ์  เจาของรายขายกาแฟสด  ไดพูดถึงความคาดหวังในประเพณี

บ้ังไฟพญานาควา  “ก็อยากใหมีตอไป  เพราะวาคนรุนหลังเขาจะไดเห็นวัฒนธรรมท่ีดี  ๆ  เพราะวา
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ตอนเชาเขาจะมีการตักบาตรเทโว  ก็เปนวัฒนธรรมบางทีคนท่ีเขาทํางาน  เขาก็ไมไดทําบุญ  เขาก็ถือ
โอกาสมาทําบุญ  กลับบานมาทําบุญ  พอกลางคืนก็มานั่งดูบ้ังไฟก็เปนการสังสรรคไปในตัวดวย” 

 
นายกฤษฎายังไดพูดเสริมถึงความคาดหวังของเขา  หลังจากท่ีมีภาพยนตรและทีวีออกมา

นําเสนอประเพณีทองถ่ินวา  “อยากใหมีคนมาดูเยอะ  ๆ  ถึงไอทีวีเขาจะบอกวาคนยิงหรือวามีหนังมี
อะไรก็เถอะ  แตตัวเรายังคาดหวังวาอยากจะใหคนมาดูเยอะ”   

 
จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมผลประโยชน  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีความ

คาดหวังอยากจะใหลูกไฟข้ึนตอไปและรวมไปถึงมีความคาดหวังอยากจะใหมีคนมาดูมาก  ๆ  เพื่อ
ประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถท่ีจะดํารงอยูตอไปไดในทามกลางความเจริญของเทคโนโลยีและ
ความเจริญทางดานวิทยาศาสตร  และโลกาภิวัตนไดเขามาเปนแรงเสริมซ่ึงมีการเผยแพรขาวสารของ
ประเพณีใหกระจายกวางไกลออกไป  ทําใหเกิดสภาพไรพรมแดน  เม่ือผูรับขาวสารก็เกิดอยากมี
ประสบการณตรง  แมแตชาวตางชาติเขาก็เช่ือ   นอกจากน้ีโลกาภิวัตนไดทําใหเกิดการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม  คือวัฒนธรรมทองถ่ินสามารถรองรับกับโลกาภิวัตนหรือวัฒนธรรมตางชาติไดอยางไม
เคอะเขิน  แตในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาประเพณีไวดวย  การเขามาของโลกาภิวัตนในจังหวัด
หนองคาย  ผูคนก็จะรับแนวคิดวิทยาศาสตร  แตในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเปนตัวของตัวเอง  
เหมือนกับวาแนวคิดวิทยาศาสตรก็รับเพียงเปลือกนอก  แตแกนขางในจริง  ๆ  ฉันก็ยังคงเปนคน
หนองคาย  และฉันก็ยังเช่ือในเร่ืองของพญานาคอยู  รวมท้ังโลกาภิวัตนยังทําใหเกิดสภาพการโหย
หาอดีตของคนท่ีไปเท่ียว  คนท่ีไปดูงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคเพราะวาไปเพื่อโหยหาอดีต  หา
ความเช่ือหรือแสวงหาอะไรบางอยาง  และโลกาภิวัตนยังกอใหเกิดความขัดแยงระหวางความเช่ือ
ทางวิทยาศาสตรกับศาสนา  ซ่ึงมันจะมาพรอมกับการหมุนตัวของโลกาภิวัตน 

 
3.  กลุมนักทองเที่ยว 

 
จากการพูดคุยกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  ผูวิจัยพบวานักทองเท่ียว

มีความคาดหวังอยากจะใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูตอไป  ดังนี้ 
 
นางจําเนียร    เจริญสุข ชาวอุบลราชธานี 
“ก็ใหมีอยูไปเร่ือย  ๆ เปนประเพณีของเขาตามความเช่ือของเขา  และมันก็พอดีกับออก

พรรษาดวยนะ  คนเขาก็หยุดทํางานกันก็มาเท่ียวดูกันได”  
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นายสุคนธ    เมฆเนย ชาวนนทบุรี 
“ประเพณีนี้มันก็ตองดํารงอยูสืบทอดอยูแลว  เพราะทํากันนานแลว  สืบทอดไปก็ไม

เสียหายอะไร   ประเพณีนี้จริง  ๆ  มันไมไดข้ึนอยูกับลูกไฟพญานาค  มันเปนการทําบุญชวงออก
พรรษาของชาวพุทธ เพียงแตมีการอิงบ้ังไฟพญานาคมาเสริม  ถาไมมีการทําบุญประเพณีนี้ก็จะหมด
ไปโดยปริยาย  ก็คาดหวังวาจะดํารงอยูจนกวาศาสนาพุทธจะสูญส้ินเลย”   

 
นายกิตติคุณ     มูลสาร ชาวกรุงเทพมหานคร 
“ก็อยากใหมีไปเร่ือย  ๆ  มีตลอดไป  อยางไหลเรือไฟ  ดึงดูดนักทองเท่ียวดี  จังหวัดมี

รายไดประชาชนในพ้ืนท่ีดวย  คนหนองคายเขานาจะดํารงรักษาประเพณีนี้ไวนะ  โลภาภิวัตนก็ไป
ของ     โลกาภิวัตน  การพัฒนาของดานวิทยาศาสตรอะไรไป  ความเจริญ  ความกาวหนาอะไรก็ไป
ของเขา  แตตรงนี้ตรงจุดท่ีโบราณของเกาเคยเช่ือมา  มันก็ไปในสวนของใครของมัน  แนวคิดผมนะ
ก็คือโลกาภิวัตนก็โลกาภิวัตน  ตรงนี้ก็ยังอยูไมใชวาจะใหเขางมงายนะ  ใหเขาถือเปนวัฒนธรรมเรา
ยังเปนพุทธศาสนาอยู  ถาเราไปโลกาภิวัตนกันหมด  อาจจะลืมจารีตประเพณีของเราดวยเหมือนกัน
นะ  มันก็ไมดีใชไหมละ  ”    

 
Mr.Steward   latton ชาวอังกฤษ 
“คาดหวังวายังมีอยูตอไป  เพราะวานี่คือเมืองไทย  ปรากฏการณมันเกิดที่นี่มาหลายพันป

แลว  โรงแรมท่ีหนองคายอาจจะสรางใหม ใหใหญกวาเกา  แตตรงท่ีผมนั่งอยูนี้ไมเปล่ียนแปลง  แต
อาจเปล่ียนโรงแรมในเมืองใหมันใหญข้ึนก็ได”   

 
Mr.Mitsuaki  matsumoto ชาวญ่ีปุน 
“ก็นาจะมีอยูตอไปนะ  เพราะเปนประเพณีเกาแกของท่ีนี่  เปนการแสดงใหเห็นถึง

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  จะไดใหนักทองเท่ียวไดชม เขามาศึกษาวัฒนธรรมความเช่ือเปนแบบนี้
นะ  เพราะวาหาดูยาก  เดี๋ยวนี้มีแตเทคโนโลยีเหมือนกันหมด  ไมคอยแตกตางกัน  มาเมืองไทยได
เห็นวัฒนธรรมไทย ทําใหเมืองไทยมีช่ือเสียงไปดวย”  

 
สรุป  จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหไดวา  กลุมนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศมีความคาดหวังเหมือนกันคือ  อยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูตอไป  ถึงแม
ปจจุบันนี้จะเปนยุคโลกาภิวัตนก็ตาม  เนื่องจากเปนประเพณีเกาแกของชาวหนองคาย  และตรงกับ
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ชวงเทศกาลออกพรรษาพอดีจึงเปนประเพณีท่ีมีความเก่ียวพันกับศาสนาพุทธและเม่ือนํามาผนวก
รวมกับความเช่ือของทองถ่ินจึงกลายเปนประเพณีท่ียิ่งใหญ  จึงทําใหจังหวัดหนองคายมีช่ือเสียงเปน
ท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  รวมท้ังยังเปนหนาเปนตาของจังหวัด
หนองคายและประเทศไทยอีกดวย 

 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  รวมท้ังจากการสนทนากลุม  สามารถสรุป

ไดวากลุมตัวอยางท้ังสามกลุมมีความคาดหวังในประเพณีบ้ังไฟพญานาคใหสามารถดํารงอยูตอไป
ในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากประเพณีบ้ังไฟพญานาคนั้นเปนประเพณีเกาแก
ท่ีมีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน  ประกอบกับเปนประเพณีท่ีมีความเช่ือในเรื่องของพญานาค
รวมอยูดวยซ่ึงเปนความเช่ือของคนทองถ่ินท่ีไดเลาสืบตอกันมาอยางยาวนานเชนกัน   รวมท้ัง
ประเพณีบ้ังไฟพญานาคน้ันจัดข้ึนตรงกับเทศกาลออกพรรษา  จึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหประเพณี
บ้ังไฟพญานาคสามารถดํารงอยูตอไปไดในทามกลางยุคโลกาภิวัตน 
วิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

 
จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางท้ังสามกลุม

มีวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัตนท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึง
สามารถแบงออกไดเปน  6  วิธี  ดังนี้ 

 
วิธีท่ี  1 ใชหลักของพระพุทธศาสนา 
มีกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  จํานวน  7  คน  ท่ีนําหลักของพระพุทธศาสนามาเปนส่ิงยึด

เหนี่ยวและนอมนําจิตใจใหกับเด็กรุนใหมอยูในศีลธรรมไมใหหลงระเริงไปตามความเจริญของ
เทคโนโลยี  ความทันสมัยท่ีไดรับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก  ตามท่ีกํานันอารี    วิบุตร  ไดพูดวา  
“ก็ใชวิธีการนําพระพุทธศาสนาเขามาผูกมัดใจเด็กเอาไว  เพราะวาบ้ังไฟพญานาคนี้ก็เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนาดวย  มันก็จะงายหนอย  เพราะนับถือศาสนาพุทธกันท้ังนั้น”  (กลุมผลประโยชน) 

 
“เขาทางศาสนาจะดีกวา  เพราะศาสนาจะปรับปรุงจิตใจของคนใหออนชอยลง  ใหคน

อยูในธรรมะ  คนจะมีศีลธรรมมากข้ึน  เด็ก  ๆ  ก็จะไดไมลืมไมท้ิงวัฒนธรรมประเพณีเกา  ๆ” 
(ประยูร   บุตตะโยธี  กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของงานประเพณ)ี 
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 “ก็มันเปนชวงออกพรรษาพอดี  คนแกไปทําบุญกัน พวกเด็ก ๆ  วัยรุนก็จะไดมีโอากส
เขาวัดเราก็นาจะใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชนนะในการอบรมเด็กรุนใหม  โดยใชหลักของพุทธ
ศาสนา” 

(สุคนธ  เมฆเนย  กลุมนักทองเท่ียว) 
 
และอีกประการหนึ่งท่ีกลุมตัวอยางใชหลักของพระพุทธศาสนาเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ

เพื่อใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูตอไปถึงรุนลูกรุนหลาน  โดยการสวดมนตขอพรจากพระให
ลูกไฟข้ึนเยอะ  ๆ  ดังท่ีนางฉวีวรรณ  เหลาหนา  ไดพูดวา  “แมจะทํายังไง  ใหอยูถึงรุนลูกรุนหลานก็
ใชวิธีสวดมนตของพรพระใหข้ึนเยอะๆ  เพราะถาไมมีลูกไฟขึ้น  ประเพณีนี้ก็จะหายไป”   

(กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของงานประเพณ)ี 
 
 
 
วิธีท่ี 2  การอนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
มีกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมท่ีใชวิธีการอนุรักษประเพณีทองถ่ินโดยการร้ือฟนประเพณี

แบบด้ังเดิมข้ึนมาใหมและถายทอดจากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหม  เพ่ือประเพณีสามารถดํารงอยู
ตอไปได จํานวน 17  คน 

 
“ก็พยายามดึงจุดท่ีลืมไปแลวใหกลับมาใหรูวาคือคุณคาของคนท่ีนี่  ก็อยางเชนการไหล

เรือไฟปนี้พึ่งจะรณรงคแตยังไมชัดเจน  เพราะวาคนท่ีรณรงคยังไมซ้ึงกับวัฒนธรรม  เพราะวาเปน
คนนอกและคนรุนใหมขาดตอน  สมมุติวาคนอายุ  60 ถึง 100 ป  รุนหนึ่ง  คนอายุ 59-30 เปนอีกรุน
หนึ่ง อายุ 29-0  เปนอีกรุนหนึ่ง  รุนอายุระหวาง 29-0 ป  ไมมีเลย  มันจะหายไปเลยของความสํานึก
ในเร่ืองของการไหลเรือไฟ  เปนเพราะวาตอนท่ีเขาเกิดมาจนถึงอายุ 29 เขาไมเคยเห็น  แตคนอายุ
ระหวาง 59-30 มาอบรมมาร้ือฟน ฉะนั้นคนรุน 29-0 จะตองไปศึกษากับคนรุน 59-30 ใหมากข้ึน  
สังคมมันเปล่ียนแปลงไป  จนกระท่ังไมเคยเห็นเลย  จะทํายังไงใหคนรุน 29-0 ไดรูไดเห็น  เพราะคน
รุนนี้จะตองเปนคนรุน 59-30 ตอไป  มันก็จะเปนการถายทอดไปเปนรุน  ๆ  ประเพณีก็จะอยูตอไป
ได” 

(สาโรจน   เราวิลัย กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของงานประเพณ)ี 
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“ทําตอไป  การไหลเรือไฟ มันตองมีทุน  อยางทางวัดโพธ์ิชัย  ก็พอมีเงินอยูบานถึงทาง
ราชการไมชวยก็ไมเปนไร  เพราะทางวัดมีเจาภาพ  สวนวัดอ่ืน  ๆ  ถาทางราชการไมชวยก็ชาวบาน
เขาก็จะลงขันกันก็สามารถทําไดลูกหลานจะไดมาดู” 

(ไพรัตน  ภาสอน  กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของงานประเพณ)ี 
 
“พวกผมก็พึ่งจะอายุ 17-18 ป  ผมก็อยากจะอนุรักษ ก็ทําตามประเพณีเขา  ไมอยากให

สูญหายเพราะเปนประเพณีท่ีมีมานาน  และก็มีท่ีหนองคายท่ีเดียว  เวลาพวกผมไปอยูท่ีอืนผมก็ภูมิใจ
เพราะเปนจังหวัดเดียวท่ีมีบ้ังไฟขึ้น” 

(อภิชาติ   ศรีจันทร  กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของงานประเพณ)ี 
 
“ประเพณีเราเปนแบบนี้ก็ตองรักษาไวใหลูกหลานสืบทอดตอไปเร่ือย  ๆ  ถึอวาตอนนี้

ไปถึงดาวอังคารไดแลว  แตวาทางวัฒนธรรมมันก็ตองอยูดวย” 
(ยุน  สุริษา กลุมผลประโยชน) 

 
“เด็กสมัยนี้อาจจะหลงไปเหมือนกัน  บางคร้ังบางคราวแตคิดวาเด็กทุกวันนี้มันดี  ตอน

แรกอาจจะหลงไปกับสีสัน  วิทยาศาสตรสมัยใหม  พอโตเขาจะกลับมาของเขาเองนะ  เราก็ตอง
รักษาประเพณีนี้เอาไวไมอยางนั้นมันก็จะหลงลืมไปเลย” 

(พุฒ  ดานิติ กลุมผลประโยชน) 
 
“ก็ใหคนหนองคายเขาสืบทอดประเพณีไหลเรือไฟของเขาไปเร่ือย ๆ ทําไปเร่ือย ๆ ทํา

ไปตลอดใหตกทอดไปเปนรุน ๆ” 
(ทรงพล  อ่ิมน้ําขาว  นักทองเที่ยวชาวไทย) 

 
ก็คนแถวน้ีชวยกันอนุรักษทําตอไปเร่ือย ๆ เปนประเพณีของบานเรา  ทําไวใหคนอ่ืนมาดู 

เพราะวาไมไดมีแตลูกไฟอยางเดียวนะ  มันมีหลาย  ๆ  อยาง งานมันมีหลายอยางแขงเรือยาวอยางนี้  
บุญนั้นบุญนี้” 

(พระอธิการประยุทธ  ปภสฺสโร กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของงานประเพณ)ี 
 
วิธีท่ี  3   การใหเกียรติและไมลบหลูประเพณีทองถ่ิน 
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มีเพียงกลุมตัวอยางสองคนเทานั้นท่ีใชวิธีการใหเกียรติและการไมลบหลูตอประเพณี
ทองถ่ินนี้   เนื่องมาจากกลุมตัวอยาง เปนผูเฒาผูแกท่ีมีความเช่ือและมีความนับถือพญานาค  รวมท้ัง
ยังเปนผูท่ีไดเห็นรอยและส่ิงประหลาดท่ีคาดวาจะเปนพญานาคอีกดวย  ดังเชนท่ีนายพันธ   บูชากุล  
ไดพูดวา  “เดี๋ยวนี้เราทําในลักษณะหนึ่งคือ  รวมความคิดกันวาใหเกียรติเขา  ไมลบหลู  โดยการ
บวงสรวง  เพราะมันยังพิสูจนไมไดเลย  เราก็ตองเช่ือไวกอนตามแบบโบราณ  มันก็ไมเสียหาย  พอก็
เปนคนหนึ่งท่ีเปนคณะกรรมการบวงสรวง”  

(กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของงานประเพณ)ี 
 
“ก็บวงสรวงพอทาน  เปนการไมลบหลูทาน  ขนาดจะทําเข่ือนยังตองขอขมาพอทาน

กอนเลย” 
(พวงทพิย   บูชากุล กลุมผลประโยชน) 

 
 
 
 
วิธีท่ี 4  ปลอยไปตามธรรมชาติ 
กลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  จํานวน  6  คน  ท่ีมองวาทุกส่ิงทุกอยางใหปลอยไปตาม

ธรรมชาติ  ตราบใดท่ีแมน้ําโขงไมแหงประเพณีบ้ังไฟพญานาคก็ยังคงสามารถดํารงอยูตอไปได 
 
“ไมตองไปทําอะไรเลย  เพราะวามันตองเปนไปเร่ือย  ๆ  อยูแลวละ  ไมสืบทอดมันก็ไม

หายมันก็ไมเส่ือม”    
(ส.ต.อ.สุพรรณ   แกวอาด กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของงานประเพณ)ี 

 
“มันก็มีของมันไปเร่ือย  ๆ  ธรรมชาติตรงนี้ตราบใดท่ีแมน้ําโขง  มันไมแหง  มันก็ยังมี

ข้ึนอยูดี  เวนแตเปลือกโลกจะเปล่ียนดานธรณีวิทยาจะเปล่ียนแปลง” 
(ร.ต.ท.นาวก  หาธรรมวงศ กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของงานประเพณ)ี 

 
“ท่ีจริงมันเปนปรากฏการณธรรมชาติ  มันจะอยูเปนสิบป  เปนรอยปจนพ่ีแกเฒา  จะไม

วายังไงมันก็จะอยูตอไป  เพราะวามันก็หลายรุนแลว” 
(อภิญญา   บูชากุล กลุมผลประโยชน) 
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“มันเปนธรรมชาติ  มันตองมีอยูแลวแหละ” 

(ธีระวัฒน  วงศกิจติเดช กลุมผลประโยชน) 
 
“ก็ปลอยไปตามธรรมชาติ  เพราะมีกันมานานแลว” 

(ดวงประเสริฐ  วงษศักดิ์ดา นักทองเท่ียวชาวลาว) 
 
วิธีท่ี 5  ใชการประชาสัมพันธ 
กลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  จํานวน  5  คน  มีวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของ

ประเพณีทองถ่ิน  โดยการใชการประชาสัมพันธผานส่ือตาง  ๆ  ไมวาจะเปนหนวยงานของทาง
ราชการ บริษัทเอกชน  อินเตอรเน็ต  ทีวี รวมถึงการพูดปากตอปาก ดังท่ี Mr.Steward  Latton “ใช
ทางอินเตอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึงไดท่ัวโลก  ใคร  ๆ  ก็สามารถเขามาดูมาอานไดสะดวก เปน world  
wide web (www.)” 

(นักทองเท่ียวชาวอังกฤษ) 
 
“ผมคิดวานาจะดํารงรักษา  ชวยกันพูดในส่ิงท่ีดีใหมันอยูได  ไมใชทําลาย  พูดดวย

วิธีการสดก็แลวแตจะใหมีประเพณีนี้ไปเร่ือย  ๆ  โดยท่ีเราไมไดทําบ้ังไฟเนี้ยแหละ” 
(สมเกียรติ  สิทธิพิสัย กลุมผลประโยชน) 

 
“ตองโปรโมท  โฆษณา  ประชาสัมพันธใหคนรูจักมาก  ๆ  จะไดมาดูกัน” 

(กฤษฎา   กรวยสวัสดิ ์กลุมผลประโยชน) 
 
“ก็ตองมีการเผยแพรอะไรออกไป  อาจจะมีการใชทีวี  การทองเท่ียวแหงประเทศไทยให

เขามาชวย  อยางตัวของผมเองก็ชวยประชาสัมพันธ  บางคร้ังท่ีไปโพนพิสัย” 
(ประมวล   พรมเรืองเดช กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของงานประเพณ)ี 

 
วิธีท่ี 6  วิธีผสมผสานระหวางการอนุรักษประเพณีทองถ่ินรวมกับการประชาสัมพันธ

ผานส่ือตาง ๆ 
มีเพียงกลุมนักทองเท่ียวจํานวนสามคนเทานั้นท่ีมีวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของ

ประเพณีทองถ่ินเปนแบบผสมผสานระหวางการอนุรักษประเพณีทองถ่ินรวมกับการประชาสัมพันธ
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ผานส่ือตาง  ๆ  เนื่องจากในประเทศของนักทองเท่ียวท่ีอาศัยอยูนั้นไมมีประเพณีท่ีมีประวัติความ
เปนมาอยางยาวนานเชนนี้  และมีเร่ืองของศาสนาเขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงถือวาเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ
เปนประเพณีท่ีมีความเชื่อของทองถ่ินรวมอยูดวย  นาจะมีการอนุรักษประเพณีไปเร่ือย  ๆ  โดยนําส่ือ
สมัยใหมมาชวยในการทําประชาสัมพันธ  ตามท่ีนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนกลาววา 

 
“มันเปนประเพณีท่ีมีความสวยงาม  ไมวาจะเปนเรือไฟหรือความเช่ือของคนท่ีนี่ท่ีมีการ

แสดงแสดงสีเสียงใหนักทองเท่ียวไดดู  ไดรูวิถีชีวิตของคนท่ีนี่ผานประเพณีนี้  ควรจะมีการเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ต  ใหเปนท่ีรูจักของชาวโลก” 

(Mr.Mistsuaki  Matsumoto นักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน) 
 
Mrs.Akei  Matsumoto  ไดกลาวเสริมวา “ท่ีฉันและสามีมาท่ีหนองคายน้ีก็ไมรูหรอกนะ  

ฉันจึงอยากจะใหมีการเผยแพรมาก ๆ รับรองวาเม่ือคนตางชาติหรือคนท่ีญ่ีปุนท่ีเขารู  เขาจะตองมาดู
แน ๆ เหมือนกับปรากฏการณท่ีเกิดท่ีข้ัวโลกเหนือ  ซ่ึงประชาชนท่ัวไปรูเร่ืองนี้ก็จะจองเคร่ืองบินไป
ดูปรากฏการณลําแสงเหนือ  หรือปรากฏการณธรรมชาติท่ีปลาวาฬผสมพันธุกัน  คนท่ีรูก็จะจองตั๋ว
ลงเรือไปดูกันในทะเลเลยนะ”  

“ก็อนุรักษไวมันก็ไมเสียหายอะไรและควรทําประชาสัมพันธใหมากกวานี้  เพราะมัน
ไมใชทําใหหนองคายมีช่ือเสียงอยางเดียวนะ  มันยังเปนช่ือเสียงของประเทศไทยอีกดวย  คนไทย
นาจะชวยกัน” 

(Mr.Tony  Cotto นักทองเท่ียวชาวสกอตแลนด) 
 
จากการสัมภาษณและการสนทนากลุม จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางท้ังสามกลุมมีวิธีการ

ปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีทองถ่ินท่ีคลายคลึงกัน  โดยจะใชวิธีการอนุรักษประเพณี
ทองถ่ินมากท่ีสุด 17 คน จาก 40 คน  รองลงมาคือ ใชหลักของพระพุทธศาสนา  7 คน จาก 40 คน  
วิธีปลอยไปตามธรรมชาติ  6 คน จาก 40 คน  วิธีใชการประชาสัมพันธ  5 คน จาก  40  คน  ใชวิธี
ผสมผสานระหวางการอนุรักษประเพณีทองถ่ินรวมกันการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ  3 คน จาก 
40 คน และ 2 คน จาก 40 คน ใชวิธีการใหเกียรติและไมลบหลูประเพณีทองถ่ิน 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเร่ือง  “การใหความหมายและเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค
ในยุคโลกาภิวัตน”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวน
รวม การสัมภาษณ  และการสนทนากลุม  โดยผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

 
1. เพื่อศึกษาถึงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในทามกลางยุคโลกาภิวัตน

ของกลุมทองถ่ิน  กลุมท่ีไดรับผลประโยชน  และกลุมนักทองเท่ียว 
2. เพื่อศึกษาถึงการมองตัวเองในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถ่ินในกลุมทองถ่ิน  กลุมท่ี

ไดรับผลประโยชน  และกลุมนักทองเท่ียว  ซ่ึงอาจมีผลตอการใหความหมายและ
เหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค 

3. เพื่อศึกษาถึงการใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีในกลุมทองถ่ินและกลุม
นักทองเท่ียวและเพ่ือศึกษาถึงเสนแบงแยกระหวางความเช่ือทางศาสนาและความเปน
วิทยาศาสตรและการเจรจาตอรองของคนทองถ่ินในประเพณีบ้ังไฟพญานาค 

4. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟ
พญานาคในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
1. การใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาคในทามกลางยุคโลกาภิวัตน 
 
กลุมทองถ่ิน 

กลุมทองถ่ิน แบงออกเปน  2  กลุม  คือ 
1. กลุมทองถ่ินท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
พบวามีการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคหนักไปในดานปรากฏการณ

ธรรมชาติมากท่ีสุด 
2. กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาค 
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พบวา กลุมทองถ่ินท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีบ้ังไฟพญานาคจะมีการ
ใหความหมายไปในดานปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนามาก
ท่ีสุด 

 
กลุมผลประโยชน 

การใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคของกลุมผลประโยชนนั้น  มีการให
ความหมายหนักไปทางดานเปนปรากฏการณธรรมชาติรวมกับพญานาคตามความเช่ือทางศาสนา  
และเปนท่ีนาสังเกตวามีกลุมตัวอยางท่ีใหความหมายในดานทุน (เศรษฐกิจ)  เพียงคนเดียว   

 
กลุมนักทองเที่ยว 

สวนใหญแลวกลุมนักทองเที่ยวจะใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคไปในดาน
ปรากฏการณธรรมชาติ  โดยถือวาเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เพยีงแตคนทองถ่ินนํา
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นมาผูกรวมกับความเช่ือของทองถ่ิน 
 
2. การมองตัวเองในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน 

 
พบวา ปจจัยดานความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนามีผลตอการใหความหมายและเหตุผล

การดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคมากท่ีสุด  เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนไทย  มี
การนับถือศาสนาพุทธ  จึงมีความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนาท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึงมีความแตกตางจาก
กลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  ท่ีมีการนับถือศาสนาตางกัน  จึงมีความเชื่อและกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีไมเหมือนกัน 

 
และยังพบวาปจจัยดานการเปดรับส่ือของกลุมทองถ่ิน  นอกจากจะมีการเปดรับขาวสาร

จากส่ือสารมวลชนและการส่ือสารระหวางบุคคลแลว  ยังมีการเปดรับขาวสารจากการส่ือสารกับ
ความเช่ือทองถ่ิน  ซ่ึงเปนการส่ือสารดวยสัญลักษณกับพญานาค  ตามความเช่ือวาพญานาคกับคน
สามารถติดตอส่ือสารกันได  โดยทําการส่ือสารผานทางจิตระหวางคนกับพญานาค  เชน รอย
พญานาค  มะพราวพญานาค  และพิธีการบวงสรวงพญานาค 
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สวนปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตกและการเขาถึงเทคโนโลยีนั้น  จะสังเกตไดวา
กลุมทองถ่ินมีการบริโภคสินคาตะวันตกและการเขาถึงเทคโนโลยีคอนขางสูง  ซ่ึงในขณะท่ีกลุม
ทองถ่ินยังอาศัยอยูริมแมน้ําโขง  แตกลุมคนทองถ่ินก็ยังมีการบริโภคสินคาตะวันตกและการเขาถึง
เทคโนโลยี  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวา  อีกซีกหนึ่งของสมองของคนทองถ่ินยังรับรูความเช่ือ
เกี่ยวกับพญานาค  กลาวคือ  กลุมทองถ่ินยังไมท้ิงรากเดิมของตัวเองไป 

 
3.  การใหเหตุผลของการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

 
กลุมทองถ่ิน 

มีการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค  ไปในทิศทางเดียวกันหมดคือ  
ประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารงอยูได เนื่องมาจากเปนประเพณี / วัฒนธรรมเกาแกท่ีมีการสืบ
ทอดกันมาอยางยาวนานและเปนความเช่ือของทองถ่ินมากกวาจะเปนเศรษฐกิจ/สังคม 

 
กลุมนักทองเที่ยว 

มีการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในดานประเพณี / วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ / สังคม  ท้ังสองอยางรวมกัน  เพราะท้ังสองอยางเปนส่ิงท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ทําให
ประเพณีสามารถดํารงอยูตอไปได 
 
เสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินระหวางความเชื่อทางศาสนาและความเปนวิทยาศาสตรและ 
วิธีการเจรจาตอรอง 
 

จากการศึกษาหาเสนแบงแยกของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในกลุมทองถ่ินและกลุม
นักทองเท่ียวจากประเด็นความเช่ือของประเพณีทองถ่ิน   6 ประเด็น ดังนี้ 

- ความเช่ือวาพญานาคมีจริงและลูกไฟเกิดจากพญานาคจริง 
- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน  โดยถือวาบ้ังไฟเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติ 
- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวาบ้ังไฟเปนฝมือมนุษย  
- ความเช่ือวาในแมน้ําโขงมีพญานาคจริง  แตบ้ังไฟที่เกิดข้ึนเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติ 
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- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจการมีอยูจริงของพญานาค  
ซ่ึงจะมีปรากฏการณธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ 

- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยถือวาวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน   
ถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นเอง 

 
จากประเด็นความเช่ือของประเพณีทองถ่ินท้ังหกประเด็นนี้  พบวา มีเสนแบงแยกของ

ประเพณีทองถ่ินระหวางความเช่ือพื้นบาน  และความเปนวิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตน  อยูใน
กลุมทองถ่ินและกลุมนักทองเท่ียว  แตเสนแบงแยกนี้มีความบางเบามาก  จนไมสามารถรูสึกไดวามี
ความแตกตางและความขัดแยงเกิดข้ึน  เนื่องจากเสนแบงท่ีเกิดข้ึนนี้เปนเพียงแคเสนกั้นเขตแดน
ระหวางความเชื่อพื้นบาน  และความเปนวิทยาศาสตรเทานั้น  ยังไมมีความรุนแรงมากนัก  คน
ทองถ่ินจึงมีวิธีการเจรจาตอรองเมื่อมีประเด็นความขัดแยงในประเพณีทองถ่ินโดยการใชวิธีการ
ประนีประนอม  ซ่ึงการประนีประนอมในท่ีนี้จะอยูในฐานคิดเชิงวิทยาศาสตรในระดับหนึ่งและรูสึก
วาชาวบานจะประนีประนอม  เพราะยังไมมีหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตรท่ีจะมายืนยันได  จะเอา
ความเช่ือกันจริง  ๆ  มาชนกันก็ไมใช  และยังไมมีใครใหคําตอบท่ีชัดเจน  ส่ิงท่ีบอกไดคือมีใน
บันทึก  จากคําบอกเลาหรือในพระไตรปฎกเทานั้น  

 
4. ความคาดหวังในประเพณีบั้งไฟพญานาค 
 

กลุมตัวอยางท้ังสามกลุมมีความคาดหวังอยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารง
อยูตอไปได  โดยกลุมตัวอยางมีวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค  6       
วิธีดวยกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะใชวิธีการอนุรักษประเพณีทองถ่ินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
วิธีการใชหลักของพระพุทธศาสนา  ปลอยไปตามธรรมชาติ  วิธีใชการประชาสัมพันธผานส่ือตาง  ๆ  
และวิธีผสมผสานระหวางการอนุรักษประเพณีทองถ่ินรวมกับการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ และ
วิธีการใหเกียรติและไมลบหลูประเพณีทองถ่ินตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 

การใหความหมายของประเพณีบั้งไฟพญานาคในทามกลางยุคโลกาภิวัตน 
 

กลุมตัวอยางท้ังสามกลุมมีการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคออกเปน 6  
ความหมาย  คือ 

 
 

ความหมายท่ี  1  ใหความหมายในดานเปนปรากฏการณธรรมชาติ   
ความหมายท่ี  2  ใหความหมายในดานเปนพญานาคตามความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ความหมายท่ี 3 ใหความหมายในดานเปนปรากฏการณธรรมชาติผสมปนเปกับพญานาค 

     ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ความหมายท่ี  4  ใหความหมายในดานเปนทุน (เศรษฐกิจ) 
ความหมายท่ี  5 ใหความหมายในดานเปนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  โดยไมสนใจการ 

        มีอยูจริงของพญานาค 
ความหมายท่ี  6  ใหความหมายในดานเปนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีนํามาใชเปน 

     ประโยชนทางเศรษฐกิจ 
 

จะเห็นไดวาการใหความหมายประเพณีบ้ังไฟพญานาคของกลุมตัวอยางนั้นจะไดรับ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน  ระบบทุนนิยมและรวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ี
เปนพื้นฐานหลักในกระบวนการพัฒนาการของมนุษยชาติและเกิดข้ึนมาพรอม  ๆ กับการท่ีมนุษย
รูจักวัฒนธรรม  เพราะความสามารถทางวัฒนธรรมของมนุษย (ซ่ึงเกิดจากความสามารถในการใช
ภาษา) ทําใหมนุษยประดิษฐ  สรางศิลปะ  สัญลักษณ  พิธีกรรม  เคร่ืองใชไมสอย  เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตหลากหลายตาง ๆ  กันไป  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยวามนุษยตองไปอยู
ในสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศนท่ีตางกันไป มนุษยตองทําความเขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรม  เพราะวัฒนธรรมคือผลผลิตทางปญญา  อารมณ  และจิตวิญญาณของ
มนุษย  การมีวัฒนธรรมจะชวยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณได (อมรา  พงศาพิชญ, 2545) 

 
จากขอมูลขางตนพบวา  การเติบโตของทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมไดแทรกซึมเขาสู

ชนบทและผลักดันใหคนหนุมสาวหลงในความทันสมัย  และนอกจากนี้ทุนและบรรษัทขามชาติ 

DPU



 141

ตาง  ๆ  เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยกระตุนใหเกิดกระบวนการ McDonaldization แพรกระจายอยาง
มหาศาล  ขยายกิจการเขาไปสูพื้นที่ตาง ๆ   ท่ีคาดวาจะไดผลกําไรรออยูเบ้ืองหนา  และส่ือมวลชนยัง
มีสวนชวยบรรษัทขามชาติในการกําหนดหรือสงผลตอความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม  เพราะส่ือ
จะทําหนาท่ีโดยตรงในการโฆษณาสินคาและบริการใหกับบรรษัทขามชาติเหลานี้   ซ่ึงผลท่ีตามมา
คือการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมโลก  ตามแนวคิดของจอรจ  ริทเซอรและตามแนวคิดของ Sohiller ท่ี
กลาวไววา ทุนนิยมสมัยใหมจะประสานการครอบงําอยางเปนระบบและสมบูรณแบบใหครอบคลุม
ทุกมิติของชีวิตไมวาจะเปนความสัมพันธในระบบการทํางาน  ความสัมพันธระหวางบุคคล  การ
บริโภค ฯลฯ  ในการครอบงํานี้ส่ือมวลชนสมัยใหมจะเปนกลไกสําคัญท่ีสุด 

 
จากการที่กลุมตัวอยางใหความหมายเปนปรากฏการณธรรมชาติ  เนื่องจากกลุมตัวอยาง

ไดทราบวามีบุคคลที่มีความนาเช่ือถือออกมาทําการพิสูจนกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน  จนกลายเปน
ทฤษฎีมนัสและประกอบกับมีหนวยงานทางราชการในกรุงเทพมหานครท่ีทราบขาว  อาทิ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ทําการ
ประดิษฐหุนยนตรปลาทูนา เพื่อนํามาพิสูจนกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแมน้ําโขง    

 
การท่ีกลุมตัวอยางใหความหมายในดานเปนพญานาคตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  

เนื่องจากกลุมตัวอยางมีการอิงความเช่ือมาจากพุทธประวัติ ท่ีมีพญานาคเขามาเกี่ยวของกับ
พระพุทธเจารวมถึงตํานานความเช่ือของการอุปสมบทท่ีจะมีการเรียกผูอุปสมบทวา “นาค” และจาก
ตํานานความเชื่อของทองถ่ินท่ีมีความเกี่ยวของกับพญานาคท่ีมีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน  
รวมท้ังภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดตาง ๆ นอกจากนี้การท่ีกลุมตัวอยางไดเห็นรองรอยของพญานาค 
ซ่ึงทําใหกลุมตัวอยางมีการโยงความเช่ือวาพญานาคมีจริงเขามาดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ             
F.de saussure (1974)  ในเร่ืองของสัญญะวิทยาท่ีไดกลาวถึง  Semiotics  Analysis  ซ่ึงเปนการใช
สัญลักษณเพ่ือบงบอกความหมาย  โดยมีกระบวนการใหความหมายท่ีนําไปสูการถอดรหัสรวมกัน  
จนพัฒนากลายเปนมายาคติหรือความเช่ือรวมกัน  และเมื่อมาถึงจุดนี้แลวก็จะพัฒนาไปในข้ันของ
ของอุดมการณ  

 
การท่ีกลุมตัวอยางใหความหมายในดานเปนทุน (เศรษฐกิจ) และการนําวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ินมาใชเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ    เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวาปจจุบันนี้มีความ
เปล่ียนแปลงไปมาก  มีการแขงขันกันมากข้ึน  มีการเนนการทําโปรโมททําใหเกิดการทองเท่ียว
พรอมกับมีทุนเขามาภายในทองถ่ิน การนําเอาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินมาเปนจุดขายทําใหมี
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ประชาชนจากท่ัวสารทิศแหมาดูกัน  จนทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายดีข้ึนโดยเฉพาะเหลา
แมคา  ขายนํ้า-อาหาร  รวมถึงชาวบานท่ีรวมตัวกันเปดหมูบานเปนโฮมสเตยใหนักทองเท่ียวเขาพัก
และยังเผ่ือแผไปถึงจังหวัดอุดรธานี เฉพาะโรงแรมถูกจองเต็มตั้งแตตนป   สวนกลุมท่ีมีหัวคิดอีก
กลุมก็จะถายวีดีโอไวขาย   ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินก็เปนสวนหนึ่งท่ีนําเขาสูกระบวนการ
โลกาภิวัตน  โดยการเขาระบบทุนนิยม  เพราะจะทําใหคนรูจักและพากันมามากข้ึน   ดังนั้นจะเห็น
ไดวาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินกับโลกาภิวัตนสามารถท่ีจะเดินไปดวยกันได  ซ่ึงพบวาสอดคลอง
กับแนวคิดระบบทุนนิยม (กาญจนา  แกวเทพ, 2544)  ซ่ึงในปจจุบันนี้เกิดการแขงขันการจัดงาน
ประเพณีทองถ่ินตามจังหวัดตาง ๆ  ของภาคอีสาน  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการมีความหมายและ
ความสําคัญในระดับโลกท่ีมีผลมาถึงดานเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรม  เชน  การดึงดูด
นักลงทุน  นักทองเท่ียว  นักอุตสาหกรรม ฯลฯ   

 
2.  การมองตัวเองในเชิงสัมพันธกับประเพณีทองถ่ิน 

 
แมวากลุมตัวอยางท้ังสามกลุม จะมีความหลากหลายกันในปจจัยดานของวัย / เพศ / 

กลุมการศึกษา / ศาสนา / ชาติพันธุ แตมีปจจัยทางดานวัฒนธรรม ความเช่ือและกิจกรรมทางศาสนา  
อาทิเชน  ประเพณีการแขงเรือ  ประเพณีการไหลเรือไฟ  พิธีการบวงสรวงพญานาค  เขามาเปนตัว
ผสมผสานระหวางความแตกตางของแตละบุคคล  โดยมีวัฒนธรรมและประเพณีเปนตัวส่ือกลาง  
เพราะเร่ืองของพิธีกรรมเปนระบบสัญลักษณเพื่อการสื่อสารท้ังส้ินและเปนการชักนําผูคนท่ีอยู
รวมกันหรือในสังคมเดียวกันมาพบปะกัน  กอใหเกิดความรูจักและสัมพันธกันข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ G.H.Mead  ท่ีไดกลาววา  คนท่ีอยูรวมวัฒนธรรมเดียวกันจะมีระบบการตีความหมาย
สัญลักษณของสังคมรวมกัน  แมจะไมเหมือนกันท้ังหมดทีเดียว 

 
สวนปจจัยทางดานการเปดรับส่ือ  ปจจัยดานการบริโภคสินคาตะวันตกและการเขาถึง

เทคโนโลยีจากการสัมภาษณและการสังเกตการณ  พบวา กลุมทองถ่ินมีการเปดรับส่ือและบริโภค
สินคาตะวันตก  รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีคอนขางสูง  แตก็ยังไมท้ิงรากของตัวเองวาเปนคนลุม
แมน้ําโขง  ท่ีมีความผูกพันกับพญานาคและยังไมท้ิงเร่ืองราวของพญานาค ส่ิงท่ีเปนแกนดั้งเดิมของ
พวกเขาก็ยังคงอยู  ถึงแมวาคนทองถ่ินจะมีการเปดรับส่ือใหม  ๆ เขามา  กลับทําใหอัตลักษณทองถ่ิน
ถูกกระตุนใหมีความเขมแข็งและเขมขนมากข้ึน  อาจจะเน่ืองมาจากวิถีชีวิตท่ียังคงมีความสัมพันธ
กับแมน้ําโขงตลอดเวลาที่จะตองไปประกอบอาชีพอยูกับแมน้ําโขง คนทองถ่ินจึงไดยินเร่ืองเลา
เกี่ยวกับพญานาคอยูตลอดเวลา  จึงเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีคนเหลานี้จะสะสมความรูความเช่ือ
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เกี่ยวกับพญานาค จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเร่ืองของพญานาคเขาไปสะสมอยูในความรับรูของคน
เหลานี้   

 
จากวิถีชีวิตความสัมพันธกับแมน้ําโขงของคนทองถ่ินแสดงใหเห็นอัตลักษณของคน

ทองถ่ินท่ียังคงรักษาความเช่ือและประเพณีทองถ่ินเอาไวไมใหแปรเปล่ียนหรือสูญหายไป ใน
ทามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตนเชนนี้  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ M. Heidegger  ไดกลาววา อัต
ลักษณหรือตัวตนทางวัฒนธรรมมีการตอสูกับกระแสโลกาภิวัตน  จึงตองอาศัยการเสริมสราง
ความรูสึกตองกลับคืนสูรากเหงาท่ีแท  ซ่ึงถือเปนหลักของความเปนตัวตนรวมกัน 

 
3.  การใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีทองถ่ิน 
 

ผูวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางมีการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคภายใต
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว ไปในดานประเพณี/วัฒนธรรม  จึงจําเปนท่ีจะตองมี
การดํารงรักษาประเพณีทองถ่ิน ใหดํารงอยูตอไป โดยทําการฟนฟูประเพณีและการประดิษฐ
สรางสรรคประเพณีข้ึนมาใหม (สุริชัย  หวันแกว, 2545)   

 
และนอกจากน้ีส่ือมวลชนสมัยใหมไดมีการนําเอาส่ือประเพณีทองถ่ินไปเพ่ือทําการ

ประดิษฐสรางสรรคใหม  ดังเชนภาพยนตรเร่ือง  15  คํ่า  เดือน  11  ซ่ึงเปนเร่ืองราวของประเพณีบ้ัง
ไฟพญานาค  ของจังหวัดหนองคาย  นําออกมาเสนอใหเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป    

 
เสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินระหวางความเชื่อทางศาสนาและความเปนวิทยาศาสตร 

 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางในประเด็นความเช่ือของประเพณีทองถ่ิน  6  ประเด็น 

ดังนี้ 
- ความเช่ือวาพญานาคมีจริงและลูกไฟเกิดจากพญานาคจริง 
- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน  โดยถือวาบ้ังไฟเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติ 
- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ินโดยถือวาบ้ังไฟเปนฝมือมนุษย  
- ความเช่ือวาในแมน้ําโขงมีพญานาคจริง  แตบ้ังไฟที่เกิดข้ึนเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติ 
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- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยไมสนใจการมีอยูจริงของพญานาค  
ซ่ึงจะมีปรากฏการณธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ 

- ความเช่ือท่ีขัดแยงกับประเพณีทองถ่ิน โดยถือวาวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน   
ถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถ่ินนั้นเอง 

 
ซ่ึงเม่ือนําประเด็นความเช่ือของประเพณีทองถ่ินท้ัง  6  ประเด็นนี้ไปถามกับคนทองถ่ิน 

(Local)  และกลุมนักทองเท่ียว (Global)  ผูวิจัยพบวา จากขอมูลขาวสารจากนอกประเทศ  มามีผลตอ
ความเช่ือพื้นบานก็เปนจริงในระดับหนึ่ง  คือ  คําตอบท่ีไดรับจากกลุมนักทองเท่ียวทีมีความเปน
วิทยาศาสตรและกลุมทองถ่ินก็จะเชื่อในเร่ืองของศาสนานั้น  โดยการนําอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของแตละคนมาตอบ คนทองถ่ินจะมีการสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมข้ึนมาวาเมืองหนองคายเปน
เมืองแหงพญานาคไมวาจะทําอะไรก็ตองมีการส่ือถึงพญานาคเสมอ  ถาไมทําอยางนั้นแสดงวาไมใช
คนหนองคาย  กลายเปน “พวกอ่ืน”   ไมใช  “พวกเดียวกัน”  หรือ  “คุณไมไดเขาขางเดียวกัน”  และ
ในขณะเดียวกันคนทองถ่ินก็มีความเปนวิทยาศาสตรและกําลังปรับเปล่ียนอัตลักษณของตนเองดวย  
เพ่ือใหผสมกลมกลืนเขากับกระแสโลกาภิวัตน  สวนกลุมนักทองเท่ียวก็นําเอาอัตลักษณของคน
สมัยใหมเขามาจับประเพณีบ้ังไฟพญานาคและก็พยายามจะทําความเขาใจความเปนพื้นบานดวย    
จึงเปนอัตลักษณท่ีแปลกแยกและมาปะทะกัน    จึงเกิดมีเสนแบงของประเพณีทองถ่ินระหวางความ
เช่ือพื้นบานและความเปนวิทยาศาสตรของยุคโลกาภิวัตนอยูในกลุมตัวอยาง  แตเสนแบงแยกท่ี
เกิดข้ึนนี้เปนแคเสนบาง ๆ  และแคบยังไมไดเปนรอยแตกท่ีใหญอะไร  เปนแคเสนแบงแยกเล็ก  ๆ  
ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปไดไมถึงขนาดช้ีวาเธอเปนคนอ่ืน  ฉันเปนฉัน  ใครจะมาแตะตองฉันไมได  
จึงไมสามารถรูสึกไดวามีความแตกตางและความขัดแยงเกิดข้ึน ซ่ึงแนวคิดของ Huntington (1996) 
(อางในสุกัญญา  สุดบรรทัด, 2545)  ไดกลาววา  เช้ือชาติ  ศาสนาและอารยธรรม  ดั้งเดิมกลายเปน  
“เสนแบงเขตท่ีมองไมเห็น”  (fault  lines)  เปนอารยธรรมมุสลิม  อิสลาม  พุทธ  คริสต  ท่ีมีการแยก
ออกจากกันอยางเด็ดขาด  แตเม่ือนํามาใชกับความเช่ือของประเพณีทองถ่ินท่ีไมไดมีแตปจจัยในเชิง
ของศาสนาเขามาเกี่ยวของเทานั้น  แตยังมีเร่ืองของการทองเท่ียวเขามาเกี่ยวของอีกดวย  จึงไม
สามารถนําแนวคิดของ Huntington (1996) มาอธิบายได    

 
แตอยางไรก็ตาม การที่ท้ังสองกลุมสามารถรอมชอมกันไดอาจเปนเพราะวาตางฝายตาง

ก็ยังพิสูจนกันไมได  สวนประเพณีบ้ังไฟพญานาคก็ถูกท้ังส่ือทองถ่ินและส่ือระดับสากลทําให
กลายเปนประเด็นโลก  (Gobal  Media  Event)  ทําใหคนท้ังสองกลุมเขาไปอยูในเหตุการณนี้รวมกัน
และการท่ีเขาไปอยูรวมกันเปนเพราะคนท้ังสองกลุมมีความรูสึกท่ีอยากจะมีประสบการณตรง
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มากกวาท่ีจะเขาไปรวมเพราะมีความขัดแยงกัน   ซ่ึงจากการที่มีส่ือทองถ่ินและส่ือระดับสากลเขามา
สรางประเพณีบ้ังไฟพญานาคใหกลายเปนประเด็นโลกไดนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของ 
M.McLuhan ในเร่ือง “หมูบานโลก”  ท่ีกลาววา การพัฒนาของส่ือสมัยใหมท่ีสามารถเอาชนะ
อุปสรรค  ดานพื้นท่ีและกาลเวลาได  ซ่ึงทําใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดสะดวก  รวดเร็วและ
ชัดเจน  โดยไมมีพรมแดน  ในเชิงภูมิศาสตรเปนอุปสรรคตอการบริโภคขอมูลขาวสารของบุคคลอีก
ตอไป 

 
ภาพท่ี  34   แผนภาพเสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินระหวางความเช่ือทางศาสนา 

             กับความเปนวิทยาศาสตร 
 

 
 
 

จากแผนภาพ  อธิบายไดดังนี้  เสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ินในกลุมทองถ่ินและกลุม
นักทองเท่ียวจะเห็นไดวาเสนแบงแยกนี้จะสลับกันไปมาระหวางความเช่ือทางศาสนา/ความเช่ือทาง
พื้นบานกับทัศนะความเปนวิทยาศาสตรหรือธรรมชาติจะมีความก้ํากึ่ง กลับไปกลับมาไดโดยจะไม
เอียงไปขางใดขางหน่ึงไมมีการขึงตึง  หรือไมใหน้ําหนักกับดานความเชื่อพื้นบานและไมไดให
น้ําหนักกับทัศนะความเปนวิทยาศาสตร  ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไมไดมีการตัดสินใจอยาง
เด็ดขาดวา ฉันจะตองเปนอยางนี้และฉันจะรับคนอ่ืนไมไดเลย กลุมตัวอยางยังคงมีความก้ํากึ่งอยู คือ

นํ้าหนักกับความเช่ือทางศาสนา/
ความเช่ือทางพ้ืนบาน 

นํ้าหนักกับทัศนะ 
ความเปนวิทยาศาสตรหรือ
ธรรมชาติ 

เสนแบงแยกของประเพณี 
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บางทีก็เช่ือความเปนวิทยาศาสตร  แตบางทีความเช่ือทางศาสนาก็หนาเช่ือเหมือนกัน จึงเปนสาเหตุ
ใหเสนกั้นเขตแดนนี้มีความบางเบา  โดยเฉพาะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาวไทย  นับถือศาสนา
พุทธเหมือนกัน  จึงมีพื้นฐานของความเช่ือท่ีใกลเคียงกัน  จึงมีวิธีการประนีประนอมเปนวิธีการ
เจรจาตอรอง เพื่อใหทุกฝายบรรลุเปาหมายรวมกันและคงความสัมพันธท่ีดีตอกันไวดวย 

 
เสนแบงแยกท่ีสลับกันไปมานี้แสดงใหเห็นวา  เสนแบงแยกนี้สามารถเปล่ียนแปลงไป

ไดอยูเร่ือย  ๆ  แลวแตวาจะอยูในเหตุการณหรือประเด็นไหน  ท้ังนี้จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีวิธีการ
เจรจาตอรองกับประเด็นความขัดแยงท่ีสอดคลองกับแนวคิดการจัดการความขัดแยง (วรานนท  ตั้ง
จักรวรานนท, 2546)  ท่ีกลาวไววา  ถานักเจรจาตอรองฝายใดฝายหนึ่งพยายามอยางยิ่งยวดท่ีจะไดรับ
ส่ิงท่ีเขาตองการ  อีกฝายหน่ึงจะตองพยายามเขาใจฝายนั้น  ๆ  อยางมาก  โดยใหพยายามเขาใจวา
สถานการณในการเจรจาตอรองของแตละคนนั้นแตกตางกัน  รวมไปถึงใหพยายามใชเหตุผลตอกัน
ใหมากข้ึนดวย  โดยไมใชการโตเถียงกัน  วิธีการที่ดีก็คือท้ังสองฝายจะตองพิจารณาถึงทางเลือกท่ี
สามารถตกลงรวมกันไดและหลีกเล่ียงการยืนยันความแตกตางเหลานั้นตอกัน  

 
นอกจากนี้ยังมีเสนแบงแยกของคนอีกกลุมหนึ่งท่ีมีความแตกตางจากกลุมทองถ่ินและ

กลุมนักทองเท่ียวอยางชัดเจน  นั่นก็คือกลุมของนักวิทยาศาสตร  ขาราชการ  นักวิชาการ อาทิเชน
นายแพทยมนัส  กนกศิลป  ท่ีใชประสบการณในขณะท่ีเปนกุมารแพทย  ประจําโรงพยาบาล
หนองคาย  ซ่ึงสรุปวาเปนปรากฏการณธรรมชาติ  โดยเกิดจากกาซมีเทนและไฮโดรเจนอันเปนผล
พวงของกระบวนการหมักในหลุมลึกใตแมน้ําโขง   แตในอีกดานหน่ึงก็มีความเชื่อท่ีสวนกระแส
ของ  รศ .มนตรี   บุญ เสนอ   อาจารยสาขาวิ ชา เทคโนโลยีการผ ลิต   คณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเช่ือวาบ้ังไฟพญานาคเปนฝมือของมนุษย  ไมใชปรากฏการณธรรมชาติใด ๆ 

 
จากความเช่ือของท้ังสองทานนี้แสดงใหเห็นถึงเสนแบงแยกท่ีแยกออกจากกลุมชาวบาน

และกลุมนักทองเท่ียวอยางเห็นไดชัด  และเสนแบงแยกท่ีเกิดข้ึนนี้จะไมมีการกลับไปกลับมา จะเปน
เสนตรง  คือมีการตัดสินใจอยางเด็ดขาดไปแลววาฉันจะยืนของฉันอยางนี้  เพราะฉันไมเช่ือ  ฉันจะ
เช่ือของฉันอยางนี้  จึงเปนสาเหตุใหเกิดเสนแบงแยกท่ีมีความเขมขนมากกวากลุมตัวอยางท่ีผูวิจัย
ทําการศึกษา 
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4.  ความคาดหวังในประเพณีบั้งไฟพญานาค 
 

เม่ือวิเคราะหจากความคาดหวังของกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  คือ  กลุมทองถ่ิน  กลุม
ผลประโยชน  และกลุมนักทองเท่ียว  พบวา คาดหวังอยากใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคสามารถดํารง
อยูตอไป  ถึงแมวาจะมีกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วเขามาภายในทองถ่ิน  
รวมท้ังมีส่ือมวลชนสมัยใหมออกมานําเสนอประเพณีทองถ่ินในประเด็นตาง  ๆ  โดยมีการดํารง
รักษา ฟนฟูและอนุรักษประเพณี  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการดํารงอยูรวมกัน  ท่ีไดกลาววา  ภายใต
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็วมักจะเกิดการฟนฟูประเพณีและการประดิษฐ
สรางสรรคประเพณีข้ึนใหมควบคูกัน (สุริชัย  หวันแกว, 2545) 

 
วิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาค 

 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม  มีวิธีการปฏิบัติการเพื่อการดํารงอยูของ

ประเพณีบ้ังไฟพญานาค  6  วิธีดวยกันคือ ใชหลักของพระพุทธศาสนา  การอนุรักษประเพณีทองถ่ิน  
การใหเกียรติและไมลบหลูประเพณีทองถ่ิน  ปลอยไปตามธรรมชาติ  ใชการประชาสัมพันธ และ
วิธีการผสมผสานระหวางการอนุรักษประเพณีทองถ่ินรวมกับการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ   

 
เม่ือวิเคราะหจากวิธีการปฏิบัติเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคของกลุม

ตัวอยางท้ังสามกลุม  พบวา  มีวิธีการปฏิบัติเพื่อการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคไปในแนว
ทิศทางเดียวกัน  คือ  อยากจะใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคดํารงอยูตอไป  โดยกลุมตัวอยางท้ังสาม
กลุม  สวนใหญแลวจะเปนคนไทย  นับถือศาสนาพุทธ  จึงมีความเช่ือและประเพณีพิธีกรรมท่ี
คลายคลึงกัน  จึงมีวิธีการปฏิบัติการเพ่ือการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคใหควบคูไปกับการ
ทําบุญตามประเพณีและตามความเช่ือของทองถ่ิน  ประกอบกับกลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจาก
ส่ือมวลชนสมัยใหมในการทําประชาสัมพันธซ่ึงจะเห็นไดวา  กระแสของความตอเนื่องระหวางส่ือ
ประเพณีและส่ือมวลชนสมัยใหม ยังคงมีอิทธิพลกระทบกันและกัน (สุริชัย  หวันแกว, 2545) 

 
อยางไรก็ตาม  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางจะเปนชาวไทยและมีการนับถือศาสนาพุทธเสีย

เปนสวนใหญจึงมีประเพณี  วัฒนธรรมความเช่ือท่ีคลายคลึงกัน  และคนทองถ่ินยังคงรักษาความเช่ือ
และอัตลักษณของตนเองเอาไวไมใหแปรเปล่ียนหรือสูญหายไปตามกระแสยุคโลกาภิวัตน  ดวยการ
กลับไปสูรากเหงาของตนเอง  โดยการร้ือฟนประเพณี  วัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินและรวมไปถึง
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วิถีชีวิตประจําวัน  การประกอบอาชีพของคนทองถ่ินจะมีความสัมพันธกับแมน้ําโขงอยูตลอดเวลา  
จึงเปนการเนนย้ําความเช่ือทองถ่ินในเร่ืองของพญานาคมากข้ึน  ดังนั้น  เม่ือมีการพูดถึงประเด็น
ความขัดแยงของประเพณีบ้ังไฟพญานาค  กลุมตัวอยางยังมีความก้ํากึ่งอยูจะเก็บความรูสึกอันแทจริง
ไวในใจ  จะไมแสดงออกมา  อาจเนื่องมาจากลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีมีความออนโยน  มีน้ําใจ  
ไมอยากใหมีความขัดแยงเกิดข้ึนในทองถ่ินของตนและพ้ืนฐานความเช่ือ วัฒนธรรมท่ีใกลเคียงกัน  
จึงสามารถไปดวยกันไดและสวนปจจัยท่ีสงผลตอการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาคใหอยู
ตอไปในอนาคตไดหรือถาประเพณีบ้ังไฟพญานาคจะตองเส่ือมลงไปนั้นนาจะมาจากปจจัยในดาน
ของความเช่ือ  ความศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนา  และรวมไปถึงการนําเสนอของส่ือมวลชน  เปน
ปจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีจะทําใหประเพณีบ้ังไฟพญานาคจะเส่ือมลงหรือสามารถดํารงอยูตอไปไดใน
อนาคต 

 
อุปสรรคในการวิจัย 

 
1. ในการศึกษาประเพณีทองถ่ินท่ีมีปรากฏการณธรรมชาติรวมอยูดวยนั้น  มีเง่ือนไขอยูวา

ภายใน  1  ป  มีการจัดงานประเพณีเพียงคร้ังเดียว  จึงตองมีการเก็บขอมูลอยางละเอียด  
ครบถวน  และอยางระมัดระวัง  ซ่ึงถาขาดขอมูลในชวงงานประเพณีในชวงใดชวงหน่ึง
แลวจะไมสามารถกลับลงไปในพ้ืนที่เพื่อเก็บขอมูลซํ้าไดอีก 

2. ในการศึกษาถึงความเช่ือของทองถ่ินนั้น  ผูวิจัยตองมีความระมัดระวังในการต้ังคําถาม  
เนื่องจากผูวิจัยเปนคนนอก กลุมตัวอยางจึงไมกลาท่ีจะบอกถึงความรูสึกอันแทจริง ท่ีมี
ตอความเช่ือทองถ่ินโดยกลัววาจะถูกคนนอกมองวา  งมงาย  หรือลาหลังได  

 
ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับส่ือมวลชน 
ในการนําเสนอความบันเทิงท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับความเช่ือและประเพณีทองถ่ิน 

ส่ือมวลชนควรทําหนาท่ีเปนผูช้ีนําทาง  และนําเสนออยางเปนกลางใหกับผูชมในสังคมเทานั้น  แต
พบวาในความเปนจริงนั้น  ส่ือมวลชนและผูจัดทํารายการกลับสอดแทรกเร่ืองราวท่ีแตงเพิ่มเติมลง
ไปในการนําเสนอนั้น  เพื่อสรางความบันเทิงและสีสันของเน้ือหา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการขาย
จากผูชม  ซ่ึงบางคร้ังอาจทําใหผูชมเกิดความสับสนวาสวนใดเปนความเช่ือและประเพณีทองถ่ิน
หรือเปนเร่ืองท่ีแตงเสริมข้ึน 
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ขอเสนอแนะทางวิชาการ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ควรจะมีการใหศึกษาถึงการใหความหมายของประเพณีบ้ังไฟพญานาคในฝงลาวดวยวา
มีการใหความหมายกับประเพณีบ้ังไฟพญานาคอยางไร  เนื่องจากประเทศลาวมี
วัฒนธรรมความเช่ือและประเพณีท่ีใกลเคียงกับจังหวัดหนองคาย 

2. ในการศึกษาถึงความเช่ือทองถ่ินและเสนแบงแยกของประเพณีทองถ่ิน  ผูวิจัยพบวา
ควรจะใชวิธีการฝงตัว  อยูในพื้นท่ีท่ีจะทําการเก็บขอมูล  ซ่ึงจะไดไมเปนคนแปลกหนา 
เพื่อคนในพื้นท่ีจะไดมีความคุนเคย  และมีความไววางใจ  เช่ือใจ จึงจะไดขอมูลอัน
แทจริงท่ีมีความเขมขนมากกวานี้ 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก. 
Coding  Sheet 

แสดงการใหความหมายประเพณีบั้งไฟของกลุมตาง ๆ  ในเชิงสัมพนัธกับพุทธศาสนา, ไสยศาสตร, วัฒนธรรม, ปรากฏการณธรรมชาต,ิ   
ทุน, การทองเที่ยว, สังคมและเทคโนโลยี 

 

กลุม 
การใหความหมาย 

อื่น ๆ พุทธศาสนา ไสยศาสตร วัฒนธรรม ปรากฏการณ
ธรรมชาต ิ

ทุน 
 (เศรษฐกิจ) 

การทองเที่ยว สังคมและ
เทคโนโลยี 

 
1. กลุมทองถิ่น  
 

        

 
2. กลุมผลประโยชน 
 

        

 
3. กลุมนักทองเที่ยว 
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Coding  Sheet 
แสดงปจจัยตาง ๆ ในเชงิสัมพันธกับประเพณีทองถิ่น 

 

กลุม วัย เพศ การศึกษา การสื่อสาร ศาสนา การบริโภคสินคา
ตะวันตกและการ
เขาถึงเทคโนโลย ี

การใหความหมาย
ประเพณีทองถิ่น 

การใหเหตุผลของ
การดํารงอยู 

 
กลุม 1  

กลุมทองถิ่น 
 

        

 
กลุม 2 

กลุมผลประโยชน 
 

        

 
กลุม 3 

กลุมนักทองเที่ยว 
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Coding  Sheet 
แสดงความขัดแยงและเสนแบงแยกระหวางกลุมในประเด็นความเชื่อพืน้บาน 

 

ประเด็น 
ประเพณีทองถิ่น 

กลุม 1 (ทองถิ่น) กลุม 3 (นักทองเที่ยว) 
สรุปน้ําหนัก 
เสนแบงแยก 

วิธีการ 
ตอรอง 

การใหน้ําหนักกับ
ความเชื่อพื้นบาน 

การใหน้ําหนักกับ
ทัศนะวิทยาศาสตร 

การใหน้ําหนักกับ
ความเชื่อพื้นบาน 

การใหน้ําหนักกับ
ทัศนะวิทยาศาสตร 

1. ความเชื่อวาพญานาคมีจริงและลูกไฟเกิดจาก
พญานาคจริง 

      

2. ความเชื่อที่ขัดแยงกับประเพณีทองถิ่นโดยถือวา
บั้งไฟเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

      

3. ความเชื่อที่ขัดแยงกับประเพณีทองถิ่นโดยถือวา
บั้งไฟเปนฝมือมนุษยทําขึ้น 

      

4. ความเชื่อวาในแมน้ําโขงมีพญานาคจริง แตบั้ง
ไฟที่เกิดขึ้นเปนปรากฏการณธรรมชาติ 

      

5. ความเชื่อที่ขัดแยงกับประเพณีทองถิ่น  โดยไม
สนใจการมีอยูจริงของพญานาค  ซึ่งจะมี
ปรากฏการณธรรมชาติเปนองคประกอบสําคัญ 

      

6. ความเชื่อที่ขัดแยงกับประเพณีทองถิ่น  โดยถือ
วาวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น  ถูกนํามาใชเพื่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจของทองถิ่นนั้นเอง 
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Coding  Sheet 
แสดงการใหเหตุผลการดาํรงอยูของประเพณีบั้งไฟพญานาคของกลุมทองถิ่นและกลุมนักทองเที่ยว 

ในเชิงสัมพันธกับประเพณี / วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ / สังคม 
 

กลุม 
การใหเหตุผล 

อื่น ๆ 
ประเพณี / วัฒนธรรม เศรษฐกิจ / สังคม 

 
1. กลุมทองถิ่น 
 
 
 

   

 
2. กลุมนักทองเที่ยว 
 
 
 

   

 

DPU



 180 

ประวัติผูเขยีน 
 

นางสาวลลนา   ศักดิ์ชูวงษ   เกิดเม่ือ  29  มีนาคม  2520   เปนบุตรสาวคนท่ีสองของ            
คุณแมพะเนาวและคุณพอเส็ง  ศักดิ์ชูวงษ   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เม่ือ พ.ศ. 2541  และไดรับ
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประเภททุนผูชวยอาจารย  (T.A.) ศึกษาตอในระดับ       
บัณฑิต ศึกษา   สาขาวิ ช านิ เทศศาสตรสารสน เทศและได ทํ า ง านให แก บัณฑิต ศึกษา                        
สาขาวิชานิเทศศาสตร    ตั้งแตกรกฎาคม  2545  จนถึง  พฤษภาคม  2547 
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