ประเพณีบุญบั้งไฟ ของจังหวัดยโสธร เป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นประเพณีที่สำ�คัญของชาวอีสาน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๖
ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี อันเป็นช่วงต้นฤดูฝนก่อนเข้าสู่ฤดูการทำ�นา
วัตถุประสงค์หลักของงานบุญบั้งไฟ คือ “การขอฝน” โดยมีความเชื่อ
ในตำ�นานว่า “พญาแถน” ซึ่งอยู่บนสวรรค์ โกรธเคืองมนุษย์ที่ละเลยไม่เซ่นไหว้บูชา
จึงห้ามไม่ให้ “พญานาค” ขึ้นไปเล่นนํ้าบนสวรรค์ ทำ�ให้ฝนไม่ตกลงมายังโลกมนุษย์
นานถึงหลายปี บรรดาสรรพสัตว์จึงตกลงปลงใจให้ “พญาคันคาก” (คางคก)
นำ�ทัพไปรบกับพญาแถนบนแดนสวรรค์ จนพญาแถนพ่ายแพ้และได้ทำ�ข้อตกลงกันว่า
เมอื่ มนุษย์จดุ บัง้ ไฟทีม่ หี วั พญานาคขึน้ ไปบอกล่าวเมอื่ ใดก็ให้พญาแถนสัง่ ให้ฝนตกลงมา
ยังโลกมนุษย์
นักท่องเทยี่ วทีเ่ ดนิ ทางมาร่วมงานบุญบัง้ ไฟยโสธร จะได้พบกับบรรยากาศแห่ง
ความสุข สนุกสนาน ได้ชมขบวนแห่บง้ั ไฟทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม เรยี กว่าบัง้ ไฟ
เอ้ และขบวนแห่บั้งไฟโบราณจาก ๙ อำ�เภอ โดยในแต่ละขบวนจะมีนางรำ�ซึ่งเป็นหญิง
สาวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีสันสวยงาม ร่วมกัน “รำ�เซิ้ง” อย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวะสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวยโสธร
สำ�หรับงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ได้กำ�หนดจัดงานในวันศุกร์ เสาร์ และ
อาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมเป็นประจำ�ทุกปี แต่สำ�หรับในปี ๒๕๖๐ นี้
กำ�หนดจัดงานเพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีเวลามาร่วมเมืองยโสธร
มากขึ้น โดยกำ�หนดจัดในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

แผนที่ และ แผนผังการจัดงาน

ลานอเนกประสงค์เทศบาล
สวนสาธารณะพยาแถน
โรงแรมกรีนปาร์ค

ที่ตั้ง/สถานที่จัดงาน
•
•
•
•
•

บริเวณถนนแจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำ�เภอเมืองยโสธร : การแสดงบั้งไฟสวยงามขบวนแห่บั้งไฟ และการประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ๒๕๖๑
วิมานพญาแถน ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก : การแสดงบั้งไฟโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สวนสาธารณะพญาแถน : การจุดบั้งไฟ
ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร : มหกรรมอาหารและการแสดงดนตรี
โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค : ประกวดมิสแกรนด์ยโสธร ๒๐๑๘

กิจกรรมแนะนำ�
•
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•

ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ชมการตกแต่งขบวนรถบั้งไฟสวยงาม
และบั้งไฟโบราณ
ชมการแสดงตำ�นานพญาคันคาก
ตำ�นานบุญบั้งไฟยโสธร
ชมขบวนแห่บั้งไฟและรำ�เซิ้งของชุมชน
และอำ�เภอต่าง ๆ
การแกะสลักลายบั้งไฟโบราณ
เลือกซื้อสินค้า OTOP
และเลือกชิมอาหารอร่อยของยโสธร
ชมการจุดบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง

กิ
จ
กรรมและสถานที
จ
่
ด
ั
งานบุ
ญ
บั
ง
้
ไฟยโสธร
๒๕๖๑
กิจกรรมและสถานที่จดั งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่/วัน

A1
ถนนแจงสนิท

วันพุธที่
๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่
๑๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกรที่
- ชมการติดตั้งตกแตงรถบั้งไฟสวยงาม
๑๑ พฤษภาคม จากคุมวัด (ทั้งวัน)
พ.ศ. ๒๕๖๑ - การประกวดกองเชียร (ค่ํา)
- การประกวดธิดาบั้งไฟโก ๒๕๖๑
- ชมแสงตนไฟตูมกา (ค่าํ ) ณ สนามหนาที่วา
การอําเภอเมืองยโสธร
วันเสารที่
๑๙.๓๐
๐ น. พิธีเปด
๑๒ พฤษภาคม ๑๙.๔๕
๐ น. ขบวนมเหศักดิ์หลักเมือง ขบวน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๐.๐๐ น. การประกวดขบวนแหบั้งไฟ
สวยงามจากชุมชน
๑๓.๓๐ น. การประกวดขบวนแหบั้งไฟ
โบราณจาก ๙ อําเภอ
วันอาทิตยที่
๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

A2
A3
ลานวิมานพญาแถนและบริเวณโดยรอบ
ลานอเนกประสงคเทศบาล
- การแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP และจําหนายอาหารพื้นบานยโสธร - มหกรรมอาหารปลอดภัย
จาก ๙ อําเภอ
- การแสดงดนตรีวงแบลคไทเกอร (ค่ํา)
- คอนเสิรตโตโนแอนด THE DUST(ค่ํา)
- การแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP และจําหนายอาหารพื้นบานยโสธร - มหกรรมอาหารปลอดภัย
จาก ๙ อําเภอ
- การแสดงดนตรีวงแบลคไทเกอร (ค่ํา)
- ชมการติดตั้งและตกแตงรถบั้งไฟโบราณ (ทั้งวัน)
- คอนเสิรตปูจาน ลองไมล (ค่ํา)
๑๕.๐๐ น. สาธิตการแกะสลักลายบั้งไฟและทําบั้งไฟโบราณ
๑๕.๐๐ น. การประกวดกาพยเซิ้งบั้งไฟประเภทประชาชน
๑๙.๐๐ น. การแสดงหนังปะโมทัย ตํานานพญาคันคาก ตํานานบุญบั้งไฟ
๒๐.๐๐ น. การแสดงวงโปงลางโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- การแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP และจําหนายอาหารพื้นบานยโสธร - มหกรรมอาหารปลอดภัย
จาก ๙ อําเภอ
- การแสดงดนตรีวงแบลคไทเกอร (ค่ํา)
- ชมการติดตั้งและตกแตงรถบั้งไฟโบราณ (ทั้งวัน)
- การประกวดหนุมเมืองยศ (ค่ํา)
๑๕.๐๐ น. สาธิตการแกะสลักลายบั้งไฟและทําบั้งไฟโบราณ
๑๕.๐๐ น. การประกวดกาพยเซิ้งบั้งไฟประเภทเยาวชน
๑๘.๓๐ น. การแสดงวงโปงลางโรงเรียนบานหนองคู
๑๙.๓๐ น. การแสดงเดินแบบผาพื้นบาน Yasothon Fabric
๒๑.๓๐ น. การแสดงแสงสีสื่อผสมตํานานพญาคันคาก ตํานานบุญบั้งไฟ
- การแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP และจําหนายอาหารพื้นบานยโสธร - มหกรรมอาหารปลอดภัย
จาก ๙ อําเภอ
- การแสดงดนตรีวงแบลคไทเกอร (ค่ํา)
- ชมรถบั้งไฟโบราณที่ตกแตงแลว
- คอนเสิรต เบียร พรอมพงษ (ค่ํา)
๑๘.๐๐ น. การแสดงคณะกาพยเซิ้งบั้งไฟที่ชนะเลิศการประกวดประเภท
ประชาชนและเยาวชน
๑๙.๐๐ น. การแสดงวงโปงลางโรงเรียนเลิงนกทา
๒๑.๐๐ น. การแสดงแสงสีสื่อผสมตํานานพญาคันคาก ตํานานบุญบั้งไฟ
- การแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP และจําหนายอาหารพื้นบานยโสธร - มหกรรมอาหารปลอดภัย
จาก ๙ อําเภอ
- การแสดงดนตรีวงแบลคไทเกอร (ค่ํา)
- ชมรถบั้งไฟโบราณที่ชนะเลิศ (ทั้งวัน)
- คอนเสิรต กวาง จิรพรรณ (ค่ํา)

ข้อแนะนำ�ในการท่องเที่ยว

• เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูร้อนจึงควรแต่งกายด้วยชุดสบาย ๆ สุภาพ และควรเตรียม หมวก
		 แว่นตา และร่มกันแดด และควรสำ�รองที่พักล่วงหน้า
• การถ่ายภาพขบวนแห่ ควรถ่ายภาพในจุดที่กำ�หนด ระมัดระวังไม่ให้ไปรบกวนขบวน

การเดินทาง

เครื่องบิน : มีเที่ยวบินตรงมาลงสนามบินอุบลราชธานีทุกวัน จาก กรุงเทพฯ (Thaismiles, Nokair,
Airasia, Thai Lion air) เชียงใหม่ (กานต์แอร์) พัทยา อู่ตะเภา (Airasia) จากสนามบินอุบลราชธานี
มีรถแท็กซี่ รถเช่า รถประจำ�ทาง และรถตู้บริการ เดินทางมายังจังหวัดยโสธร
และมีเที่ยวบินตรงมาลงสนามบินร้อยเอ็ดทุกวันจากกรุงเทพฯ (Nokair, Airasia) จากสนามบินร้อยเอ็ด
มีรถเช่า รถรับจ้าง เดินทางมายังจังหวัดยโสธร
รถไฟ : จากกรุงเทพฯ ลงที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี ต่อรถเช่า รถตู้ รถประจำ�ทางมายังจังหวัดยโสธร
รถโดยสาร : มีรถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ถึงสถานีขนส่งยโสธร
รถส่วนตัว : ระยะทาง ๕๓๔ กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนหมายเลข ๒ (มิตรภาพ)
ถนนหมายเลข ๒๐๗ และ ๒๐๒ ถึงตัวจังหวัดยโสธร ใช้เวลาประมาณ ๗ ชั่วโมง

A4
สวนสาธารณะพญาแถน

A5
โรงแรมเดอะกรีนปารค

- การประกวด
มิสแกรนดยโสธร
๒๐๑๘
ณ โรงแรม
เดอะกรีนปารค (ค่ํา)

๐๘.๐๐ น. การจุดบั้งไฟ
ปฐมฤกษบั้งไฟเสี่ยงทาย
บั้งไฟติดรมแฟนซี บั้งไฟ
ขึ้นสูง บั้งไฟตางประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดยโสธร
พระธาตุพระอานนท์
		
พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุ
อานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถวัดมหาธาตุ เป็นพระธาตุ
เก่าแก่ทสี่ �ำ คัญองค์หนึง่ ในภาคอีสาน เจดียม์ ลี กั ษณะ
เป็นทรงสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุอั ฐิของพระอานนท์
ซึ่งมีแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย ส่วนยอดคล้าย
พระธาตุพนม ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ ๘
เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน มีความสูง ๒๕ เมตร ๓๐
เซนติเมตร เบอื้ งบนสุดเปน็ ยอดฉัตร และมีธาตุเล็กอีกองค์อยูด่ า้ นข้าง ซึง่ เปน็ เจดีย์
บรรจุอัฐิของเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา (อดีตเจ้าเมืองสิงห์ท่า)

พระพุทธบุษยรัตน์

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
		 “บ้ า นสิ ง ห์ ท่ า ”เป็ นที่ ตั้ ง ชุ ม ชน
แรกเริ่มของจังหวัดยโสธร เมื่อ ๒๔๖ ปีมา
แล้ว เป็นย่านการค้าตั้งแต่สมัยโบราณ และได้
มีการนำ�เข้าช่างฝีมือจากเวียดนามจำ�นวน
มากเข้ามาสร้างบ้านเรือน ทำ�ให้บ้านเรือนมีรูปแบบศิลปกรรมแบบจีนผสมยุโรปที่
เรียกว่าแบบชิโนโปรตุกีส ยุคสมัยเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือ
ให้เหน็ บนสองข้างทาง บางแห่งยังคงความสมบูรณ์อยูม่ าก บอกถึงบรรยากาศของ
ความเป็นอดีต และยังมีอาคารบ้านดินซึ่งมีอายุเก่าแก่เกือบ ๑๐๐ ปี เหลืออยู่ ให้ได้ชม

พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวงและเจดีย์พระสุก

พระพุ ท ธบุ ษ ยรั ต น์ หรื อ พระ
แก้วหยดนํ้าค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระประจำ�เมืองของ
จังหวัดยโสธรที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยูห่ ัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธร
ถือเป็¬นพระพุทธรูปประจำ�เมืองที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้างเพียง
๑.๙ นิ้ว

		
ตั้งอยู่ในเขตวัดศรีธรรมาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่
วั ด หนึ่ ง ของจั ง หวั ด ยโสธร ภายในเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระสุก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งมีตำ�นาน
เกีย่ วข้องพระพุทธรูป ๓ องค์ คือ พระสุก พระเสริม พระใส
สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ราว พ.ศ.๒๐๙๑ – พ.ศ.๒๑๑๔ พร้อม
กับพระองค์เจ้าตื๊อ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง (สปป.ลาว
ในปัจจุบัน)

หอไตรกลางนํ้า

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก

		
หอไตรอยู่ในบริเวณวัด
มหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๓๗๓ ตัวอาคารหอไตรสร้างด้วยไม้
ตัง้ อยูก่ ลางสระนาํ้ เปน็ รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
ลักษณะแบบหอไตรภาคอีสานทั่วไป มีทาง
เดินโดยรอบติดกันใต้ชายคา เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลาน พร้อมพระไตรปิฎก และตำ�รา
ต่าง ๆ ซึ่งนำ�มาจากเมืองเวียงจันทน์ ซุ้มประตูและบานประตูไม้สลักลวดลายเครือ
เถาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม การตกแต่งฝาผนังมีลวดลาย ซึ่งเป็นลักษณะ
ผสมแบบภาคกลาง

ศาลหลักเมือง
ศาลหลั ก เมื อ งยโสธรเป็ น
ศาลหลักเมอื งทีม่ ี 3 เสาแห่งเดยี วในไทย
จากพงศาวดารกล่าวว่า เมอื่ เจา้ คำ�สู
พร้อมบ่าวไพร่พากันไปหักร้างถาง
พงทีด่ งขวางท่าชี (บ้านสิงห์ทา่ ) เสร็จแล้วจะพากันปลูกบ้านเรอื นอยูอ่ าศัย จึงได้เหน็
ปาฏิหาริยข์ องผีผศู้ กั ดิส์ ทิ ธิท์ รี่ กั ษาดงแห่งนีแ้ ละพระพุทธเจา้ ใหญ่ ได้หกั ต้นไม้ใหญ่ให้
ดูเปน็ ทีน่ า่ อัศจรรย์จงึ ให้คณะหมอหนทำ�นายดู จึงรูว้ า่ เปน็ ดวงวิญญาณทีเ่ หน็ คือผี
“พระละงุม กับพระละงำ�” มาทำ�อิทธิฤทธิ์ให้ดู จึงได้นำ�ไม้ต้นนั้นมาทำ�เป็นเสา
หลักบ้าน ๓ เสาแล้วเชิญดวงวิญญาณผีทั้งสองมาสถิตเป็นองค์เจ้าพ่อรักษา
หลักบ้านเมืองมาตลอด คือเสาแรกและเสาที่สาม ส่วนผู้รักษาหลักบ้านนั้น คือเสา
ตรงกลาง ศาลหลักเมอื งนีจ้ ะประกอบไปด้วยศิลปะไทย ลาว และจีน ผสมกลมกลืนกัน

อ า ค า ร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พญาคั น คาก ตั้ ง ริ ม ลำ � ทวน
ใน บ ริ เว ณ วิ ม า น พ ญ า แ ถ น
ถื อ เป็ นจุ ด Landmark ของ
จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ถือกัน
ว่าหากใครมายโสธรแล้วไม่ได้ถา่ ย
ภาพกับพญาคันคาก ถือได้วา่ มา
ไม่ถึงจังหวัดยโสธร
การสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พญาคันคาก มาจากตำ�นานเรอื่ งราวความเปน็
มาของประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธร จังหวัด
ยโสธรจึงจัดสร้าง “วิมานพญาแถน” ขึ้นบริเวณลำ�ทวนเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่แสดง
ถึงวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญ
ของจังหวัด ในปัจจุบันภายในวิมานพญาแถนนั้นประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่
สะท้อนถึงตำ�นานบุญบั้งไฟของยโสธร คือ อาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก
และประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ สำ�หรับอาคารพญาคันคากที่เป็นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยวนั้น สร้างขึ้นเป็นรูปร่างพญาคันคากมีความสูง ๑๙ เมตร
ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการจำ�นวน ๔ ชั้น
ขณะนี้ดำ�เนินการเรียบร้อย ๒ ชั้น คือ ชั้น ๓ (ตำ�นานบุญบั้งไฟ)
และชั้น ๔ (ประวัติและอัตลักษณ์เมืองยโสธร)

