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หนังสือเรื่อง พนันพื้นบ้าน: การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถี

ชมุชน เป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัการพนนัทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการ

ศกึษาวจิยัในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 โดยมวัีตถปุระสงค์ส�าคัญเพ่ือศกึษา

บทบาทของธุรกิจการพนันต่อวิถีวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สืบทอด

กันมานาน  

การสบืทอดวฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิซึง่ด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง 

ถูกขยายความมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ มีผลให้ธุรกิจการพนันมีการเติบโตและขยายตัว

เข้าไปในพืน้ทีต่่างๆ เพิม่มากขึน้ จงึไม่ใช่เร่ืองแปลกทีส่ดุท้ายการส่งเสรมิ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจึงถูกแทรกด้วยธุรกิจการพนัน

งานศึกษาเรื่อง “ไก่ชน: จากการละเล่นสู่การพนัน” สะท้อนภาพ

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี การชนไก่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 

เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเพณีชนไก่เพ่ือความสนุกสนาน

ค�ำปรำรภ



บนัเทงิ ทัง้ในไทย ลาว พม่า กัมพชูา เวยีดนาม อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์  

ในอดตี การชนไก่จะมกีารวางเดมิพนั เพือ่เป็นรางวลัส�าหรับเจ้าของไก่ชน

ที่ชนะ แต่ในปัจจุบัน การพนันรอบเวทีชนไก่มีจ�านวนเงินที่สูงกว่าเงิน

เดิมพันหลายเท่า เช่นเดียวกัน “วัวชน: ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’” ซึ่งแต่เดิม

จะมีการจัดแข่งววัชนเฉพาะในงานประเพณสี�าคญั แต่ต่อมาการอนญุาต

ให้เปิดบ่อนววัชนอย่างเป็นกจิจะลกัษณะ มผีลให้การแข่งววัชนมปีริมาณ 

ที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ว่าต้องการอนุรักษ์วัวพันธุ์พ้ืนเมือง 

การแข่งขันถูกจัดท�าให้เป็นระบบแบบธุรกิจเพ่ือดึงดูดผู้ชมหรือนักพนัน

เข้าสู่สนาม วงเงินพนันจึงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

“บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน” บุญบั้งไฟเป็นประเพณีบุญ

เดือน 6 ในฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน เป็นการท�าบุญในวันวิสาขบูชา 

และมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน ซึ่งเชื่อว่าจะท�าให้ฝนฟ้าตกตาม

ฤดกูาล ต่อมาได้มกีารแข่งขนับัง้ไฟเพือ่หาเงนิเข้าวดั การพนนัจงึเริม่เข้า

มามีบทบาทมากขึ้น การจัดแข่งบั้งไฟขยายตัวจากการจัดเพียงเดือน 6 

เพื่อหาเงินเข้าวัด เป็นการจัดแข่งบั้งไฟเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ทุก

เดือน และกลายเป็นการลักลอบจัดแข่งบั้งไฟเพ่ือการพนันหลายวัน 

ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะในจังหวัดทางอีสานใต้  

ใน “เรอืยาว: เมื่อวิถอีนุรกัษ์ปะทะกบัการพนัน” การแขง่เรอืเป็น

ประเพณีส�าคัญในอดีต เพราะชุมชนต่างๆ ต้องอาศัยเรือในการเดินทาง

สญัจร โดยการจดัแข่งเรอืมกัจะท�าในประเพณีงานบญุส�าคญัประจ�าปีของ

ท้องถิ่น ต่อมาเมื่อการเดินทางทางน�า้มีความส�าคัญลดลง ประเพณีการ

แข่งเรือกล็ดความส�าคญัลง ต่อมาได้มกีารรือ้ฟ้ืนการแข่งเรอืเพือ่ส่งเสรมิ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีเก่าแก่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว การพนันก็ได้แทรกเข้าสู่วิถีการแข่งเรือ และธุรกิจการพนัน 

ก็มีบทบาทมากขึ้นในการจัดการแข่งเรือ
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“บ่อนงานศพ: เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย” การจัดงานศพ

เป็นประเพณีการท�าบุญให้กับผู้เสียชีวิต และในช่วงเวลากลางคืนมักจะ

มีผู้เฝ้าหรืออยู่เป็นเพื่อนศพ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะหากิจกรรมท�าในยาม

ค�่าคืน เช่น อาจจะมีการเล่นพนันกันเองบ้าง ธุรกิจการพนันได้อาศัย 

ช่องว่างนี้เข้ามายึดพื้นที่ในการด�าเนินการ โดยท�าให้ธรรมเนียมปฏิบัติ

กลายเป็นบ่อนการพนัน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันหวังว่างานวิจัยเหล่านี้จะท�าให้ทุก

ภาคส่วนของสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ถึงปัญหาจาก

ธุรกิจการพนันที่แทรกซึมเข้าสู่วิถีประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมเกิด

ความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการที่จะต้องพินิจพิจารณา

การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย และ 

สามารถควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

               

    นวลน้อย ตรีรัตน์

     ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั
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การพนนัพืน้บ้าน หมายถงึการเล่นการพนนัในหมูช่าวบ้าน โดย

อาศัยการละเล่นบางอย่างทีม่อียูเ่ดิมเป็นช่องทาง พร้อมกบัการดดัแปลง

การละเล่นนัน้โดยน�ากฎเกณฑ์การพนนัมาประยกุต์กบักฎเกณฑ์การละ

เล่น ต่อมาการพนันพื้นบ้านมีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม เม่ือผนวกกับนโยบายของรัฐ ท�าให้การละเล่น

พื้นบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการพนันในที่สุด

การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากมันถูกพิจารณาว่าส่งผล 

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และขัดต่อศีลธรรมที่สังคม

ยึดถือ 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 จ�าแนกการพนัน

เป็นสองบัญชี คือบัญชี ก. และบัญชี ข. โดยการพนันในบัญชี ก. คือการ

เล่นที่ผิดกฎหมาย เช่น ไฮโลว์ ไพ่สามใบ การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ 

ฯลฯ แต่หากรัฐบาลเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะอนุญาต ก็อนุญาตให้เล่น

ได้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา  

ส่วนการพนนัในบญัช ีข. นัน้จดัให้มขีึน้ได้ เมือ่รฐัมนตร ีเจ้าหน้าที ่



หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้  

หรือมีกฎกระทรวงอนญุาตให้จดัขึน้โดยไม่ต้องมใีบอนญุาต เช่น การเล่น

ต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งรวมถึงการ “ชนไก่”

แม้ว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อ

ควบคุมการพนัน แต่การพนันก็มิได้ลดลง และนับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ดังกรณีการพนันชนไก่ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ การขยายตัวของ

การพนันชนไก่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายควบคุมการพนันที่มีอยู่นั้นไม่

สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิในสงัคมไทย กล่าวคือ ยังมองการชนไก่

เป็นการมัว่สมุเล่นการพนนั การชนไก่เป็นการทรมานสตัว์ เป็นกจิกรรมที่

สมควรยกเลกิ ขณะทีค่นในวงการไก่ชนมทีศันคตไิปในทางตรงข้าม โดย

เห็นว่าการชนไก่เป็นการสบืทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ เป็นการอนรุกัษ์สาย

พันธุ์ไก่ชนไทยไม่ให้สูญหาย 

นอกจากนี้ การชนไก่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

คนในชุมชน รวมทั้งเป็นความสนุกสนานบันเทิงของคนกลุ่มหนึ่ง ส่วน

การเล่นการพนนัชนไก่นัน้เป็นของธรรมดา โดยเป็นเพียงการสร้างความ

ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น

วิถีไก่ชน

 

 การชนไก่เป็นกิจกรรมที่ปรากฏในทุกส่วนของโลก เฉพาะใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการชนไก่ทั้งในไทย ลาว พม่า อินโดนีเซีย 

เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ 

มกีารสนันษิฐานว่ามนษุย์สงัเกตเหน็พฤตกิรรมของไก่ป่าตวัผูท้ี่

ไก่ชน : จากการละเล่นสู่การพนัน     13 
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ต่อสูก้นัเพือ่ปกป้องอาณาเขตและเพือ่แย่งชงิตวัเมยี มนษุย์จงึน�าไก่ป่ามา

เลี้ยง และน�ามาต่อสู้กันเพื่อความสนุกสนานบันเทิง

ผู้ที่ศึกษาการพัฒนาจากไก่ป่าเป็นไก่บ้านและไก่ชน อธิบาย

ว่าพื้นฐานของการชนไก่ก็คือคน เนื่องจากก่อนการน�าไก่เข้าสู่สังเวียน 

ผู้เลี้ยงคือผู้ที่คัดสรรไก่ที่น�ามาเลี้ยง และรับผิดชอบการฝึกฝนเล้ียงดู 

นอกจากรู้จักนิสัยและเชิงชนของไก่แล้ว ผู้เลีย้งยังต้องมคีวามเชี่ยวชาญ

ในการสังเกตลักษณะของไก่ฝ่ายตรงข้าม เพ่ือน�ามาเปรียบเทียบกับไก่

ของตน ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยส�าคัญของการแพ้-ชนะ 

ในสังคมเกษตรกรรมของไทย การชนไก่เป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชุมชน มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการ

พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ ในเวลาต่อมา เมื่อ

การชนไก่เป็นมากกว่าการละเล่น โดยมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง การ

ละเล่นพื้นบ้านชนิดนี้จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หลังจากมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

ในประเทศไทย การเลี้ยงไก่ชนนั้นแพร่หลายในแถบภาคเหนือ 

เนื่องจากนโยบายของนักการเมือง ซึ่งมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการพนัน 

จากค�าบอกเล่าของนกัเลงไก่ชนในจงัหวดัล�าพนู การส่งเสรมิการ

เลี้ยงไก่ชนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในฐานะสินค้าชนิดหนึ่งของ

โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเพิ่มมูลค่าของไก่ได้นับ

ร้อยเท่า ไก่ชนจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีอนาคต เมื่อบวกรวมกับบทบาท

ของนกัการเมอืงท้องถิน่ นกัดนตรทีีม่ชีือ่เสยีงระดบัประเทศ และนกัธรุกจิ 

วงการไก่ชนจึงคึกคักมากขึ้น

การชนไก่นิยมจัดในฤดูร้อน โดยมีสังเวียนหรือ “บ่อนชนไก่” 

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งบ่อนที่ได้รับอนุญาต (บ่อนถูกกฎหมาย) 

และบ่อนท่ีไม่ได้รับอนุญาต (บ่อนเถื่อน) ส�าหรับจังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดล�าพูน พบว่ามีบ่อนชนไก่ทั้งหมด 38 แห่ง (เป็นบ่อนถูกกฎหมาย 



11 แห่ง) และ 28 แห่ง (เป็นบ่อนถูกกฎหมาย 18 แห่ง) ตามล�าดับ

เมื่อการชนไก่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย (ในบ่อนที่ได้รับ

อนุญาต) ไก่ชนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักสู้ จึงกลายเป็นปัจจัย

ส�าคัญของการเล่นการพนันในยุคปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ไก่ชน

ถูกท�าให้เป็นอุปกรณ์ (ที่มีชีวิต) ส�าหรับการเล่นการพนันในยุคปัจจุบัน

เมื่อเข้าสู่ยุคการพนันเต็มตัว ไก่ที่จะเป็นไก่ชนจึงต้องมีทั้งความ

เก่งและความงาม ดังนัน้ การคดัเลอืกไก่ชนจงึต้องพิถพิีถนัเป็นพิเศษ ซึง่

ลกัษณะของไก่ทีเ่หมาะจะเป็นไก่ชน กม็าจากภมูปัิญญาและประสบการณ์

ที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา

ลักษณะเด่นของไก่ที่จะเป็นไก่ชน มีดังนี้

• กระดกูใหญ่ ไก่ทีม่กีระดกูใหญ่ เป็นไก่ทีแ่ขง็แรงและมนี�า้อด

น�้าทน การมีโครงกระดูกที่ใหญ่ ก็เหมือนกับมีปอดขนาดใหญ่ ท�าให้มี

ลมหายใจผ่านเข้า-ออกได้มาก จึงไม่เหนื่อยง่าย

• หน้าอกใหญ่ ไก่ทีห่น้าอกมรีปูร่างคล้ายหวัใจหรือใบโพธิ ์และ

มกีระดกูหน้าอกทีแ่ขง็แรงและยาว เป็นไก่ทีท่รงพลงั สามารถต้านแรง

ปะทะจากคู่ต่อสู้ได้ดี

• นิ้วและอุ้งเท้า ไก่ตัวใดมีนิ้วก้อยตีบหรือเอนเข้าหานิ้วกลาง

มาก ไก่ตัวนั้นจะยืนไม่มั่นคง เพราะนิ้วก้อยไม่ได้รับน�้าหนักขณะที่

ปะทะกับคู่ต่อสู้ ไก่ที่มีนิ้วสั้นและโต หรือมีนิ้วก้อยสั้นแต่ใหญ่ เวลายืน 

แข้งกางออก เดินดี หลักดี ถือว่าเป็นไก่ที่มีก�าลัง กระโดดได้ดี เป็นไก่

ที่ตีได้หนักหน่วงรุนแรง ไก่ที่อุ้งเท้าแฟบ จะรับน�้าหนักตัวได้ดีเวลา

เคลื่อนไหว เพราะนิ้วเท้าสัมผัสกับพื้นตลอด การยืน เดิน และวิ่ง จึง

ท�าได้ดี 

ในความเป็นจริง ไม่มีไก่ตัวใดที่มีคุณลักษณะเด่นครบถ้วน 

ไก่ชนส่วนใหญ่จะมีลักษณะดีและไม่ดีคละเคล้ากัน
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บ่อนชนไก่: 
โครงสร้างและการจัดความสัมพันธ์

องค์ประกอบของการพนนัชนไก่ประกอบด้วย บ่อนชนไก่ ซุม้ไก่ 

(เจ้าของไก่) คนเล่นการพนนั (เจ้าของบ่อน เจ้าของซุม้ มอืน�า้ เจ้าของไก่ 

ผูช้ม) และผูช้ม ในบรรดาองค์ประกอบทัง้หมด บ่อนชนไก่มบีทบาทส�าคัญ

ในฐานะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ โดยทุกองค์ประกอบ 

มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีกฎกติกา ข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ที่ได้รับการยอมรับ 

การพนนัชนไก่ไม่มเีจ้ามอืรบัแทง และบ่อนชนไก่มหีน้าทีจ่ดัการ

ชนไก่และอ�านวยความสะดวกให้กบัผูท้ีเ่ข้าบ่อนเท่านัน้ โดยไม่เกีย่วข้อง

กับการเล่นการพนัน

ในปัจจุบัน บ่อนชนไก่ไม่เพียงท�าหน้าที่จัดให้มีการชนไก่ แต่ยัง

เป็นสถานที่ที่สามารถเล่นการพนันได้โดยถูกกฎหมาย ภายใต้พระราช-

บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552

พัฒนาการของบ่อนชนไก่ในสังคมภาคเหนือตอนบน 

บ่อนชนไก่ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอ�าเภอรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่

และล�าพูน ซึ่งเป็นผลโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นที่ อันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ประเพณีของผู้คน การชนไก่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนมาตั้งแต่อดตี 

ก็เป็นกิจกรรมหนึง่ทีแ่ปรเปล่ียนรปูแบบ จดุประสงค์ และเนือ้หาสาระ เพือ่

ตอบสนองสังคมทุนนิยม-บริโภคนิยม 



การชนไก่ในวิถีชุมชนเกษตรกรรม

การชนไก่มคีวามสัมพนัธ์กบัวถิชีมุชนเกษตรกรรม โดยหลงัจาก

การเก็บเกี่ยว ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการชนไก่เพื่อสร้าง

ความสนุกสนานภายในชุมชน เรียกกันว่า “ชนกินตัว” ซึ่งหมายความว่า

เมื่อไก่ตัวใดแพ้ก็จะถูกท�าเป็นอาหาร และน�าไปแบ่งปันกัน 

การชนไก่ในลักษณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความบังเทิง การ

ชนไก่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หรือ

เป็นการใช้โอกาสนีท้�าการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท การชนไก่จงึเป็นการเชือ่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน นอกจากนี้ การ

ชนไก่ยังเป็นโอกาสของการจับกลุ่มสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ไก่ การเล้ียงดู สมุนไพรรักษาโรคไก่ การฝึก

ซ้อมไก่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนไก่ 

สมยัก่อน ไก่ชนไม่ใช่เรือ่งของความสนใจส่วนบคุคล แต่เป็นเรือ่ง

ของชมุชนย่านถิน่ ท�าให้ชมุชนย่านถิน่มชีือ่เสยีงในฐานะทีม่ไีก่ชนพนัธุด์ี 

วิถีไก่ชนในบ่อนชนไก่ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือตอน

บน จากวิถีเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ สู่เกษตรกรรมแผนใหม่ที่ขึ้นอยู่กับ

กลไกตลาด เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีจังหวัด

เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง พร้อมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการ

เลีย้งไก่ชน รวมทัง้การส่งเสรมิการเล้ียงไก่ชนเป็นสตัว์เศรษฐกจิ นบัตัง้แต่

ช่วงหลังปี 2540 เป็นต้นมา ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของบ่อนชนไก่ 

ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
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นอกจากเกษตรกร แรงงานรับจ้างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าบ่อน

ชนไก่ การขยายเมืองเข้าสู่พื้นที่ชนบท การกว้านซื้อที่ดิน การขยาย

ถนนเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแถบอ�าเภอสันก�าแพง ซึ่งเป็นแหล่ง

สนิค้าหตัถกรรม และท่ีส�าคญัก็คอืการท่องเทีย่วและการบรกิารได้กระตุน้

ให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร การผลิต

และจ�าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก ท�าให้แรงงานจากภาค

เกษตรกรรมมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้มีความ

ต้องการแรงงานมากขึ้น ยังสง่ผลต่อการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จาก

ทีด่นิเพือ่การเพาะปลกู เมือ่เศรษฐกจิขยายตวั แต่รฐัไม่ได้ควบคุมการใช้

ที่ดิน โดยปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเสรี ท�าให้ผู้คนละทิ้ง

อาชีพเกษตรกรรม 

การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน แรงงาน และรายได้ที่มากขึ้น ใน

พื้นที่แถบชานเมืองเชียงใหม่และล�าพูน ส่งผลต่อวิถีการชนไก่ กล่าวคือ 

จากการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน กลายเป็นการชนไก่เพื่อการพนัน 

ขณะเดียวกันก็มีบ่อนชนไก่เกิดขึ้นมากในแถบนี้ จากการที่ชาวนา

ชาวสวนกลายเป็นแรงงานรับจ้าง 

จากกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในช่วงหลงัการเกบ็เกีย่ว การชนไก่กเ็ปลีย่น

เป็นกิจกรรมในวนัหยดุ การเกดิขึน้ของบ่อนชนไก่ในระยะนีจ้งึสอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบ้านซึง่กลายเป็นแรงงานรบัจ้าง โดย

บ่อนชนไก่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ซึ่งเป็น

วันหยุดงานของแรงงานรับจ้าง

ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่ให้อ�านาจผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการต้ังบ่อนชนไก่ในพ้ืนที่ ประกอบกับ

นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า

ของไก่ชน ในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาความรู้ที่อยู่คู่กับชุมชน ชาวบ้านบาง



ส่วนจึงอาศัยนโยบายของรัฐเป็นโอกาส โดยยื่นเอกสารขอตั้งบ่อนชนไก่ 

ท�าให้เกิดบ่อนชนไก่ขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

แต่เดิม การชนไก่จะถูกควบคุมโดยชุมชน กล่าวคือ ผู้ที่จะชน

ไก่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน และการชนไก่ก็มีเวลาและสถานที่

แน่นอน แต่เมือ่มบ่ีอนชนไก่ ท�าให้การชนไก่ถกูแยกออกจากการควบคมุ

ของชุมชน เนื่องจากการตั้งบ่อนชนไก่ไม่ต้องขออนุญาตจากชุมชน 

เจ้าของบ่อนจงึอาจเป็นคนต่างถิน่ และชมุชนกไ็ม่สามารถตรวจสอบหรอื

ดแูลบ่อนได้ ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารพนนั การควบคุมดแูลบ่อนชนไก่

นั้นเป็นอ�านาจของต�ารวจ 

บ่อนชนไก่ได้รบัความนยิมจากชาวบ้านมากขึน้ เพราะเป็นแหล่ง

ที่เล่นการพนันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกต�ารวจจับ นอกจากนี้ บ่อน 

ชนไก่ยังช่วยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ชนมากขึ้น เพราะบ่อนชนไก่แต่ละ

แห่งแข่งขันกันน�าไก่ชนมาเปรียบ ซึ่งจะช่วยดึงคนเข้าบ่อน อันหมายถึง

บ่อนก็จะมีรายได้มากขึ้น

ธุรกิจการพนันชนไก่ 

ในยุคนี้ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนและการชนไก่มีความคึกคัก

เป็นอย่างยิ่ง มีการตั้งกลุ่มและชมรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินขึ้นไป

จนถึงระดับชาติ จากการเข้ามาของนักธุรกิจ นักดนตรีชั้นน�า ดารา 

นักแสดง และนักการเมือง ท�าให้วงการไก่ชนมีพื้นที่ในสังคม 

ต่อมา เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2547 จึงมีการสั่ง

ปิดบ่อนชนไก่ และมีการก�าจัดสัตว์ปีกในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดที่มีการ

ระบาด อีกทั้งมีการเสนอให้เลี้ยงไก่ชนในระบบฟาร์มแบบปิด เช่นเดียว

กบัการเลีย้งไก่ไข่และไก่เนือ้ มาตรการดังกล่าวของรฐับาลมุง่ปกป้องกลุม่

ธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงไก่ชน 
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ในเวลาต่อมา หลังจากวิกฤตไข้หวัดนก จึงมีการแก้ไขกฎ

ระเบียบการขออนุญาตเปิดบ่อนให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการ

ต้ังกรรมการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตเปิดบ่อน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ 7 ฝ่าย มีนายอ�าเภอเป็นประธาน และมีปศุสัตว์อ�าเภอเป็นผู้

ตรวจสอบและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด และก�าหนด

ให้บ่อนต้องปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด มีอ่างล้างเท้าด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ

โรค ที่ส�าคัญคือบ่อนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดได้ในยุคนี้ มีระบบการจัดการ

แบบธรุกจิการพนนั โดยเจ้าของบ่อนเป็นนกัธรุกจิ บ่อนบางแห่งในอ�าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอเมืองล�าพูน มีนักธุรกิจมารับ

ช่วงด�าเนินกิจการแทนเจ้าของบ่อน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน และ

บ่อนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองทั้งใน

ระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิหรอืไม่กเ็ป็นของนกัการเมอืงโดยตรง รวมถึง

เจ้าของบ่อนบางรายก็ผันตัวเป็นนักการเมืองในภายหลัง

ขณะเดียวกัน ที่ตั้งของบ่อนก็อยู่ในจุดที่มีการคมนาคมขนส่ง

สะดวก เพื่อให้นักพนันจากต่างจังหวัดเดินทางมาเล่นการพนันมากขึ้น 

ในกรณจีงัหวดัล�าพนู บ่อนชนไก่มอียูห่นาแน่นในอ�าเภอเมอืงล�าพูน และ

มีบ่อนชื่อดังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

การขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคเหนือนั้นสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงการผลิตในภาคการเกษตร ชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่

และล�าพนูหันไปปลกูล�าไยแทนการท�านามากขึน้ การปลูกล�าไยต้องการ

แรงงานน้อย และใช้แรงงานในช่วงเวลาส้ันกว่าการท�านา ท�าให้มแีรงงาน

ในจงัหวดัล�าพนูและเชยีงใหม่เพยีงพอส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม ชาวบ้าน

ในหมูบ้่านทีอ่ยูร่อบนิคมฯ ขายทีด่นิไปเกือบหมด เหลอืเพยีงทีด่นิส�าหรบั

อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน คนหนุ่มสาวก็หันไปท�างานในนิคมฯ มากขึ้น 



การเลียนแบบวิถีชีวิตและค่านิยมแบบคนเมือง โดยการใช้

เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการพักผ่อน บ่อนชนไก่ที่ตั้งอยู ่รอบนิคม

อตุสาหกรรมจงึเป็นสถานทีห่นึง่ทีค่นงานใช้เป็นแหล่งพกัผ่อน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนงานชาย คนงานในนิคมฯ ส่วนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด เมื่อ

ถึงวันหยุดก็จะเข้าบ่อน ดังนั้น บ่อนชื่อดังในเชียงใหม่และล�าพูนจึงปรับ

เวลาชนไก่ให้ตรงกับวันหยุดของคนงาน เพื่อเอื้อให้คนงานและนักพนัน

จากต่างถ่ินมาเล่นการพนันได้สะดวก โดยเวลาชนไก่จะเริ่มตั้งแต่หัวค�่า

จนถึงตีสามของวันต่อมา 

การที่คนงานเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญของบ่อน ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะคนงานมรีายได้ประจ�า และมปีระสบการณ์การเล่นพนนัไก่ชนน้อย 

จึงมักกล้าได้กล้าเสีย ไม่รอบคอบ ท�าให้ตกเป็นเหยื่อของบรรดาเซียน

และเจ้าของบ่อน นอกจากนี้ บ่อนชนไก่ยังใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด เช่น  

มีการลดแลกแจกแถมส�าหรับคู่ไก่ที่มีเงินเดิมพัน 220,000 บาทขึ้นไป  

มีการบันทึกภาพการชนไก่แจกให้กับเจ้าของไก่ หรือเผยแพร่คู่ชนที ่

ดุเดือดผ่านเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดเจ้าของไก่ที่ต้องการวางเงินเดิมพันสูงๆ 

อันหมายถึง “ค่าน�้า” (ร้อยละ 10 ของเงินเดิมพัน) ที่มากขึ้น

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบ

ชุมชนชนบทเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง การชนไก่ซึ่งอิงอยู่

กับวิถีเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นการพนันชนไก่ มีบ่อนชนไก่เกิดขึ้นใน

ชมุชน และมกีารชนไก่ตลอดทัง้ปี ซึง่สอดคล้องกบัวถิชีีวติแบบเมอืง การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจงึไม่ได้ท�าให้การชนไก่หมดไป แต่น�ามาสูธ่รุกจิการ

พนันที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการบาง

ส่วน ซึ่งตักตวงผลประโยชน์จากการชนไก่ รวมถึงจัดการและควบคุม

บ่อนชนไก่โดยตรง

ไก่ชน : จากการละเล่นสู่การพนัน     21 



22      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

ในปัจจุบัน การเลี้ยงไก่ชนเป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชน 

ทั้งเลี้ยงไว้เพื่อปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อ เพราะไก่ชนมีรูปร่างใหญ่กว่าไก่

ทั่วไป เลี้ยงไว้เพื่อน�าไปชนในบ่อนชนไก่ หรือเลี้ยงไว้เพื่อน�าไปขาย  

การเลี้ยงไก่ชนในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ดังนี้

• เลี้ยงแบบชาวบ้าน เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ 

ไก่ทีเ่ลีย้งมทีัง้ไก่ชนและไก่เนือ้ จากนัน้จงึสงัเกตไก่ทีจ่ะน�ามาเลีย้งเป็น

ไก่ชน การเล้ียงไก่ชนของชาวบ้านมแีรงจงูใจมาจากความรักความชอบ

ในลักษณะรูปร่างและนิสัยจิตใจรักการต่อสู้ของไก่ชน หรือได้คลุกคลี

กับไก่ชนมาตั้งแต่เด็ก

• เลี้ยงแบบซุ้ม ซุ้มไก่เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ชนเพื่อการพนัน 

โดยเฉพาะ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีทีมงานคอยดูแลและ

ฝึกซ้อมไก่ โดยทั่วไป เจ้าของไก่จะเป็นเจ้าของซุ้ม และเป็นผู้เสาะหา

ไก่ชนด้วยตัวเอง หรือมีทีมงานเป็น “แมวมอง” ไก่ชนตามบ่อนหรือ 

ที่เลี้ยงตามหมู่บ้าน

• เลี้ยงแบบฟาร์ม จุดมุ่งหมายของการเลี้ยงไก่ชนแบบฟาร์ม 

คือการท�าธุรกิจซื้อ-ขายไก่ชน มูลค่าหรือราคาของไก่ชนนั้นขึ้นอยู่กับ

ประวัติการชนในสังเวียน ถ้าชนชนะในบ่อนดังมีชื่อเสียง ไก่ชนตัวนั้น

ก็จะมีราคาแพงขึ้น มีคนอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ เจ้าของฟาร์มจึงต้อง

แสวงหาไก่ชนตามบ่อนหรือซุ้มมาเพาะพันธุ์ ไก่ชนที่เป็นพ่อพันธุ์มัก

เป็นไก่ที่ปลดระวาง คือไก่ที่ชนในสังเวียนมาได้ 3 ปี หรือเป็นไก่เก่ง 

ท่ีพิการจากการชน ไม่สามารถชนในสังเวียนต่อไปได้ เจ้าของไก่จึง

เลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ หรือขายให้กับเจ้าของฟาร์ม



ลักษณะและความสัมพันธ์ของบ่อนชนไก่

บ่อนชนไก่เกิดจากการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของการชนไก่ 

ขณะเดยีวกนักเ็ปลีย่นแปลงไปตามความสมัพนัธ์กบับคุคล ความสามารถ

ของไก่ และจ�านวนคนดู-คนเล่นการพนัน ดังนั้น บ่อนชนไก่จึงมีความ

หลากหลายตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น

ตารางที่ 1 ลักษณะของบ่อนชนไก่แต่ละประเภท
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บ่อนป่า

ในสภาพชมุชนบ้านป่าทีว่ถิชีวีติผกูพนักบัธรรมชาต ิท�านาน�า้ฟ้า 

ท�าไร่ท�าสวนเพื่อการบริโภค และผู้คนในชุมชนมีความเชื่อเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินชีวิตร่วมกัน การชนไก่นั้นเป็นไปเพื่อความสนุกสนาน

บันเทิง โดยมักจะจัดขึ้นในช่วงหลังการเกี่ยวข้าวและในประเพณีปีใหม่ 

ในเวลาต่อมา เมื่อการชนไก่ภายในชุมชนพัฒนาเป็นบ่อนการ

พนนั และต�ารวจเริม่ควบคมุการชนไก่ บ่อนแบบง่ายๆ ในสภาพแวดล้อม

ทีเ่ป็นบ้านป่า จงึถกูเรยีกว่า “บ่อนป่า” บางครัง้กถู็กเรยีกว่า “บ่อนวิง่” ซึง่

หมายถึงการที่ต้องเตรียมวิ่งหนีต�ารวจ เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตเปิด

บ่อนอย่างถูกต้อง 

ลักษณะของบ่อนป่าแห่งหนึ่งในต�าบลตะเคียนปม อ�าเภอ



ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน บ่อนจะอยู่ในบริเวณบ้านพัก ไม่มีที่นั่งส�าหรับ

ผู้ชม เพราะเป็นบ่อนขนาดเล็ก สังเวียนชนไก่บุด้วยผ้ายาง พื้นเป็นดิน

อัดแน่น มีคนเข้าบ่อนประมาณ 20 คน ไก่ที่น�ามาชนเป็นไก่ที่ชาวบ้าน

เลี้ยง ปกติบ่อนจะเปิดวันอาทิตย์ช่วงบ่าย หลังจากการถ่ายทอดสดการ

ชกมวยทางโทรทศัน์ โดยบางครัง้เจ้าของไก่ชนจะโทรศพัท์มาหาเจ้าของ

บ่อนเพื่อนัดหมายเวลาชนไก่

นอกจากการสร้างความบันเทิงให้กับคนที่มีเงินน้อย บ่อนป่ายัง

เน้นการคัดไก่ชนเพื่อน�าไปเข้าบ่อนที่ใหญ่กว่า โดยบ่อนป่าจะตั้งอยู่ใน

ละแวกเดียวกันกับบ่อนขนาดใหญ่ 

ส่วนวงเงินเดิมพันของบ่อนป่าจะอยู่ระหว่าง 220-5,500 บาท 

ขณะที่กติกามักจะไม่จ�ากัดยกหรือน�้าหนักของไก่ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

ระหว่างเจ้าของไก่ แต่กติกาบางอย่างก็อิงอยู่กับบ่อนขนาดใหญ่ ส่วน

การเล่นการพนันส่วนใหญ่เล่นด้วยเงินหลักสิบ

บ่อนป่าแทบทัง้หมดไม่ได้ขออนญุาต ด้วยเหตผุลว่าการตัง้บ่อน

ไม่ได้มุ่งหวังในเชิงธุรกิจ จึงไม่คุ้มที่จะขออนุญาต อย่างไรก็ตาม การจะ

ต้ังบ่อน กจ็�าเป็นต้องท�าข้อตกลงกบัต�ารวจในพืน้ที ่และต้องจ่ายส่วยเพือ่

ไม่ให้ถูกจับ

บ่อนบ้าน
 

บ่อนบ้านเกิดขึ้นในระยะเปลี่ยนผ่านของชุมชน เมื่อรายได้

ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนมาจากนอกภาคเกษตรกรรม การชนไก่จึง

เปลีย่นแปลงไปตามวถิชีวีติของคนในชมุชน ขณะเดยีวกนักม็หีน่วยงาน 

ของรัฐเป็นผู้ควบคุมการตั้งบ่อน ภายใต้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 

บ่อนบ้านทีท่�าการศึกษา ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2535 มเีนือ้ทีป่ระมาณ 1 ไร่ 

ไก่ชน : จากการละเล่นสู่การพนัน     25 
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ต่อมาถูกปิดเมื่อปี 2547 จากการระบาดของไข้หวัดนก และเปิดอีกครั้ง

เม่ือปี 2552  การเปิดบ่อนอกีครัง้เนือ่งจากมกีารปรกึษาหารอืกนัระหว่าง

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่าน (อสม.) ประธานแม่บ้าน พ่อหลวง 

อดีตก�านัน และสมาชิกสภาเทศบาล โดยในขณะนั้นมีการอนุญาตให้

บ่อนที่ถูกปิดในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เปิดด�าเนินการต่อได้ 

จึงมกีารพิจารณาอาคารสถานที่ของบ่อนแห่งนี้ ซึ่งปรากฏวา่ยังสามารถ

ใช้การได้ อีกทั้งมีชาวบ้านที่มีความสามารถในการบริหารจัดการบ่อน 

ชนไก่ ประกอบกับต้องการใช้บ่อนชนไก่เป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับ

คนในชมุชน จงึมมีตใิห้เปิดบ่อนอีกครัง้ โดยซือ้ใบอนญุาตราคา 180,000 

บาท จากอดีตเจ้าของบ่อนคนหนึ่ง 

ส�าหรบัวงเงนิเดมิพนัของบ่อนบ้านจะอยู่ระหว่าง 1,100-55,000 

บาท สาเหตุที่ช่วงวงเงินเดิมพันห่างกันมาก เป็นเพราะบ่อนชนไก่บาง

แห่งมีสังเวียนชนไก่ 3 สังเวียน ซึ่งมีสังเวียนหลักอยู่ 1 สังเวียนส�าหรับ

คู่ไก่ที่วางเงินเดิมพัน 11,000 บาทขึ้นไป ส่วนอีก 2 สังเวียนติดป้ายไว้

ว่า “สนามประลองไก่” ส�าหรับรองรับคู่ไก่ที่วางเงินเดิมพันในระดับหลัก

พัน ขณะที่บ่อนชนไก่บางแห่งมีสังเวียนชนไก่ถึง 5 สังเวียน เพ่ือให้ 

เพียงพอกับจ�านวนไก่ที่น�ามาชน ซึ่งท�าให้บ่อนแห่งนั้นจัดการชนไก่ได้

หลายคู่พร้อมกัน อันหมายถึงรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย 

ในด้านการจัดการพื้นที่ภายนอกบ่อน จะใช้เป็นที่จอดรถ 2 จุด 

โดยคดิค่าจอดรถจกัรยานยนต์คนัละ 10 บาท ส่วนรถยนต์คนัละ 20 บาท 

ซึ่งค่าจอดรถนี้ไม่ได้เป็นรายได้เข้าบ่อน แต่จะเป็นรายได้ของเจ้าของที่ 

ที่อยู่ติดกับบ่อน ส่วนบริเวณรอบนอกติดกับบ่อนชนไก่อีกด้านจะมีร้าน

ขายอาหารและเครือ่งดืม่เปิดขายตัง้แต่เทีย่งวนัจนกระทัง่ประมาณเทีย่ง

คืน ขึ้นอยู่กับจ�านวนคู่ไก่ชนและจ�านวนยกที่ไก่แต่ละคู่ชนกัน โดยทั่วไป 

ไก่แต่ละคู่จะชนกัน 3 ยก ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กล่าวคือ ไก่จะชน

กัน 20 นาที พักให้น�้า 20 นาที ซึ่งเท่ากับ 1 ยก บวกกับเวลาเรียกไก่



เข้าสังเวียน ดังนั้น ถ้ามีคู่ไก่เข้าชนมาก ก็จะจัดชนพร้อมกันทุกสังเวียน  

ไก่ที่น�ามาชนส่วนใหญ่อยู่แถวอ�าเภอสันก�าแพงและอ�าเภอแม่ออน โดย

เลี้ยงแบบชาวบ้าน มีบ้างที่เลี้ยงแบบซุ้ม

บริเวณรอบบ่อนมีการจัดซุ้มเพื่อเป็นที่พักไก่ โดยบ่อนจะให้

บริการไฟฟ้า เตาไฟ และกระเบื้องโลหะให้ความร้อน  นอกจากนี้ การจัด

ซุ้มยังช่วยอ�านวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนไก่ ซึ่งเป็นมาตรการ

หนึ่งของการควบคุมไข้หวัดนก 

เนื่องจากบ่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ในท้องถ่ินที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างคนในชมุชนมาช้านาน คนท่ีเข้ามาในบ่อนชนไก่จงึรูจ้กัคุน้เคยกนั 

ทัง้เจ้าของบ่อน เจ้าของไก่ คนด ูคนเล่นพนนั บ่อนจงึกลายเป็นส่วนหนึง่

ของชุมชน ส่วนคนที่มาเล่นการพนันนั้นส่วนใหญ่เป็นมือสมัครเล่น การ

พนนัต่อรองจะอยูท่ีห่ลกัร้อย แต่การชนไก่แต่ละคูจ่ะมกีารต่อรองกนัหลาย

ครัง้และกบัหลายคน แม้ว่าจะต่อรองกนัในหลกัร้อย แต่เมือ่น�ามารวมกนั 

ก็มีเงินหมุนเวียนจ�านวนไม่น้อย

บ่อนบ้านส่วนใหญ่จะขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็น

หลักประกันความปลอดภัยให้กับนักพนัน หรือไม่ก็เป็นบ่อนที่มีนักการ

เมืองให้การหนุนหลัง ดังนั้น เจ้าของบ่อนจึงหลีกไม่พ้นที่จะต้องมีความ

สมัพนัธ์กบันกัการเมอืง นกัธรุกจิ หรอืข้าราชการ โดยจะต้องมกีารกนัเงนิ

จ�านวนหนึง่ส�าหรบัใช้รกัษาความสมัพนัธ์กบัคนเหล่านี ้เช่น การเล้ียงส่ง

หรือการเลี้ยงต้อนรับ 

บ่อนเมือง

 เป็นพัฒนาการของบ่อนชนไก่สู่ความทันสมัย หลังจากชุมชน

เปลีย่นแปลงกลายเป็นเมอืง (Urbanization)  บ่อนเมอืงเป็นของนกัธรุกจิ

ไก่ชน : จากการละเล่นสู่การพนัน     27 



28      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

ซ่ึงท�าธุรกิจการพนันโดยตรง และคนที่เข้าบ่อนก็เป็นนักพนันมืออาชีพ 

หรือ “เซียนพนัน” กระเป๋าหนัก 

บ่อนเมืองเป็นบ่อนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากผู้คนใน

วงการพนันไก่ชนว่าเป็นสถานที่ส�าหรับไก่ดังจากซุ้มใหญ่ มีวงเงิน 

เดิมพัน 100,000 บาทขึ้นไป และต้อนรับไก่ชนจากต่างภาค รวมทั้งเป็น

ที่รวมของนักพนันมืออาชีพจากทั่วประเทศ 

บ่อนเมืองมีอยู่ 2 แห่ง คือบ่อนชนไก่เกรดเอในอ�าเภอสันทราย 

จังหวดัเชยีงใหม่ และบ่อนชนไก่ทีอ่ยูใ่กล้กบันคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอื

ในอ�าเภอเมือง จงัหวดัล�าพนู ทัง้สองแห่งเป็นบ่อนถกูกฎหมาย และเปิดให้

ชนไก่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เจ้าของบ่อนเป็นทั้งนักการเมืองท้องถิ่น

และนักธุรกิจ วัตถุประสงค์ของบ่อนคือการท�าธุรกิจการพนันโดยเฉพาะ 

และต้อนรับนักพนันกระเป๋าหนักเป็นหลัก

บ่อนชนไก่เกรดเอมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่หน้าโครงการ

บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของโครงการก็คือเจ้าของบ่อน บริเวณทาง

เข้าบ่อนมีจุดที่ให้ผู้ชมจุ่มเท้าในน�้ายาฆ่าเช้ือโรค ภายในบ่อนแบ่งเป็น  

4 ส่วน คือส่วนสงัเวยีนชนไก่ ส่วนของทีพ่กัและให้น�า้ไก่ชน ส่วนของห้อง

ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน และส่วนของโรงอาหาร

ส่วนสังเวยีนชนไก่แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอืสงัเวยีนชนไก่แบบเปิด 

เรียกว่า “สนามประลองไก่” และสงัเวยีนชนไก่แบบห้องปรบัอากาศ เรยีก

ว่า “บ่อนห้องแอร์” ซึ่งมีการเก็บค่าเข้าชม 

สังเวียนชนไก่ภายนอกห้องปรับอากาศเป็นบ่อนปูนขอบสูง  

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ส่วนสังเวียนชนไก่แบบห้องปรับ

อากาศเป็นอาคารสูงสองชั้น มีบันไดขึ้นทางด้านข้าง อัฒจันทร์เป็นทรง

กลม มทีีน่ัง่ 6 ชัน้ โดย 2 ชัน้แรก เบาะทีน่ัง่เป็นสส้ีม ซึง่อยูใ่กล้กบัสงัเวยีน 

เป็นทีน่ัง่ส�าหรบัแขกพเิศษหรือเซยีนพนนัมอือาชีพ ส่วนอกี 4 ช้ันทีเ่หลอื 

เบาะที่นั่งเป็นสีน�า้เงิน เป็นที่นั่งส�าหรับนักพนันทั่วไป 



ส�าหรับเซียนพนันกระเป๋าหนัก นอกจากคนในท้องถิ่น ก็มีคนที่

เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงราย ล�าปาง และแพร่ โดยมี

ทั้งมาเล่นการพนันโดยเฉพาะ และเดินทางมาพร้อมกับทีมงานจากซุ้ม

ไก่ ทั้งนี้ เซียนพนันส่วนใหญ่จะรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของบ่อน 

สังเวียนชนไก่ในห้องปรับอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

6 เมตร บริเวณขอบบุด้วยพลาสติก ปูพื้นด้วยใยสังเคราะห์ และมีที่นั่ง

ส�าหรับคนดูแลไก่ชน หรือ “พี่เลี้ยง” 

เหนือสังเวียนมีสายโซ่ห้อยลงมาจากเพดานส�าหรับคล้อง

อปุกรณ์ เช่น กระดาษช�าระ ถงัใส่ขีไ้ก่ ถงัใส่น�า้ยาฆ่าเช้ือโรคส�าหรบัจุม่เท้า

ไก่ก่อนชน และไมโครโฟน บริเวณผนังติดอัฒจันทร์ชั้นบนสุด มีจอภาพ

ระบบดิจิตอลบอกเวลาการแข่งขันในแต่ละยก จ�านวนยก และวงเงิน 

เดิมพันของไก่ชนแต่ละคู่

ส�าหรับด้านนอกของสังเวียนปรับอากาศ บริเวณทางเดินเข้า

บ่อน มีโต๊ะขายยาบ�ารุง อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับไก่ชนตั้งอยู่

สองฝั่งทางเดิน ก่อนถึงสังเวียนปรับอากาศจะเป็นห้องประชาสัมพันธ์

และรับลงทะเบียนไก่ชนหลังจากท�าการประกบคู่หรือเปรียบไก่ มีที่ชั่ง

น�้าหนักไก่ รวมทั้งเป็นที่วางเงินเดิมพันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบ่อนจะเก็บ

ร้อยละ 10 ของวงเงนิเดมิพนั นอกจากนี ้ฝ่ายประชาสมัพันธ์จะท�าหน้าที่

ประกาศรอบการชนไก่ เตรียมคู่ไก่ที่ขึ้นทะเบียนไว้คู่ถัดไป และประกาศ

ผลแพ้-ชนะของการชนไก่แต่ละคู่ ถัดออกไปด้านข้างมีที่พักส�าหรับทีม

งานจากซุ้มไก่ที่น�าไก่ชนมาจากท่ีต่างๆ และเป็นพ้ืนที่ให้น�้าไก่หลังจาก

การชนแต่ละยก ส�าหรับโรงอาหารและพื้นที่ขายอาหารนั้นอยู่ด้านหลัง

ของสังเวียนปรับอากาศ

กจิกรรมภายในบ่อนมหีลายอย่าง ในบางมมุจะพบเจ้าของไก่ชน

ก�าลังเตรียมไก่ชนของตน และส�าหรับไก่ที่ชนเสร็จแล้วหรืออยู่ระหว่าง

การพักยก เจ้าของหรือทีมงานประจ�าซุ้มก็จะท�าการให้น�้าไก่ โดยการ
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นวด ประคบร้อน ให้อาหารเสริม เอาเสลดออกจากล�าคอไก่ หรือดูแล

รักษาบาดแผล 

การชนไก่จะแบ่งเป็นรอบ โดยท�าการชนไก่พร้อมกันทั้งสอง

สังเวียน คือสังเวียนในห้องปรับอากาศและสังเวียนนอกห้องปรับอากาศ 

มกีารก�าหนดวงเงนิเดมิพนัส�าหรบัสงัเวยีนในห้องปรบัอากาศ โดยคูท่ีเ่ป็น

ไก่ชนมฝีีมอืหรอืเป็นไก่เก่ง จะมวีงเงนิเดมิพันตัง้แต่หลักหมืน่จนถึงหลัก

แสน ส่วนไก่ชนที่มีฝีมือรองลงไปและมีวงเงินเดิมพันน้อยกว่าหลักหมื่น 

จะชนในสนามประลองไก่ ซึ่งถือเป็นการซ้อมเพื่อเปรียบฝีมือ

นอกจากการวางเงนิเดมิพนักบับ่อน กย็ังมีการต่อรองระหว่างผู้

ท่ีน�าไก่มาชน รวมถงึระหว่างผูท้ีม่าชมการชนไก่ ซึง่การต่อรองนัน้ แต่ละ

คนจะมสีมดุส�าหรบับนัทกึว่าตนต่อรองกบัใครเป็นจ�านวนเท่าใด และเมือ่

รู้ผลแพ้-ชนะ ก็จะมีการจ่ายเงินระหว่างคนที่ต่อรองกัน 

การชนไก่จะชนกัน 8 ยก แต่โดยทั่วไป การชนไก่ทั้งในสังเวียน

นอกและในห้องปรับอากาศมกัจะชนกนัไม่ถงึ 8 ยก โดยใช้เวลาเพียง 5-6 

ยกก็จะรู้ผลแพ้-ชนะ ไก่ตัวที่แพ้จะวิ่งหนี กระโดดออกจากสังเวียน หรือ

ถูกไก่ตัวที่แข็งแรงกว่ากดหัว ไล่ตี หรือหากเจ้าของไก่เห็นว่าไก่ของตน

สู้ไม่ได้ และไม่อยากให้ไก่บาดเจ็บจนเกินไป หรือ “เสียไก่” ก็จะยอมแพ้

โดยการให้พี่เลี้ยงไปอุ้มไก่ของตนออกมาจากสังเวียน

 

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างบ่อนชนไก่ 

การด�ารงอยู่ของบ่อนชนไก่ทั้งสามประเภท คือบ่อนเมือง บ่อน

บ้าน และบ่อนป่า ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และพยายามลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  

 การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบ่อนชนไก่มี 3 ลักษณะ ดังนี้



• การเลื่อนระดับชั้นของไก่ชน  

ไก่ชนก็เหมือนกับนักมวยที่ต้องไต่เต้าจากเวทีงานวัดไปสู่เวที

ระดับภูธร และเข้าสู่เวทีมวยระดับชาติ แต่ไก่ชนไม่เหมือนนักมวยตรงที่

ไก่เป็นสตัว์ จงึไม่สามารถต่อรองกบัคนได้ ไก่ชนแต่ละตวัจ�าเป็นต้องผ่าน

สังเวียนบ่อนป่า แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปชนในบ่อนบ้านและบ่อนเมือง บ่อน

เมืองจงึต้องอาศยับ่อนป่าและบ่อนบ้านเป็นสงัเวยีนคดัสรรไก่เก่ง ไม่เช่น

นั้นบ่อนเมืองก็จะไม่มีไก่เก่งเข้าไปชน 

ตามปกต ิเจ้าของไก่ในพืน้ทีห่รอืเจ้าของซุม้ไก่จะน�าไก่ชนรุน่ใหม่

เข้าประลองฝีมอื เรยีกว่า “การจามไก่” เพือ่ให้ไก่ชินกบัเสยีงตะโกนเชียร์ 

โดยมีการพนันขันต่อเล็กน้อย เมื่อไก่ชนชนะได้ 2 ครั้ง หรือเห็นว่าไก่มี

ชั้นเชิงหน่วยก้านดี มีอนาคต ก็จะมีคนมาติดต่อขอซื้อไก่เพื่อน�าไปชน 

ในบ่อนบ้าน ซึ่งในกรณีที่เจ้าของไก่มีเงินไม่มากพอที่จะน�าไก่ไปชน

ในบ่อนบ้าน เจ้าของไก่ก็จะขาย แต่ในกรณีบ่อนป่าที่อ�าเภอทุ่งหัวช้าง 

จงัหวดัล�าพนู ชาวบ้านไม่ยอมให้ขายไก่ โดยร่วมกนัลงขนัวางเงนิเดมิพัน

ไปชนที่บ่อนบ้านในอ�าเภอลี้ซ่ึงอยู่ใกล้เคียง ไก่ที่น�าไปชนจึงเป็นเสมือน

ตัวแทนของชาวอ�าเภอทุ่งหัวช้าง

ด้วยระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว ท�าให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของ

ไก่เก่งไม่สามารถรกัษาไก่เก่งไว้กบัตวัเองได้ โดยไก่เก่งจะตกไปอยูใ่นมอื

เจ้าของซุ้มไก่ขนาดใหญ่หรือนักพนันที่มีฐานะร�า่รวย

• เวลาเปิดบ่อน  

แต่ละบ่อนจะเปิดคนละเวลา เพื่อจะได้ไม่เป็นการแย่งชิงลูกค้า

กัน การชนไก่จึงเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ เช่น บ่อนเมืองซึ่งมีอยู่สองแห่ง 

แห่งหนึง่เปิดวนัเสาร์ อีกแห่งหนึง่เปิดวนัอาทติย์ ส่วนบ่อนบ้านจะเปิดวนั

ธรรมดา ถงึแม้จะขดักบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยทีร่ะบวุ่าให้เปิดบ่อน

ชนไก่ได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

• เครือข่ายเจ้าของบ่อน  
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เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เครอืข่ายเจ้าของบ่อนเป็นการรวมตวั 

แบบหลวมๆ และมเีจ้าของบ่อนเมอืงเป็นแม่ข่าย เนือ่งจากมคีวามสมัพนัธ์

กบันกัการเมอืงตัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัชาต ิจงึมอี�านาจต่อรองกบั

ภาครัฐเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับบ่อน เช่น มาตรการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก 

ซึ่งมีการระดมเงินทุนจากแต่ละบ่อน และส่งตัวแทนเข้าร่วมเจรจา เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนมาตรการแก้ไขปัญหาที่เข้มงวดกับบ่อนมากเกินไป 

ส่วนวัน-เวลาเปิดบ่อนก็มีการต่อรองกับหน่วยงานราชการบาง

หน่วยไม่ให้เข้มงวดเกินไป โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความ

สัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ และมีการมอบสิ่งของเป็นการตอบแทน  

การจัดการบ่อนชนไก่

การจดัการทีด่ ีจะช่วยให้บ่อนชนไก่ยนืหยัดอยู่ได้ และมกี�าไรจาก

การด�าเนินกิจการ รวมถึงได้รับความเชื่อถือ ดังนั้น การบริหารจัดการ

ภายในบ่อนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

การจัดการบ่อนชนไก่นั้นมีทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

สิ่งที่ควบคุมได้ เช่น สถานที่ บรรยากาศ ที่นั่ง อาหาร การป้องกันไม่

ให้มีการท�าร้ายกันในบ่อน และการเชื่อมประสานให้ไก่ชนทุกตัวได้เข้า

สังเวียน ส่วนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ข้อบังคับตามกฎหมาย พฤติกรรม

ฉ้อฉลของนักพนัน และการจ�าเป็นต้องมีผู้มีบารมีคอยปกป้องคุ้มครอง 

ทั้งนี้ กิจกรรมการชนไก่ต้องมีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งต้องมีกติการองรับ และหากเกิดปัญหาขึ้นในบ่อน เช่น มีคน 

ไม่จ่ายเงินพนันหรือมีเงินไม่พอจ่าย มีการถกเถียงกันเมื่อฝ่ายหนึ่ง 

ฝ่ายใดเข้าใจผดิเกีย่วกบัอัตราต่อรองหรอืจ�านวนเงินพนนั โดยอาจมาจาก



การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือมีเจตนาที่จะโกง หรือมีการวางยาไก่ เจ้าของ

บ่อนหรือทีมงานต้องเข้ามาจัดการ โดยการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่ง

ผู้กระท�าความผิดจะถูกลงโทษทางสังคม เช่น ประกาศให้เสียหน้า หรือ

ถูกห้ามไม่ให้เข้าบ่อน ส่วนการท�าร้ายร่างกายภายในบ่อนจะพยายาม 

ไม่ให้เกิดขึน้อย่างเดด็ขาด เพราะหากเรือ่งไปถงึต�ารวจ บ่อนอาจถกูปิดได้

 

ธุรกิจในบ่อนชนไก่

ในปัจจุบัน บ่อนชนไก่มีการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้า

บ่อน ไม่ว่าจะเข้าไปเล่นการพนันหรือไม่ก็ตาม การที่แต่ละคนต้องอยู่

ภายในบ่อนเป็นเวลานาน ท�าให้เกิดธุรกิจต่างๆ เช่น

• บริการที่จอดรถ โดยคิดค่าจอดรถคันละ 10 บาทส�าหรับรถ

จักรยานยนต์ และ 20 บาทส�าหรับรถยนต์ 

• ร้านอาหารและเครือ่งด่ืม บ่อนชนไก่ส่วนใหญ่มร้ีานขายอาหาร

อยู่ภายในบ่อนและบริเวณใกล้เคียง อาหารที่ขายโดยทั่วไปเป็นอาหาร 

พืน้เมอืงและอาหารจานเดยีว ส�าหรบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยทัว่ไปจะ

ขายอยูภ่ายนอกบ่อน เพราะมกีารห้ามซือ้-ขายเหล้าและเบยีร์ภายในบ่อน 

แต่ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของแต่ละบ่อน 

• ร้านขายอุปกรณ์ ยา อาหารเสรมิ ส�าหรบัไก่ชน บ่อนชนไก่แทบ

ทุกแห่งมีการขายอุปกรณ์ ยา และอาหารเสริมส�าหรับไก่ชน โดยมีทั้งยา

แผนปัจจบุนัและยาสมุนไพร มีสรรพคณุในการรกัษาโรค กระตุน้ประสาท 

และยาชูก�าลัง ร้านเหล่านี้อาจเป็นสาขาหรือมีคนรับของมาขาย เจ้าของ

บ่อนจะอนุญาตให้น�ามาขาย โดยเก็บค่าตั้งแผงหรือค่าใช้ไฟฟ้า

• บรกิารทีน่ัง่ตดิสงัเวยีน โดยมกีารแถมผ้าเยน็และสมดุจดบนัทกึ

การต่อรอง คิดค่าบริการที่นั่งละ 100 บาท ส่วนบ่อนเมืองจะเรียกบริการ
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น้ีว่าขายสมดุเอาเงนิส่งนาย ซึง่หมายถงึเงนิทีไ่ด้จากการขายสมดุจะเป็น

ค่าส่วยส�าหรับต�ารวจ 

 

รายรับ-รายจ่ายของบ่อนชนไก่ 

รายรับ-รายจ่ายของบ่อนชนไก่แต่ละแห่งแตกต่างกันมาก ตาม

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละท้องถิน่ จากการกลายเป็นธรุกจิการ

พนนัมากกว่าเพือ่ความบนัเทงิดงัเช่นในสมยัก่อน เจ้าของบ่อนจงึต้องการ

หารายได้จากการประกอบกิจการให้ได้มากที่สุด 

การหารายได้ของบ่อนชนไก่มีสองแนวคิด ดังนี้

หนึ่ง แนวคิดการผูกขาดการให้บริการ โดยเจ้าของบ่อนด�าเนิน

การเองเกือบทั้งหมด เช่น ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกิจการที่

สร้างรายได้ได้มาก และบรกิารทีจ่อดรถ รายได้ทีเ่ข้าบ่อนมทีัง้รายได้ทีม่า

จากการด�าเนนิกจิการโดยตรง และรายได้ทีเ่ป็นค่าเช่าพ้ืนที ่ขณะเดยีวกนั 

เจ้าของบ่อนก็เป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมด บ่อนชนไก่ส่วนใหญ่ใช้

แนวคิดการผูกขาดการให้บริการ

สอง แนวคิดการกระจายรายได้ ส�าหรับแนวคิดนี้ เจ้าของบ่อน

ด�าเนินการเฉพาะการชนไก่ ซึ่งมีรายได้ร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน 

ส่วนกจิการอืน่ๆ ให้ชาวบ้านซึง่เป็นสมาชกิของกลุม่แม่บ้านเป็นผูด้�าเนนิ

การ เช่น ร้านขายอาหาร ส่วนบรกิารทีจ่อดรถให้เจ้าของทีด่นิทีอ่ยูต่ดิกบั

บ่อนเป็นผู้ด�าเนินการ นอกจากนี้ บ่อนต้องคืนรายได้ให้กับชุมชน ตาม

แต่ชมุชนจะเสนอมา เช่น การสร้างศนูย์การเรยีนรู ้การสร้างเมร ุชดุกฬีา

ส�าหรับเยาวชน หรือการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย 

แนวคิดนี้มีที่มาจากการที่ผู้ก่อตั้งบ่อนชนไก่เป็นผู้น�าชุมชนที่

ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เมื่อมีการฟื้นฟูบ่อนชนไก่ภายหลังวิกฤต



ไข้หวัดนกในปี 2552 เจ้าของบ่อนจึงปรึกษาหารือกับกรรมการหมู่บ้าน 

ผู้น�า และผู้อาวุโส บ่อนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และถูกควบคุม

โดยชุมชน บ่อนชนไก่ที่มีแนวคิดกระจายรายได้สู่ชุมชนมีอยู่เพียงแห่ง

เดียว คือบ่อนในอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

จากความแตกต่างของสองแนวคิด ท�าให้วธิกีารค�านวณรายรบั-

รายจ่ายของบ่อนชนไก่แตกต่างกันไปด้วย แต่ส่วนที่คิดตรงกันแทบทุก

บ่อนก็คือ รายได้หลักมาจากเงินร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน โดยบ่อน

บ้านต้องการไก่ชนอย่างน้อย 20 คู่ ส่วนบ่อนเมืองต้องการไก่ชนเพียง  

5 คู่ โดยแต่ละคู่มีวงเงินเดิมพัน 110,000 บาทขึ้นไป

โดยสรุป แม้จะดูเหมือนว่าบ่อนชนไก่ประสบความส�าเร็จทาง

ธรุกจิ แต่ภายใต้การด�ารงอยูข่องระบบอุปถมัภ์ ท�าให้บ่อนชนไก่ต้องแบก

รบัภาระในการเกือ้หนนุระบบดงักล่าว ดงัจะเหน็ได้จากรายจ่ายของบ่อน

ชนไก่ ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วยหรือค่าแสดงความจงรักภักดี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท (แล้วแต่ขนาดของบ่อน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่

บ่อนถูกขอร้องแกมบังคับให้จ่าย เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ และ

ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการต่อสัญญาเปิดบ่อนในปีต่อไป

ส่วนส่วยเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบ่อนกับหน่วยราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยการรับ-จ่ายจะท�าอย่างเป็นระบบและไม่เปิดเผย แต่เป็น

ที่รับรู้กันทั่วไป ตัวเลขรายจ่ายในส่วนนี้ของแต่ละบ่อนนั้นไม่แน่นอน  

ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและสถานะของเจ้าของบ่อน บ่อนชนไก่ที่มี

นักการเมืองหนนุหลงัอาจไม่ต้องจ่ายส่วย หรอืจ่ายจ�านวนน้อย นอกจาก

นี ้สิง่ทีเ่จ้าของบ่อนกงัวลกค็อื นบัวนัค่าส่วยจะสงูขึน้ ซึง่เชือ่มโยงกบัการ

โยกย้ายต�าแหน่งของผู้บังคับบัญชา โดยเมื่อมีการโยกย้าย ก็จะมีการ

เจรจาต่อรองราคาส่วยกันใหม่ 

การที่บ่อนชนไก่มีการจ่ายค่าแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเปรียบ

เสมือนท่อน�้าเลี้ยงส�าหรับข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง อัน
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เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเชิงอ�านาจระดับประเทศ ดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่า

เหตุใดการพยายามคุมก�าเนิดหรือจ�ากัดจ�านวนบ่อนชนไก่จึงไม่เกิดขึ้น

จริงในทางปฏิบัติ 

ระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์นั้นต้องอาศัยธุรกิจการพนันเป็น

เครื่องมือในการรักษาความสัมพันธ์ แม้ภาครัฐจะตอกย�้าภาพลักษณ์

ของบ่อนชนไก่ในทิศทางที่เสื่อมเสีย แต่ก็ใช้ภาพลักษณ์เชิงลบเหล่านั้น

เป็นแหล่งผลประโยชน์ และบ่อนชนไก่ก็ไม่มีสิทธิ์ต่อรอง ต้องจ�ายอมอยู่

ในระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ต่อไป 

 

การชนไก่

การพนนัชนไก่จะเกดิขึน้ไม่ได้ หากปราศจากบ่อนชนไก่ บ่อนจงึ

เป็นสถานทีท่ีเ่ชือ่มโยงบคุคล/กลุม่คนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่

การชนไก่เท่านั้น แต่ยังมีผลในการสานต่อและการกระชับความสัมพันธ์

ในด้านอื่นๆ ด้วย

ในด้านการพนัน บ่อนจะเป็นตัวกลางในการจัดการชนไก่ ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้

การน�าไก่ออกชน 

ไก่ท่ีน�าออกชนต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี สภาพของ

ไก่แข็งแรงเต็มที่ ในค�่าคืนก่อนจะน�าไก่ออกชน เจ้าของไก่จะคอยดูว่าไก่

นอนหลับเป็นปกติหรือไม่

จากการนอนของไก่ มเีคลด็ลับส�าหรบัดวู่าไก่จะแพ้หรอืชนะ นัน่

คือถ้าไก่ยอบตัวนอนหลับสนิท แสดงว่ามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ แต่ถ้า



ไก่ยืนหลับ หัวตก แสดงว่าไก่มีโอกาสแพ้มากกว่าชนะ ดังนั้นไม่ควรน�า

ไก่ออกชน นอกจากนี ้ให้จดจ�าทศิทีไ่ก่นอนหันหัวไปให้ด ีถึงเวลาเช้า เมือ่

จะน�าไก่ออกจากบ้านหรือออกจากซุ้ม ให้ออกในทิศเดียวกันกับที่ไก่หัน

หัว แล้วจะได้ชัยชนะ

อีกหนึ่งเคล็ดลับเพื่อให้ไก่ได้รับชัยชนะ ก็คือให้สังเกตแม่ไก่ที่

ก�าลังฟักไข่อยู่ในเล้าในคืนก่อนที่จะน�าไก่ออกชน ว่าแม่ไก่หันไปในทิศ

ใด เมื่อน�าไก่ไปถึงสนามและเข้าประจ�าที่ในสังเวียน ให้หันไก่ไปในทิศ

เดยีวกนักบัแม่ไก่ ไก่จะได้ทรหดอดทน และมคีวามพากเพยีรในการต่อสู้ 

เช่นเดียวกับที่แม่ไก่ทรหดและพากเพียรกับการฟักไข่ 

การถอืโชคลางในการน�าไก่ออกชนอกีประการหนึง่กค็อื เวลาน�า

ไก่ออกจากบ้าน ห้ามมีผู้ร่วมทาง 4 คน เพราะจะเท่ากับจ�านวนผู้หาม

ศพไปป่าช้า ซึ่งถือว่าเป็นอัปมงคลอย่างยิ่ง และห้ามน�าไก่ออกชนคราว

เดียวกัน 4 ตัว ซึ่งเป็นนัยของการหามเจ้าของไก่ไปฝัง หรือเวลาน�าไก่

ออกชน ถ้าเจอขบวนแห่ศพหรือรถขนโลงศพ หรือผ่านบ้านที่มีคนตาย 

ควรล้มเลิกการน�าไก่ออกชนในวันนั้น

การบวดไก่ คือการที่เจ้าของไก่บางคนน�าไก่ที่เคยพ่ายแพ้มา

ซ้อมใหม่ แล้วน�าไปเปรียบไก่ในบ่อนอีกคร้ัง โดยจะเดิมพันด้วยเงิน

จ�านวนน้อย แต่ให้เพื่อนฝูงแอบไปเล่นพนันไก่ฝ่ายตรงข้ามด้วยเงิน

จ�านวนมาก เพราะเจ้าของไก่เชื่อว่าไก่ของตนจะเป็นฝ่ายแพ้

การเปรียบไก่ 

เจ้าของไก่จากที่ต่างๆ จะน�าไก่มาเปรียบ เพื่อดูว่าไก่ชนเหมาะ

สมจะชนหรือไม่ เมื่อได้คู่ที่เหมาะสมก็วางเงินเดิมพัน และแจ้งกรรมการ
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ประจ�าบ่อนให้ลงทะเบียนและจัดล�าดับการลงสังเวียน พร้อมกับวางเงิน

เดิมพันกับกรรมการ กรรมการจะน�าสีมาป้ายที่แข้งของไก่ เป็นการบอก

ให้รู้ว่าไก่ตัวนั้นมีคู่ชนแล้ว 

การเปรียบไก่ไม่ให้เสียเปรียบ มีเคล็ดลับดังนี้

โดยปกติ การเปรียบไก่จะท�ากันที่บ่อนในช่วงเวลาประมาณ 

11 นาฬิกา และเร่ิมท�าการชนไก่ตอนบ่ายโมง ส�าหรับการเปรียบไก่ 

เจ้าของบ่อนมีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมประสานให้เจ้าของไก่น�าไก่มา

เปรียบ ขณะเปรียบไก่จะมีการต่อรองและการใช่เล่ห์เหลี่ยม เพื่อให้ได้

มาซึ่งความได้เปรียบ ไก่ชนที่มีชื่อเสียง มีประวัติชนะมาหลายครั้ง หรือ

เจ้าของไก่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เงินเดิมพันจะสูง ซึ่งเงินเดิมพันที่สูง ก็

จะท�าให้บ่อนแห่งนั้นได้รับการกล่าวถึง เป็นการดึงบรรดาเซียนพนันให้

เข้าบ่อนมากขึ้น

การเปรียบไก่จะใช้วิธีเทียบเคียงรูปร่างและน�้าหนักให้พอๆ กัน 

บางคนถึงกับต้องชั่งน�้าหนักของไก่ ดังน้ัน เจ้าของบ่อนจึงต้องเตรียม

เครื่องชั่งน�้าหนักไว้ด้วย โดยประกอบกับการดูรูปร่างและความสูง การ

เปรียบไก่จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของไก่ได้พิจารณาไตร่ตรองว่าไก่

ของตนมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร และเป็นธรรมดาที่เจ้าของ

ไก่จะก�าหนดไว้ในใจว่าไก่ของตนต้องได้เปรียบไก่คู่ต่อสู้ ไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง จึงจะตกลงชนด้วย 

แม้ว่าเจ้าของไก่ชนจะมีความสามารถในการเลีย้งไก่ แต่ฝีมอืการ

เลี้ยงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีความรู้ความสามารถในการเปรียบไก่

ด้วย หากไม่สามารถหาคู่ที่เหมาะสม หรือเปรียบไก่แล้วเป็นรอง โอกาส

ที่จะชนะก็เป็นเรื่องยาก การเปรียบไก่จึงเป็นหัวใจส�าคัญของการชนไก่ 

ซึ่งเจ้าของไก่แต่ละคนมีเทคนิควิธีการเปรียบไก่ไม่เหมือนกัน 

เจ้าของไก่ส่วนใหญ่อาศัยหลักการดังนี้

1. น�า้หนกั โดยใช้ฝ่ามอืทัง้สองโอบรอบอกไก่ ใช้นิว้หวัแม่มอืสอด



เข้าไปใต้ปีกหรือทับลงไปบนปีก เพื่อให้หัวแม่มือจรดกัน ส่วนใต้อกไก่ที่

อยู่ในอุ้งมือ ปลายนิ้วกลางจะจรดกันพอด ีแล้วยกไก่ขึ้นจากพื้น เป็นการ

กะน�้าหนักของไก่ด้วยมือ ถ้าเห็นว่าน�้าหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกันก็

เป็นอันใช้ได้ แต่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่น�้าหนักที่มากเกินไป 

เนื่องจากนั่นหมายความว่าไก่ขาดการฝึกซ้อม 

2. อายุ ล�าดับต่อมาต้องดูว่าอายุใกล้เคียงกันหรือไม่ 

3. รูปร่าง ไก่ชนบางคู่มีน�้าหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน แต่รูป

ร่างต่างกัน ไก่ที่มีโครงกระดูกใหญ่มักแข็งแรง บึกบึน มีล�าหักล�าโค่น

หนักหน่วง แต่ช้ากว่าไก่ที่โครงร่างสูงปราดเปรียว ส่วนไก่ที่มีโครงร่าง

สูงเพรียว มักว่องไวปราดเปรียวกว่าไก่ที่มีรูปร่างเตี้ย แต่ลูกเตะลูกตีมัก

ไม่หนักหน่วงรนุแรง ล�าหกัล�าโค่นไม่ด ีถอืว่าได้เปรยีบกนัคนละอย่าง จงึ

ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น เช่น ชั้นเชิง ประสบการณ์ และสภาพจิตใจ

นอกจากรปูร่าง สดัส่วนของไก่กเ็ป็นรายละเอยีดทีต้่องพจิารณา 

ไก่ที่มีรูปร่างหนา ไหล่กว้าง คออวบ แต่โคนขาเล็กหรือแข้งเล็ก การ

ทรงตัวย่อมไม่ดี ก�าลังขาไม่ดี จะยืนระยะได้ไม่นาน ไก่ที่มีโคนขาใหญ่ 

แข้งยาว แต่คอลีบหรือยาวเก้งก้าง ก็ถือว่าเสียเปรียบ เพราะไก่อกราบ

นั้นไม่มีก�าลัง หรือไก่ที่มีไหล่กว้าง อกตัน แต่คอยาวเก้งก้าง เมื่อเปรียบ

กันแล้วคล้ายได้เปรยีบในแง่ส่วนสงู แต่เป็นความสงูทีไ่ม่ค่อยมปีระโยชน์ 

เพราะช่วงล่างสัน้ อาวธุส�าคญัอยูท่ีช่่วงล่างมากกว่าช่วงบน จงึกลายเป็น

ข้อเสียเปรียบ แม้จะได้เปรียบในแง่การฉกจิก อีกประการหนึ่งก็คือ ไก่

ที่คอยาว ล�าคอมักเล็กและเปราะกว่าไก่ที่คอหนา ถ้าโดนเตะโดนตีเข้า

บ่อยๆ มักถอดใจได้ง่าย

ในกรณีทีท่กุอย่างใกล้เคยีงกนั ต้องดทูีเ่ดอืย ซึง่เป็นอาวธุส�าคญั

ของไก่ชน ไก่มีเดือยย่อมได้เปรียบไก่ไม่มีเดือย ไก่เดือยยาวได้เปรียบ

ไก่เดือยสั้น ไก่เดือยยาวใหญ่ได้เปรียบไก่เดือยยาวเล็ก ไก่เดือยแหลม

ได้เปรียบไก่เดือยทู่ ไก่เดือยตรงได้เปรียบไก่เดือยโค้ง ไก่บางตัวเดือย
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ใหญ่ ยาว และตรง แต่ชี้ไปด้านหลัง เวลาเตะ ส่วนที่แทงคู่ต่อสู้จึงไม่ใช่

ส่วนปลายเดือย แต่เป็นด้านข้าง คู่ต่อสู้จึงไม่เกิดแผล ไม่เหมือนไก่ที่มี

เดือยค่อนข้างตรง แต่เอียงไปทางด้านในเล็กน้อย เวลาเตะ จะท�าให้คู่

ต่อสู้เกิดบาดแผลฉกรรจ์ ไก่ประเภทนี้แม้จะตีช้า หรือนานๆ ตี แต่มักจะ

ตีครั้งเดียวแล้วเห็นผลแพ้-ชนะ  

4. ชั้นเชิงและประสบการณ์ ประสบการณ์การต่อสู้ของไก่ช่วย

ในการเปรียบไก่ได้มาก ไก่ที่ผ่านการต่อสู้มาหลายครั้ง เจ้าของย่อมรู้จัก

ชั้นเชิงและวิธีการต่อสู้ของมันดี และหากรู้ว่าไก่คู่ต่อสู้มีเชิงตีแบบไหน  

ก็จะเป็นประโยชน์มาก

5. เจ้าของไก่ ต้องดูด้วยว่าคนเปรียบเป็นใคร มาจากไหน เป็น

เจ้าของไก่ที่มีชื่อเสียงหรือไม่ หากเป็นไก่จากซุ้มที่มีชื่อเสียง อีกฝ่ายก็

ต้องรอบคอบมากขึ้น 

เมื่อเปรียบไก่เรียบร้อย ก็จะน�าไก่ทั้งสองตัวไปให้กรรมการหรือ

เจ้าของบ่อนหมายเดือย คือการใช้สีป้ายที่เดือย เพื่อเป็นเครื่องหมาย

ยนืยนัว่าชนกนัแน่นอน ไม่สามารถน�าไก่ท่ีถกูป้ายสไีปเปรยีบคูก่บัคนอืน่

ได้อีก นอกจากน้ี การป้ายสีที่เดือยยังเป็นการป้องกันการตกแต่งเดือย

หลังจากการเปรียบไก่

การวางยาไก่ท�าได้หลายวิธี เช่น การกรอกยาพิษ การใช้สาร 

ทีท่�าให้ไก่เกดิอาการอ่อนเพลียหรอืมนึเมา และการใช้กลิน่หรือสิง่ของ

ที่ท�าให้ไก่เกิดอาการหวาดกลัว 



การวางเงินเดิมพัน 

เมือ่เจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายตกลงจะชนกนั กจ็ะรวบรวมเงนิเดมิพัน 

ตามที่ตกลงกันไว้ โดยเจ้าของไก่เป็นผู้ก�าหนดวงเงินลงขันว่าจะให้ใคร

ลงเงินเป็นจ�านวนเท่าใด ถ้าวงเงินเดิมพันไม่สูงมาก เจ้าของไก่อาจจะ

ลงเงินคนเดียว แต่ถ้าวงเงินเดิมพันมากกว่าเงินที่เจ้าของไก่มี คณะที่มา

ด้วยกนักจ็ะร่วมลงขนั หรือหากเป็นไก่ท่ีมชีือ่เสยีง กจ็ะมคีนขอร่วมลงเงนิ

เดิมพันด้วย 

ไก่ชนที่มีชื่อเสียง วงเงินเดิมพันจะสูง และหากเป็นไก่ที่ชนเป็น

ครั้งแรก วงเงินเดิมพันจะน้อย

ทีม่าของเงนิเดิมพนั ถ้าเป็นไก่ทีม่าจากซุม้ เงนิเดมิพันจะมาจาก

เจ้าของซุม้และหุ้นส่วน ในกรณีทีเ่จ้าของไก่เป็นเจ้าของซุม้ด้วย ถ้าเป็นไก่

ของชาวบ้าน เจ้าของไก่ก็จะใช้เงินส่วนตัว หรืออาจมีการระดมเงินจาก

หมู่คณะหรือกองเชียร์ และหากเป็นการชนเพื่อศักดิ์ศรีของชุมชน เงิน

เดิมพันก็จะมาจากชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับเจ้าของไก่

วิธีวางเงินเดิมพัน 

เมื่อได้เงินครบตามจ�านวนที่ตกลงกัน ทั้งสองฝ่ายจะน�าเงินไป

มอบให้กรรมการบ่อน และกรรมการจะเป็นผู้ออกตั๋วรับรอง เมื่อรู้ผล

แพ้-ชนะ เจ้าของไก่ที่ชนะจะน�าตั๋วนั้นมาแลกเงินเดิมพัน โดยบ่อนจะหัก

ไว้ร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน ดังนั้น การตกลงวงเงินเดิมพันระหว่าง

เจ้าของไก่ทั้งสองฝ่าย จึงมักจะบวกเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้บ่อน

เข้าไปด้วย เช่น ตกลงวงเงนิเดมิพนั 5,000 บาท กจ็ะบวกเพิม่เป็น 5,500 

บาท ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องรวบรวมเงินเดิมพันฝ่ายละ 2,750 บาท
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การบอกเลิกการชนไก่ สามารถท�าได้ก่อนน�าไก่เข้าสังเวียน 

เม่ือเจ้าของไก่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ หรือเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่ายรู้ว่า

ไก่ชนทั้งคู่มาจากแหล่งเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของไก่อาจได้ไก่มาจาก

ญาตขิองตน และอีกฝ่ายก็ได้ไก่มาจากญาตคินดงักล่าว ซึง่ถือว่าเป็นไก่

เหล่าเดยีวกัน จะไม่ยอมให้ชนกันเด็ดขาด หรอืไม่เจ้าของไก่ทัง้สองฝ่าย

รู้จักสนิทสนมกัน แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจให้เพื่อนฝูงน�าไก่มาเปรียบ  

ดังนั้น ตอนเปรียบไก่จึงไม่รู้ว่าเจ้าของไก่ตัวจริงเป็นใคร 

การปล่อยไก่ชนกัน 

การปล่อยไก่เป็นขัน้ตอนส�าคญัของการชนไก่ โดยมกีารถอืเคลด็

ตามความเชื่อ เช่น คนปล่อยไก่จะน�าไก่เข้าสังเวียนในทิศเทวดาจร และ

จะไม่น�าไก่เข้าสังเวียนในทิศผีหลวง เพราะเป็นทิศต้องห้าม จะประสบ

กับความพ่ายแพ้ 

โดยทั่วไป เจ้าของไก่จะเป็นผู้ปล่อยไก่ด้วยตัวเอง แต่บางครั้งก็

มอบหมายให้คนทีไ่ว้วางใจเป็นผูป้ล่อย โดยมเีจ้าของบ่อนหรอืกรรมการ

บ่อนท�าหน้าที่เป็นกรรมการในสังเวียน ก่อนปล่อยไก่ชน เจ้าของไก่

ทั้งสองฝ่ายจะน�าไก่ของตนมาให้กรรมการในสังเวียนเช็ดบริเวณล�าตัว 

แล้วน�าเท้าของไก่จุ่มในถังน�้าที่เตรียมไว้ เป็นการป้องกันการเคลือบ 

ยาพษิตามตัวและเท้าของไก่ หลงัจากนัน้ คนปล่อยไก่บางคนจะเสกคาถา

ป้องกนัไม่ให้ไก่ตาบอด ท�าให้หนงัเหนยีว คูต่่อสูแ้ทงไม่เข้า เมือ่ไก่ทัง้สอง

ฝ่ายต่อสูก้นั เจ้าของหรอืผูป้ล่อยไก่ต้องออกนอกสงัเวยีนไปอยู่ในมมุของ

ตน เหลือไว้เฉพาะกรรมการเท่านั้น  



การควบคุมเวลาชนไก่ 

ทุกบ่อนจะก�าหนดเวลาชนไก่เป็นยก หรือบางแห่งเรียกว่า “น�้า” 

ค�าว่า “น�า้” มทีีม่าจากการเจาะรูทีก้่นขนั แล้วน�าไปวางในขวดโหลทีบ่รรจุ

น�า้ จนกระทั่งน�า้ไหลเข้าไปในขันจนเต็ม ท�าให้ขันจมลงไปในน�้า แบบนี้

จะนับเป็นหน่วยเวลาว่า 1 น�้า ถ้าเทียบกับเวลาตามนาฬิกาก็ประมาณ 

20 นาที การนับเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อปล่อยไก่เข้าสู่สังเวียน เมื่อขันจมน�้า

จึงพักยก

โดยปกติ บ่อนจะก�าหนดให้ไก่แต่ละคูช่นกนัไม่เกนิ 8 ยก ถ้าครบ 

8 ยกแล้วยังไม่รู้ผลแพ้-ชนะ ถือว่าเสมอกัน หรือ “กินกันไม่ลง” บ่อนจะ

คืนเงินเดิมพัน แต่ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน

การบอกเวลาการชนไก่ ใช้วิธีตีเกราะบอกสัญญาณ บ่อนที่ 

ทันสมัยจะใช้กริ่งไฟฟ้า และมีตัวเลขบอกเวลาในระบบดิจิตอล

ก่อนน�าไก่เข้าสังเวียน กรรมการจะตีเกราะให้สัญญาณและ

ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้เจ้าของไก่น�าไก่เข้าสังเวียนก่อนเวลา 

5 นาที จากนั้นกรรมการจับเวลาจะตีเกราะเป็นสัญญาณเริ่มการชนไก่ 

ส่วนบ่อนที่ทันสมัยจะใช้วิธีกดกร่ิงไฟฟ้า พร้อมกับประกาศผ่านเครื่อง

ขยายเสียงให้เจ้าของน�าไก่เข้าสังเวียน

เนื่องจากบางวันมีไก่ที่พร้อมจะชนกันหลายคู่ บ่อนจึงมีสังเวียน

ส�ารองอีก 2 สังเวียน บางบ่อนอาจมีมากกว่านั้น และจะก�าหนดเวลาชน

พร้อมๆ กนั เมือ่หมดยกหรอืหมดเวลาทีก่�าหนดไว้ 20 นาท ีกรรมการจะ

ให้เวลาพกั 20 นาท ีพร้อมกบัปล่อยไก่ชนคู่ต่อไปลงในสงัเวยีนหมนุเวยีน

กัน จนกว่าจะรู้ผลแพ้-ชนะ นอกจากนี้ ถ้าในสังเวียนหลักชนกันครบ  

4 ยก แต่ยงัไม่รูผ้ลแพ้-ชนะ ขณะเดยีวกนักม็ไีก่คูอ่ืน่รอควิ กจ็ะย้ายไก่คูน่ัน้

ไปชนในสงัเวยีนส�ารอง แล้วน�าไก่ชนคูท่ีม่เีงนิเดมิพันสงูลงชนในสงัเวยีน
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การให้น�้าไก่ 

การให้น�้าไก่มีความส�าคัญ เพราะหากให้น�้าไก่ไม่เป็น โอกาสแพ้

ก็จะมีมาก วิธีให้น�้าไก่ก่อนชนก็คือ ใช้ผ้ามุ้งชุบน�้าแล้วเช็ดตัวไก่ให้ทั่ว

ทุกเส้นขน แต่อย่าให้ปีกเปียก จากนั้นจึงเช็ดให้แห้ง ให้กินข้าวสุก แล้ว

ปล่อยให้เดิน 

เมือ่ไก่ชนกนัครบ 20 นาท ีกรรมการควบคุมเวลาจะส่งสญัญาณ

พกัยก เจ้าของไก่แต่ละฝ่ายจะน�าไก่ออกมาจากสงัเวยีนเพือ่ให้น�า้ การให้

น�า้ไก่ระหว่างพกัยกกเ็พือ่ระบายความร้อนและลดอาการหอบ โดยเอาผ้า

ชบุน�า้เชด็อกและใต้ปีก แล้วจงึเชด็ตามตวั จากนัน้ใช้ขนไก่ล้วงคอเพือ่เอา

เสมหะออก เมื่อไก่หายหอบ จึงตรวจบาดแผลตามหัว ตามตัว ตรวจตา 

ตรวจปาก และปฐมพยาบาล จากนัน้ให้กนิข้าวสกุ กล้วยสกุ หรือแตงกวา

แช่น�้ามะพร้าวอ่อน พร้อมกับยาแก้ปวดหรือยาบ�ารุงร่างกาย จากนั้นจึง

เอาผ้าปิดตาเพื่อให้ไก่พักผ่อนประมาณ 5 นาที เมื่อใกล้จะถึงเวลาชนก็

ให้ไก่ถ่ายอุจจาระ ถ้าไม่ถ่าย ก็หักขนไก่แล้วแทงเข้ารูก้นให้รู้สึกระคาย

เคือง เพื่อให้ไก่ถ่ายอุจจาระ จากนั้นใช้ผ้าชุบน�้าอุ่นเช็ดหน้าและล�าตัว 

อีกครั้ง ก่อนน�าไก่เข้าสังเวียนในยกต่อไป

เคล็ดลับของผู้ชนะ 

เคล็ดลับอย่างหนึ่งส�าหรับไก่ที่เป็นฝ่ายชนะ คือให้ไก่กินน�้า

ผ่านเงินเดิมพัน 

เมื่อน�าไก่กลับถึงซุ้ม ให้รักษาบาดแผลและท�าความสะอาด

ไก่ให้เรียบร้อย จากนั้นจึงน�าเงินเดิมพันมาพับตามยาวให้เป็นเหมือน

รางน�้า เอาด้านหนึ่งจ่อปากไก่ไว้ แล้วเทน�้าสะอาดให้ไหลเข้าปากไก่ 

เป็นเคล็ดว่าคราวหน้าจะได้เงินเดิมพันอีก 

ถ้าจะให้ขลัง ให้เก็บน�้าราดไก่ในสนามกับผ้าให้น�า้ไก่กลับมา
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ด้วย แล้วใช้ผ้าให้น�า้ไก่ชบุน�า้ราดไก่ บดิให้น�า้ไหลตามรางเงนิให้ไก่กนิ 

หลังจากให้ไก่กินน�้าผ่านเงินเดิมพันแล้ว ให้น�าเงินเดิมพัน

ทั้งหมดลูบตั้งแต่หัวไก่ไปถึงปลายหาง แล้วน�าเงินมาลูบจงอยปาก ไล่

ลงไปที่อก จนถึงแข้งและเดือย เอาฟ่อนเงินตบเบาๆ ที่ปาก ที่แข้ง ที่

เดือย พร้อมบอกกับไก่ว่าคราวหน้าให้ได้เงินเดิมพันกลับมาอีก

 

กฎกติกา 

ในบ่อนชนไก่ ไก่จะต่อสู้กันจนกว่าจะรู้ผลแพ้-ชนะ แต่หากสู้กัน

ครบ 8 ยกแล้วยงัไม่รู้ผลแพ้-ชนะ กรรมการประจ�าสงัเวยีนจะเป็นผูต้ดัสนิ 

กติกาของบ่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

1. ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไก่ตัวใดตัวหนึ่งถูกวางยา กรรมการมีสิทธิ์ 

ไม่คืนเงินเดิมพัน หรือถ้ารู้ว่าฝ่ายใดเป็นคนวางยา กรรมการมีสิทธิ์ปรับ

ให้ฝ่ายนั้นแพ้ และให้ฝ่ายที่โดนวางยาเป็นฝ่ายชนะ

2. เมื่อให้น�า้ระหว่างพักยกครบก�าหนดเวลา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ยังไม่น�าไก่เข้าสังเวียน กรรมการจะวางขันในโหลน�้า 3 ครั้ง ถ้ายังไม่น�า

ไก่ชนเข้าสังเวียน แสดงว่าไก่ตัวนั้นยอมแพ้

3. เมือ่ไก่ตวัใดตวัหนึง่โดนตตีาบอดทัง้สองข้าง ให้กรรมการจบัแพ้ 

 4. เมื่อไก่ตัวใดหนี ไม่ยอมสู้ ให้กรรมการจับมาสู้ใหม่ ถ้าครบ  

3 ครั้ง ยังไม่สู้ ให้ถือว่าแพ้

5. เจ้าของไก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ ให้ถือว่าแพ้

6. ในขณะที่ไก่ก�าลังชนกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปถูกตัวไก่ ไก่

ฝ่ายนั้นจะถูกปรับให้แพ้

อน่ึง นอกจากกติกา การตัดสินแพ้-ชนะยงัขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจ 

ของเจ้าของไก่ชนแต่ละฝ่าย โดยเจ้าของไก่แต่ละฝ่ายอาจตกลงกนัเพ่ือให้
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ยุติการชนก่อนจะรู้ผลแพ้-ชนะ หรือเม่ือเห็นอีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้ บรรดา 

ผู้ชมก็จะเสนอให้เจ้าของไก่ที่มีโอกาสชนะแสดงความมีน�้าใจ โดยให้

เจ้าของไก่ฝ่ายทีจ่ะชนะให้เงนิจ�านวนหน่ึงให้กบัเจ้าของไก่ฝ่ายทีก่�าลังจะ

แพ้ หรือให้เจ้าของไก่จบัไก่ของตนออกจากสงัเวยีน เพือ่เป็นการยอมแพ้ 

การทีเ่จ้าของไก่ฝ่ายทีก่�าลงัจะชนะให้เงนิจ�านวนหนึง่กบัเจ้าของ

ไก่ฝ่ายที่ก�าลังจะแพ้ เปรียบเสมือนการแบ่งปันก�าไรจากเงินเดิมพันให้

กับเจ้าของไก่ที่จะแพ้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเป็นคนใจกว้าง มีน�้าใจ 

ไม่เอาแต่ได้

รูปแบบและวิธีเล่นการพนันไก่ชน 

นักพนันไก่ชนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. นักพนันมืออาชีพ โดยทั่วไป คนกลุ่มนี้จะไม่มีไก่ชนเป็นของ

ตัวเอง มักจะถูกเรียกว่า “พวกเล่นไก่ปากกา” ซึ่งเป็นลักษณะของการ

จดบันทึกอัตราต่อรองระหว่างที่มีการชนไก่ นักพนันมืออาชีพมักจะนั่ง

ติดกับสังเวียน การเล่นพนันต้องใช้ไหวพริบและประสบการณ์ เนื่องจาก

ราคาต่อรองเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์อย่างรวดเรว็ เมือ่สถานการณ์

ในสงัเวยีนพลกิไปพลกิมา คนทีม่ปีระสบการณ์มกัจะป่ันราคาต่อรองให้สงู 

เพือ่หาคนทีช่อบเสีย่งมารอง นกัพนนัมอือาชพีมกัจะเดนิทางไปตามบ่อน

ต่างๆ หรือมีพรรคพวกในวงการคอยแจ้งข่าวไก่ชนคู่ดังให้ทราบ

2. นักพนันมือสมัครเล่น คนกลุ่มนี้จะเชียร์ไก่ที่ตัวเองชอบ ส่วน

ใหญ่เป็นชาวบ้าน มักเล่นการพนันตามบ่อนป่าและบ่อนบ้าน เนื่องจาก

เล่นการพนันในวงเงินไม่มาก 

การเล่นพนันไก่ชนต้องอาศัยไหวพริบ ใช้ประสบการณ์ความรู ้



ที่สั่งสมมา ประกอบกับความเร็วในการค�านวณผลได้-ผลเสียจากการ 

ต่อรองในแต่ละยก

การพนันแบบวางเงินเดิมพัน 

เป็นการพนันระหว่างเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เจ้าของไก่จะ

รู้อยู่แล้วว่าบ่อนที่น�าไก่ไปชนนั้นเป็นบ่อนประเภทไหน ถ้าเป็นบ่อนป่า 

วงเงินเดิมพันจะต�่า หากเป็นบ่อนบ้าน วงเงินเดิมพันจะเริ่มตั้งแต่ 1,100 

บาท และหากเป็นบ่อนสมัยใหม่ วงเงินเดิมพันจะเริ่มตั้งแต่ 55,000 บาท 

ที่ส�าคัญคือไก่ชนเป็นไก่ที่ยังไม่เคยชน หรือเป็นไก่ที่เคยชนมาแล้ว ถ้า

เป็นไก่ที่ยังไม่เคยชน ต้องน�าไปชนที่บ่อนป่าหรือบ่อนบ้าน ซึ่งทางบ่อน

จะมีสังเวียนประลองไก่ไว้ต่างหาก ไม่ชนกันในสังเวียนหลัก ยกเว้นเมื่อ

ถึงเวลาชนไก่ ไก่เดิมพันยังเปรียบไม่เสร็จ ก็จะน�าไก่ใหม่ที่เปรียบคู่ไว้

แล้วชนก่อน 

โดยทัว่ไป ไก่ชนใหม่จะมวีงเงนิเดมิพนัต�า่ ถ้าเป็นบ่อนป่า วงเงนิ

เดิมพันจะอยู่ที่ 550 บาท หากเป็นบ่อนบ้าน จะอยู่ที่ 1,100 บาท หรือ

มากกว่านั้นเล็กน้อย ส่วนไก่เดิมพันเป็นไก่ที่ผ่านสังเวียนและเคยได้รับ

ชัยชนะมาแล้ว มักจะเป็นไก่จากซุ้ม ซึ่งเปรียบเสมือนนักมวยที่มีค่าย

สังกัด จึงมีวงเงินเดิมพันสูง

เมื่อเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่ายเปรียบไก่แล้ว จะท�าการรวบรวมเงิน

เดิมพันตามที่ตกลงกันไว้กับฝ่ายตรงข้าม โดยทั่วไป เจ้าของไก่ที่น�าไก่

มาชนจะมาเป็นคณะ อาจน้อยหรือมากกว่า 4 คน เนื่องจากความเช่ือ

ที่ว่าเลข 4 คือจ�านวนคนที่หามศพเข้าป่าช้า ซึ่งเป็นอัปมงคล ไก่ชน 

มีโอกาสแพ้สูง เมื่อมาเป็นคณะ จึงมีการลงขันรวบรวมเงินเดิมพัน โดย

เจ้าของไก่ชนเป็นผู้ก�าหนดว่าจะให้ใครร่วมลงขันด้วย ในจ�านวนเท่าใด 
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ซ่ึงทุกคนในคณะต้องได้ลงขัน เพราะถือว่า “ลงเรือล�าเดียวกันจะไม่ทิ้ง

กัน” นอกจากนี้ ถ้าเป็นไก่ที่มีชื่อเสียง วงเงินเดิมพันก็จะสูง โอกาสที่จะ

ชนะมีสงู กจ็ะมเีพือ่นฝงูในวงการขอมส่ีวนในการลงขนัด้วย ซึง่ขึน้อยูก่บั

เจ้าของไก่ว่าจะให้ร่วมลงขันหรือไม่

การพนันแบบต่อรอง 

หลงัจากปล่อยไก่ชนเข้าสงัเวยีน จะมกีารเล่นพนนัขนัตอ่ หรอืที่

เรียกว่า “การเล่นต่อรองแบบออกตัว” ซึ่งเป็นการเล่นเพื่อลดความเสี่ยง

จากการเสียพนัน โดยเกิดจากการคาดการณ์ว่าไก่ชนตัวที่ตัวเองเล่น 

มีโอกาสแพ้สูง หรือเล่นต่อไว้เยอะ ก็หันไปเล่นฝ่ายตรงข้าม เผื่อมีการ

พลิกล็อกเกิดขึ้น จะได้ไม่เสียมาก หรือมีคนต่อมาเยอะ ก็หันไปเล่นรอง 

หลังจากที่เล่นต่อมาก่อนหน้านี้

การชนไก่แต่ละคูอ่าจมกีารต่อรองกนัหลายครัง้ในวงเงนิจ�านวน

มาก แต่เมื่อบวก-ลบเงินที่ได้และเสีย จะได้เงินไม่มาก บางครั้งมีการใช้

กลโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ การต่อรองจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อถึงกลาง

ยกที่ 1 คนต่อจะลุกขึ้นแล้วยื่นมือไปข้างหน้าและคว�่ามือ ถ้าคว�่ามือ 3 

นิ้ว พร้อมกับเปล่งค�าว่า “หางขาว” ซึ่งเป็นไก่ที่ตนเองเล่น หมายความ

ว่าไก่หางขาวต่อ 3 เอา 1 ใครจะรองบ้าง ถ้ามีการรอง ผู้ที่รองจะแบมือ

สามนิ้ว จากนั้นทั้งคนต่อและคนรองจะจดบันทึกการต่อรองลงในสมุด

ของตนเองว่าได้ต่อรองกับใคร เป็นจ�านวนเงินเท่าใด การจดบันทึกการ

ต่อรองในสมุดจะช่วยให้ไม่ลืมหรือสับสน เพราะไก่ชนแต่ละคู่แต่ละยก

จะมีการต่อและการรองหลายครั้งกับหลายคน ไก่ชนบางคู่มีการต่อรอง

ระหว่างนักพนัน 7-10 คน

การเล่นต่อรองจะด�าเนินต่อในยกที่ 2 และ 3 โดยจะเข้มข้นขึ้น



เรื่อยๆ คนที่ต่อหางขาวในยกก่อน ถ้าหางขาวมีโอกาสชนะ อาจเสนอ

ราคาต่อรองสูงขึ้น เพื่อจูงใจให้คนมารอง อาจเพิ่มเป็น 5 เอา 1 หรือ 10 

เอา 1 หรือคนที่ต่ออาจเปลี่ยนไปเล่นรอง เพื่อไม่ให้เสียเงินมาก หรือรับ

ประกันว่าได้เงินแน่นอน ไม่ว่าไก่ตัวไหนจะชนะ

คนที่เล่นแบบต่อรองส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพ ไม่มีความรักชอบ

ไก่ชนตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ การเล่นต่อรองต้องใช้เงินหมุนเวียน

จ�านวนมาก และต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ เนื่องจากราคาต่อรองขึ้นลง

อย่างรวดเร็ว ตามจังหวะการกระโดดขึ้นตีของไก่และอาการของไก่ที่ถูก

ตี สายตาของนักเล่นต่อรองต้องจับจ้องไก่อย่างไม่กะพริบ และป่าวร้อง

เสนอราคาต่อรองอยูต่ลอดเวลา พร้อมทัง้จดบนัทกึการต่อรองแต่ละครัง้ 

พร้อมกับคิดค�านวณว่าจะได้หรือเสียเป็นจ�านวนเงินเท่าใด เมื่อรู้ผลแล้ว 

ก็จะวางแผนการเล่นต่อรองในยกหรือรอบต่อไป

ระหว่างการเล่นต่อรอง คนเล่นจะไม่ดืม่เหล้า เพราะการดืม่เหล้า

จะท�าให้ควบคมุสตแิละอารมณ์ไม่ได้ ถ้ากรรมการบ่อนเหน็คนเมา มกัจะ

เชิญให้ออกจากบ่อน เนื่องจากส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของบ่อน

การเล่นพนนัแบบต่อรองส่วนใหญ่จะเล่นกบัคนรูจ้กั เพือ่ลดความ

เสีย่งจากการไม่ยอมจ่าย แต่จะไม่เล่นกบัคนทีม่าด้วยกนั เพือ่น ญาต ิและ

คนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ่อน 

การพนันแบบเสมอไหนเสมอกัน 

เป็นการเล่นพนันไก่ตัวใดตัวหนึ่ง โดยไม่เล่นพนันกลับไปกลับ

มาเหมือนกับการเล่นแบบต่อรอง การเล่นพนันแบบนี้ถือว่าไม่ได้ก็เสีย 

กลุ่มที่เล่นพนันแบบน้ีมักจะน่ังที่นั่งชั้นบนสุด ไม่ปนกับกลุ่มที่

เล่นพนันแบบต่อรอง ด้วยเหตุว่าเล่นการพนันด้วยเงินจ�านวนน้อย และ
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ค�านวณราคาต่อรองไม่ทัน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มาดูการชนไก่เพ่ือ

ความสนุกสนาน มากกว่าจะมาแสวงหาก�าไรจากการเล่นพนัน วงเงิน 

ที่เล่นอยู่ระหว่าง 20-100 บาท 

ส่วย: ทางออกของบ่อนชนไก่?

ธุรกิจการพนันไก่ชนมีผลประโยชน์มหาศาล ขณะที่บ่อนชน

ไก่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ�านวนวันด�าเนินการในรอบเดือน กล่าวคือ ระเบียบ

ก�าหนดให้บ่อนเปิดได้ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน และต้องเปิดสัปดาห์เว้น

สัปดาห์ อีกทั้งเวลาเปิดบ่อนคือตั้งแต่เช้าถึงเย็น ซึ่งถ้าบ่อนปฏิบัติตาม

ระเบียบ ก็จะท�าให้รายได้ของบ่อนลดลงครึ่งต่อครึ่ง แต่ถ้าบ่อนไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ กจ็ะไม่รบัอนญุาตให้เปิด และทีห่นกักว่านัน้คอืถกูเพกิถอน

ใบอนุญาต

เพื่อความอยู่รอดของบ่อน จึงต้องมีการเจรจาต่อรอง โดยยอม

เสียเงินเพื่อแลกกับการได้เปิดบ่อนตามวันและเวลาที่ต้องการ คือเปิด

บ่อนได้ 4 วันต่อเดือน และเปิดได้ถึงเวลากลางคืน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นขึ้น

อยู่กับการเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งและกับแต่ละหน่วยงาน
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ภูมิหลังและพัฒนาการของ 
“วัวชนภาคใต้”

ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา พัฒนาการการเลี้ยงวัวของภาคใต้

สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการสนับสนุนการท�าเกษตรกรรม

เพื่อบริโภคในครัวเรือน สู่การท�าสวนผลไม้และสวนยางพาราในระบบ

เศรษฐกจิแบบทนุนยิม ซึง่อาชพีเหล่านีม้คีวามสมัพนัธ์กบัเป้าหมายของ

การเลี้ยงวัว 

แต่เดิม กีฬาชนวัวเป็นการละเล่นของชาวบ้าน โดยใช้หัวไร่

ปลายนาหรือลานบ้านเป็นสนามชนวัว ต่อมา รัฐได้ท�าการจัดระเบียบ 

ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 สนามชนวัวจึงกลาย

เป็น “บ่อนชนวัว” ซึ่งถูกใช้สลับกับค�าว่า “สนามกีฬาชนวัว” จึงอาจกล่าว

ได้ว่า พฒันาการของกีฬาชนววัหรือการพนันชนววัเริม่ต้นขึน้ในช่วงเวลา

ดังกล่าว



หลังจากปี 2540 สนามชนวัวมีมากขึ้น ภายใต้การจัดการแบบ

ใหม่ และการเลี้ยงวัวชนที่ผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับ

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน “วัว” ในปัจจุบันจึงไม่ได้สัมพันธ์กับการท�านาอีกต่อ

ไป เนื่องจากวัวไม่ได้เป็นหน่ึงในปัจจัยการผลิตของชาวนาในภาคใต้มา

ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 อีกทั้งการเลี้ยง “วัวพ้ืนเมือง” ได้พัฒนาไปสู่การ

เลี้ยง “วัวเนื้อ” ดังนั้น วัวพื้นเมืองจึงมีจ�านวนน้อยลง 

ในปัจจุบนั นกัวชิาการและข้าราชการจ�านวนหนึง่พยายามสร้าง

องค์ความรูเ้พือ่การอนรุกัษ์ววัพืน้เมอืง จงึท�าให้นกัพนนัมคีวามชอบธรรม

ในการอ้างว่าการชนวัวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัวพื้นเมือง โดย

พยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าการพนันวัวชนเป็นการอนุรักษ์วัวพ้ืนเมือง 

ผ่านการส่งเสริมให้การชนวัวแพร่หลายมากขึ้น 

กว่าจะเป็นวัวชน 

วัวชนมีที่มาจากวัวที่เลี้ยงไว้ใช้งานตามธรรมชาติ แต่กว่าจะพบ

วัวท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วัวชนในปัจจุบันจึงถูกคัด

เลือกมาจากสายพันธุ์วัวชนโดยเฉพาะ เป็นวัวชนที่มีสายเลือดมาจาก

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายวัวชน ไม่มีการเจือปนกับวัวสายพันธุ์ผสมที่รัฐ

ส่งเสริม 

 การจะเป็นวัวชนนั้นต้องมีการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่อง และต้องซ้อม

ชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วัวมีอายุประมาณ 4 ปี จนกว่าจะ

ถึงช่วงลงสนามชนวัว โดยมีผู้เลี้ยง หรือ “ควาญวัว” เป็นเหมือนหุ้นส่วน

ชีวิตที่ดูแลกันจนกว่าจะขายหรือวัวตายไป 
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ในปัจจุบัน การเลี้ยงวัวชนมีมากขึ้น เนื่องจากวัวชนขายได้

ราคาสูงกว่าวัวพื้นเมืองหลายเท่า รวมทั้งความต้องการวัวชนที่มากขึ้น

จากบ่อนหรือสนามชนวัว ซึ่งมีทั้งสนามชนวัวที่ถูกกฎหมาย 28 สนาม  

ใน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยแต่ละสนามจะมีการชนวัวเดือนละ 2 วัน มีการ

ชนววัประมาณ 10-15 คูต่่อสนามต่อเดือน และมสีนามชนววัผดิกฎหมาย

ที่เรียกว่า “สนามซ้อม” ท�าให้ในพื้นที่ภาคใต้มีการชนวัวให้เห็นทุกวัน  

วัวชนจะดี ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกเมีย

หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ หากเป็นวัวของผู้ที่

มีฐานะดี ก็อาจให้ชาวบ้านที่มีความรู้ในการเลี้ยงวัวชนน�าไปเลี้ยงตั้งแต่

ตารางที่ 1 เส้นทางการเป็นวัวชน



อายุประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นจึงซ้อมชนตามบ้าน ชุมชน หรือบ่อนที่ 

ไม่ได้รับอนญุาต หากมลัีกษณะการชนทีด่ ีววัตวันัน้กจ็ะมรีาคาสงูขึน้ หรอื

อาจถูกคัดเลือกเข้าไปชนใน “บ่อนหลวง” หรือบ่อนถูกกฎหมาย

ส�าหรับวัวที่ผ่านการชนมาแล้ว การเลี้ยงจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

ช่วงแรก คือการเลี้ยงในช่วงที่ยังไม่มีคู่ชน หรือช่วงก่อนเปรียบ

วัว วัวจะถูกเลี้ยงไว้ที่บ้านหรือในค่ายของเจ้าของ โดยมีผู้เลี้ยงเพียงคน

เดียว กิจกรรมในช่วง 2 เดือนนี้คือการฝึกความอดทน โดยผู้เลี้ยงจะน�า

ววัเดนิในช่วงเช้าประมาณ 5 กโิลเมตรทกุวนั นอกจากนีก้ม็กีารซ้อมคู่เพ่ือ

ฝึกลลีาการชน ฝึกความอดทน และฝึกจติใจของววั โดยใช้เวลาประมาณ 

10 นาท ีเดอืนละประมาณ 2 ครัง้ ซึง่ววัชนตวัหนึง่ต้องซ้อมคู่ก่อนชนจรงิ

อย่างน้อย 5 ครั้ง 

ช่วงทีส่อง ช่วงทีม่คีูช่น หรอืช่วงเปรยีบคู่ หลังจากวางเงนิเดมิพัน 

และท�าสญัญาการชนภายใต้ความเห็นชอบของนายสนามชนววั ววัจะถกู

น�าไปเลี้ยงที่ค่ายพักในสนามชนวัวประมาณ 20 วัน โดยมีผู้เลี้ยง 1 คน 

และผู้ช่วย 3-4 คน พร้อมกับวัวที่น�าไปเลี้ยงเป็นเพื่อนอีก 1 ตัว โดยต้อง

เลี้ยงดูเพื่อการชนโดยเฉพาะ และต้องมีการฝึกซ้อมตลอด 20 วัน

กล่าวกันว่า การเลี้ยงวัวในช่วงนี้ คนเล้ียงวัวจะคอยดูแล

ประคบประหงมวัวยิ่งกว่าลูกเมีย และจะไม่ยอมให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า

ใกล้วัวโดยเด็ดขาด

ตารางการฝึกซ้อมวัวในแต่ละวัน มีดังนี้

06.00 น. เดิน 5-10 กิโลเมตร

08.00 น.  อาบน�้า ขัดสี แต่งตัว

09.00 น. พักผ่อน กินหญ้า

10.00 น. ตากแดดหรือกร�าแดด

12.00 น. พักผ่อน กินหญ้า
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16.00 น. เดินเล่น ออกทุ่ง พาวัวลงสังเวียน 

18.00 น. อาบน�้า ขัดสี แต่งตัว กินหญ้า 

  ผิงไฟให้อบอุ่น และไล่ยุง

20.00 น. ให้อาหารเสริม (ถั่วเขียวต้มกับน�้าตาลกรวด 

  กล้วยน�า้ว้า กล้วยหอม น�า้มะพร้าวอ่อน ขนนุ 

  ไข่ไก่ 10-15 ฟอง และผลไม้อื่นๆ) 

20.30 น. พักผ่อน

ลักษณะของวัวชนที่ดี

ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างปราดเปรียว ช่วงตัวยาว ท้องกิ่ว ล�าตัว

ค่อนข้างหนา หลังหนา แบน คอสั้น หนา ใหญ่ ช่วงขาสั้นและล�่าสัน  

คิ้วหนา ตาเล็ก สีตาด�า ใบหูเล็ก โหนก (หรือหนอก) สูงใหญ่ มีขวัญที่ใต้

โหนกและกลางหลัง เยื้องไปทางด้านหน้า เหนียงคอ (หรือแร้ง) หย่อน

ยาน แต่บางพนัธุน์ยิมเหนยีงคอสัน้ เขาแขง็แรง ปลายเขาแหลมโค้ง โคน

เขาทั้งสองใหญ่ หางเรียวยาวจดพื้นดิน โคนหางใหญ่ ปลายหางเป็นพู ่

ดูสวยงาม ลูกอัณฑะเล็ก ขนสั้นละเอียดเป็นมัน แต่ที่หน้ามีขนยาว เวลา

เคี้ยวเอื้องน�า้ลายเป็นฟอง และกีบเท้าชิด เป็นต้น

ลักษณะเฉพาะพันธุ์ ลักษณะเฉพาะพันธุ์ต่อไปนี้เป็นลักษณะ 

ที่เชื่อกันว่าเป็นวัวชนที่ดี ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงบางพันธุ์ ดังนี้

• วัวอุสุภราช วัวชนิดนี้นิยมเลี้ยงไว้ชน จัดว่าเป็นพระยาโค  

มสีขีาวปลอด หรอืบางต�าราระบวุ่าชาตวิวัอสุุภราชนัน้สแีดงลายขาว โดย

มีตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้า และหน้าใบโพ

• วัวนิล วัวชนิดนี้ถือเป็นวัวพันธุ์ดี เชื่อกันว่าจะให้ลาภแก่ผู้เลี้ยง 



ลกัษณะพเิศษคอืปัสสาวะเป็นสีด�าในวนัพระ ส่วนสขีองเท้าอาจจะด�าหรอื

ไม่ก็ได้

• วัวบิณฑ์น�า้ข้าว เป็นวัวสีขาวปลอด มีเล็บยาว หางยาว เขา

ขาวเป็นมัน

ลกัษณะดตีามสตีวั ววัทางภาคใต้มสีต่ีางกนัถงึ 7 ส ีแต่สทีีส่�าคัญ

คือขาวปลอด ด�านิล แดงลาย (ด�าแซมขาว) ลังสาด (คอด�า หัวด�า ท้าย

ด�า ตรงกลางขาว) นอกจากสีของวัวจะบอกลักษณะดี-ไม่ดีแล้ว ยังใช ้

เป็นชื่อเรียกวัวอีกด้วย เช่น วัวสีขาว เรียก “อ้ายขาว” วัวสีด�า เรียก “อ้าย

ด�า” เป็นต้น 

สีที่บ่งบอกว่าวัวมีลักษณะดี คือ

• โหนดชาติใหญ่ คือโหนดหัวแดง

• โหนดตีนขาว ใจทรหด

• แดง คอกิ่ว หางตัด เขาลอม คือวัวสีแดง เหนียงคอสั้น หางสั้น 

นับว่าเป็นลักษณะพิเศษ

• ตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้า หน้าใบโพ คือวัวที่มีเท้าสีด�า

แซมขาว หางสดี�าแซมขาว โหนกขาวเหมอืนเอาผ้าขาวพาดไว้ และทีห่น้า

มีสีขาวเป็นรูปใบโพ โดยยอดใบโพต้องขึ้น ถ้ายอดลงถือว่าไม่ดี เชื่อกัน

ว่าวัวชนิดนี้จะให้โชคลาภและให้มงคล ใครเลี้ยงวัวพันธุ์นี้จะแคล้วคลาด

จากภัยพิบัติ โจรผู้ร้ายไม่รบกวน แต่ห้ามฆ่าวัวพันธุ์นี้ เพราะจะน�าความ

พินาศฉิบหายอย่างใหญ่หลวงมาให้ 

ที่ส�าคัญก็คือ วัวที่ดีต้องเป็น “วัวโหม่” หมายความว่าวัวตัวใด 

ทีม่สีายพนัธุด์ ีววัตวันัน้จะทัง้ชนด ีชนนาน และชนฉลาด ซึง่แตกต่างจาก

วัวพันธุ์ผสมที่รัฐส่งเสริมให้เลี้ยง 
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สนามชนวัว 

50 ปีที่ผ่านมา การชนวัวถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประเพณีในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 

การชนวัวในงานประเพณีที่ส�าคัญ เช่น 

• การชนววัหลงัแห่ผ้าห่มพระธาตสุทงิพระ วนัแรม 1 ค�า่ เดอืน 6 

สนามสทิงพระ

• การชนวัวในงานเทศกาลเดือน 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สนามบ้านทวดทอง/ยวนแหล

• การชนวัวในงานเทศกาลแข่งขันกรีฑาจังหวัดพัทลุง สนาม 

บ้านท่าหมิหร�า 

• การชนววัในงานเทศกาลฉลองรฐั 5 ธนัวาคม จงัหวดัตรงั สนาม

เทศบาลตรัง 

• การชนวัวในงานสงกรานต์เดือน 5 สงขลา สนามหาดใหญ่ 

• การชนวัวถวายพ่อท่านลีในช่วงปีใหม่ สนามทรายทอง 

บ้านนาเดิม

ในปัจจุบัน เจ้าของบ่อนชนวัวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแล

บ่อน ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้านและมีบารมีต่อข้าราชการ สนาม

วัวชนจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงพลังอ�านาจและอิทธิพลของ

เจ้าของบ่อน 

สนามวัวชนเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้

เท่าเทียมกัน ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมการชนวัว พื้นที่ทางสังคม

แห่งนี้จึงเป็นเครื่องหมายทางอ�านาจท่ีได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป

และข้าราชการ 

นอกจากนี้ สนามชนวัวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักจัดการบ่อน

ชนววัในยคุต่อมา เพราะทัง้เจ้าของสนาม นายสนาม หรอืผูจ้ดัการสนาม 



จะเป็นต้นแบบให้กบัผูค้นในยคุหลัง และทกุคนทราบดถีงึการมหีน้ามตีา

เทียบเคียงกับอ�านาจของข้าราชการ อันเป็นใบเบิกทางส�าหรับต�าแหน่ง

ทางการเมือง 

อย่างไรก็ตาม การได้รับคัดเลือกจากทางการให้มีหน้าที่ดูแล

บ่อนชนวัวในฐานะนายบ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ได้เปิดโอกาส

ส�าหรับคนทั่วไป อีกทั้งการขอใบอนุญาตเปิดบ่อนชนวัวก็เป็นสิ่งที่ยาก

ล�าบากไม่น้อย เพราะขั้นตอนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 2478 นั้นอยู่ภายใต้การใช้ “ดุลยพินิจ” ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (มาตรา 17) 

เมื่อการขอใบอนุญาตท�าได้ไม่ง่าย จึงเกิดการน�าใบอนุญาตของ

บ่อนหนึง่ไปใช้กบับ่อนอืน่ๆ หรอืมกีารให้เช่าหรือขายใบอนญุาต โดยอาจ

มีราคาสูงถึง 1,500,000 บาท 

บ่อนเถื่อน

บ่อนชนวัวที่ไม่มีใบอนุญาตจะใช้วิธีอ้างวัตถุประสงค์ในการหา

รายได้เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนอ้างว่าเป็นการ

สบืสานวฒันธรรม โดยขออนญุาตจากนายอ�าเภอและผูบ้งัคบัการต�ารวจ

ภูธรที่ดูแลพื้นที่น้ันๆ อาจเรียกว่า “บ่อนซ้อม” “บ่อนบ้าน” หรือ “บ่อน

เถือ่น” ซึง่พบเหน็ได้ทัว่ไป บางครัง้บ่อนเถ่ือนกเ็ป็นเส้นทางของการเพ่ิม

ราคาวัวชน และเป็นการคัดเลือกวัวไปชนในบ่อนหลวงหรือบ่อนที่ได้รับ

อนุญาตต่อไป

เจ้าของสนามซ้อมหรือบ่อนเถื่อนนั้นไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้ 

แต่ต้องการใช้บ่อนเป็นพื้นที่ในการแสดงบารมีหรืออ�านาจ เพื่อให้คนใน

ชุมชนเห็นว่าตนสามารถเปิดบ่อนได้ โดยหวังจะสมัครรับเลือกตั้งเป็น
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นักการเมืองท้องถิ่น ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การชนวัวในบ่อนซ้อมต้องขออนุญาตจากนายอ�าเภอและ 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรท้องที่ และต้องจ่ายเงินค่าขออนุญาตล่วงหน้า

อย่างน้อย 2 วัน ประมาณ 80,000-90,000 บาทต่อครั้ง บางครั้งจะมี

การน�าววัทีเ่ตรยีมเข้าบ่อนหลวงมาชน โดยอ้างว่าเป็นการเปรยีบววัหรอื

การซ้อมววั และเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดโอกาสให้ววัชนทีย่งัขาดประสบการณ์ได้

ท�าการฝึกซ้อม

“สนามกีฬาชนวัว” 

หรือ “บ่อนถูกกฎหมาย” 

สนามกีฬาชนวัวหรือบ่อนชนวัวมีการพัฒนาไปมาก ทั้งในเชิง

ปริมาณและในเชิงกายภาพ โดยมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างแรง

จูงใจให้กับนักพนัน 

  

ตารางที่ 2 จ�านวนสนามหรือบ่อนชนวัวที่ถูกกฎหมาย



กติกาการชนวัว

กตกิาการชนววัมกีารพฒันาให้สอดคล้องกบัยุคสมยั และมคีวาม

แตกต่างกนัระหว่างบ่อนทีม่ใีบอนญุาตกบับ่อนทีไ่ม่มใีบอนญุาต อย่างไร

ก็ตาม การแพ้-ชนะ มีกติกาซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไป ดังนี้

1. ก่อนจะชน ถ้าพสูิจน์ได้ว่าววัตวัใดถกูวางยาหรอืถกูกระท�าอืน่

ใด กรรมการอาจไม่ให้ชนและริบเงิน เพื่อรักษาชื่อเสียงของสนาม และ

วัวชน : ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’     63 



64      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

เพื่อไม่ให้สัตว์ทรมาน

2. ห้ามทาน�้ามันหรือเมือกทุกชนิด ส่วนจะสวมเครื่องรางของ

ขลังให้วัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในวันท�าสัญญา 

3. เมือ่ตกีลอง 2 ครัง้ ให้น�าววัเข้าชน โดยมคีนน�าววัเข้าชน 2 คน

4. ให้น�าวัวเข้าชนในลักษณะหน้ากระดาน จะดึงเชือกหรือตีวัว

ให้ตกใจไม่ได้

5. ห้ามตีวัวฝ่ายตรงข้าม แต่ตีวัวฝ่ายตัวเองได้

6. วัวที่ล้ม ถ้าไม่ลุกภายใน 5 นาที ถือว่าแพ้ ถ้าลุกก่อน ให้ชน

ต่อได้ แต่ถ้าลุกแล้วหนี กรรมการจะให้เวลา 5 นาที ถ้าไม่ชน ถือว่าแพ้

7. ถ้าเขาคีบกันไม่หลุดภายใน 1 ชั่วโมง ถือว่าเสมอกัน

8. ถ้ารั้วสนามพัง วัวออกไปชนนอกรั้ว กรรมการจะตีกลองเพื่อ

ให้น�าวัวกลับเข้าชนในสนาม วัวตัวใดไม่กลับเข้าสนาม ถือว่าแพ้

9. ขณะชนกัน ถ้าตัวใดหนีออกนอกรั้ว ถือว่าแพ้ ถ้าอีกตัวตาม

ออกไปนอกรัว้ ต้องน�ากลับเข้าสนามภายใน 10 นาท ีถ้าน�ากลบัเข้าสนาม

ไม่ได้ทั้งสองตัว ถือว่าเสมอกัน

10. ถ้าวัวถอยออกจากกัน กรรมการจะตีกลอง 2 ครั้ง เพื่อให้

วัวชนกัน

11. วัวคู่ใดมีปัญหานอกเหนือจากกติกาของสนาม ให้กรรมการ 

3 คนปรึกษากัน โดยค�าตัดสินเป็นไปตามเสียงข้างมาก

12. ต้องยอมรับค�าตัดสินของกรรมการ 

13. กรรมการจะถือเงินเดิมพันไว้ โดยจะให้แก่ผู้ชนะ หรือแบ่ง

คืนให้กับคู่ที่เสมอกัน 

14. กรรมการหรือนายสนามชนวัวมีอ�านาจรักษาความสงบ

เรยีบร้อยภายในสนาม และมอี�านาจห้ามผูท้ีม่คีวามประพฤตไิม่เรียบร้อย

เข้าสนาม



ธุรกิจ-การพนันในบ่อนวัวชน
 

เมื่อวัวชนเป็นธุรกิจ

การชนวัวในปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจการพนัน มีกระบวนการ

จัดการที่เป็นระบบ มีการเตรียมการและมีการแบ่งงานกันท�า โดยมีเป้า

หมายคอืเพือ่ดึงดูดให้ผูค้นเดนิทางมาชม ดงันัน้ การบรหิารจดัการธรุกจิ

การพนันวัวชนจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างทักษะทางสังคมและ

ทักษะการบริหารธุรกิจ กล่าวคือ ต้องบริหารความเชื่อมั่นและความไว้

วางใจของเจ้าของวัวและนักพนัน ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายที่ผลก�าไร

การบรหิารจดัการบ่อนชนววัมีการแบ่งงานกนัท�าหลายฝ่าย โดย

ต้องใช้คนทีเ่หมาะสมกบังาน ต้องร่วมกนัจดัการ และต้องมคีวามไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน 

กระบวนการทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดหาวัวไว้รองรับการชน เป็นการสร้างเครือข่ายกับ

คนเลี้ยงวัว เจ้าของวัว เจ้าของฟาร์มวัวชน นายสนามหรือหุ้นส่วนต้อง 

เตรียมการทุกเดือน หากวัว 1 ตัวชนได้ 2 ครั้งใน 1 ปี ก็ต้องหาวัวให้ได้

อย่างน้อย 240 ตัว

2. การดูแลวัวในช่วงก่อนการชน โดยแต่ละเดือนต้องดูแลวัว

อย่างน้อย 50 ตัว เป็นเวลาประมาณ 20 วัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลคน

เลี้ยงวัวอีกประมาณ 150 คน 

3. การเก็บเงิน แต่ละบ่อนต้องมีเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านประตูสอง

ชัน้ คอืชัน้นอกและชัน้ใน โดยเจ้าหน้าทีต้่องจ�าแนกได้ว่าคนกลุม่ไหนเป็น

ผู้ติดตามวัวชน คณะของเจ้าของวัว หรือคนของค่ายวัว จากการศึกษา

พบว่าบ่อนสามารถเกบ็ค่าผ่านประตไูด้เพยีงร้อยละ 50 ของจ�านวนผู้เข้า

ชมในแต่ละวนั โดยผูท้ีไ่ม่ต้องจ่ายค่าผ่านประตคูอืเถ้าแก่ ขาใหญ่ นายหวั 

วัวชน : ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’     65 



66      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

เจ้าของวัวชน คนเล้ียงววั หวัหน้าค่ายววัชน มอืปืน และข้าราชการระดบั

สูง  

4. การค้าขายในสนามชนววั นายสนามมกัจะให้ภรรยา ลูก หรอื

ญาติเป็นผูข้ายอาหาร เพราะเป็นการค้าขายทีม่ลีกัษณะผกูขาด ตัง้ราคา

ได้สูง ผู้บริโภคมีประมาณ 2,500-3,000 คน นอกจากนี้ยังต้องดูแลการ

จดัการผลประโยชน์จากร้านค้าทีม่าขายของในสนาม ซึง่ต้องใช้เจ้าหน้าที่

ที่มีประสบการณ์ 

5. การดูแลการจราจรและสถานที่จอดรถ เนื่องจากในวันชนวัว

จะมผีูค้นจ�านวนมาก บางบ่อนบรหิารจดัการสถานทีจ่อดรถจนเป็นแหล่ง

รายได้ทีส่�าคญั แต่บางบ่อนอาจให้ชาวบ้านทีอ่ยูใ่กล้เคยีงเป็นผูด้�าเนนิการ

จากการศึกษา พบว่าสนามชนวัวแต่ละแห่งมีกลุ ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 2-4 คน ในรูปของ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” และต้องมีการดึงบุคคล

ที่มีศักยภาพมาเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม” 

การบริหารงานในลักษณะ “หุ้นส่วน” ต้องใช้ความไว้วางใจสูง

มาก หรอืในภาษาของสนามชนววัคอืทกุคน “ต้องหยัดกนั” หรอื “หยดัได้”  

นั่นคือการที่ทุกคนต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน ส�าหรับการเป็นหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจกับการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมนั้นอาจเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

นอกจากมี “นายสนาม” หรือ “นายบ่อน” ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ 

เด็ดขาดในการวินิจฉัยสั่งการ ทุกสนามต้องมี “ผู้จัดการสนาม” ซึ่งเป็น

หุ้นส่วนทางสังคมหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยผู้จัดการสนามจะมีความ

โดดเด่นน้อยกว่าเจ้าของบ่อน ซึ่งเป็นเหมือนจริยธรรมของการบริหาร

บ่อนว่านายสนามต้องเหนือกว่าใคร และผู้จัดการต้องเด่นน้อยกว่า และ

ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของนายสนาม บางสนาม ผู้จัดการสนามเป็น

ทั้งเจ้าของบ่อนและผู้จัดการ แต่บ่อนที่เปิดใหม่มักมีต�าแหน่งการบริหาร

ที่ชัดเจน และใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ



ธุรกิจต่อเนื่องและการสร้างงาน

ธุรกิจภายในสนามชนวัวแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 การขายสินค้า ส�าหรับสินค้าจ�าเป็น ซึ่งผูกขาดการ

ขายโดยคนในครอบครัวของนายสนาม ได้แก่ ข้าวแกง จานละ 60 บาท 

เครื่องดื่มชูก�าลัง ขวดละ 20 บาท น�้าดื่ม ขวดละ 10 บาท ผ้าเย็น ผืนละ 

30 บาท เบียร์ กระป๋องละ 50 บาท บุหรี่ ซองละ 70 บาท ส่วนสินค้าอื่นๆ 

เช่น อุปกรณ์ตกแต่งวัว ผ้า หญ้า ผ้าเทป อาหารที่เป็นของฝาก เช่น กุ้ง

แม่น�้า ไก่ต้มน�้าปลา เป็ดพะโล้ ไก่ย่าง ข้าวหลาม เป็นต้น

ประเภทที่ 2 การรับฝากรถ 

ประเภทที่ 3 การบันทึกภาพการชนวัวเพื่อจ�าหน่าย 

การเลี้ยงวัวชนและการชนวัวท�าให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้คนมี

งานท�าและมีรายได้ อาชีพและรายได้ที่เกิดจากการชนวัว มีดังนี้

1. อาชีพปลูกหญ้าเลี้ยงวัว โดยขายได้กระสอบละ 100 บาท 

2. อาชพีรบัจ้างเลีย้งววั ค่าจ้างเดอืนละ 2,500-3,000 บาทต่อววั 

1 ตัว ในช่วงที่วัวยังไม่มีคู่ชน โดยปกติจะจ้างคนเลี้ยงวัว 1 คน เมื่อวัวได้

คู่ชน จะจ้างเพิ่มเป็น 2-3 คน 

3. อาชีพให้เช่าคอกวัว อัตราค่าเช่าโดยทั่วไปอยู่ที่ 1,000-1,500 

บาทต่อคอกต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพของคอกวัวและการบริการ เจ้าของ

วัวส่วนใหญ่จะเช่าคอกไว้ให้วัวพักก่อนท�าการชน 2 คอกต่อวัว 1 ตัว 

4. อาชีพค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ

5. อาชพีรบัฝากรถ สถานทีร่บัฝากรถส่วนใหญ่อยูบ่รเิวณรมิถนน 

ทีว่่างด้านหน้าหรอืด้านข้างของอาคาร หรอืในสวนยางพารา อตัราค่ารบั

ฝากขึ้นอยู่กับประเภทของรถ เช่น รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถกระบะ 

40 บาท รถเก๋ง 50 บาท
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6. อาชีพนักพากษ์ประจ�าสนามชนวัว 

7. อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพราะในวันชนวัว บางคร้ังต้อง

จอดรถยนต์ไกลจากสนาม จึงต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินทางไป

ยังสนาม 

8. อาชีพลับมีด มีดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชนวัว แต่เป็นอุปกรณ์

ที่ชาวบ้านพกติดตัวไปที่สนาม

9. อาชีพรับพิมพ์ใบประกาศ ใบปลิว หรือโปรแกรมการชนวัว 

 10. อาชีพสัตวแพทย์ 

11. อาชีพซื้อขายวัวชน 

12. อาชีพบันทึกภาพการชนวัว

การเล่นพนันในบ่อนชนวัว

การเล่นพนันประเภทแรกคือ “การเล่นแบบเดิมพัน” เป็นการ

เล่นพนันระหว่างเจ้าของวัวหรือกลุ่มเจ้าของวัว โดยมีการท�าสัญญากับ

เจ้าของบ่อน เช่น เจ้าของวัวโหนดแดง บ้านควนมีชัย เรียกเงินเดิมพัน 

1,000,000 บาท เจ้าของวัวดุกด้าง บ้านคลองหอยใหญ่ ตกลงชนเดิม

พัน 1,000,000 บาท แต่ในกรณีที่เจ้าของวัวดุกด้าง บ้านคลองหอยใหญ่ 

มีเงินเดิมพันไม่พอ โดยมีเพียง 600,000 บาท แต่นายสนามต้องการให้

ชน นายสนามต้องช่วยออกเงินเดิมพัน 400,000 บาท ขั้นตอนนี้เกิดขึ้น

ที่บ่อนหรือสนาม โดยมีนายบ่อนหรือนายสนามเป็นคนกลาง เมื่อถึงวัน

ชน ทัง้สองฝ่ายต้องน�าเงนิเดมิพนัมาให้นายสนาม และฝ่ายทีช่นะกจ็ะได้

รับเงินเดิมพัน 2,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ชมหรือนักพนันคนอื่นๆ สามารถเล่นพนันกับนัก

พนันหรือผู้ชมคนอื่นได้อย่างอิสระ โดยมีการเล่นพนันอีก 2 ประเภท คือ 



ประเภทที่ 1 “เล่นแบบเสมอกัน” หมายถึงผู้ชนะจะได้รับเงิน

จากผู้แพ้ตามจ�านวนที่ตกลงกัน เช่น เล่นคู่ละ 2,000 บาท ผู้ชนะก็ได้

เงิน 2,000 บาท 

ประเภทที่ 2 “เล่นแบบอัตราต่อรอง” ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย 

ประเภทแรกคอื “เล่นแบบเอายอด” การเล่นพนนัแบบนีม้คีวามเสีย่งน้อย

ทีส่ดุ แต่ได้เงนิครัง้ละไม่มาก และต้องใช้เงนิหมนุเวยีนสงู เช่น แดงชนกบัด�า 

เล่นเสมอด�า 10,000 แล้วเล่นรองแดงในอตัรา 10,000:7,000 สมมตว่ิาด�า

เป็นฝ่ายชนะ กจ็ะได้เงนิ 10,000 ต้องจ่าย 7,000 เหลอืก�าไร 3,000  ส่วนอกี

ประเภทหนึง่คอื “เล่นแบบผกูแข้ง” หรือ “ผกูหาง” คือการเลอืกเล่นพนนัววั 

ตัวใดตัวหนึ่ง 

ผู้ชม-คนเล่นพนัน

ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าไปในสนามชนววั เกอืบทัง้หมดเข้าไปเพ่ือเล่นการ

พนัน มีจ�านวนน้อยที่เป็นผู้ชมหรือนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษา พบว่านักพนันวัวชนแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 “เซียนพนัน” คนกลุ่มนี้เล่นการพนันวัวชนเป็นอาชีพ 

และเป็นที่รู้จักของนายสนาม ส่วนใหญ่เป็น “นายหัว” ในสายตาของ

คนทั่วไป หรือเป็น “ขาใหญ่” ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งข้าราชการและ

นักพนัน มีอิทธิพลและบารมีสูงมากในสังคมภาคใต้ เป็นนักธุรกิจหรือ

ข้าราชการระดับสูง เล่นการพนันคราวละนับล้านบาท มีความรู้เกี่ยวกับ

การชนววัจนได้รบัการยอมรบัว่าเป็น “เซยีน” คนกลุม่นีเ้ล่นการพนนัอย่าง

เป็นอิสระ และเป็นกลุ่มคนที่ก�าหนดอัตราต่อรอง 

กลุ่มที่ 2 “นักพนันระดับสูง” คล้ายกับกลุ่มแรก แต่มีบารมีและ

เงินน้อยกว่า เล่นการพนันวัวชนเป็นประจ�า โดยอาจจะเล่นวันละเกือบ 
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100,000 บาท หรือหลายแสนบาท บางคนมีวัวชนเป็นของตนเอง จุด

เด่นคือมีความรู้ มีประวัติการชน ประวัติการเลี้ยง และประวัติการฝึก

ซ้อมของวัวแต่ละตัว คนกลุ่มน้ีจะแวะเวียนไปเล่นตามสนามหรือบ่อนที่

ตารางที่ 3 จ�านวนนักพนันวัวชนในแต่ละจังหวัดโดยประมาณ



ใกล้บ้าน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ลักษณะการเล่นพนันจะเป็น

อิสระ หรืออาจเป็นคนเล่นให้กับนักพนันกลุ่มแรก 

กลุ่มที่ 3 “นักพนันระดับกลาง” เป็นผู้ติดตามคนกลุ่มแรกหรือ

กลุม่ทีส่อง และเล่นการพนนัววัชนเป็นประจ�า จ�านวนเงนิทีเ่ล่นอยู่ในหลกั

หมื่น คนกลุ่มนี้มีมากที่สุดในสนามชนวัว เป็นขาประจ�าของสนามชนวัว 

เมื่อมีวัวดังหรือคู่พิเศษในสนามใด ก็จะเดินทางไปที่สนามนั้นๆ และเล่น

การพนันแบบอิสระเช่นเดียวกัน 

กลุม่ที ่4 “ชาวบ้านทัว่ไป” มคีวามเป็นอสิระในการเล่น มกัจะเล่น

แตกต่างกันไป ทั้งแบบเอายอดและแบบผูกแข้ง บางรายอาจขายของ 

ในสนามด้วย จ�านวนเงินที่เล่นการพนันประมาณ 5,000-20,000 บาท 

กลุ่มที่ 5 “ขาเชียร์” เป็นชาวบ้านที่เดินทางไปพร้อมกับวัว มัก

จะเล่นการพนันแบบผูกแข้ง คนกลุ่มนี้เล่นการพนันคราวละประมาณ 

1,000-10,000 บาท 

  

เศรษฐกิจการเมืองของการชนวัว

เงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการชนวัวก็คือ “วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงิน

เท่ากัน”

“วัวเท่ากนั” คอืรปูร่างของววัต้องใกล้เคยีงกนั ไม่เสยีเปรยีบหรอื

ได้เปรียบกันมากนัก 

“คนเท่ากัน” คือเจ้าของวัวมีสถานะทางสังคมใกล้เคียงกัน โดย

สถานภาพของเจ้าของวัวจะสัมพันธ์กับเงินเดิมพัน

“เงินเท่ากัน” คือจ�านวนเงินเดิมพันในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไข
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ว่าวัวคู่นั้นจะได้ชนกันหรือไม่ หากมีเงินจ�านวนเท่ากันก็สามารถชนกัน

ได้ หรือถ้าบางฝ่ายมีเงินเดิมพันน้อย แต่นายสนามอยากให้วัวคู่นั้นชน

กัน เพราะสามารถเรียกผู้ชมได้มาก นายสนามสามารถช่วยออกเงิน 

เดมิพันให้เท่ากันได้ วิธีการนี้เรียกว่า “นายสนามอุ้มเดมิพัน” หรือหาเงิน

เดิมพันโดยการระดมเงินจากชาวบ้านในพื้นที่ก�าเนิดของวัวหรือชุมชน 

ที่เลี้ยงวัวตัวนั้นๆ

     พัฒนาการของบ่อนชนวัว 

บ่อนชนวัวมีการพัฒนาที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. จาก “คอกวัวชน” และ “สังเวียนชนวัว” ในทุ่งนา กลายเป็น 

“สนามชนวัว” และ “บ่อนชนวัว” โดยจ�านวนบ่อนมีมากขึ้น แต่จ�านวน

จังหวัดที่ชนวัวมีน้อยลง 

2. การชนวัวและบ่อนชนวัวสามารถยกระดับบุคคลให้เป็น

ชนชัน้น�าได้ เช่น จาก “นายหวั” และ “นกัเลง” สูก่ารเป็น “ผูแ้ทนราษฎร” 

3. จากการเล้ียงวัวชนด้วยภูมปัิญญาพืน้ถ่ิน พฒันาสูก่ารเลีย้ง

แบบฟาร์ม มกีารใช้วิทยาการ และมแีบบแผนการเลีย้งและการฝึกซ้อม

ที่ต่อเนื่องและชัดเจน

4. การชนวัวที่เคยจัดในงานเทศกาลส�าคัญของชุมชน กลาย

เป็นการชนทุกเดือน เดือนละ 2-3 วันต่อบ่อน 

5. มกีารบรหิารจดัการการเล้ียงวัว การหาหุน้ส่วน การสรรหา

ทีมงานประจ�าบ่อน มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีการใช้การ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์

6. การมีวัวชน (โดยเฉพาะวัวที่มีชื่อเสียง) ไว้ในครอบครอง 

ช่วยยกฐานะหรือสถานภาพทางสังคมของเจ้าของวัวได้

7. เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชนวัว เช่น มีรายการชนวัว 

ในโทรทัศน์ มีเว็บไซต์ ธุรกิจซีดีวัวชน และธุรกิจในบ่อนชนวัว



บ่อนชนวัว: การพนันของชนชั้นสูง

อดตีเจ้าของบ่อนคนหนึง่ และปัจจบุนัยงัเล่นพนนัววัชนอยูเ่สมอ 

ให้ความเห็นว่า “การชนวัวเป็นการพนันที่เอาเปรียบกันน้อยที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบกับการเล่นพนันกีฬาหรือการพนันประเภทอื่น” เนื่องจาก

เป็นการพนนัทีต้่องมกีารเตรยีมข้อมลู นอกจากนี ้การเล่นต้องอาศยัสจัจะ 

เป็นการพนันที่ไม่เอาเปรียบผู้เล่น และมีการลงโทษทางสังคม หากเล่น

นอกกติกา 

เหตุที่กล่าวว่า “วัวชนเป็นการพนันของชนช้ันสูง” เพราะผู้เล่น

พนันวัวชนสามารถบอกกับผู้อื่นได้ว่าตนเองเป็นนักพนันวัวชน ผู้คนใน

สังคมจะให้การยอมรับ โดยแสดงออกในลักษณะให้เกียรติ เกรงใจ หรือ

ยอมรับนับถือ 

ทีส่�าคญักค็อื การชนววัเป็นกจิกรรมทีไ่ม่มกีารหลอกคนด ูเมือ่ถึง

เวลาชน วัวแตล่ะตัวจะต่อสูก้นัอย่างเต็มที ่ตามธรรมชาติและลีลาเฉพาะ

ตัว ตามความสมบรูณ์ของการฝึกซ้อม หรอืตามสายเลอืดของววัตวันัน้ๆ 

ซึ่งไม่มีการบันทึกข้อมูลของวัวแต่ละตัวเพื่อใช้ประกอบกับการเล่นพนัน 

และไม่มปีระวตัขิองววัเผยแพร่ในสนาม การตดัสนิใจจงึขึน้อยู่กบัความรู้

หรอืข้อมลูการชนของววัแต่ละตวัจากนายสนาม ซึง่การพจิารณาลกัษณะ

ทางกายภาพและลีลาการชนของวัวแต่ละตัว ท�าให้เกิดชุดความรู้หรือ

ภูมิปัญญาการชนวัว เช่น 

• วัวพาข้างหรือกินเพรียง แพ้ วัวถอยหลัง 

• วัวถอยหลัง แพ้ วัวแทง 

• วัวแทง แพ้ วัวพาข้างหรือกินเพรียง

สถานการณ์การชนของววัแต่ละคูจ่ะพลกิแพลงไปมาตลอดเวลา 

นักพนันจึงต้องใช้สมาธิในการติดตามการชนของวัวสูงมาก และต้อง 

คาดการณ์จากพฤติกรรมของวัว เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นต่อ

หรือเล่นรอง พร้อมๆ กับอัตราต่อรองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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เมื่อบ่อนชนวัวสัมพันธ์กับการเมือง

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบัน การชนวัวได้ก้าวข้ามความ

บันเทงิของชาวบ้าน มาสูก่ารชนววัเพือ่การพนนั เมือ่เป็นธรุกจิการพนนั 

กจ็�าเป็นต้องดงึดูดผู้ชม และปรับตัวตามความเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ

และการเมือง 

จากการศกึษา พบว่าธรุกจิการพนนัในบ่อนชนววัมคีวามสมัพนัธ์

กับนักการเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ 

1. มีการใช้ชื่อของนักการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ

สร้างการยอมรบั โดยพบว่าบ่อนชนววัแต่ละแห่งใช้วธิอ้ีางอ�านาจของนัก 

การเมอืงและข้าราชการอยูเ่สมอ เพือ่สร้างการยอมรบัจากประชาชน และ

เพื่อให้ด�าเนินการได้ราบรื่น 

2. นักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับสนามชนวัวจะ

เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันด้วย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

3. สนามหรือบ่อนชนวัวเป็นพื้นที่นอกอ�านาจรัฐ มีอิสระในการ

ปกครองตนเอง บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกผลิตซ�้าจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันหลายอย่างเป็น “บรรทดัฐานของสนามหรอืบ่อนชนววั” ทีอ่�านาจ

รัฐเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ บ่อนหรือสนามชนววัจงึเป็นพ้ืนทีข่องการแสดง

อ�านาจทางสังคมและอ�านาจทางการเมือง 

การเปิดบ่อนชนวัวเป็นความปรารถนาของคนกลุ่มหนึ่ง เพราะ

การได้รับการยอมรับ ซึ่งมาพร้อมกับต�าแหน่งทางการเมือง คือหนทาง

สู่อ�านาจและความมั่งคั่งร�่ารวย

บ่อนชนวัวกับ “นักเลง”

ความนยิมของแต่ละบ่อนนัน้แตกต่างกนั จากการศกึษา สรปุได้



ว่าบ่อนที่ได้รับความนิยมนั้นมีเงื่อนไขที่ส�าคัญดังนี้ 

1. ความน่าเชือ่ถอื ดงัค�ากล่าวทีว่่า “ไม่ต้ม ไม่ล่ม ไม่บวด” หมาย

ถึงไม่มีการน�าวัวที่ชนในบ่อนซ้อมมาชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดย 

ไม่บอกเจ้าของสนาม 

2. ความสามารถในการหาวัวที่มีชื่อเสียงมาชน ดังค�ากล่าวที่ว่า 

“วัวดี วัวดัง ดึงคน” หมายถึงเม่ือมีวัวดีชนที่ไหน คนจะตามไปถึงที่นั่น 

ในกรณีนี้พบว่าเมื่อมีวัวดังมาชน จะมีผู้ชมเรือนหมื่น ซึ่งสามารถเก็บค่า

ผ่านประตไูด้วนัละไม่ต�า่กว่า 2,000,000 บาท การน�าววัดงัมาชนเป็นการ

ลงทุนของนายบ่อน เพราะมีค่าใช้จ่ายนับแสนบาท เพื่อจูงใจให้นักเลง 

วัวชนเดินทางมาเล่นการพนัน

3. พฤติกรรมของเจ้าของบ่อน เช่น มีเครือข่ายนักพนันจ�านวน

มาก และเล่นการพนันเองด้วย หรือสามารถหาวัวมาประกบคู่กับวัวที่

ไม่มีคู่ชนได้ ทั้งน้ี เจ้าของบ่อนจะต้องเล่นการพนันในกรณีนี้ด้วย ขณะ

เดียวกัน เจ้าของบ่อนต้องดูแลคนเลี้ยงวัวที่มาเล้ียงวัวในช่วงก่อนชน

ประมาณ 20 วัน รวมทั้งเจ้าของบ่อนต้องเดินทางไปชนวัวในบ่อนอื่นๆ 

ด้วย เพื่อแสวงหาพรรคพวก

การให้ความหมายของนกัเลงในวงการววัชนมหีลายแบบ เช่น มี

ลักษณะ “ใจถึง พึ่งได้ ไม่โกหก รักษากติกา ใฝ่หาบารมี เมื่อเกิดปัญหา

ก็ท�าให้ไม่มีปัญหา” ขณะที่บางคนให้ความหมายว่า “นักเลงเอาปากเป็น

เอก ตรงกันข้ามกับข้าราชการที่เอาเลขเป็นโท” โดยนักเลงต้องให้ความ

ส�าคญักบั “พวก” ซึง่หมายถงึกลุม่คนหรอืเพ่ือนฝูงทีช่่วยเหลือเกือ้กลูกนั 

ความเป็นนักเลงในที่นี้หมายถึงนายบ่อนหรือนายสนาม เพราะ

เป็นศูนย์กลางของสังคมการชนวัว การที่นายสนามต้องพบปะผู้คนที่มี

สถานภาพและความต้องการแตกต่างกัน จึงจ�าเป็นต้องสร้างบุญคุณกับ

ผูค้นทกุฝ่าย ทัง้กบัผูค้นทีเ่ดนิทางมาดกูารชนววั เพ่ือให้ได้ค่าเหยยีบดนิ

หรือค่าเชงเลง (ค่าผ่านประตู) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของวัวและ
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คนเลี้ยงวัว เพื่อให้น�าวัวมาชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเถ้าแก่ นายหัว 

หรอืขาใหญ่ เพือ่ให้มาเล่นการพนนั และสร้างความสมัพนัธ์กบัข้าราชการ 

เพื่อเป็นการอิงอ�านาจ 

4. การบริหารจัดการของนายบ่อนหรือนายสนาม โดยต้องจ่าย

เงินให้คนเลี้ยงวัวที่มาอยู่ที่บ่อนประมาณ 20 วัน ซึ่งเป็นการแสดงให้

เห็นถึงความเป็นนักเลง อันเป็นบรรทัดฐานส�าคัญของการเป็นนายบ่อน

5. ลักษณะทางกายภาพของบ่อนหรือสนาม พ้ืนที่สนาม การ

พัฒนา ความกว้างขวาง และความสะดวกสบาย

6. พื้นฐานของนายบ่อนหรือเจ้าของบ่อน เช่น มีความเด็ดขาด 

เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน การมีเครือข่าย มีความกว้างขวาง มีความ

สามารถในการจัดการกับบุคคลที่อยู ่นอกบรรทัดฐานของการชนวัว 

เช่น คนที่เล่นการพนันแล้วไม่จ่าย นายสนามหรือนายบ่อนจึงเป็นผู้ดูแล

รักษากฎเกณฑ์ทีเ่ป็นบรรทดัฐาน หากมข้ีอขัดแย้งหรอืใครผูใ้ดออกนอก

บรรทัดฐาน นายสนามต้องด�าเนินการอย่างเด็ดขาด

มีผู้เปรียบเทียบอ�านาจของนายสนามชนวัวว่าเป็น “ผู้พิพากษา

ศาลเตี้ย” และอธิบายพฤติกรรมของนายสนามเพิ่มเติมว่าเป็นคน 

“ห้าวหาญ เด็ดเดี่ยว เสี่ยงสู้ และต้องการชัยชนะ” 

นายสนามหรือนายบ่อนจึงเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในสถานที่ชนวัว 

     ความหมายของ “นักเลง” 

การอธบิายถงึ “ความเป็นนกัเลง” ของนายสนามชนววั เจ้าของ

บ่อน หรือบุคคลส�าคัญของบ่อน ไม่อาจอธิบายผ่านพฤติกรรมของ

ทุกคนได้ เนื่องจากบ่อนชนวัวแต่ละบ่อนไม่ได้มีเจ้าของคนเดียว 

โดยอาจมี 3-4 คนเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อใช้คุณสมบัติของแต่ละคน 

ในการท�าให้เกิดพลังแบบทวีคูณ 



การให้ความหมายของ “นักเลง” โดยกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลส�าคัญของบ่อน มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1. ความเป็นนักเลงในความหมายของข้าราชการ คือสามารถ

ขอเงิน หรือขอให้ช่วยจัดรายการชนวัว เพื่อน�ารายได้ไปสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ตกแต่งภูมิทัศน์ของสถานี

ต�ารวจ หรือขอวัวไปแกงในงานของข้าราชการระดับสูง 

2. ความเป็นนักเลงในความหมายของนักการเมือง คือการใช้

อ�านาจ บารม ีหรอืการยอมรบัจากสาธารณะ เพือ่ขอคะแนนเสยีงให้กบั

นกัการเมอืงทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายของนายสนามววัชน เป็นการช่วยเหลอืใน

กระบวนการหาเสยีง โดยใช้การพนันเป็นกลยทุธ์ในการหาคะแนนเสยีง 

หรือการเชิญนักการเมืองมาร่วมกิจกรรมชนวัว และเปิดเวทีปราศรัย 

หาเสียงในสนามชนวัว 

3. ความเป็นนักเลงในความหมายของนายสนามคนอื่น 

ระหว่างนายสนามด้วยกัน ความเป็นนักเลงคือการร่วมมือร่วมใจและ

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสมาคมสนาม

กีฬาชนโคภาคใต้ 

4. ความเป็นนักเลงในความหมายของเจ้าของวัวชน เมื่อ

เจ้าของวัวมีงานบุญประเพณี นอกจากเข้าร่วมงานบุญแล้ว ยังให้

ความช่วยเหลือเรือ่งเงนิท�าบญุ และอาจมอบววัให้แกงในงานประเพณี 

ยินยอมให้เจ้าของววัชนพาผูต้ดิตามเข้าสนามชนววัได้โดยไม่ต้องจ่าย

ค่าผ่านประต ูหากมเีงนิเดมิพนัไม่พอ แต่เจ้าของววัอยากชน กอ็อกเงนิ

เดิมพนัให้ เพือ่ให้เกดิการชน มคีวามเป็นธรรม ไม่เอนเอยีงเข้าข้างฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง ตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. ความเป็นนักเลงในความหมายของคนเลี้ยงวัว ในปัจจุบัน 

เจ้าของวัวส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยง แต่มีคนเลี้ยงวัวท�าหน้าที่นี้แทน 

โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000-6,000 บาท ความเป็นนักเลง
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ของนายสนามหรอืเจ้าของบ่อนในสายตาของคนเลีย้งววั คอืต้องใจถงึ 

ไม่ขี้เหนียว ไม่จุกจิก และดูแลความเป็นอยู่ของคนเลี้ยงวัวในระหว่าง

ดูแลวัวในช่วงก่อนชน

6. ความเป็นนักเลงในความหมายของเซียนวัวชน นักพนัน 

และผู้ชมกีฬาชนวัว นายสนามต้องจัดการได้ทุกเร่ือง มีข้อมูลและ

ประวัติการชนของวัวแต่ละตัว หรือสามารถหาข้อมูลจากผู้ที่ติดตาม

ความเคลื่อนไหวของวัวแต่ละตัว แล้วบอกกล่าวกับทุกคนโดยไม่

บิดเบือนหรือปกปิดข้อมูล 

วัวชนกับการเมือง

50 ปีที่ผ่านมา การชนวัวพัฒนาไปสู่การเป็นกิจกรรมกีฬา ส่วน

บ่อนชนวัวก็เป็นการใช้วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านเพ่ือเป้าหมายทาง

ธุรกิจการพนัน ดังนั้น การชนวัวจึงกลายเป็นธุรกิจการพนันภายใต้

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

การเมืองของการชนวัว คือการใช้อ�านาจทางการเมืองหรือ

อ�านาจตามกฎหมายท�ากจิกรรมการพนนัววัชน เป็นการประกอบการทีใ่ช้

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นพื้นฐาน ซึ่งท�าให้เกิดผลตอบแทน

สองทาง คอื “ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ” อันหมายถงึรายได้ของเจ้าของ

บ่อนและพวกพ้อง และ “ผลตอบแทนทางสังคม” ซึ่งมีคุณค่ามากกว่า 

รายได้ เพราะเป็นแหล่งทุนทางสังคม อันหมายถึงการได้รับการยอมรับ

ว่าเจ้าของบ่อนและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบารมี 

ในปัจจุบัน การเป็นนักเลงวัวชนแปรเปลี่ยนสู ่การเป็นผู ้น�า

ท้องถิ่นและนักการเมือง ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีมีพลังอ�านาจครอบง�าสังคม 



กิจกรรมการชนวัวจึงเป็นการผนวกรวมอ�านาจทางการเมืองและอ�านาจ

ทางสังคมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกัน บ่อนชนวัวก็เป็นพื้นที่ทางกายภาพ

และพื้นที่ทางสังคมที่มีความเป็นอิสระ มีการปกครองตนเองผ่านกติกา 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเอง บ่อนชนวัวจึงมีคุณลักษณะพิเศษ 

คือเป็นพื้นที่ที่อ�านาจรัฐเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายได้น้อย 

ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เจ้าของบ่อนชนวัวคือผู้มีอิทธิพลต่อ

ชาวบ้าน และเป็นผู้มีบารมีต่อข้าราชการ บ่อนชนวัวจึงเป็นพื้นที่ในการ

แสดง “อ�านาจ” และ “อิทธิพล” ของเจ้าของบ่อน พร้อมๆ กบัการใช้อ�านาจ

และอิทธิพลเป็นเส้นทางสู่ต�าแหน่งทางการเมือง 

การชนววัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างฐานอ�านาจให้กบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ่อน คนเล่นการพนัน และเจ้าของวัว ซึ่งการจะเป็น

คนเหล่านั้นได้ ต้องมี “ความเป็นนักเลง” ในลักษณะ “เรียกฟ้าต้องขาน 

ถามดินต้องตอบ” 

วัวชนและบ่อนชนวัวเป็นกระบวนการทางสังคมของชาวใต้ มัน

ท�าให้ผู้คนผูกพันกัน และเมื่อรัฐกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ิน ประกอบกับ

ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ บ่อนชนวัวจึงกลายเป็นความลงตัว 

ผู้ที่อยู่ในโครงข่ายความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติและ

ข้าราชการจ�านวนไม่น้อยเก่ียวข้องกับบ่อนชนวัว และอาจกล่าวได้ว่า

เกือบทุกบ่อนจะต้องมีความสัมพันธ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้คน

เหล่านั้น 

เมื่อการเป็นนักเลงวัวชนผสานมือกับการเป็นผู้น�าท้องถิ่นและ

นักการเมือง 

การชนวัวจึงเป็นรากฐานของการมีอ�านาจและการรักษาอ�านาจ 

วัวชน : ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’     79 





บั้งไฟ: 

จากงานบุญ

สู่การแข่งขัน
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ภูมิหลังและพัฒนาการของ 
“บั้งไฟ”

จารีตประเพณีของชาวอีสานยึดถือระบบฮีต 12 คอง 14 ซึ่งเป็น

กุศโลบายที่ท�าให้คนในชุมชนได้ท�ากิจกรรมร่วมกันทุกเดือนใน 1 ปี ซึ่ง

ในเดือน 6 ได้จัดให้มีบุญเดือน 6 หรือบุญบั้งไฟ กล่าวคือ จัดให้มีการจุด

บัง้ไฟเพือ่บชูาพระยาแถน โดยเชือ่ว่าพระยาแถนเป็นผูท้ีส่ามารถบนัดาล

ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล แต่แก่นแท้หรือหลักของการท�าบุญบั้งไฟ คือ

การท�าบุญวันวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 อันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินพิพานของพระพทุธเจ้า ในวนัดงักล่าว ผูน้บัถือศาสนาพุทธจะท�าการ

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น และ

บูชาด้วยการปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เมื่อพิธีกรรมทางศาสนาสิ้นสุดลง ต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรม

เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีแถน เริ่มตั้งแต่รุ่งเช้า ญาติโยมจะพากันท�าบุญ

ตักบาตร และเจ้าของบั้งไฟน�าบั้งไฟออกมาแห่รอบศาลาโรงธรรม หลัง



จากนั้นผู้คนก็จะรวมตัวกันที่ค้างหรือร้านจุดบั้งไฟ (ปัจจุบันเรียกว่าฐาน

จุดบ้ังไฟ) แล้วจึงท�าการจุดบั้งไฟ ถ้าบั้งไฟของใครขึ้น เจ้าของก็จะถูก

หามแห่ แต่ถ้าบั้งไฟของใครแตก เจ้าของก็จะถูกหามลงตม

บญุบัง้ไฟมทีีม่าจากสองต�านาน ต�านานแรกคือต�านานวสัสะการ 

เทพบุตร ซึ่งเล่าว่ามีเทพบุตรชื่อวัสสะการ เป็นเทพผู้สร้างฝน เทพ 

องค์นีช้ืน่ชอบดอกไม้ (หมายถงึบัง้ไฟ) จงึมกีารจดุบัง้ไฟเพือ่ให้วสัสะการ

โปรดปราน 

อีกต�านานคือต�านานพญาคันคากรบแถน ซึ่งเล่าว่าหลังจากฝน

ไม่ตกเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน พวกสัตว์ต่างก็ได้รับความเดือดร้อน 

จึงชวนกันไปรบกบัพระยาแถน ซึง่เป็นเทวดาทีส่ามารถดลบนัดาลให้ฝน

ตกได้ โดยการบอกให้นาคเล่นน�้า เมื่อฝนไม่ตก ก็แสดงว่าพระยาแถน 

ไม่บอกให้นาคเล่นน�้า 

พวกสตัว์ทีน่�าโดยพระยาคนัคาก (พระยาคางคก) รบชนะพระยา

แถน จงึจับพระยาแถนมดั จนกระทัง่พระยาแถนยอมบอกให้นาคเล่นน�้า 

จากนั้นฝนจึงตก หลังจากน้ันจึงนัดหมายกันว่าให้จุดดอกไม้ (หมายถึง

บั้งไฟ) บูชาพระยาแถนทุกปี 

พัฒนาการของการท�าบั้งไฟ

การท�าบั้งไฟในอดีต 

ส่วนส�าคัญที่สุดของบั้งไฟคือตัวบั้งไฟหรือเลาบั้งไฟ ชาวอีสาน

เรยีกกระบอกไม้ไผ่ว่า “บัง้ไม้ไผ่” และค�าว่า “บัง้ไฟ” กม็าจากการน�าไม้ไผ่

มาท�าบ้ังไฟนัน่เอง ดงัมผีูใ้ห้นยิามว่า บัง้ไฟ หมายถึงกระบอกไม้ไผ่บรรจุ

ดินปืน แล้วน�าไปประดิษฐ์เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ กัน เมื่อน�ามาจุด จะมีไฟ

ออกมาจากกระบอก 

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     83 
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บั้งไฟในยุคแรก ตัวบั้งไฟท�าจากกระบอกไม้ไผ่ โดยน�าล�าไม้ไผ่

มาเจาะทะลุปล้อง และพันด้วยเชือกที่ฟั่นจากไม้ไผ่ เรียกว่า “บั้งไฟเลา

ไม้” บั้งไฟที่ท�าจากไม้ไผ่ เรียก “เลาไม้” ท�าจากเหล็ก เรียก “เลาเหล็ก” 

บั้งไฟเลาไม้ เป็นบั้งไฟที่ท�ากันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งต้อง 

คัดเลือกไม้ไผ่ที่จะท�าบั้งไฟอย่างพิถีพิถัน

ในอดีต การท�าบั้ งไฟเป ็นหน ้าที่ของทุกคนในหมู ่บ ้าน 

กระบวนการเร่ิมขึ้นเม่ือทุกคนในหมู่บ้านประชุมตกลงกัน แล้วจึงซื้อดิน

ประสิวให้กับ “ช่างบั้งไฟ” จากนั้นช่างจะคั่วดินประสิวแล้วต�าผสมกับ

ก�ามะถันและถ่าน จนกระทั่งได้ดินปืน

ขั้นตอนส�าคัญคือการบรรจุดินปืน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้คน

จ�านวนมาก เน่ืองจากหากบั้งไฟมีขนาดใหญ่ (120 กิโลกรัมขึ้นไป) จะ

มีเลายาวมาก เมื่อตั้งขึ้นเพื่อกรอกดินปืนและใช้สากต�า สากและเลาจะ

มีความสูงรวมกันกว่า 10 เมตร ต้องใช้รอกช่วยยกสากขึ้น แล้วให้คน

จ�านวนหนึ่งเหยียบไปที่คานซึ่งผูกโยงกับสาก เหมือนการเหยียบครก

กระเดือ่ง เมือ่สากถกูยกขึน้ได้ระดับกป็ล่อยให้สากหล่นทบัดนิปืนภายใน

บั้ง การบรรจุดินปืนและการต�าบั้งไฟจึงเหมือนกับการท�างานของปั้นจั่น

ตอกเสาเข็ม  

บัง้ไฟจะขึน้หรอืไม่ ขึน้อยูก่บัการบรรจดุนิปืนเป็นส�าคัญ ชาวบ้าน

ทุกคนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน 

เมื่อผู้คนรวมตัวกัน ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม จึงรู้จักสนิทสนมกัน

มากขึ้น เนื่องจากการต�าบั้งไฟต้องใช้เวลาเป็นเดือน 

เม่ือดนิปืนเตม็บัง้ จากนัน้จงึใส่ดนิเหนยีวและไม้เนือ้แขง็ปิดท้าย 

เรยีกว่า “อดัเถยีด” แล้วต�าต่อให้แน่น จากน้ันเจาะรทูะลผุ่านกลางบัง้ จาก

ท้ายบัง้ไฟไปยงัหวับัง้ไฟ เพือ่ท�าเป็นช่องเผาไหม้ แล้วจงึใส่ชนวน ขัน้ตอน

สุดท้ายคือการประกอบหางและประดับตกแต่งบั้งไฟ 

ในอดตี นอกจากชาวบ้านในชมุชน พระกม็บีทบาทในกจิกรรมนี้



ด้วย เนือ่งจากพระเป็นผูน้�าทางด้านสรรพวทิยา และวทิยาการด้านอ่ืนๆ 

กม็าจากวดัเป็นส่วนใหญ่ หรอือาจเป็นเพราะพระมเีวลาให้กบัการท�าและ

การคิดค้นวิธีท�าบั้งไฟมากกว่าฆราวาส อีกทั้งบั้งไฟส่วนใหญ่ก็ท�ากัน 

ในวัด เนื่องจากวัดเป็นที่ชุมนุมของคนในหมู่บ้าน และมีความพร้อมด้าน

สถานที่ในการรองรับคนจ�านวนมากที่ช่วยกันท�าบั้งไฟ 

ด้วยเหตุนี้ ภาคอีสานในอดีต เมื่อถึงบุญบั้งไฟ พระจึงเป็น

บุคลากรที่ส�าคัญ ดังปรากฏช่างบั้งไฟที่เป็นพระจ�านวนมากในหมู่บ้าน

อีสาน ส�าหรับช่างบั้งไฟที่เป็นพระ สังคมอีสานมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะ

แก่สมณสารูป โดยท�า “หว่อม” หรือหมวกสีเหลืองให้พระสวม 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับบั้งไฟนั้นเป็นไปในลักษณาการ

เดียวกันกับการเล่นน�้าสงกรานต์ในภาคอีสาน ซึ่งพระและสามเณร

สามารถเล่นน�า้กับญาติโยมได้ แม้แต่กับผู้หญิง ด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว 

จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมการจุดบั้งไฟ และในที่สุด เมื่อการแข่งบั้งไฟ

กลายเป็นการพนันเต็มรูปแบบ ในบรรดาเซียนพนันบั้งไฟ จึงมีเซียนที่

เป็นพระรวมอยู่ด้วย โดยพระส่วนใหญ่มีฐานะเป็นเจ้าของค่ายบั้งไฟ 

การท�าบั้งไฟในปัจจุบัน

บญุบัง้ไฟในยคุปัจจบุนัเป็นการจัดตามประเพณ ีโดยทีค่วามเช่ือ

เรือ่งพระยาแถนและการขอฝนน้ันไม่ได้มคีวามส�าคัญต่อคนอสีานรุน่ใหม่

อีกต่อไป วัตถุประสงค์ของการท�าบุญบั้งไฟจึงเป็นไปเพื่อการสืบทอด

ประเพณีมากกว่าการคาดหวังเรื่องฟ้าฝน

เมือ่การจดุบัง้ไฟกลายเป็น “การแข่งขนั” จงึมกีารพัฒนารปูแบบ

และวธิกีารท�าบัง้ไฟ โดยเฉพาะการพฒันาส่วนประกอบทีส่�าคัญของบัง้ไฟ 

คือตัวบั้งไฟหรือเลาบั้งไฟ ดังนี้

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     85 
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“บัง้ไฟเลาเหลก็ซ่ิง” ตัวบัง้ไฟท�าจากท่อประปา ซึง่เป็นเหลก็ชนดิ

บาง ท�าให้มีความคงทนมากกว่าและขึ้นได้สูงกว่าบั้งไฟเลาไม้ไผ่ในอดีต 

จึงเรียกบั้งไฟแบบนี้ว่า “บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง”1 แต่ด้วยความบางของเหล็ก 

ก็ท�าให้บั้งไฟระเบิดได้ง่าย เมื่อตัวบั้งไฟฉีกแตก มักเป็นแฉกคล้ายเสียม

หรือพลั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เข้าชม

“บั้งไฟเลาเหล็กหนา” จากประสบการณ์ที่ได้จากบั้งไฟเลาเหล็ก

ซิ่ง จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษ ซึ่งก็สามารถแก้ไข

ปัญหาบั้งไฟระเบิดได้ แต่บั้งไฟเลาเหล็กหนามีน�้าหนักมาก เมื่อตกสู่

พื้น จึงเป็นอันตรายไม่แพ้บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง แถมน�้าหนักที่มาก ก็ท�าให้

บั้งไฟขึ้นได้ไม่สูง 

“บ้ังไฟเลาพลาสลอน” มผีูท้ดลองน�าท่อพวีซี ี(polyvinyl chloride) 

หรือพลาสลอนมาใช้ท�าเลาบ้ังไฟ ผลปรากฏว่าบัง้ไฟขึน้ได้สงู นอกจากนี้ 

บั้งไฟเลาพลาสลอนยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องอันตรายจากการตกสู่พื้น 

เพราะเมื่อบั้งไฟระเบิดก็ไม่มีอันตราย เนื่องจากท่อพีวีซีมีน�้าหนักเบา 

การที่เนื้อพลาสลอนถูกเผาให้หลอมละลายได้ด้วยความร้อน จึงมีการ

ค้นคิดสูตรของดินปืนเพื่อไม่ให้เลาพลาสลอนเกิดการหลอมละลาย จน

เกิดนวัตกรรมในวงการผลิตบั้งไฟ และบั้งไฟเลาพลาสลอนก็ได้รับความ

นิยมจวบจนปัจจุบัน

1 เมื่อน�าวัสดุที่ชุมชนไม่สามารถผลิตได้เองมาใช้เสริมกับโครงสร้างเดิม ชาวอีสานจะเติมค�าว่า 

“ซิ่ง” ต่อท้ายชื่อสิ่งนั้นๆ เช่น การน�าตาข่ายไนลอนมาประกอบกับโครงของลอบดักปลา ก็เรียก

ลอบแบบนี้ว่า “ลอบซิ่ง”



นวัตกรรมของการท�าบั้งไฟ

จากขี้เจียคั่วถึงขี้เจียดิบ

เมื่อมีการใช้เลาบั้งไฟที่ท�าจากท่อพีวีซีหรือพลาสลอน ท�าให้มี

การดัดแปลงสูตรของดินปืน เพื่อไม่ให้การลุกไหม้ท�าให้เกิดความร้อน

มาก จนกระทั่งค้นพบว่าการไม่คั่วดินประสิว (ขี้เจีย) ก่อนบดผสมกับ

ถ่าน ท�าให้ได้ดินปืนที่ไม่ท�าให้เกิดความร้อนมาก หรือไม่แรงเหมือนกับ

ดินปืนที่ผสมดินประสิวคั่ว 

การที่ดินปืนไม่แรง ท�าให้ดินปืนเผาไหม้ได้นาน อีกทั้งไม่เป็น

อนัตรายในขณะต�าหรอือดั เนือ่งจากดนิประสวิทีไ่ม่ได้ค่ัวจะไม่ตดิไฟ อีก

ทัง้เลาบัง้ไฟทีท่�าจากท่อพวีซีีมีน�า้หนกัเบา การใช้ดนิปืนไม่แรงกส็ามารถ

ส่งตัวบ้ังไฟขึน้ได้ และขึน้ได้นานกว่าดนิปืนทีผ่สมดนิประสวิค่ัว ต่อมาการ

ท�าดินปืนจึงไม่นิยมใช้ดินประสิวคั่วเหมือนในอดีต

ควบคู่กับการพัฒนาเลาบั้งไฟ คือกระบวนการบรรจุดินปืน ใน

อดีต ขณะบรรจุดินปืนมักเกิดการระเบิด แต่เพ่ือให้ได้ดินปืนที่สามารถ

ส่งตัวบั้งไฟซึ่งท�าจากวัสดุที่มีน�า้หนักมาก เช่น ไม้ไผ่และท่อเหล็ก การ

ท�าให้ดินปืนมีความแรงด้วยการคั่วดินประสิว (ขี้เจีย) ก่อนบดเป็นผง จึง

ยังคงมีความจ�าเป็น 

ย่ิงในระยะต่อมามกีารบรรจดุนิปืนโดยใช้แม่แรงและการอัดด้วย

แรงไฮดรอลิก (Hydraulic Power) การระเบิดขณะบรรจุดินปืนจึงเกิด

ขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนเลาบั้งไฟเป็นท่อพลาสลอน นอกจาก

การระเบิดขณะบรรจุดินปืน ความร้อนของดินปืนก็มักท�าให้เลาบั้งไฟ

หลอมละลายขณะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     87 
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จากต้นมะขามถึงบล็อกเหล็ก 

การบรรจดุนิปืนในเลาบัง้ไฟเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัอีกขัน้ตอนหนึง่ 

เน่ืองจากหากบดอัดดินปืนไม่แน่น ก็จะท�าให้บั้งไฟ “ซุ” หรือมีแรงส่ง 

ไม่เพยีงพอ ท�าให้บัง้ไฟค้างอยูท่ีฐ่านจดุ ซึง่เกดิขึน้เป็นปกตใินยุคแรก ทัง้

บั้งไฟแบบเลาไม้ไผ่และเลาเหล็ก

ในระยะแรก การบดอัดดินปืนท�าโดยการต�าด้วยแรงคน ต่อมา

พัฒนาเป็นการอัดด้วยแม่แรง โดยใช้ต้นไม้เป็นตัวต้านทานแรงอัด เช่น 

ต้นมะขาม การอัดด้วยแม่แรงเป็นการอัดจากด้านล่าง โดยด้านบนเป็น

ตัวต้านทานแรงอัด ช่างบั้งไฟจะเจาะต้นมะขามให้เป็นโพรงเพื่อสอดเลา

บั้งไฟ และบังคับไม่ให้เลาบั้งไฟเลื่อน

ต่อมา ช่างบัง้ไฟใช้วธิอีดัด้วยแรงไฮดรอลิก พร้อมกบัพัฒนาโครง

ยึดเลาบั้งไฟโดยใช้เหล็กชนิดหนา ซึ่งประดิษฐ์โดยโรงกลึง ในปัจจุบัน 

การบดอัดและบรรจุดินปืนด้วยแรงไฮดรอลิกเป็นที่นิยมกันทั่วไป ขณะ

เดียวกัน นอกจากการใช้ไฮดรอลิกจะช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังสามารถบดอัด

ได้เร็วกว่าในอดตี ทีส่�าคญัคอืช่างบัง้ไฟสามารถท�าบัง้ไฟคนเดยีวได้ โดย

ไม่ต้องมีลูกมือ

บัง้ไฟเลาพลาสลอนและการบดอัดด้วยแรงไฮดรอลกิจงึเป็นสตูร

ที่ลงตัว ทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้คนมาก ช่วยร่นเวลาในการผลิต 

ผลิตได้จ�านวนมาก และบั้งไฟขึ้นได้สูง โดยบั้งไฟที่ท�าจากท่อขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สามารถท�าเวลาได้ถึง 900 วินาที ขณะที่บั้งไฟ 

ในอดีตท�าเวลาได้เพียง 30-40 วินาที



จากทางไกลถึงเหมบ

ขณะที่นวัตกรรมด้านการท�าบั้งไฟพัฒนาถึงขั้นสูงสุด สิ่งที่เกิด

ขึ้นควบคู่ไปกับนวัตกรรมการท�าบั้งไฟก็คือกติกาการพนันบั้งไฟ ใน

อดีต การแข่งขันบั้งไฟถือเอาระยะทางเป็นเกณฑ์ โดยบั้งไฟจะพุ่งไปใน

แนวราบขนานกับพื้นดิน บั้งไฟบั้งใดพุ่งไปได้ไกลที่สุด ถือว่าบั้งไฟบั้ง

นั้นชนะการแข่งขัน

ต่อมาเมื่อประชากรมีมากขึ้น พื้นที่ว่างโล่งมีน้อยลง เกณฑ์การ

แข่งขันบั้งไฟจึงเปลี่ยนเป็นแข่งความสูง โดยใช้การจับเวลา บั้งไฟบั้งใด

ท�าเวลาได้นาน บั้งไฟบั้งนั้นก็ชนะการแข่งขัน การวัดด้วยเกณฑ์การจับ

เวลา ท�าให้มีผู้คิดประดิษฐ์บั้งไฟที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นาน การเปลี่ยน

เลาบั้งไฟจากไม้ไผ่เป็นเหล็กและท่อพลาสลอน ในอีกด้านหนึ่งก็เพื่อยืด

ระยะเวลาให้บั้งไฟอยู่บนท้องฟ้าได้นานขึ้นนั่นเอง ถึงขนาดมีผู้ติดร่ม

ชูชีพและติดปีกให้บั้งไฟ

พฒันาการสงูสดุของการท�าบัง้ไฟคือการน�าท่อพลาสลอนมาท�า

เป็นเลาบั้งไฟ เม่ือเกณฑ์การตัดสินยังคงใช้ระยะเวลาที่บั้งไฟลอยอยู่ใน

อากาศ จงึท�าให้มผีูค้ดิค้นวธิที�าให้บัง้ไฟลอยอยู่ในอากาศได้นานอยู่เสมอ 

ซึ่งส่งผลให้กติกาการพนันบั้งไฟซับซ้อนมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน ดังนี้

• บั้งไฟจูง 

เกดิจากการเล่ือยหวับัง้ไฟให้เป็นรอยแยก เมือ่บัง้ไฟขึน้สูท้่องฟ้า 

แรงของดินปืนจะดันส่วนหัวให้หลุดออกจากตัวบั้งไฟ เรียกว่า “การสลัด

หัว” แต่ช่างบั้งไฟก็ใช้เส้นลวดผูกยึดหัวบั้งไฟไว้กับตัวบั้งไฟ เมื่อบั้งไฟ

สลดัหวั จะท�าให้บัง้ไฟมีแรงส่งจากท้ังตัวบัง้และส่วนหวั โดยส่วนหวัจะอยู่

ด้านล่าง แล้วลากตัวบั้งให้ลอยตามขวาง เหมือนถูกหัวบั้งไฟจูง จึงเรียก

ว่า “บั้งไฟจูง” ซึ่งวิธีการนี้ท�าให้ท�าเวลาได้ 700 วินาทีขึ้นไป

กติกา: การจับเวลาเริ่มตั้งแต่บั้งไฟทะยานขึ้นจากฐานจุด จนตัว

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     89 
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บั้งไฟตกกระทบพื้น บั้งไฟที่ท�าเวลาได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะ

• บั้งไฟสลัดหาง 

ต่อมามีผู้คิดค้นวิธีที่จะท�าให้บั้งไฟอยู่ในอากาศได้นาน โดยการ

ท�าให้ส่วนโคนหางของบัง้ไฟมรีอยแยก เมือ่บัง้ไฟขึน้ถึงจดุสงูสดุ ส่วนหาง

กจ็ะถกูสลดัให้หลดุจากตวับัง้ไฟ ส่วนหางซึง่มนี�า้หนกัเบากว่าส่วนอืน่ของ

ตัวบ้ังไฟกล็อยและร่อนอยูใ่นอากาศ ซึง่น�าไปสูก่ารพิถีพิถันในการท�าส่วน

หาง โดยช่างบัง้ไฟบางคนพยายามเหลาหางบัง้ไฟให้บาง เพือ่ให้หางร่อน

และลอยอยูใ่นอากาศได้นานกว่าบัง้ไฟจงู โดยท�าเวลาได้ 900 วนิาทขีึน้ไป

กตกิา: การจบัเวลาเริม่จบัตัง้แต่บัง้ไฟทะยานขึน้จากฐานจดุ จน

หางบั้งไฟตกกระทบพื้น

• บั้งไฟเหมบ 

เนื่องจากบั้งไฟสองแบบแรกท�าเวลานานมาก ส่งผลกระทบต่อ

ควิการจดุของบัง้ไฟบัง้ถดัไป และมีบ่อยคร้ังทีบ่ัง้ไฟหายไปจากการจบัตา

ของกรรมการจับเวลา (เรดาร์) เมื่อบั้งไฟหาย วงการพนันก็ถือว่าจาว 

หรือจุบ คือเสมอกัน ไม่มีการตัดสิน และต้องคืนเงินพนัน ท�าให้กระทบ

ต่อวงการพนนั จงึมกีารหนักลบัมาท�าบัง้ไฟแบบเดมิ คือไม่มกีารสลัดทัง้

ส่วนหัวและส่วนหาง เรียกว่า “บั้งไฟเหมบ”

“เหมบ” หมายถึงการนอนคว�่าหน้า เป็นการบอกลักษณะการ

ตกลงพืน้ของบัง้ไฟทีม่ส่ีวนประกอบครบทกุส่วน โดยร่อนลงจากท้องฟ้า

คล้ายคนนอนคว�่าหน้า ซึ่งท�าให้ท�าเวลาได้ไม่มากเหมือนบั้งไฟสองแบบ

แรก หรือไม่เกิน 450-500 วินาที

กติกา: การจับเวลาเริ่มตั้งแต่บั้งไฟทะยานขึ้นจากฐานจุด จน

ตัวบั้งไฟตกกระทบพื้น โดยมีส่วนประกอบครบทั้งหัว ตัว และหางบั้งไฟ 

หากมีชิ้นส่วนหลุดจากตัวบั้ง จะถือว่าไม่มีการได้-เสีย



การท�าค้างบั้งไฟ

การพัฒนาตัวบั้งไฟ ทั้งวัสดุที่ใช้และขนาด ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงฐานจุดบั้งไฟ ในอดีต ฐานจุดบั้งไฟท�าด้วยไม้ โดยวางพาด

กับต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยค�า้ยัน มีลักษณะเป็นค้างหรือร้าน เรียก

ว่าค้างบั้งไฟ

ต่อมามีการท�าค้างบั้งไฟโดยใช้ไม้ปักกับพื้นดิน เป็นค้างบั้งไฟที่

ตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในระยะต่อมา เนื่องจากมีการผลิตบั้งไฟที่มีน�้าหนัก

มาก เช่น บั้งไฟล้าน (1,200 กิโลกรัม) หรือบั้งไฟกือ (12,000 กิโลกรัม) 

ท�าให้ค้างบั้งไฟไม่สามารถรับน�้าหนักและแรงส่งจากบั้งไฟได้ จึงมีผู้น�า

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กมาท�าเป็นค้างบั้งไฟ

เมือ่มกีารใช้ท่อพลาสลอนเป็นเลาบัง้ไฟ ท�าให้บ้ังไฟมนี�า้หนกัเบา 

และขนาดของบัง้ไฟก็สมดลุกับค้างบัง้ไฟ รวมถงึการจดัการแข่งขนับัง้ไฟ

เปลี่ยนมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคุ้ม เป็น “ผู้รับเหมา” หรือ “ผู้

จัด” พร้อมๆ กับการเล่นการพนันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน ผู้จัดจึงสร้างค้าง

บั้งไฟให้มีขนาดที่พอเหมาะกับขนาดของบั้งไฟเลาพลาสลอน คือสร้าง

จากเหล็กหน้ากว้าง 3 นิ้ว สูงราว 2.5 เมตร มีรูปร่างคล้ายประตูฟุตบอล 

โดยเชื่อมโซ่รถจักรยานยนต์เข้ากับคานเหล็กเป็นจุดๆ ราว 10 จุด เพื่อ

ใช้โซ่คล้องตัวบั้งไฟไม่ให้เอียง 

ปัจจุบัน ฐานจุดบั้งไฟมักมีทั้งสองประเภทควบคู่กัน โดยค้าง

บั้งไฟใช้จุดบั้งไฟใหญ่ ส่วนฐานจุดมีไว้ส�าหรับจุดบั้งไฟเล็ก และฐานจุด

บั้งไฟสามารถจุดบั้งไฟได้พร้อมกันนับสิบบั้ง เพ่ือให้เล่นการพนันได้

มากขึ้น
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สนามบั้งไฟ 

สนามบัง้ไฟ หมายถงึสถานทีท่ีม่กีารจดัแข่งขนับัง้ไฟเพือ่เล่นการ

พนัน จ�าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สนามเล็กหรือบ่อนบั้งไฟเล็ก หมายถึงสนามที่จัดแข่งขัน

บั้งไฟขนาดเล็ก ขนาดท่อ 3 หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ท�าบั้งไฟ

น้อยกว่า 3 นิ้ว

2. สนามใหญ่หรือบ่อนบั้งไฟใหญ่ หมายถึงสนามที่จัดแข่งขัน

บั้งไฟขนาดใหญ่ ตั้งแต่ท่อ 4 ถึงท่อ 6 ขึ้นไป ได้แก่ บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน 

บั้งไฟสิบล้าน หรือบั้งไฟกือ 

บุญบั้งไฟ: 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ลักษณะส�าคัญของบุญบั้งไฟในอดีต

ในระยะแรก การจัดบุญบั้งไฟเป็นการหารายได้เพื่อท�านุบ�ารุง

พระศาสนา อันหมายถึงการหารายได้เข้าวัดที่จัดงาน นอกจากการ

บริจาคของผู้มีจิตศรัทธา วัดยังมีรายได้จาก “ค่าหาง” อันหมายถึงค่า

ลงทะเบียนเพื่อน�าบั้งไฟเข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่จ่ายค่าลงทะเบียนคือเจ้าของ

บั้งไฟ นอกจากนี้ วัดยังมีรายได้จากการ “เซิ้ง” โดยชาวบ้านจะจัดขบวน

เซิ้งเพื่อเรี่ยไรเงินเข้าวัด ซึ่งในบุญบั้งไฟมักมีขบวนเซิ้งมากกว่า 1 คณะ 

เมื่องานบุญมีการจัดการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้อง บุญบั้งไฟจึง

โน้มเอียงไปในทางการแสวงหารายได้ และปัจจัยที่เอ้ือให้มีการเล่นการ



พนันกันอย่างกว้างขวาง ก็เนื่องจากชาวอีสานถือว่าการเล่นการพนัน

เป็นไปเพื่อความสนุกสนาน และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการ

ท�าบุญ เมื่อหมดช่วงงานบุญ การเล่นการพนันก็เลิกราไป ถ้ามีการเล่น

การพนันนอกช่วงงานบุญ จึงจะถือว่าเป็นการเล่นการพนัน ดังนั้น การ

เล่นพนันบั้งไฟในวาระบุญบั้งไฟ จึงเป็นไปเพื่อความสนุก มิใช่การพนัน

ในความหมายของชาวอีสาน

ลักษณะส�าคัญของบุญบั้งไฟในปัจจุบัน 

อาจกล่าวได้ว่าทุกฐานจุดบั้งไฟในปัจจุบันมีการเล่นการพนัน 

เนื่องจากการจัดบุญบั้งไฟต้องใช้เงินทุนสูง และมีความยุ่งยากในการ

บรหิารจดัการ ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่สนัทดัในการจดัการแข่งขนับัง้ไฟ อกีประการ

หนึ่งคือเนื่องจากการท�าบั้งไฟมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยความ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการคิดค้นของค่าย

บั้งไฟ โดยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม หรือไม่มีองค์ความรู้เท่ากับค่ายบั้งไฟ 

ขณะเดียวกนักท็�าให้บัง้ไฟแบบดัง้เดมิล้าสมยั กอปรกบัช่างบัง้ไฟ

ดั้งเดิมเสียชีวิต หรือไม่ก็สูงอายุ ปัจจุบันจึงเหลือช่างบั้งไฟที่เป็นคนของ

ค่ายบั้งไฟเท่านั้น ดังนั้น เมื่อกระบวนการท�าบั้งไฟตกอยู่ในมือของค่าย

บั้งไฟ การจุดบั้งไฟจึงต้องอาศัยค่ายบั้งไฟ และค่ายบั้งไฟก็มีเซียนพนัน

ติดตามไปทุกแห่ง ท�าให้การแข่งขันบั้งไฟเป็นไปเพื่อการพนันทั้งสิ้น

ความเปล่ียนแปลงนี้รวมไปถึงการบริหารจัดการการแข่งขัน

บั้งไฟ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู ่บ ้านตามไม่ทัน

กระบวนการแข่งขันบั้งไฟ เพราะทุกการแข่งขันมีการเล่นการพนัน ซึ่ง

ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมและกลโกง ท�าให้ชาวบ้านเจ้าของงานบุญและคณะ

กรรมการหมู่บ้านกลายเป็นเพียงผู้ชม
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การบริหารจัดการการแข่งขันบั้งไฟของชาวบ้านและคณะ

กรรมการหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้จัด หรือถูก

เหมาช่วงโดยผู้จัด ยกเว้นในหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีทักษะหรือเคยเป็นผู้

จัด ซึ่งมีจ�านวนน้อย

พิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเคยเป็นแก่นของบุญบั้งไฟ ได้แยกส่วน

ไปด�าเนินการโดยไม่ขึ้นตรงต่อกัน ซึ่งการจุดบั้งไฟจะเริ่มขึ้นเมื่อพิธีทาง

ศาสนาเสรจ็สิน้ และเมือ่พธิเีสรจ็สิน้ พระสงฆ์และชาวบ้านกไ็ม่มส่ีวนร่วม

อีกต่อไป

ความเกี่ยวข้องที่ชาวบ้านพอจะมีอยู่บ้าง คือการเก็บค่าผ่าน

ประตู ในกรณีที่ผู้จัดเป็นชาวบ้าน ซึ่งเป็นการจัดเพื่อหาเงินเข้าวัด

การพนันบั้งไฟ  

ในยุคแรก เริ่มจากคู่แข่งขันน�าบั้งไฟมา “เปรียบ” ซึ่งเรียกว่า 

“ประกบหาง” คือการดูขนาดของบั้งไฟ หากมีขนาดใกล้เคียงกัน ก็ตกลง

แข่งขันกัน เกณฑ์การตัดสินแพ้-ชนะคือบั้งไฟที่พุ่งไปได้ไกลกว่า เป็น

ฝ่ายชนะ 

เนื่องจากชุมชนอีสานมักตั้งอยู่บนที่สูง พื้นที่ลาดต�่าเป็นทุ่งนา 

บ้านเรือนยังไม่ขยายตัวสู่พื้นที่ลาดต�่าอย่างในปัจจุบัน จึงแข่งขันบั้งไฟ

โดยใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ได้ อีกทั้งตัวบั้งไฟเป็นท่อเหล็ก ซึ่งมีน�้าหนัก

มาก ท�าให้บัง้ไฟพุง่ไปได้ไม่ไกล แต่ในปัจจบัุน ชุมชนขยายใหญ่ขึน้ บัง้ไฟ

เลาเหล็กจึงไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีทั้ง

บ้ังไฟตกใส่คนและบ้านเรอืน การแข่งขนัจงึเปลีย่นมาใช้การจบัเวลา โดย



บั้งไฟที่ท�าเวลาได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ

ขณะเดียวกนั ท่อพวีซีกีไ็ด้สร้างมติใิหม่ให้กบัวงการบัง้ไฟ คอืได้

บัง้ไฟทีมี่น�า้หนกัเบา แต่เหนยีวคงทน แม้ระเบดิ กไ็ม่เป็นแฉกคมเหมอืน

ท่อเหล็ก เมื่อตกลงมาจากที่สูงก็ไม่เป็นอันตรายมาก อีกประการหนึ่งก็

คอื ความเบาท�าให้บ้ังไฟร่อนปลวิไปตามลม จงึท�าเวลาได้ดกีว่าบัง้ไฟเลา

เหล็ก กล่าวคือ บั้งไฟเลาเหล็กท�าเวลาได้อย่างมาก 20 วินาที แต่บั้งไฟ

เลาพลาสลอนท�าเวลาได้มากกว่า 160 วินาที

ในเวลาเดียวกัน วงการพนันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การ

ได้-การเสยี จนถอืได้ว่าเป็นนมิติใหม่ส�าหรบัวงการพนนับัง้ไฟ ในปัจจบุนั 

เซียนบั้งไฟเริ่มการเดิมพันได้-เสียด้วยการ “เปิดเวลาหน้าฐาน” โดยผู้

ริเริ่มเป็นนักพนันจากจังหวัดศรีสะเกษ  

เวลาหน้าฐาน เป็นเวลาที่คาดการณ์ว่าบั้งไฟจะท�าได้ ซึ่งตัวเลข

นี้มาจากเวลาที่ท�าได้ล่าสุดของค่ายบั้งไฟ การเปิดเวลาหน้าฐาน หรือที่

เซียนบั้งไฟเรียกว่า “เปิดหน้าฐาน” หรือ “เปิดหน้า” ถูกก�าหนดโดยผู้จัด 

ซึ่งตกลงกับเซียนพนันที่เรียกว่า “เซียนยั้ง” 

เซียนยัง้ คอืเซยีนทีพ่นนัว่าบัง้ไฟจะท�าเวลาได้เท่ากบัหรอืต�า่กว่า

เวลาเปิดหน้าฐาน ส่วน “เซียนไล่” คือเซียนที่พนันว่าบั้งไฟจะท�าเวลาได้

มากกว่าเวลาเปิดหน้าฐาน ซึ่งฝ่ายที่มีความเสี่ยงสูงคือเซียนไล่ เพราะ

แน่นอนว่าเซียนยั้งซึ่งเป็นผู้ตั้งเวลา มักตั้งเวลาให้สูง เพื่อไม่ให้บั้งไฟ

ท�าเวลาได้ถึงเวลาเปิดหน้าฐาน ตนจะได้เป็นฝ่ายชนะพนัน 

ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่ง จงึมกีารตกลง “ราคาลาก” หมายถึงการ

ก�าหนดช่วงเวลาที่สูงกว่าเวลาเปิดหน้าฐาน เช่น ราคาเปิดหน้าฐาน 100 

วินาที ก็ก�าหนด “ราคาลาก” เป็น 101-110 วินาที ซึ่งหากบั้งไฟท�าเวลา

อยู่ในช่วงนี้ จะไม่มีการได้-เสีย 
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การใช้บุญบั้งไฟเป็นศูนย์รวมของผู้คน

ในอดีต บุญบั้งไฟจะจัดในเดือน 6 (พฤษภาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่

จะเข้าสู่ฤดูปักด�า อันเป็นช่วงที่ชาวนาต้องท�านาเป็นเวลาถึง 5 เดือน 

จนถึงเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงบุญออกพรรษา และเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว 

บรรยากาศแห่งความสนุกสนานจึงจะกลับมาอีกครั้ง ดังนั้น บุญบั้งไฟจึง

เป็นบุญที่ชาวนาต้องสนุกอย่างเต็มที่ และทุกหมู่บ้านที่ท�าบุญต้องหมัก

เหล้าสาโทเพื่อด่ืมกินและเลี้ยงแขก และก่อนที่งานบุญจะถึงจุดส�าคัญ 

คือการจุดบั้งไฟ ก็จะมีกิจกรรมประกอบงานบุญ เช่น การเซิ้ง โดยมี

วัตถุประสงค์คือการเรี่ยไรเงินเพื่อน�ามาซื้อสุราและอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วม

ขบวนจะแต่งกายด้วยเส้ือผ้าขาดวิ่น และทาหน้าด้วยดินปืน เป็นการ

แสดงถึงการเตรียมพร้อมส�าหรับความสนุกแบบหลุดโลก 

นอกจากน้ี ในขบวนมักมีผู้ท�าหุ่นหญิง-ชายท�าการเสพสังวาส

อย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งถือเป็นการสร้างความสนุกสนาน การสร้างบรรยากาศ 

ทีส่ือ่ไปในเชงิสงัวาส (Erotic) ยงัมทีีโ่จ่งแจ้งกว่านี ้ได้แก่การใช้จอบเสยีม

สับดินบริเวณทางแพร่งในหมู่บ้าน โดยท�าเป็นภาพผู้หญิงเปลือยเห็น

อวัยวะเพศอยู่ทุกแพร่ง ซึ่งการแสดงออกในเชิงสังวาส มีผู้อธิบายว่าสื่อ

ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน และที่ส�าคัญก็คือ นอกจาก

กนิดืม่จนเมามายแล้ว เมือ่บัง้ไฟของช่างบัง้ไฟไม่ขึน้ โดยอาจระเบดิ หรอื 

“ซุ” คาฐานจุด ช่างผู้นั้นก็จะถูกจับโยนลงในบ่อโคลน 

เสยีงของบัง้ไฟก่อนทะยานสูท้่องฟ้า เสยีงขบัเซิง้ และเสยีงหยอก

ล้อ ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกถึงความสนุกสนานอย่างเต็มที่

ในปัจจุบัน บุญบั้งไฟไม่ได้เป็นศูนย์รวมของผู้คนเหมือนในอดีต 

เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป นอกจากคนรุ่นใหม่ชาว

อสีานจะไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้ว ยงัอพยพไปยงัต่างถิน่ ทัง้เพือ่การศกึษา

และการท�างาน อีกทัง้ประเพณีบญุบัง้ไฟไม่ได้เป็นวนัหยดุราชการ ท�าให้

คนท่ีอยู่ต่างถิ่นไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ที่ส�าคัญก็คือ นับตั้งแต ่



มีการรับเหมาจัดงานบุญบั้งไฟ ชาวบ้านที่เคยมีส่วนร่วมก็ไม่มีบทบาท 

ในการจัดงาน และกลายเป็นเพียงผู้ชม

บุญบั้งไฟกับการท่องเที่ยว

การเล่นสนุกสนานแบบไม่ถือสาหาความกัน เป็นเสน่ห์ของ

บุญบั้งไฟ ซึ่งไม่มีบุญใดในฮีต 12 เปรียบเทียบได้ จึงมีผู้คนเข้าร่วมงาน

บุญจ�านวนมาก ต่อมามีการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ให้มีการจัดงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร โดยถือเป็นเทศกาล

ประจ�าจังหวัด และก�าหนดวัน/เวลา/สถานที่ที่แน่นอนในปฏิทินการท่อง

เที่ยว เนื่องจากเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด พื้นที่จัดงานกว้างขวาง และ

มีผู้คนหลั่งไหลมาจากต่างถิ่น แม้แต่ชาวต่างประเทศ ท�าให้บรรยากาศ

และกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้คนในชุมชนสูญหาย

ไป บรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง แปรเปลี่ยนเป็นการแสดง

บนเวที และจากงานบุญหรืองานวัด ก็กลับกลายเป็นมหกรรมการออก

ร้านขายของ

บุญบั้งไฟกับการระดมเงิน

บุญบั้งไฟก็เหมือนกับบุญอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เพือ่ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา การจดับญุบัง้ไฟจงึเป็นช่องทางหนึง่ในการ

หารายได้เข้าวัด แต่เป็นรายได้ที่ไม่ได้มาจากพิธีกรรมทางศาสนาหรือ

การรวบรวมเงนิบริจาคอย่างการทอดผ้าป่าสามคัคหีรอืการทอดกฐนิ แต่ 

รายได้จากบุญบั้งไฟมาจากการจัดการแข่งขันบั้งไฟ 

ต่อมา เมือ่การแข่งขนับัง้ไฟกลายเป็นการพนนัเตม็รปูแบบ ผูจ้ดั
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ก็ยังคงอ้างถึงการระดมเงิน และเนื่องจากการจัดงานมีความถี่ กล่าวคือ 

มีการจดังานทกุเดอืน เหตผุลในการระดมเงนิจงึเป็นเรือ่งสาธารณสมบตัิ 

เช่น โรงเรียน (ส่วนใหญ่มักอ้างว่าเพื่อหาทุนสร้างรั้วโรงเรียน) ซึ่งจาก

ความถี่ของการจัดงาน ท�าให้ระดมเงินได้เป็นกอบเป็นก�า

ปัจจัยที่ท�าให้การพนันบั้งไฟขยายตัว

นับตั้งแต่ปี 2537 อาจกล่าวได้ว่าบุญบั้งไฟเกือบทั้งภาคอีสาน

เป็นการจัดงานเพื่อให้เซียนพนันบั้งไฟได้เล่นการพนัน หรือกล่าวง่ายๆ 

ก็คือ การจัดงานบุญบั้งไฟ คือการจัดให้มีการเล่นการพนันนั่นเอง

ในช่วงดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนกติกาการพนันหลากหลาย 

รูปแบบ จนกระทั่งลงตัวที่การเล่นแบบ “ยั้ง” และ “ไล่” โดยมี “เซียนยั้ง” 

และ “เซียนไล่” อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบนี้เกิดขึ้นในปี 2540  

กฎกติกาแบบ “ไล่-ยั้ง” มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมี “เซียนยั้ง” 

คอยรับแทงพนันจาก “เซียนไล่” ซ่ึงเป็นทั้งนักเล่นมืออาชีพและนักเล่น

มือสมัครเล่น โดยจ�านวนเงินที่เล่นพนันขึ้นอยู่กับความพอใจหรือก�าลัง

ทรัพย์ของ “เซียนไล่” 

บ่อนการพนนับัง้ไฟ หรอืบ่อนทีเ่ปิดแอบแฝงในงานบญุประเพณี

บ้ังไฟ ส่วนใหญ่อยู่ทางอีสานใต้ มีการแบ่งประเภทของนักพนันโดย

ธรรมชาติ เน่ืองจากในสนามมีการให้บริการเช่าโต๊ะส�าหรับนั่งหลบแดด

และรับแทงพนัน (โต๊ะ 1 ชุด ประกอบด้วยร่ม 1 คัน เตียงผ้าใบ 2 ตัว 

หรือเก้าอี้พลาสติก 2-4 ตัว) 

การแบ่งประเภทเกิดจากการที่ผู้เล่นที่เล่นในวงเงินใกล้เคียงกัน

จะไปรวมตัวที่จุดเดียวกัน จึงสามารถแบ่งนักพนันได้เป็น 3 ประเภท คือ

นักพนันรายใหญ่ หรือขาใหญ่ ที่เล่นด้วยวงเงินสูง (หลักแสนบาทขึ้นไป) 



ส่วนใหญ่เป็นเซียนพนันมืออาชีพ นักพนันระดับกลาง หรือเซียนระดับ

กลาง (หลกัหมืน่บาทขึน้ไป) และนกัพนนัรายเล็ก หรอืเซยีนรายย่อย ซึง่

เล่นในวงเงินต�่า (หลักร้อยถึงหลักพัน)   

ปัจจยัส�าคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการขยายตวัของการพนนับัง้ไฟ คอืการ

ละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าที ่จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดั พบว่าการ

จัดให้มกีารเล่นการพนนับัง้ไฟแบบ “บ่อนการพนนั” ผูจ้ดัต้อง “ส่งส่วย” ให้

กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะต�ารวจ ซึ่งมีการโอนเงินทางตู้เอทีเอ็ม 

โดยผู้จัดแต่ละคนจะมีหมายเลขบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

การจัดให้เล่นการพนันบั้งไฟโดยไม่แจ้งหรือส่งส่วยมักมีปัญหา 

เพราะการจุดบั้งไฟไม่สามารถปกปิดหรือแอบซ่อนได้เหมือนการเล่น

การพนันชนิดอื่น หากไม่ยอม “ส่งส่วย” จะมีผลต่อการจัดในครั้งต่อๆ 

ไป อาจมีการรบกวนด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าจับกุมขณะเล่นการ

พนัน หรืออาจมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าไปรีดไถขณะเล่นการพนัน ซึ่งเมื่อ

ถูกต�ารวจรบกวน ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเซียนพนัน 

รูปแบบการพนัน

การขออนุญาต

ในทางปฏิบัติ หมู่บ้านที่จัดงานบุญบั้งไฟและเป็นสนามแข่งขัน

บั้งไฟ ต้องท�าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งผลการประชาคมให้กับคณะ

กรรมการหมูบ้่าน ผูจ้ดั หรอืผูร้บัเหมาจดังาน ใช้ประกอบการขออนญุาต

กับฝ่ายปกครองและต�ารวจ อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตดังกล่าวไม่ใช่

การขออนุญาตเล่นการพนัน แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุญาต ก็

สามารถแข่งขันบั้งไฟและเล่นการพนันได้
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ส�าหรับการขออนุญาตต�ารวจ มักให้กรรมการจับเวลาเป็นผู้ขอ 

ซึ่งหมายถึงการจ่ายใต้โต๊ะ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภาค ในเขต

พื้นที่อีสานเหนือ ต้องจ่ายใต้โต๊ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 5,000 

บาท ส่วนอีสานใต้ กรณีสนามบั้งไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ต้อง

จ่ายใต้โต๊ะถึงวันละ 50,000 บาท 

กติกา 

ในสนามบัง้ไฟเล็ก ก่อนการจดุบัง้ไฟ เซยีนยัง้หรอืเซยีนหน้าฐาน

จะเป็นผู้ก�าหนด “ราคายั้ง” หมายถึงการก�าหนดเวลาเพ่ือเป็นฐานการ

เล่น เช่น ก�าหนดว่าบั้งไฟจากค่าย ก. ราคายั้งอยู่ที่ 90 หมายถึงก�าหนด

เวลาว่าบั้งไฟของค่าย ก. จะขึ้นได้ไม่เกิน 290 วินาที (สนามเล็กจะไม่

บอกตัวเลขหลักร้อย เป็นอันรู้กันว่า ถ้าบอก 90 ก็หมายถึง 290 วินาที 

หรือ 67 ก็หมายถึง 267 วินาที) เมื่อมีผู้ที่ “จับ” หรือสู้ หรือเล่นพนันด้วย 

ก็แสดงว่าผู้รับพนันพนันว่าบั้งไฟจะขึ้นได้มากกว่า 290 วินาที จึงเรียกผู้

ที่เล่นด้วยนี้ว่า “เซียนไล่” เหตุเพราะต้องไล่ราคาหรือไล่เวลา

แต่ในสนามบั้งไฟใหญ่ ซ่ึงอยู่ในเขตอีสานใต้ ราคายั้งเป็นการ

ตกลงกนัระหว่างเซยีนยัง้กบัเซยีนไล่ เนือ่งจากไม่มกีารรวมตวัของเซยีน

ยั้งในการก�าหนดราคา



การได้-เสีย

เมื่อบั้งไฟท�าเวลาเกินราคายั้ง เซียนไล่จะเป็นฝ่ายได้ ในที่นี้คือ

บั้งไฟท�าเวลาได้เกิน 290 วินาที แต่ถ้าบั้งไฟขึ้นได้ไม่เกิน 290 วินาที 

หรือได้ 290 วินาทีพอดี ถือว่าเซียนยั้งได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การได้-เสียถูก

ก�าหนดโดยเซียนยั้ง โดยเซียนยั้งมักตั้งราคายั้งให้สูง เพื่อลดความเสี่ยง 

และเซียนไล่ก็จะพยายามขอลดราคา แต่ส่วนใหญ่เซียนย้ังมักไม่ลดให้ 

ส�าหรับในสนามบั้งไฟเล็ก ราคายั้งมักเกิดจากการตกลงกันของบรรดา

เซียนยั้ง 

ทั้งเซียนยั้งและเซียนไล่จะลงเงินพนันในจ�านวนเท่ากัน เช่น 

เซียนยั้งตั้งราคา 90 เงินพนัน 10,000 บาท ถ้าเซียนไล่จะเล่นพนันด้วย 

ก็ต้องน�าเงิน 10,000 บาทไปมอบให้เซียนยั้ง ถ้าบั้งไฟ “ผ่าน” หมายถึง

ท�าเวลาได้เกิน 290 วินาที เซียนยั้งก็จะต้องจ่ายเงินให้เซียนไล่ 20,000 

บาท 

    

     

     กลโกงหรือแท็กติก

1. ผู้จัดสามารถควบคุมเจ้าของค่ายบั้งไฟได้ โดยส่วนใหญ่

เป็นการสัง่ให้ “ดึง” หมายถงึท�าให้บัง้ไฟข้ึนได้ไม่ถึง “ราคายัง้” เพือ่เซยีน

ยั้งจะได้เงินเดิมพัน หากเจ้าของค่ายใดไม่เชื่อฟัง ผู้จัดก็จะไม่ให้เข้า

ร่วมการแข่งขนัในครัง้ต่อๆ ไป ซึง่ถอืว่าเป็นมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพราะท�าให้ค่ายบั้งไฟไม่กล้าขัดขืน
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2. วิธี “ดึง” ท�าได้หลายวิธี แต่ที่นิยมและมีประสิทธิภาพ  

มี 2 วิธี คือ

• ท�าให้ดินปืนเปียก เพ่ือท�าให้ไฟไหม้ดินปืนช้า และไม่มีแรงส่ง

• ดึงสายชนวนให้อยู่ในตัวบั้งไฟสั้นกว่าปกติ ซึ่งตามปกติ  

ในบั้งไฟใหญ่ ปลายสายชนวนจะอยู่ห่างจากหัวบั้งไฟ 1 เมตร การดึง

ให้ปลายสายชนวนอยูห่่างจากหวับัง้ไฟมากกว่า 1 เมตร จะท�าให้บัง้ไฟ

มีแรงส่งน้อยลง บั้งไฟจึงขึ้นได้ไม่สูง แล้วก็ตกลงสู่พื้นในลักษณะลอย

คว้าง ซึ่งเซียนบั้งไฟเรียกกันว่า “ร�าดาบ”

• ถ้าผู้จัดรับจัดงาน 3 วัน ในวันแรก ผู้จัดจะอ่อยหรือปล่อยให้

เซียนได้เงินพนันไปก่อน เพื่อให้ตายใจ โดยสั่งให้ค่ายบั้งไฟปล่อยให้

บั้งไฟท�าเวลาได้มากกว่าราคายั้ง การโกงด้วยวิธีนี้มักไม่ท�าพร�่าเพรื่อ 

คอืบัง้ไฟ 14 บัง้ จะปล่อยให้บัง้ไฟเป็นไปตามธรรมชาต ิ10 บัง้ ส่วนอกี 

4 บัง้มไีว้ดงึ โดยจะสัง่ให้ดึงในวันที ่2 และ 3 ซึง่จะท�าให้เซยีนไล่แพ้พนนั

• โกงโดยสั่งให้กรรมการจับเวลาขานเวลาเป็นประโยชน์กับ

ผู้จัด จึงปรากฏเหตุท�าร้ายร่างกายกรรมการจับเวลาโดยเซียนที่ไม่

ยอมรับการขานเวลา เพราะเซียนก็มีนาฬิกาและกล้องส่องทางไกล

เช่นกัน 

อย่างไรกต็าม การโกงโดยวธิขีานเวลาให้เป็นประโยชน์กบัผูจ้ดั 

ก็มีอยู่ตลอด ทั้งนี้เพราะโกงเวลาเพียง 1 หรือ 2 วินาที แม้เซียนจะมี

นาฬิกาจับเวลา พร้อมกล้องส่องทางไกล ก็ไม่อาจคัดค้านได้ เพราะ

อาจเกิดจากการเริ่มจับเวลาไม่พร้อมกัน



ขนาดของบ่อนบั้งไฟ

บ่อนบั้งไฟเล็ก 

เนือ่งจากพืน้ทีม่น้ีอย เพราะการขยายตวัของชุมชน ท�าให้ในเขต

อีสานเหนือต้องเล่นการพนันบั้งไฟเล็ก (ท่อ 1-3 หมายถึงท่อพีวีซีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 นิ้ว) เพราะบั้งไฟขนาดเล็กไม่ท�าให้เกิดอันตราย

เมื่อตกสู่พื้น อาคารบ้านเรือน หรือแปลงปลูกพืช 

ด้วยขนาดของบั้งไฟและความปลอดภัยของการแข่งขัน ท�าให้

การเล่นการพนันไม่ได้จ�ากัดเฉพาะเดือน 6 หรือในเทศกาล แต่เล่นกัน

เกือบทุกวันตลอดทั้งปี จากการสัมภาษณ์ผู้จัดรายหนึ่ง พบว่าใน 1 ปี 

เขาจัดการแข่งขัน 350 กว่าวัน ซึ่งในเขตอีสานเหนือมีผู้จัดมากกว่า  

5 กลุ่ม นั่นหมายความว่าใน 1 วัน จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อเล่นการพนัน

บั้งไฟถึง 5 แห่ง

บ่อนบั้งไฟใหญ่ 

สนามใหญ่มักอยู่ในเขตอีสานใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เล่นการพนัน

บัง้ไฟก่อนพืน้ทีอ่ืน่ สนามใหญ่มกัมนีกัการเมอืงระดบัชาตแิละระดบัท้อง

ถิ่นเข้าสนามเป็นประจ�า ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้

จัดส่วนใหญ่เป็นคนของนักการเมือง 

สนามเหล่าน้ีต้ังอยู่ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร 

(มหาชนะชยั ค้อวงั) ร้อยเอด็ (พนมไพร) อบุลราชธาน ี(เขือ่งใน) ศรสีะเกษ 

(ราษีไศล) สุรินทร์ (รัตนบุรี) บุญบั้งไฟทุกแห่งมักเป็นงานใหญ่และมี

ลักษณะเหมือนกันในทุกมิติ เนื่องจากผู้จัดเป็นคนกลุ่มเดียวกัน  
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สนามส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากตัวอ�าเภอมาก

นัก (15-20 กิโลเมตร) และมักมีท�าเลที่มีป่าไม้ล้อมรอบ ตัวสนามเป็นที่

โล่งรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 100 เมตร โดยมฐีานจดุ

ตั้งอยู่ใกล้เส้นรอบวงด้านที่หันหน้าสู่ทุ่งนาหรือป่าไม้ ด้านที่อยู่ตรงข้าม

กับฐาน ส่วนใหญ่เป็นประตูเข้าสนามและที่จอดรถ บริเวณใกล้ที่จอดรถ

ตามร่มไม้จะถูกค่ายบั้งไฟจับจองเป็นที่เตรียมบั้งไฟ โดยค่ายที่คุ้นเคย

กันมักจับกลุ่มกัน 

บริเวณเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่นอกรั้วสนาม เป็น

ที่พักของพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าของค่ายและนักพนัน ถัดจากเส้นรอบวงเข้า

มาจะเป็นร้านอาหาร โดยร้านค้าจะต้ังเรียงรายกนั และถดัจากร้านอาหาร

คือพื้นที่ของบรรดาเซียนยั้งหรือเซียนหน้าฐาน ใกล้กับลานโล่งหน้าฐาน 

มีการตัง้เตน็ท์และมร่ีมกนัแดดพร้อมเก้าอี ้2-4 ตวั เป็นแถวยาวประมาณ 

30 แถว แถวละประมาณ 10-15 ชุด 

ด ้านหน ้าฐานอีกด ้านหนึ่ ง เป ็นกองอ�านวยการและจุด

ประชาสัมพันธ์ ส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณที่อยู่ถัดจากหน้าฐาน 

และอยู่ห่างไกลจากนักพนัน เป็นที่อยู่ของทีมกรรมการจับเวลา ซึ่งจะ

อยูเ่ป็นเอกเทศ ไม่สงุสงิกบัเซยีนพนนั แต่ทกุคนมหีฟัูงอยูท่ีห่ตูลอดเวลา

นอกจากเล่นพนันบั้งไฟใหญ่ เงินเดิมพันและจ�านวนนักพนัน 

ในสนามใหญ่ก็ยิ่งใหญ่สมชื่อ กล่าวคือ เงินหมุนเวียนภายในบ่อนไม่ต�่า

กว่า 10 ล้านบาทต่อวัน และมีนักพนันนับพันคน 

เนื่องจากบ่อนทางอีสานใต้ส่วนใหญ่เป็นบ่อนที่จัด “ในเทศกาล” 

หรือก่อนหน้าหรือหลังเดือน 6 ไม่มาก (มีนาคม-กรกฎาคม) ดังนั้นจึงมี

เซียนพนันมากกว่าสนามเล็กหลายเท่า และเนื่องจากเป็นสนามบั้งไฟ

ใหญ่ (ท่อ 5-8 นิว้) การจดุบัง้ไฟจงึไม่ถีเ่หมอืนสนามเลก็ เมือ่มบีัง้ไฟน้อย 

นักพนันจึงเล่นด้วยเงินพนันที่มากกว่าสนามเล็ก โดยเงินพนันมีมูลค่า

ตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้าน



สนามใหญ่ไม่มีการเก็บ “ค่าหาง” หรือค่าธรรมเนียมจากค่าย

บั้งไฟ ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดจะต้องจ่ายค่าบั้งไฟให้กับค่าย โดยถือว่า

ผู้จัดอาศัยชื่อเสียงของค่ายบั้งไฟในการเรียกความสนใจจากเซียนพนัน

ความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและการพนันบั้งไฟ

ผู้จัด

ผู้จัดคือผู้จัดหาบั้งไฟ โดยหลักการ ผู้จัดมีรายได้จากการเก็บค่า

ผ่านประตู ไม่ได้เป็น “เจ้ามือ” รับแทงพนัน แต่ในความเป็นจริง พบว่ามี

คนของผู้จัดเป็นผู้รับแทงพนันจากเซียนไล่

ความหมายของผู้จัดมี 2 นัย

นัยแรก หมายถึงบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่คือทีมกรรมการจับ

เวลา เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีทักษะในการจัดการแข่งขันบั้งไฟ เช่น การ

ติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการอนญุาตให้เล่นการ

พนัน และบุคคลที่สามารถให้คุณให้โทษกับการแข่งขันบั้งไฟ 

อีกนัยหนึ่ง หมายถึงผู้น�าท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน  

ผู้จัดตามนัยนี้อาจจัดการแข่งขันบั้งไฟ 2 วิธี วิธีแรกคือจัดการแข่งขัน

บั้งไฟเอง แต่เนื่องจากขาดทักษะในการด�าเนินการ จึงมักไม่ค่อยได้รับ

ความเชือ่ถือ ท่ีส�าคญั หากด�าเนนิการโดยคณะกรรมการหมูบ้่าน กลุม่นกั

พนันมักไม่ให้ความสนใจ ท�าให้งานไม่ราบรื่น และมีปัญหาในการตัดสิน 
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ดังนั้น ผู้จัดตามนัยนี้จึงนิยมใช้วิธีที่ 2 คือมอบหมายให้ทีมกรรมการ 

จับเวลาเป็นผู้จัดการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้จัดจะเป็นทีมกรรมการจับเวลาหรือคณะ

กรรมการหมูบ้่าน กจ็�าเป็นต้องเป็นผู้มอิีทธพิล หรอืเป็นบคุคลทีค่นทัว่ไป

ให้ความเคารพนับถือ และมีความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองและต�ารวจ 

เป็นผู้รู้ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และรู้วิธีจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับ

เจ้าหน้าที่

กรรมการจับเวลา 

เมื่อการจุดบั้งไฟเป็นเร่ืองของเงินทอง มีได้มีเสีย กรรมการจับ

เวลาจึงเป็นส่วนที่จ�าเป็นที่สุดของการแข่งขันบั้งไฟในปัจจุบัน เนื่องจาก

การแพ้-ชนะตัดสินกันที่เวลาของบั้งไฟ 

นอกจากฝีมือ ความเที่ยงตรง และความซื่อสัตย์ อุปกรณ์ก็เป็น

เร่ืองส�าคัญ ดังนั้น กรรมการจับเวลาจึงต้องพัฒนาอุปกรณ์และทักษะ

ความช�านาญอยู่ตลอดเวลา 

ในอดีต อุปกรณ์ที่ส�าคัญคือนาฬิกาจับเวลา แต่ในปัจจุบัน 

กรรมการจับเวลาน�ากล้องส่องทางไกลมาใช้ ทีมงานที่มีกล้องส่องทาง

ไกลจงึได้ชือ่ว่า “ทมีเรดาร์” นยัว่าสามารถตรวจจบับัง้ไฟได้แม่นย�าราวกับ

ใช้เรดาร์

คุณสมบัติของกรรมการจับเวลาคือต้องมีความช�านาญในการ

ดูบั้งไฟ ที่ส�าคัญคือต้องรู้ทิศทางการลงของบั้งไฟ ซึ่งกรรมการจับเวลา

ต้องรูเ้คลด็ลบัการจบัทศิทางของบัง้ไฟ เคล็ดลบัการจบัทศิทางของบัง้ไฟ

คือการสงัเกตว่าบัง้ไฟทีถ่กูจดุก่อนหน้าถกูลมพดัไปในทศิทางใด การจบั

ทศิทางได้ถกู ท�าให้บ้ังไฟไม่คลาดสายตา การปล่อยให้บัง้ไฟคลาดสายตา



ถือเป็นเรื่องเสียหาย และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกรรมการจับเวลา

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของกรรมการจับเวลาที่ส�าคัญยิ่งกว่า 

ก็คือต้องมีความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม เพราะผู้จับเวลาไม่ได้มี

เพียงกรรมการ แต่บรรดาเซียนมืออาชีพก็จับเวลาด้วยเช่นกัน เพราะ

การได้-เสียอยู่ที่เวลา หากเทียบเคียงเวลาแล้วแตกต่างกันมาก เซียนก็

จะประท้วง และเมือ่มกีารประท้วง ความน่าเช่ือถือของกรรมการจบัเวลา

ก็จะมีน้อยลง 

กรรมการจับเวลาหนึ่งทีม มีสมาชิก 3-5 คน บางทีมมีถึง 7 คน 

และมีรายได้ 1,500-1,600 บาทต่อคนต่อวัน

เนื่องจากบุญบั้งไฟกลายเป็นการแข่งขันกีฬา การเล่นการพนัน 

และจดัแข่งขนัตลอดทัง้ปี ท�าให้กรรมการจบัเวลามคีวามส�าคญัมากขึน้ทกุ

ขณะ การก�าหนดวันท�าบญุบัง้ไฟในปัจจบุนั มไิด้หาฤกษ์ยามหรอืจดัตาม

ความพร้อมของพระสงฆ์หรือชาวบ้านเจ้าของงาน แต่ผู้จัดการแข่งขัน

ต้องตรวจสอบตารางเวลางานของกรรมการจับเวลา แล้วจึงก�าหนดวัน

ท�าบุญให้ตรงกับวันว่างของพวกเขา

นักพนัน

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือนักพนันมืออาชีพและนักพนันมือสมัคร

เล่น 

นักพนันมืออาชีพ คือนักพนันที่เล่นการพนันบั้งไฟเป็นอาชีพ

หลัก ส่วนใหญ่เคยเล่นการพนันประเภทอื่นมาก่อน นักพนันมืออาชีพ

มกัเป็นเซยีนยัง้มากกว่าเซยีนไล่ เนือ่งจากเซยีนย้ังเป็นผูก้�าหนดราคายัง้  

นักพนันมืออาชีพมักอยู่บริเวณหน้าฐาน และส่วนใหญ่มียาน

พาหนะ สามารถเดนิทางไปได้ทกุสนาม ทัง้สนามเล็กและสนามใหญ่ โดย
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ในช่วงเทศกาลกจ็ะเล่นการพนนัในสนามใหญ่ทางอสีานใต้ และเมือ่หมด

ช่วงเทศกาลก็เล่นการพนันในสนามเล็กทางอีสานเหนือ 

นกัพนนัมอือาชพีอกีกลุม่หนึง่คอืผูท้ีป่ระกอบอาชีพทีม่รีายได้สงู 

เช่น ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ และนักการเมืองท้องถิ่น นัก

พนนัมอือาชพีเหล่านีม้กัอยูใ่นเขตอสีานใต้ ซึง่ต่างจากนกัพนนัมอือาชีพ

ในเขตอีสานเหนือที่มักเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงมีรายได้ไม่มาก 

นักพนันมืออาชีพอีกกลุ่มหนึ่งคือพระสงฆ์ นักพนันประเภทนี้

เป็นทั้งเจ้าของค่ายบั้งไฟและนักพนัน วงเงินการเล่นพนันของนักพนัน

กลุม่นีส้งูกว่านกัพนนัมอืสมคัรเล่น ส่วนใหญ่เล่นกนัเองระหว่างพระด้วย

กัน มีบ้างที่ “จับ” กับฆราวาส และส่วนหนึ่งให้ฆราวาสที่ไว้ใจได้ไปเล่น

แทนตน

ส่วนนกัพนนัมอืสมคัรเล่นคอืผูท้ีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟเป็นครัง้คราว 

เล่นเฉพาะสนามใกล้บ้าน และเล่นเฉพาะในช่วงเทศกาล เนื่องจากม ี

ทุนทรัพย์น้อย นักพนันกลุ่มนี้มักเป็นเซียนไล่มากกว่าเซียนยั้ง การเล่น

พนนับัง้ไฟมกัเริม่ต้นทีห่มูบ้่านของนกัพนนั แล้วจงึไปเล่นในหมูบ้่านใกล้

เคียง นักพนันมือสมัครเล่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเล่นการพนันด้วย

เงินไม่มาก

ค่ายบั้งไฟ

เกิดจากทีมช่างบั้งไฟที่รวมตัวกันผลิตบั้งไฟที่ได้มาตรฐาน จน

เป็นทีเ่ชือ่ถอืในแวดวงบัง้ไฟ ค่ายบัง้ไฟจงึมาจากฝีมอืล้วนๆ และต้องสร้าง

ชือ่เสยีงให้ปรากฏ การสร้างชือ่เสยีงท�าได้โดยน�าบัง้ไฟไปแข่งขนัตามงาน

บญุบัง้ไฟ หากได้ที ่1 หรอืที ่2 ถอืว่าสอบผ่าน และถือเป็นการแจ้งเกดิใน

วงการบัง้ไฟ เมือ่บรรดาเซยีนจากทีต่่างๆ แห่กนัไปซือ้บัง้ไฟ จนสามารถ



ประกอบอาชีพท�าบั้งไฟขาย จึงจะถือว่าเป็น “ค่ายบั้งไฟ”

ค่ายบั้งไฟจ�าเป็นต้องน�าบั้งไฟของตนตระเวนแข่งเพื่อสร้าง

ชื่อเสียง และเม่ือมีชื่อเสียง ก็จะมีคนส่ังซื้อบั้งไฟ โดยค่ายที่มีชื่อเสียง 

สามารถขายบั้งไฟได้มากกว่าวันละ 50 บั้ง ถ้าเป็นบั้งไฟที่ใช้ท่อพีวีซี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ซึ่งเป็นบั้งไฟเล็ก มีราคาบั้งละ 1,200 

บาทขึน้ไป ส่วนบัง้ไฟทีม่ขีนาดใหญ่ ราคากจ็ะสงูขึน้ตามขนาด เช่น บัง้ไฟ

แสน ขนาดท่อ 5-6 นิ้ว ราคา 13,000-20,000 บาท บั้งไฟล้าน ขนาดท่อ 

8 นิ้ว ราคา 35,000 บาท

นักการเมือง  

นักการเมืองเกี่ยวข้องกับการแข่งขันและการพนันบั้งไฟในรูป

แบบของการสนับสนุนกิจกรรมงานบญุ อนัเป็นการท�านบุ�ารุงพระศาสนา

และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนต้องมี

ส่วนร่วม เพราะหากนักการเมืองไม่เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนในเขต

เลือกตั้งก็จะถือว่าผู้แทนของตนไม่สนใจงานบุญในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ

คะแนนเสียง 

เมื่อการจุดบั้งไฟกลายเป็นกิจกรรมการพนันเต็มรูปแบบ การ

ส่งเสรมิงานบญุของนกัการเมอืงจงึเท่ากบัการสนบัสนนุการพนนัไปโดย

ปริยาย และพบว่านักการเมืองในเขตรอยต่อของจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลา

ร้องไห้ให้การสนบัสนนุผูจ้ดั ซึง่ชาวบ้านในพืน้ทีก่ร็ูก้นัดว่ีาผูจ้ดัคนใดเป็น 

“เด็ก” ของนักการเมืองคนใด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากการจัดงานบุญบั้งไฟเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้การสนับสนุนทั้งงบ

ประมาณและก�าลังคน

เม่ือการจดังานแข่งขนับัง้ไฟกลายเป็นบ่อนการพนนัเตม็รูปแบบ 

การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเท่ากับการสนับสนุน

การพนัน

ผู้น�าชุมชน 

จดุเริม่ต้นของการจดังานบญุบัง้ไฟคอืการประชุมคณะกรรมการ

หมู่บ้านและชาวบ้าน เพื่อก�าหนดวันจุดบั้งไฟ ดังนั้น ผู้น�าชุมชนจึงมี

บทบาทในงานบุญโดยต�าแหน่งและในทางปฏิบัติ เพราะผู้ที่จะต้องไป

ติดต่อประสานงานหรือยื่นขออนุญาตต่อทางการ ก็คือผู้น�าชุมชน เช่น 

ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านัน 

เมื่องานบุญบั้งไฟกลายเป็นบ่อนบุญ บทบาทของผู้น�าชุมชน

อย่างหนึ่งก็คือการติดต่อทีมกรรมการจับเวลาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่

ยอมรับของค่ายบั้งไฟและเซียนพนัน เมื่อมีผู้เล่นการพนันจ�านวนมาก 

ก็จะท�าให้ผูจั้ดมรีายได้มาก เพราะรายได้หลกัของการจดับ่อนบญุมาจาก

การเก็บค่าผ่านประตู 

ในปัจจุบัน ความยิ่งใหญ่ของงานบุญบั้งไฟวัดจากการที่มี “นัก

พนันมือหนัก” หรือ “เซียนยั้ง” เข้าไปเล่นการพนัน เพราะเซียนยั้งท�าให้

วงพนันคึกคัก และท�าให้มีเงินล่อใจนักพนันมือสมัครเล่น



พระสงฆ์ 

พระสงฆ์กับบุญบั้งไฟอยู่คู่กันมาทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากพระ

สงฆ์เป็นผู้น�าทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นการท�าบั้งไฟ เจ้าของบั้งไฟดัง

ในอดตีจงึมพีระสงฆ์รวมอยูด้่วย และด้วยเหตทุีบ่ญุบัง้ไฟเป็นงานทีเ่รยีก

ว่า “เล่น-กิน” คือเล่นสนุกสนานและกินอย่างเต็มที่ อันเป็นการส่งท้าย

ก่อนเข้าสู่ฤดูท�านา ดังนั้น พระสงฆ์ที่เข้าร่วมการจุดบั้งไฟจึงได้รับการ

อนุโลม โดยประเพณีของชาวอีสานอนุญาตให้พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม

ได้อย่างฆราวาส ไม่ถอืว่าผดิพระธรรมวนิยั ถึงขนาดมกีารผลิตหมวกผ้า

สีเหลืองที่เรียกว่า “หว่อม” ให้พระสงฆ์สวม เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์

รูปนั้นสามารถเล่นสนุกในบุญบั้งไฟได้

เมื่อเวลาผ่านไป ประเพณีบุญบั้งไฟเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีการ

พนันเป็นองค์ประกอบส�าคัญ พระสงฆ์ก็ยังคงเกาะติดอยู่กับประเพณีนี้ 

ในปัจจุบันจึงมีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าของค่ายบั้งไฟและพระสงฆ์ที่เป็น

นักพนันบั้งไฟ

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ท่ีเข้าไปในบ่อนบญุทางอสีานใต้มกัมาจากต่าง

ถิน่ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จงึยากทีจ่ะควบคุม และทีส่�าคญักคื็อ พระสงฆ์

ทีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟส่วนใหญ่เป็นพระผูใ้หญ่ ส่วนในบ่อนอาชีพหรือบ่อน

นอกเทศกาลในเขตอีสานเหนือ พระสงฆ์ที่เข้าไปในฐานะเจ้าของค่าย

บั้งไฟและนักพนันก็มีจ�านวนไม่น้อย โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 10 

ของนักพนันทั้งหมด
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจคือผู้บังคับใช้กฎหมายการพนัน ดังนั้น ผู้จัด

หรือผู้ที่ต้องการจัดให้เล่นการพนันบั้งไฟจึงต้อง “ส่งส่วย” ให้กับเจ้า

หน้าทีต่�ารวจ เพือ่ไม่ให้การเล่นการพนนัถกูรบกวน และท�าให้รูค่้าใช้จ่าย

ท่ีแน่นอน เพราะการถกูรบกวนจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็นการลดความน่า

เชื่อถือของผู้จัด หากถูกรบกวนหรือถูกจับ จะส่งผลกระทบต่อการจัดใน

คร้ังต่อไป เพือ่มใิห้ถกูรบกวน ผูจ้ดัจงึต้องส่งส่วยทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัล่าง

สดุไปจนถงึระดบับนสดุของสายการบงัคบับญัชา ซึง่ “ค่าส่วย” มกัเพ่ิมขึน้

เรื่อยๆ ผู้จัดหลายคนจึงเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของต�ารวจ เพื่อรับประกัน

ว่าจะไม่ถูก “ไถ” หรือเพิ่มค่าส่วย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้บรรดา 

ผู้จัด ตลอดจนเจ้าของค่ายบั้งไฟ ต้องการ “ยก” การพนันบั้งไฟ “ขึ้นบน

ดิน” หรือท�าให้ถูกกฎหมาย เนื่องจาก “ส่วย” คือค่าใช้จ่ายหลักของผู้จัด 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงนาย

อ�าเภอ มีบทบาทในการก�ากับดูแลความสงบเรียบร้อย กิจกรรมที่ก่อให้

เกดิความไม่สงบ ย่อมเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายปกครอง ดงันัน้ ฝ่าย

ปกครองจึงเป็นฝ่ายที่ผู้จัดไม่อาจมองข้ามได้ และต้องส่งส่วยด้วยเช่น

กัน เพราะหากไม่ส่งส่วย ก็จะเป็นอุปสรรคในการจัดงาน และจะส่งผล

ต่อความน่าเชื่อถือของผู้จัด



ระบบอุปถัมภ์กับการพนันบั้งไฟ

ระบบอุปถัมภ์มีส่วนเก่ียวข้องกับการพนันบั้งไฟ โดยในทาง

ปฏบิติั การจดัแข่งขนับัง้ไฟทัง้ในและนอกเทศกาล ล้วนต้องจ่ายเงนิให้กบั

เจ้าหน้าทีข่องรฐั ทัง้ต�ารวจและเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองทัง้ในและนอกพืน้ที่ 

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับต�ารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

คือวันละ 5,000-50,000 บาท (อีสานเหนือ 5,000 บาทต่องาน อีสานใต้ 

50,000 บาทต่อวัน) เงินส่วนนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้จัดเป็นผู้น�า

ส่ง การจ่ายเงินให้กับต�ารวจและฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ เรียกกันในหมู่ผู้

จัดว่า “สายป่า”

ขณะเดียวกัน ผู้จัดก็ต้องเจียดเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับจ่ายให้

กับต�ารวจหรือฝ่ายปกครองที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป ซึ่ง

เรียกกันในหมู่ผู้จัดว่า “สายยาว” ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการหมู่บ้าน

จะจ่ายเงินให้กับสายยาวผ่านกรรมการจับเวลา 

จะเห็นได้ว่ากรรมการจับเวลาเป็นตัวเช่ือมที่ส�าคัญ กรรมการ

จับเวลาชื่อดังจึงมักมี “แบ็กอัพ” หรือผู้คุ้มครองเป็นนายต�ารวจระดับสูง 

ซึ่งท�าให้กิจกรรมในสนามบั้งไฟเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการรบกวนจาก

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

โครงข่ายความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันบั้งไฟ

เป็นระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความเหล่ือมล�้าในสังคม โดยเป็นไป

ในลักษณะผู้ถูกอุปถัมภ์ดูแลผู้อุปถัมภ์ เช่น กรณีต�ารวจและข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง และในลักษณะผู้อุปถัมภ์ดูแลผู้ถูกอุปถัมภ์ เช่น กรณีฝ่าย

การเมือง

ระบบอปุถมัภ์ของฝ่ายข้าราชการเร่ิมต้นจากผูจ้ดัน�า “เงนิใต้โต๊ะ” 

เข้าบญัชธีนาคารของข้าราชการต�ารวจชัน้ผูน้้อย จากนัน้ต�ารวจช้ันผูน้้อย
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ก็โอนเงินให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงต่อไป

ส่วนระบบอุปถัมภ์ของฝ่ายการเมืองเริ่มต้นจากนักการเมือง

ระดบัชาตมิอบเงนิให้กบันกัการเมอืงท้องถิน่ โดยเรยีกเงนิส่วนนีว่้า “เงนิ

บริจาคสนับสนุนบุญประเพณีบั้งไฟ” เพื่อน�าเงินดังกล่าวไปมอบให้กับ

คณะกรรมการหมู่บ้านที่จัดงาน เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ว่า ส.ส. ของตนให้

ความส�าคัญและสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณี และในหลายพื้นที่ 

บรรดาผู้จัดก็มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น 

ต้นตอของระบบอุปถัมภ์ในวงการพนันบั้งไฟเกิดขึ้นเนื่องจาก

การแข่งขันบั้งไฟไม่มีกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ตาม ทั้งการจุดบั้งไฟ

และการพนันบั้งไฟ ทุกฝ่ายต่างรู้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และต้องขอ

อนุญาต ทั้งนี้เพราะการจุดบั้งไฟมักเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน และการจุดบั้งไฟทุกครั้งก็มีการเล่นการพนัน ดังนั้น ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องจึงสร้างหลักประกันให้กับตนเอง ด้วยการน�าเงินหรือผล

ประโยชน์อันเกิดจากการจุดบั้งไฟและการพนันบั้งไฟไปมอบให้กับผู้มี

บารมี ทั้งที่รู้ว่าผู้มีบารมีไม่อาจคุ้มครองได้ตามกฎหมาย

ด้วยเหตุที่ระบบอุปถัมภ์ไม่อาจรองรับความเสี่ยงได้ทั้งหมด  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงพยายามหาช่องทางที่จะท�าให้มีกฎหมายรองรับ 

โดยการเปิดบ่อนเสรี หรือน�าบ่อนบั้งไฟขึ้นบนดิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

ในระบบอปุถมัภ์ ขณะทีต่�ารวจและฝ่ายปกครองไม่มแีนวคดิในการท�าให้

บ่อนบั้งไฟเป็นบ่อนถูกกฎหมาย เพราะไม่ว่าบ่อนบั้งไฟจะอยู่ใต้ดินหรือ

อยู่บนดิน ต�ารวจและฝ่ายปกครองก็ได้รับผลประโยชน์อยู่ดี 







เรือยาว: 
เมื่อวิถีอนุรักษ์
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ภูมิหลังและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ประเพณีการแข่งเรือเป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่

สมัยโบราณ จดหมายเหตุของลาลูแบร์กล่าวถึงการแข่งเรือในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาว่า “การเล่นแข่งเรือ” เป็นการละเล่นที่นิยมกันมากในสมัยนั้น 

นอกจากนี้ยังระบุว่ามีการพนันปะปนอยู่ด้วย 

กิจกรรมการแข่งเรือในอดีตนั้นสัมพันธ์กับความเชื่อของคน 

ในท้องถิ่น เช่น ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น�้าจะใช้เรือเป็นพาหนะไปท�าบุญ 

และมีการจัดขบวนแห่เรือเพื่อน�าองค์กฐินและองค์ผ้าป่าไปยังวัด เมื่อ

เสร็จพธิกีารทางศาสนา จงึจดัการแข่งขนัเรอืยาวเพือ่เป็นการสร้างความ

สามัคค ีและด้วยความเชือ่ทีว่่าผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัจะได้บญุอกีทางหนึง่

ด้วย 

บางท้องถิน่มกีารแข่งเรอืในงานท�าบญุไหว้พระประจ�าปี บางแห่ง

มีการแข่งเรือเพื่อเป็นการบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในชุมชนศรัทธา 

บางแห่งก็จัดแข่งเรือเพื่อความสนุกสนาน ในเวลาต่อมา เมื่อการแข่ง



เรือพัฒนาเป็นกีฬา จึงมีการแบ่งประเภทของเรือยาวเป็นเรือยาวใหญ่ 

เรือยาวกลาง และเรือยาวเล็ก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน ซึ่งมักจะเป็นที่รู้จักในนาม “เจ้าภาพ”  

เมือ่การคมนาคมทางบกมบีทบาทมากขึน้ เกดิการเช่ือมต่อของ

ถนนสายต่างๆ จึงส่งผลให้การคมนาคมทางน�้ามีน้อยลง แต่การแข่งขัน

เรือยาวประเพณีก็ยังเป็นที่นิยมเช่นเดิม โดยเป้าหมายของการจัดงาน 

ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน�้า

ตัวเรือ 

เรือมีองค์ประกอบสองส่วน ส่วนแรกคือตัวเรือ ในกรณีของเรือ

ที่ใช้ส�าหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณี ตัวเรือจะท�าจากไม้ ส่วนที่สอง

คอื “ฝีพาย” ซ่ึงเป็นผู้ควบคมุเรือให้แล่นในล�าน�า้จากจดุเริม่ต้นไปสูเ่ส้นชยั

แต่เดิม “ตัวเรือ” มีที่มาจากการขุดไม้ต้นเดียวตลอดทั้งล�า มี

ลักษณะท้องรูปขันและท้องรูปกระทะ ไม้ที่น�ามาขุดเป็นเรือ เช่น ไม้

ตะเคยีน ไม้ส�าโรง และไม้มะหาด แต่ส่วนใหญ่นยิมเรอืขดุจากไม้ตะเคยีน 

เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง มีเนื้อเหนียว ลอยน�า้และพุ่งน�้าได้ดี มีน�้าหนัก

พอประมาณ แช่น�า้ได้นาน ไม่ผุง่าย และคนโบราณเชือ่กนัว่ามนีางไม้หรอื

นางตะเคยีนสงิอยู ่เมือ่น�ามาขดุเป็นเรอื กจ็ะเชญินางไม้เป็นแม่ย่านางเรอื 

ซึ่งเชื่อกันว่าจะน�าชัยชนะและความส�าเร็จมาให้ 

ในอดตี การขดุเรอืเป็นความร่วมมอืของคนในชมุชน การขดุเรอื 

ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ รวมทั้งมีพิธีกรรมและความเช่ืออันเกี่ยวเนื่องกับ

การขุดเรือ อีกทั้งต้องใช้เวลานาน เมื่อการขนส่งทางเรือลดบทบาท 

ประเพณีเลือนหาย การขุดเรือก็หายไป เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ต่อมาเมื่อ

มีการรณรงค์แข่งเรือเพื่อการท่องเที่ยว ท�าให้การแข่งขันเรือยาวเป็นที่
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นิยม จึงมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการขุดเรือ

 

เจ้าของเรือคือใคร

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าเจ้าของเรือมี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ 

วัดหรือชุมชน กลุ่มที่ 2 คือหน่วยงานราชการ และกลุ่มที่ 3 คือนักธุรกิจ

และนักการเมือง โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะความเป็นเจ้าของดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 เรือเป็นของวัดหรือชุมชน 

ในกรณีที่วัดเป็นเจ้าของเรือ บทบาทของ “วัด” ในกิจกรรมการ

แข่งเรือ คือการหารายได้เข้าวัด โดยจะมีฝ่ายหารายได้ที่มีหน้าที่จัดหา

รายได้จากการประมูลพื้นที่ขายสินค้า รายได้จากค่าเข้าชม รายได้จาก

การบริจาค รวมถึงรายได้จากการขายวัตถุมงคล ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ

• กลุ่มที่ 2 เรือเป็นของหน่วยงานราชการด้านความมั่นคง 

แต่เดิม หน่วยงานราชการด้านความมั่นคง (ทหารและต�ารวจ) 

มีการแข่งขันเรือยาวเป็นการภายใน ต่อมาจึงมีการส่งเรือในนามของ 

หน่วยงานราชการลงแข่งขันในสนามแข่งเรือในแต่ละภูมิภาค   

• กลุ่มที่ 3 เรือเป็นของเอกชน (นักธุรกิจหรือนักการเมือง) 

การส่งเรือของตนลงแข่งขันในสนามใหญ่ๆ ท�าให้เจ้าของเรือ 

เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ รวมถึงคะแนนนิยมทางการเมือง

ความสัมพันธ์ในทีมเรือ

 “ทีมเรือ” คือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมความพร้อม 

ทั้งอุปกรณ์ การก�าหนดหน้าที่ให้กับสมาชิกในทีม การบริหารจัดการงบ

ประมาณ การวางแผนลงสนามแข่งขัน ฯลฯ ซึ่งจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ทีม



ได้รับชัยชนะ 

 ทีมเรือแต่ละทีมจะมี “ผู้จัดการ” ท�าหน้าที่ดูแลสมาชิกในทีม ซึ่ง

มจี�านวนมาก จงึต้องเป็นนกับรหิารจดัการทีด่ ีและได้รบัการยอมรบัจาก

ลูกทีม 

 “ทีมเรือ” ประกอบด้วยผู้จัดการ/หัวหน้า ครูฝึก (ส่วนใหญ่เรียก

กันว่า “โค้ช” บางทีมมีผู้จัดการและโค้ชเป็นคนเดียวกัน) ฝีพาย แม่ครัว 

และคนงาน 

 ปัจจุบันทีมเรือแบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้

 • ทีมชุดใหญ่ จ�านวน 70 คนขึ้นไป ประกอบด้วยฝีพาย 55 คน 

ส�ารองได้ไม่เกิน 10 คน ผู้จัดการ 1 คน โค้ช 1 คน แม่ครัวและคนยกของ 

2-5 คน

 • ทีมชุดกลาง จ�านวนอยู่ระหว่าง 40-70 คน ประกอบด้วยฝีพาย 

40 คน ฝีพายส�ารอง 10 คน ผู้จัดการ 1 คน โค้ช 1 คน (บางทีมมีผู้จัดการ

และโค้ชคนเดียวกัน) แม่ครัวและคนยกของ 2-5 คน

 • ทีมชุดเล็ก จ�านวน 30-40 คน ประกอบด้วยฝีพายประมาณ 30 

คน ฝีพายส�ารอง 5 คน ผู้จัดการ 1 คน โค้ช 1 คน (บางทีมมีผู้จัดการและ

โค้ชเป็นคนเดียวกัน) แม่ครัวและคนยกของ 2-5 คน 

ฝีพายคือใคร

“ฝีพาย” ถือเป็น “นักกีฬา” หรือในทีมเรือเรียกว่า “ลูกเทือก”  

ในวงการพนัน ข้อมูลเกี่ยวกับฝีพายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเล่น

พนัน 

ผูใ้ห้ข้อมลูรายหนึง่ระบวุ่า ฝีพายเป็นปัจจยัทีส่�าคัญทีส่ดุของการ

แพ้-ชนะ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60  ส่วนตัวเรือ รูปทรงเรือ รวมทั้งการ
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ตั้งเรือและความสมบูรณ์ของเรือ มีผลต่อการแพ้ชนะร้อยละ 30  อีกร้อย

ละ 10 อยู่ที่สายน�้าหรือร่องน�า้ รวมทั้งรูปทรงของใบพาย 

ประเภทของฝีพายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือฝีพายชาวบ้าน ฝีพาย

จากหน่วยงานราชการ และฝีพายมืออาชีพ โดยทั้งสามกลุ่มเกิดขึ้นและ

เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการจัดงานแข่งเรือ 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่าในปัจจุบันมีฝีพายมืออาชีพจ�านวน

มาก โดยฝีพายจากจังหวัดพิจิตรจะได้รับค่าตอบแทนสูง เนื่องจากเป็น

ฝีพายที่มีคุณภาพ ได้รับการฝึกฝน รวมทั้งมีเทคนิคและประสบการณ์ 

• ฝีพายชาวบ้าน 

ในอดีต ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างในช่วงเช้าหรือเย็นเพ่ือฝึกซ้อม 

พายเรอื แต่การรวมกลุ่มของฝีพายชาวบ้านมน้ีอยลง เนือ่งจากการเกษตร

ในปัจจุบันท�าได้ตลอดทั้งปี จึงท�าให้ชาวบ้านมีเวลาว่างไม่ตรงกัน

ในปัจจุบัน ฝีพายชาวบ้านยังคงมีอยู่จ�านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่

เป็นชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น�้า ใช้เรือสัญจรช่วงหน้าน�้า และส่วนหนึ่งมี

ประสบการณ์การพายเรือในสนามแข่งขัน

• ฝีพายจากหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานราชการคือผู้สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว 

เม่ือการแข่งขนัเรอืยาวเป็นทีน่ยิมมากขึน้ หน่วยงานราชการ อาท ิทหาร 

ต�ารวจ ได้น�าก�าลังพลมาฝึกซ้อมพายเรือเพื่อร่วมการแข่งขันเรือยาว

ประเพณี เพื่อธ�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทย 

• ฝีพายมืออาชีพ 

เมือ่การแข่งขนัเรอืยาวเป็นทีน่ยิมมากขึน้ จงึเกดิฝีพายมอือาชีพ 

ซึ่งมาจากฝีพายทหารที่พายเรือให้กับหน่วยงานต้นสังกัด หลังจากปลด

ประจ�าการแล้ว เนื่องจากการฝึกฝีพายต้องใช้เวลา จึงเกิดการจ้างฝีพาย

เป็นการเฉพาะตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

การจ้างฝีพายมี 3 รูปแบบ ดังนี้



1. จ้างทีมฝีพายเป็นรอบ คือจ้างพายทีละรอบการแข่งขัน

2. จ้างทีมฝีพายเฉพาะสนามแข่งขันสนามใดสนามหนึ่ง  

3. จ้างทีมฝีพายตลอดเทศกาลแข่งเรือ

“การพนันเรือแตกต่างจากการพนันไก่ชนและการพนันบอล  

แต่คล้ายกับการพนันมวย เล่นกันเยอะ เล่นกันในที่โล่งแจ้ง กลุ่มละ 

5-10 คน การพนันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการแข่งเรือ ถ้าแพ้ก็จ่าย ถ้า

เสมอก็ไม่ต้องเสีย การติดหนี้ติดสินก็มีบ้าง เป็นเร่ืองธรรมชาติ ส่วน

ใหญ่รู้จักกัน เลยคุยๆ กันได้ หมดตัวไม่มีจ่าย นัดกันไปสนามหน้าก็มี”

ผู้จัด-เจ้าภาพ
  

  ในอดีต งานแข่งเรือยาวเป็นกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและ

ความสามัคคีของคนในชุมชน ต่อมาเม่ือการใช้เรือน้อยลง เพราะมีการ

คมนาคมทางถนน รวมถึงปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดกิจกรรมการแข่งเรือในมิติของ “การละเล่น 

พื้นบ้าน” จึงเปลี่ยนเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ “กีฬา” และมี “การ

พนัน” เข้ามาเก่ียวข้อง โดยผู้น�าท้องถ่ินสนับสนุนให้มีกิจกรรมการแข่ง

เรอืเพือ่เป็นการอนรุกัษภ์มูปัิญญาท้องถ่ินและส่งเสรมิประเพณอัีนดงีาม 

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว 

เมือ่สนามแข่งเรือมมีากขึน้ จงึน�ามาสูก่ารสร้างทมีเรอืเพ่ือส่งเข้า

แข่งขัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ และภาค

เอกชน กใ็ช้การแข่งเรือเพือ่การโฆษณาประชาสมัพันธ์ กระตุน้เศรษฐกจิ

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
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ทั้งนี้ ผู้จัดการแข่งขันมักเสนอให้เจ้าภาพจัดงานแข่งเรือในวัน

เสาร์และอาทิตย์ หรือไม่ก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากจะมีคนเข้าชม

การแข่งเรอืมากขึน้ ขณะเดยีวกนั สถานทีจ่ดังานกต้็องดงึดดูผูค้น จงึมกั

จดังานบรเิวณรมิแม่น�า้หน้าวดั เช่น ภาคกลางแข่งกนัในแม่น�า้เจ้าพระยา 

ภาคเหนอืแข่งกนัในแม่น�า้น่าน ภาคใต้แข่งกนัในแม่น�า้หลงัสวนและแม่น�า้

ตาปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งกันในแม่น�า้โขง เป็นต้น

 ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี



ส�าหรับเจ้าภาพจัดการแข่งเรือยาวประเพณีมี 2 แบบ แบบที่ 1 

คือมีหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณการจัดงานแข่งเรือในสนามแข่ง

นั้นๆ หน่วยงานเดียว และแบบที่ 2 คือมีผู้สนับสนุนงบประมาณการจัด

งานมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 

ในอดตี “วดั” คอืเจ้าภาพหลกัในการจดังาน รูปแบบและพิธกีรรม

จึงสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อหน่วยงานราชการกลายเป็น 

เจ้าภาพหลัก จึงมีรูปแบบและพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การมอบ

เงินและถ้วยรางวัลให้กับทีมเรือที่ชนะการแข่งขัน 

แต่เดิม รางวัลในกิจกรรมการแข่งเรือผูกพันกับความเช่ือและ

พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เช่น ผ้าแพร ผ้าห่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
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ประจ�าวดั เพือ่น�าไปประดบัโขนเรือ ซึง่สอดคล้องกบัความเช่ือเรือ่งความ

เป็นสิริมงคลแก่ทีมเรือและคุ้มบ้านคุ้มวัดที่ได้รับรางวัล ต่อมา รางวัลจึง

พฒันาเป็นของใช้ เช่น ผ้าขาวม้า นาฬิกา หรอืน�า้มนัก๊าด จนกระทัง่กลาย

เป็นเงินและถ้วยรางวัลในปัจจุบัน

ส่วนเจ้าภาพร่วม แม้จะสนับสนุนงบประมาณน้อยกว่าเจ้าภาพ

หลัก แต่บทบาทของเจ้าภาพร่วมก็มีความส�าคัญต่อการจัดการแข่งขัน

ในแต่ละสนาม โดยองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่ง 

เรือยาวประเพณีมีทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

สื่อมวลชน 

ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ

มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสด “ศึกเรือ

ยาวชิงจ้าวสายน�้า” ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2550 และมีสนามแข่งเรือ

ประมาณ 50 สนาม (จากกว่า 200 สนาม) 

นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ได้จัดโครงการอนุรักษ์

ภูมิปัญญากีฬาชาวบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม

ของชุมชน ซึ่งระหว่างการถ่ายทอดสดจะมีการน�าเสนอสถานที่ส�าคัญ

และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และแนะน�าสินค้าโอทอป เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วภายในประเทศ สถานโีทรทศัน์ช่อง 11 ด�าเนนิการถ่ายทอดสด

การแข่งขนัเรอืยาวตัง้แต่ปี 2551 ในชือ่รายการ “เรอืยาวไทย มรดกไทย”

ขณะเดยีวกนั เครอืข่ายของผูต้ดิตามการแข่งเรอืยาวประเพณีก็

มกีารจดัท�าระบบข้อมูลท่ีทนัสมัยผ่านเทคโนโลยสีมยัใหม่ กลุม่คนรุน่ใหม่

ที่สนใจการแข่งเรือยาวจ�านวนหนึ่งจัดท�าเว็บไซต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น รวมถึงวิเคราะห์การแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ



การพนันแข่งเรือ

เมื่อมีการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี หน่วยงานของรัฐและ

เอกชนจะเป็นผูส้นบัสนนุงบประมาณการจดังาน โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่หลายแห่งก�าหนดให้การแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นการอนรัุกษ์

ภมูปัิญญาท้องถิน่และเป็นการส่งเสรมิประเพณอีนัดงีาม รวมทัง้เป็นการ

กระตุ้นการท่องเที่ยว

“การพนนัเกดิขึน้บรเิวณรมิตล่ิงทัง้สองฝ่ังแม่น�า้ ไม่มกีฎเกณฑ์

ตายตวัแน่นอน กฎของการพนนัอยูท่ีค่นสองคนตกลงกนั เป็นการพนนั

แบบปากต่อปาก การจ่ายเงนิกไ็ม่มตีวักลาง ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงนิ 

รับเงินมือต่อมือ การเล่นพนันไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เป็นการวัดใจกัน

มากกว่า มีการโกงกันบ้าง แต่ไม่มาก”

อุปทานของการพนันแข่งเรือ

ผูม้ปีระสบการณ์ตรงในการเล่นพนนัแข่งเรอืระบวุ่า ในอดตี ผูเ้ล่น

พนนัจะเล่นพนนัในช่วงเทศกาลแข่งเรอืของชุมชน การพนนัในมตินิีเ้ป็น

ส่วนหนึง่ของวถิชีวีติในชนบท เป็นการสร้างเครอืข่ายทางสงัคม และเป็น

กิจกรรมสนัทนาการ โดยเล่นการพนนักบัคนในชมุชนและพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

เมือ่ก่อนมสีนามแข่งเรอืไม่มาก ซึง่แตกต่างจากปัจจบุนัทีม่สีนามมากขึน้ 

จ�านวนเรือมีมากขึ้น และทีมเรือแต่ละทีมต่างก็หาข้อมูลเพ่ือสมัครเข้า

แข่งขนั โดยทมีเรอืจะสนบัสนนุให้เจ้าภาพก�าหนดวนัและเวลาของแต่ละ

สนามให้ชัดเจนและไม่ตรงกัน เพื่อให้ทีมเรือเข้าแข่งขันได้หลายสนาม 
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“เทศกาลการแข่งขันเรือยาวประเพณี” มีระยะเวลา 5 เดือน 

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี และผู้ชนะจากแต่ละ

ภูมิภาคจะเข้าแข่งขันในสนามชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคม

เรือพายแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 ปฏิทินงานแข่งเรือยาวประเพณีในแต่ละภูมิภาค



แต่เดมิ ชมุชนมบีทบาทในการจดัแข่งเรอื โดยคณะกรรมการจาก

ชุมชนและเจ้าอาวาสร่วมกันก�าหนดสนามแข่งขัน และเรือที่เข้าแข่งขัน 

ก็เป็นเรือของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งฝีพายส่วนหนึ่งก็เป็นคน 

ในชมุชน เมือ่ลงแข่งขนั กจ็ะมสีมาชกิในครอบครวัและเครอืญาตมิาเชยีร์ 

เมือ่เรอืจากชมุชนใดชนะการแข่งขนั กถ็อืว่าเป็นช่ือเสยีงของชุมชน และ

เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งเรือ 

ตารางที่ 3 ประเภทการแข่งขันเรือยาวในปัจจุบัน
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กลุ่มนักพนันมีอิทธิพลต่อผู้จัดการแข่งขัน โดยนักพนันชอบ

เล่นพนันในรอบการแข่งขันที่สูสี ดังน้ัน ผู้จัดการแข่งขันจึงต้องจัด

รายการแข่งเรือตามความต้องการของผู้เล่นพนัน ขณะเดียวกัน  

เจ้าภาพก็อยากให้มีคนเข้าร่วมงานมากๆ จึงมักมีมหรสพต่างๆ  

ในงานแข่งเรือ

อุปสงค์ของการพนันแข่งเรือ

  นักพนันแข่งเรือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุม่นกัพนนัสมคัรเล่น เป็นกลุ่มทีเ่ล่นการพนนัเป็นครัง้คราว 

จุดมุง่หมายคอืเชยีร์ทมีเรอืทีต่นเองมส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น เรอืมาจากชุมชน

ที่ตนเองอาศัยอยู่ หรือคนในครอบครัวเป็นฝีพาย 

2. กลุ่มนักพนันอาชีพ กลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่มีความสัมพันธ์กับทีมเรือ

โดยตรง คือเป็นเจ้าของเรือ เป็นผู้ให้การสนับสนุน หรือมีความสัมพันธ์

โดยอ้อม คือติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด และมีบทบาทในกิจกรรม

การแข่งเรือ 

จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการแข่งขัน ระดับของนักพนันแบ่งเป็น 

3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักพนันรายย่อย 

เป็นผูท้ีเ่ล่นการพนนัแข่งเรอืเป็นครัง้คราว เล่นเฉพาะสนามใกล้

บ้าน เล่นเฉพาะทีมเรือที่ตนเองมีส่วนเก่ียวข้องและมีข้อมูล เล่นเรือที่

ประเมนิว่าจะชนะ เป็นต้น กลุม่นีจ้ะเล่นการพนนัทัง้ในรปูแบบวางเดมิพัน 

และต่อรอง วงเงนิทีเ่ล่นการพนนัคอื 20 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 1,000 บาท 

ต่อรอบการแข่งขัน  



กลุ่มที่ 2 นักพนันระดับกลาง

เป็นนักพนันที่ติดตามการแข่งขัน โดยเดินทางไปเล่นการพนัน 

ในสนามต่างๆ นักพนันกลุ่มนี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมเรือโดยตรง

เหมือนกลุ่มเซียนเรือ คนกลุ่มนี้อาศัยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์แบบ

เครอืข่าย โดยมข้ีอมลูเกีย่วกบัทมีเรอืประกอบการตดัสนิใจ ซึง่อาจจะเป็น 

“เจ้ามอื” รบัแทง หรอืเป็น “ผูเ้ล่นพนนั” หรอืเป็นทัง้สองแบบ วงเงนิทีเ่ล่น

พนันมากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรอบการแข่งขัน

กลุ่มที่ 3 นักพนันกระเป๋าหนัก 

นักพนันกลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นเจ้ามือรับแทงและเป็นผู้เล่น โดยส่วน

ใหญ่เกี่ยวข้องกับทีมเรือ เช่น เป็นเจ้าของเรือหรือเป็นหัวหน้าทีมฝีพาย 

นักพนันกลุ่มนี้จะติดตามการแข่งเรือในสนามต่างๆ และเป็นผู้ตัดสินใจ

ว่าจะน�าเรือลงแข่งหรือไม่ 

กลุม่นกัพนนักระเป๋าหนกัจะมทีมีงานหรอืผูช่้วยในการเล่นพนนั 

วงเงินที่เล่นพนันมากกว่า 10,000 บาทต่อรอบการแข่งขัน 

“บางคนเป็นเจ้าของโรงสรีายใหญ่ในจงัหวดัพจิติร หรือมาจาก

ที่อื่นก็มี เขาจะนัดกันมาเพื่อเล่นพนันเรือโดยเฉพาะ บางคนพนันกัน

เป็นล้านกม็ ีบางคนถงึกบัหมดตวักม็ ีเขาเล่นเพือ่ความสนกุสนาน มนั

เป็นการพนนัของคนรวย... บางครัง้เจ้าของเรือกบัผูพ้นนัจะมข้ีอตกลง

กันบางอย่าง เช่น ผู้พนันเล่นเรือล�านี้ เมื่อเรือที่พนันแข่งชนะ ผู้พนัน 

ก็จะแบ่งเงินให้กับเจ้าของเรือ จ�านวนเท่าไรก็แล้วแต่จะตกลงกัน”
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วิธีการเล่นพนัน

เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เล่นพนันเรือส่วนมากจะเป็นคน

รู้จักกัน วิธีการเล่นจึงมี “เจ้ามือ” และนิยมใช้ “เงินสด” ส่วนการใช้ระบบ 

“เครดิต” นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับเจ้ามือ 

การสื่อสารระหว่างนักพนันนั้นใช้ภาษามือเป็นหลัก เพราะใน

สนามแข่งขันมีเสียงดัง ทั้งเสียงเชียร์จากผู้ชม และเสียงบรรยายจากนัก

พากย์ ซึ่งส่งเสียงเร้าอารมณ์ของผู้ชมต้ังแต่เรือออกจากจุดปล่อยตัวจน

กระทั่งเข้าสู่เส้นชัย

“ธงแดงกบัธงน�า้เงนิแขวนห้อยกลางน�า้ หรอืใช้ทุน่ลอยปักธงสี 

ส�าหรบัแบ่งสายน�า้เป็นร่องน�า้แดงกบัร่องน�า้น�า้เงนิ ระยะห่างประมาณ 

200 เมตร ที่ทุ่นปล่อยเรือ เครื่องตกแต่งที่ปลายสุดของโขนเรือทั้งสอง

ล�าจะอยู่ในระนาบเดียวกัน จากนั้น เมื่อเสียงสัญญาณปล่อยเรือดัง 

ฝีพายทั้งหมดก็จ้วงพายลงไปในผืนน�า้”

การพนันแข่งเรือจะเร่ิมขึ้นในช่วงก่อนการแข่งขัน โดยนักพนัน

จะประเมนิสถานการณ์อยูท่ีร่มิฝ่ังแม่น�้า เจ้ามอืบางคนมผีูช่้วยรบัทายผล

ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชม โดยใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร 

ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ผู้น�าชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นมักน�าเสนอว่าการจัดงาน

แข่งขันเรือยาวประเพณีนั้นด�าเนินการเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมี



กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการร่วมกันส่งเสริมและฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดสู่คน

รุน่หลงั เป็นการสร้างความสามัคค ีความพร้อมเพรยีง ประสานความร่วม

มือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานราชการ วัด บ้าน และประชาชน ส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และพัฒนาไปสู่ชุมชนที่มีความ 

เข้มแข็ง อีกท้ังเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัด ซึ่งผู้น�าชุมชนต้องสานต่อการจัดงานเช่นนี้ทุกปี ในแต่ละปีก็

จะต้องตั้งงบประมาณการจัดงาน และจัดงานแข่งขันเรือยาวให้มีความ 

โดดเด่น โดยมีปัจจัยเรื่องคะแนนเสียงทางการเมืองปะปนอยู่ด้วย  

ในช่วงแรกของการจัดงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นคือผู้ด�าเนินการ และมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่ 

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์

เกีย่วกบัการจดังานแข่งเรอื ในเวลาต่อมา จงึต้องให้ผูเ้ชีย่วชาญเป็น “ทมี

ผู้จัดการแข่งขัน” 

ส�าหรับการจ้างเหมา “ทีมผู้จัดการแข่งขัน” เนื่องจากผู้จัดการ

แข่งขันมีหลายทีม จึงน�าไปสู่การแข่งขันกันเรื่องการเสนอราคาในการ

รับเหมางาน อันน�าไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้รับเหมางานในที่สุด 

โดยขึ้นอยู่กับบริบทในพื้นที่

เจ้าหน้าทีร่ะดบัปฏบิตังิานคนหนึง่ให้สมัภาษณ์ว่า “กจิกรรมอืน่ๆ 

จ่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนในสัดส่วนที่มากกว่าการจ้างเหมาจัดงาน

แข่งเรือ และเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในชุมชน”

ส�าหรบัชาวบ้าน ความคดิเหน็ของพวกเขาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม

แรกเห็นว่าการจดัแข่งเรอืยาวนัน้สอดคล้องกบันโยบายส่งเสรมิกจิกรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานราชการต่างๆ ทีส่นบัสนนุ

กิจกรรมของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเรียนรู ้

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังและร่วมกัน 
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ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดสู่คน

รุน่หลงั และเป็นโอกาสในการสร้างความสามคัค ีอกีทัง้เยาวชนในชมุชน 

มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกหัดการเป็น “ฝีพาย” ซึ่งอาจท�าให้พวกเขามี

รายได้

ในด้านรูปแบบการจัดงานแข่งเรือ ชาวบ้านกลุ่มนี้ยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงของจุดมุ่งหมายในการจัดงาน เนื่องจากเงื่อนไขทางการ

เมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนชาวบ้านกลุ่มที่สองเห็นว่าการแข่งเรือในปัจจุบันไม่ได้เป็น

ไปเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี แต่มีมิติที่ซ้อนทับกันระหว่าง 

“การละเล่นพื้นบ้าน” กับ “กีฬา” และมี “การพนัน” เข้ามาเกี่ยวข้อง การ

อนรัุกษ์และการฟืน้ฟปูระเพณขีองท้องถิน่จึงอาจไม่สมัฤทธิผ์ล และหาก

ผู้น�าท้องถิ่นน�างบประมาณไปส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมการ

ศึกษาให้กับเยาวชน หรือส่งเสริมสวัสดิการให้กับคนชรา ก็อาจท�าให้

ชุมชนและชาวบ้านได้รับผลดีมากกว่า

 







บ่อนงานศพ: 
เจ้าภาพ เจ้ามือ 

และเจ้านาย
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สถานการณ์การขยายตัว
ของบ่อนงานศพ

การพนันในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและ

อนิเดยี มปีระวตัคิวามเป็นมาผกูพนักบัวถิชีวีติของคนไทยอย่างแนบแน่น

ยาวนาน โดยมีเป้าหมายในการเล่นเพื่อผ่อนคลาย หรือเป็นการลงทุน

ด้วยการเสี่ยงโชค แต่ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอย่างไร การพนันก็ยังเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมายและขัดกับหลักศาสนา 

การศึกษาของศูนย ์ศึกษาเศรษฐศาสตร ์การเมือง คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2539 พบว่า มีบ่อนการ

พนันในกรุงเทพมหานครประมาณ 300 แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ 

136 ล้านบาทต่อปี ส่วนในต่างจงัหวดัมบ่ีอนขนาดใหญ่ประมาณ 90 แห่ง 

มีเงินหมุนเวียนประมาณ 142,200 ล้านบาทต่อปี และประมาณการว่า

นักพนันชาวไทยน�าเงินไปเล่นการพนันในต่างประเทศประมาณปีละ 

25,000 ล้านบาท



ปัจจุบันรูปแบบของการพนันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับยุค

สมยัและมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ธรุกจิการพนนัใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในยุคสังคมออนไลน์เพื่อขยายการให้บริการ “บ่อนการพนันออนไลน์” 

แบบข้ามชาต ิ ขณะทีใ่นระดับท้องถิน่ “เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ” ก�าลัง

ขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีกระบวนการท�าธุรกิจกับญาติของผู้เสียชีวิต

อย่างเป็นระบบ

บ่อนงานศพในจังหวัดชุมพร

เครือข่ายธุรกิจการพนันในงานศพ ในรูปแบบที่เรียกว่า “บ่อน

งานศพ” ก�าลังเป็นที่นิยมของนักเล่นพนันในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน อาทิ 

จังหวัดชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช จากการ

ส�ารวจพื้นที่จังหวัดชุมพรในหนึ่งเดือน พบว่าในแต่ละอ�าเภอมีงานศพ 

ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และทุกงานมีการเล่นการพนันไม่น้อยกว่า 7-10 วง  

โดยนักพนันมีทั้งคนในชุมชน คนนอกชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด

ชมุพร และนกัพนนัรายใหญ่จากจงัหวดัใกล้เคยีง  ประกอบด้วยคนหลาก

หลายอาชพี  ทัง้นกัการเมอืงท้องถิน่ ข้าราชการ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ต�ารวจ 

นักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าในชุมชน เกษตรกร กรรมกร  รวมถึงเด็กนักเรียน

และนักศึกษา 

แม้ว่าบ่อนงานศพเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย แต่การเปิดเล่นพนัน

ในบ่อนงานศพกลับมีอย่างเปิดเผย มีการแลกชิพไม่ต่างจากบ่อนขนาด

ใหญ่  ในแต่ละคืนมีวงเงินหมุนเวียนไม่น่าจะน้อยกว่าหลักแสนหรือหลัก

ล้านบาท  ความนิยมและแพร่หลายของบ่อนงานศพขยายตัวอย่างกว้าง

ขวางได้เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และมี

การด�าเนนิงานเชือ่มโยงกนัเป็นเครอืข่าย โดยมกีารแบ่งผลประโยชน์กนั

เป็นทอดๆ ชัดเจน
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แม้ว่าในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีการอนุญาตให้มีการเปิดบ่อน 

การพนันไก่ชนทุกอ�าเภอ ซึ่งรวมกันแล้วไม่ต�า่กว่า 15 บ่อน ในแต่ละ

บ่อนมีนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงนักการเมืองระดับชาติ

เข้ามาเกี่ยวข้อง ทว่าการเล่นพนันไก่ชนก็ยังไม่รุนแรงและแพร่หลาย

เท่ากับการเปิดให้มีการเล่นพนันในงานศพ 

ในปัจจบุนัมบ่ีอนงานศพกระจายตวัทัว่ทกุอ�าเภอในจงัหวดัชมุพร 

จากข้อมูลของผู้ประกอบการเตน็ท์เช่าหลายรายในพืน้ทีร่ะดบัอ�าเภอ ให้

ข้อมลูตรงกนัว่า หากมงีานศพทีใ่ดกจ็ะพบบ่อนงานศพทีน่ัน่ โดยประเภท

ของการพนนัทีน่กัพนนัชอบเล่นกนัมากทีส่ดุ คือไฮโล เพราะสามารถเล่น

การพนันได้ตลอดงานจนถึงวันฌาปนกิจศพ 

บ่อนงานศพในพื้นที่เทศบาลชุมโค

เทศบาลชุมโค มี 14 หมู่บ้าน มีการเล่นพนันทุกหมู่บ้าน งานศพ

ทุกงานในพื้นที่มีการเล่นการพนัน การพนันในงานศพช่วงแรก เจ้าภาพ 

งานศพจะเป็นผูร้้องขอไปยงัฝ่ายต�ารวจและฝ่ายปกครองในพืน้ทีท่ีม่งีาน

บ�าเพญ็กศุลศพ เพือ่ขออนญุาตให้มกีารเล่นพนนัเพือ่ให้มคีนอยูเ่ป็นเพือ่น

กับเจ้าภาพ แต่ในปัจจุบันนักเสี่ยงโชคที่ชื่นชอบการเล่นพนันในงานศพ 

มเีพิม่มากขึน้ มกีระบวนการจดัการเป็นกลุม่เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ 

ซึง่มเีจ้ามอื(วง)พนนัทีจ่ะพบเหน็กนัอยูเ่สมอประมาณ 30 คน มนีายหน้า

ในการประสานงานกับเจ้าภาพ ต�ารวจ เจ้ามือ ทีมปล่อยเงินกู้นอกระบบ 

และนักพนัน ซึ่งมีทั้งนักพนันที่พักอาศัยในจังหวัดชุมพรและจังหวัด 

ใกล้เคียง โดยนักพนันส่วนใหญ่เป็นนักพนันประเภท “ขาประจ�า” 



ประเภทของการพนันทีเ่ล่นในงานศพมกีารเปลีย่นแปลงมาโดย

ตลอด คือในระยะแรกจะเล่นเฉพาะไพ่ดัมมี่เพียงไม่กี่วง ต่อมาก็เพิ่มการ

พนนัประเภทอืน่ๆ เช่น น�า้เต้าปปูลา ไฮโล โปป่ัน และมกีารลกัลอบเล่นกนั

หลังงานศพ หรือเล่นในสวนยาง สวนปาล์มน�้ามัน สวนมะพร้าว ส�าหรับ

ประเภทการพนันล่าสุดคือ การพนันป๊อกเด้ง 2 ใบ โดยอดีตก�านันและ

อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชักน�าและลงทุนร่วมกับเครือข่ายธุรกิจการพนัน

บ่อนงานศพนอกพื้นที่  

การขยายตวัของบ่อนงานศพ ท�าให้เกิดนกัพนนัเยาวชนในพ้ืนที่

เพิ่มมากขึ้น และท�าให้ภาพรวมนักพนันที่เป็นเยาวชนมีมากกว่าผู้ใหญ่ 

การพนันประเภทไพ่ทุกชนิดมีนักพนันเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ถ้า

เป็นการพนันประเภทไฮโล นักพนันมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อาจจะมีต�่า

กว่า 15 ปีบ้าง แต่กไ็ม่มากนกั  ส่วนน�า้เต้าปปูลามนีกัพนนัอายตุัง้แต่ 8 ปี 

ขึ้นไป 

เฉพาะเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556  พบว่า การเล่นพนนัในบ่อน

งานศพมวีงเงนิหมนุเวยีนรวมประมาณ 10-20 ล้านบาท  วงเงนิจ�านวนนี้

ไม่รวมการเล่นไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ซึ่งเป็นการพนันประเภทวัดดวง ได้เสีย

กันไว มวีงเงนิหมนุเวยีนไม่น้อยกว่าคนืละ 2 ล้านบาท มนีกัพนนับางราย

เสียเงินจากการเล่นพนันประเภทนี้เป็นหลักล้านบาททีเดียว ทว่าระยะ

หลังการพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ถูกต่อต้านจากเจ้ามือไฮโล 

บ่อนงานศพในเขตเทศบาลท่าเรือ 

เทศบาลท่าเรอื ม ี11 หมูบ้่าน เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพในเขต

เทศบาลมพีืน้ฐานมาจากบ่อนถาวรทีเ่รียกว่า “บ่อนคอกหม”ู และนกัพนนั

ในเขตเทศบาลมพีฤตกิรรมเล่นการพนนักนัเป็นงานอดเิรกและเล่นแบบ
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ประจ�า โดยเฉพาะเขตชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้กับบริษัทรังนก พบว่าใน

เวลาปกตมิกีารเล่นการพนนัในเวลากลางวนัทกุชุมชน นกัพนนัส่วนใหญ่

เป็นผูห้ญงิและเดก็ แต่ช่วงทีผู่ช้ายทีเ่ป็นผูน้�าครอบครวัซึง่มอีาชพีรบัจ้าง

เฝ้าเกาะรงันกกลบัมาพกัทีบ้่าน จะเหน็ผูช้ายอยูใ่นวงพนนัทกุประเภท ทัง้

บ่อนถาวร บ่อนงานศพ บ่อนไก่ชน ซึ่งมีทั้งในเขตเทศบาลและนอกพื้นที่  

นกัพนนัผูช้ายกลุม่นีเ้ป็นนกัพนนัประเภทใจถงึ กล้าได้กล้าเสยี เนือ่งจาก

เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง

ผู้ชายที่มีอาชีพรับจ้างเฝ้าเกาะรังนกและเก็บรังนกนางแอ่น 

ให้บริษัทที่ได้รับสัมปทาน ต้องอยู่บนเกาะประมาณ 7-9 เดือน และ

จะกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนหลังการเก็บรังนกรอบสุดท้าย คนกลุ่มนี้

ได้รับค่าจ้างสูง แต่ละคนกลับมาบ้านพร้อมรายได้ประมาณ 200,000-

500,000 บาท ขึน้อยูก่บัผลการเกบ็รงันกในแต่ละเกาะ  เมือ่กลบัมาถึง

ฝั่ง คนเหล่านี้จะอยู่ในวงพนันทุกประเภท

บ่อนงานศพในเขตเทศบาลท่าเรอื มลีกัษณะการเล่นพนนัเหมอืน

กับพืน้ทีอ่ืน่ๆ แต่วงเงนิหมนุเวยีนในการเล่นพนนัแต่ละประเภทและแต่ละ

วงจะสงูกว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ เนือ่งจากนกัพนนัมรีายได้สงู ประกอบกบัเครอืข่าย

ธรุกจิบ่อนงานศพมีความสัมพนัธ์กับบ่อนถาวร เป็นเครอืข่ายเดยีวกนักบั

เครือข่ายธุรกิจการพนันฟุตบอลออนไลน์ การพนันหวยใต้ดิน และการ

พนันไก่ชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และเป็นเครือข่ายเดียวกับ

นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด บ่อนงานศพของเทศบาลท่าเรือจึงเป็นที่

รู้จักและเป็นที่นิยมของนักพนันนอกพื้นที่



ประเภทของการพนนัทีเ่ล่นในบ่อนงานศพล่าสดุ เพ่ิงเริม่มใีห้เล่น

พนนัในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2556 คอืการพนนัทีเ่รยีกว่า “ตไีก่” มลีกัษณะ

การเล่นเหมือนไพ่ป๊อกเด้ง แต่ใช้ไพ่หลายส�ารับ ในวงพนันประกอบด้วย 

เจ้ามือ 1 คน นักพนัน 1-16 คน มีคนคอยแนะน�าอีก 1-8 คน ใช้เวลา 

ในการเล่นประมาณเกมละ 5 นาท ี นกัพนนัวางเดมิพันกนัแต่หลักร้อยถึง

หลกัแสน  ปกตเิจ้ามอืจะรบัเดมิพนัสงูสดุไม่เกนิ 100,000 บาท เนือ่งจาก

เกมเล่นได้เสยีกนัไว มวีงเงนิหมนุเวยีนต่อรอบสงู ท�าให้วงเงนิหมนุเวยีน

ในการเล่นพนนัในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางสงูมาก  สถติวิงเงนิหมนุเวยีน

ต่อคืนสูงสุดที่สังเกตการณ์ได้ในรอบหนึ่งเดือนมูลค่าสูงถึงประมาณคืน

ละ 20 ล้านบาท

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

 เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในจังหวัดชุมพร แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  

1. กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เทศบาล 

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกลุ่มนี้มีเจ้ามือวงพนันอยู่ประมาณ 

30 คน พบเห็นหน้ากันอยู่เสมอ เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีกับนักพนันที่เป็น

ขาประจ�าและต�ารวจ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจบ่อนงาน

ศพนอกพื้นที่เทศบาลที่อยู่ในจังหวัดชุมพร 

จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือน พบว่ามีงานศพในพื้นที่

เทศบาลแห่งหนึ่งๆไม่น้อยกว่า 5 งาน ทุกงานจะมีการเล่นการพนันไม่

น้อยกว่า 5-10 วง ความถี่ในการพบกันของเจ้ามือวงพนันเหล่านี้ท�าให้

บ่อนงานศพมีสภาพไม่ต่างไปจาก “บ่อนวิ่ง” คือเปิดให้มีการเล่นพนัน
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เป็นประจ�าโดยย้ายที่เล่นไปเรื่อยๆ

2. กลุ่มเครือข่ายธุรกิจนอกพื้นที่เทศบาลที่อยู่ในจังหวัดชุมพร 

เครือข่ายธุรกิจการพนันอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง

กบัเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพกลุ่มแรก คอืนกัธรุกจิเช้ือสายจนีทีย้่ายถิน่

มาจากอ�าเภอนาบอนและอ�าเภอจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพ

หลักคือการส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ เครือข่ายนี้มีจ�านวนไม่มาก

นัก แต่มีทุนรอนสูง ส่วนใหญ่เป็นเจ้ามือของวงพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ซึ่ง

เป็นวงพนันที่ต้องใช้เงินมาก 

3. กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร

เครือข่ายธรุกจิการพนนัจากจงัหวดัใกล้เคยีง เช่น ประจวบครีขีนัธ์ 

สุราษฎร์ธานี ระนอง เป็นต้น เป็นกลุ่มที่มีนักพนันขาประจ�าอยู่แล้ว แต่

ต้องการหาพื้นที่ในการเปิดบ่อน มักใช้วิธีการเสนอจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้

กบัเครอืข่ายธรุกจิการพนนัในพืน้ที ่แลกเปลีย่นกบัการเป็นผูจ้ดัการบ่อน

งานศพแทน 

ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

กับเจ้าภาพงานศพ

เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพจะมฝ่ีายตดิตามข่าวการเสยีชวีติ และ

จะตระเวนไปตามพืน้ทีต่่างๆ ทีม่ผีูเ้สยีชวีติ เมือ่ทราบว่ามงีานศพเกดิขึน้ 

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจะส่งบุคคลที่เรียกกันว่า “นายหน้า” เข้าไป

เจรจากับเจ้าภาพงานศพ เพื่อขออนุญาตตั้งวงเล่นการพนัน และให้ตั้ง

สวดอภิธรรมศพต่อเนื่องหลายคืน โดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ 

เจ้าภาพเป็นรายคืน ตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท ตามแต่จะตกลงกันหรือ

ตามแต่จ�านวนค่าต๋งที่เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจัดเก็บได้ รวมถึงจะ



ออกค่าใช้จ่ายภายในงานทั้งหมด จัดรถรับส่งพระสงฆ์ กรณีมีต�ารวจ

ชุมชนต�าบลเข้ามาสังเกตการณ์ก็เป็นผู้รับผิดชอบจ่าย และบางครั้งยัง

ช่วยประสานเชิญนักการเมืองท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา

เป็นประธานในการบ�าเพ็ญกุศลศพบางคืนหรือวันฌาปนกิจศพ ซึ่งถือ

เป็นเรื่องเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าภาพ  

แต่ในทางกลับกัน นักการเมืองเหล่านั้นก็ถือโอกาสใช้พื้นที่งาน

ศพในการ “หาเสียง” โดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อ

แนะน�าตัวและอวดอ้างให้คนในชุมชนรู้ว่าตนเป็น “คนใจถึงพึ่งได้” ซึ่ง

เป็นคณุสมบติัของผู้น�าทีค่นใต้ชืน่ชม ความเชือ่มโยงไม่ได้มเีพยีงระหว่าง 

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกับเจ้าภาพงานศพเท่านั้น แต่ยังมีความ

สัมพันธ์ทีเ่ชื่อมโยงถึงกนัทั้งหมด รวมถึงนักการเมอืงทัง้ในระดบัท้องถิ่น

และระดับชาติ

โดยทั่วไป เจ้าภาพงานศพต้องดูแลจัดการและมีค่าใช้จ่าย

มากมาย เพราะต้องต้อนรับแขกที่มาร่วมพิธีศพ ทั้งค่าอาหาร ค่าเช่า

เตน็ท์ ค่ารถรบัส่งพระสงฆ์ ฯลฯ บางครัง้จงึไม่มเีวลาจดัการเรือ่งต่างๆ 

ได้ครบทัง้หมด จงึกลายเป็นโอกาสทีเ่ครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพเข้ามา

ขันอาสาช่วยเหลือเจ้าภาพ โดยอ้างว่ามีความห่วงใยต่อเจ้าภาพ เกรง

ว่าหากไม่ให้มีการเล่นการพนัน จะไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ 

หลังเจรจากับเจ้าภาพงานศพเรียบร้อยแล้ว “นายหน้า” จะ

ประสานงานเรื่องการเปิดบ่อน โดยเจรจาเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีทั้งต�ารวจ 

ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขออนุญาต

เปิดเล่นการพนันในงานศพ จากนั้นจะแจ้งข่าวไปยังเจ้ามือการพนัน ทีม
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ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และนักพนันที่เป็นขาประจ�า  โดยอาจจะใช้สถานี

วิทยุประชาสัมพันธ์ให้ญาติของผู้เสียชีวิตและนักพนันทราบพร้อมกัน

เจ้าภาพงานศพท่านหนึ่งเล่าว่า ตอนจัดงานศพ มีคนมาติดต่อ 

ขอให้ทางเจ้าภาพจดังานศพอย่างน้อย 10 วนั โดยผูต้ดิต่อขอรบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายตลอดงาน แต่ไม่แจ้งวงเงนิให้ทราบว่าเป็นเงนิจ�านวนเท่าไร และ

เท่าที่สังเกตเห็น ในแต่ละคืนจะมีการเล่นพนันประมาณ 10 วง ตลอด 

10 วันที่มีการเล่นพนัน ทราบว่าเครือข่ายธุรกิจการพนันบ่อนงานศพ

มีรายได้คืนละ 40,000-80,000 บาท ไม่รวมการพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ

และการพนันไก่ชน รายได้จ�านวนน้ีนายบ่อนบอกว่าต้องแบ่งไปจ่ายให้

กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย แต่ไม่ได้บอกว่าจ่ายเท่าไร ทราบแต่เพียงว่าแต่ละ

วันจ่ายไม่เท่ากัน และบางคืนอาจจะมีสายต�ารวจเข้ามาสังเกตการณ์ ก็

ต้องจ่ายเงินให้ต�ารวจด้วย

บ่อนงานศพกลายเป็นการพนันที่พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัด

ชุมพร การเล่นพนันในบ่อนงานศพเป็นการเล่นอย่างเปิดเผย บางงาน

มีรถยนต์ของนักพนันจอดริมถนนหน้างานเป็นจ�านวนมาก จอดรถยนต์

สองข้างทางเป็นระยะทางประมาณครึ่งกิโลเมตร จอดแบบข้ามวันข้าม

คืน ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน แสดงให้เห็นว่ามีการเล่นพนันกันทั้งกลางวัน

และกลางคืน จะหยุดเล่นเฉพาะช่วงที่พระมาท�าพิธีทางศาสนาเท่านั้น

การจัดสรรรายได้ระหว่างเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

กับเจ้าภาพงานศพ

ต้นทุนโดยรวมของการเปิดบ่อนงานศพ เฉล่ียประมาณ 2,500 

บาทต่อคนื และจะต้องจ่ายให้กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เฉลีย่เดอืนละ 150,000-

250,000 บาท ดังน้ัน เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจึงต้องหารายได้จาก



การพนันบ่อนงานศพอย่างต่อเนื่อง ต้องกระตุ้นให้มีนักพนันหน้าใหม่ 

ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนหนุ่มสาว เข้ามาเล่นการพนันเพิ่มขึ้น โดย

ท�าให้กลุ่มคนเหล่านั้นมองว่าการพนันเป็นสิ่งท้าทาย สามารถหาเงินมา

ใช้อย่างง่ายดาย เพิ่มเติมจากกลุ่มนักพนันที่เป็นขาประจ�า ซึ่งมีทั้งกลุ่ม

นกัการเมอืงท้องถิน่ เจ้าของสวนยาง-สวนปาล์ม ผูร้บัจ้างทัว่ไป เยาวชน 

นักศึกษา และกลุ่มที่ไม่มีงานท�าประจ�า แต่มีอาชีพเดินสายเล่นการพนัน

เพียงอย่างเดียว 

ด้านรายได้ เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพมีรายได้ที่แน่นอนจาก

การเก็บค่าต๋งประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อคืน รายได้จากค่าประมูล

การจ�าหน่ายสินค้า เช่น เหล้า เบียร์ อาหาร บุหรี่ กาแฟ ประมาณ 2,000 

บาทต่อคนื แต่คาดว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพน่า

จะมาจากวงพนนัและการปล่อยกูน้อกระบบ เนือ่งจากเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

พาณชิย์แห่งหนึง่ในจงัหวดัชมุพรให้ข้อมลูว่าเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ

กลุม่หน่ึงในจงัหวดัชมุพรมเีงนิหมนุเวยีนเฉลีย่สงูถงึ 3-10 ล้านบาทต่อคนื  

ส�าหรับการจดัสรรรายได้ระหว่างเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพกบั

เจ้าภาพงานศพ ขึน้อยูท่ีก่ารตกลงระหว่าง “นายหน้า” ทีเ่ป็นตวัแทนของ

เครือข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ กบัเจ้าภาพงานศพ โดยทัว่ไปจะมกีารจ่ายกนั

ในคนืทีส่อง ซึง่เป็นการจ่ายเพยีงบางส่วน แต่ถ้าหากมนีกัพนนัสนใจเข้า

มาเล่นเป็นจ�านวนมาก ก็อาจจะมีการจ่ายครั้งเดียวเบ็ดเสร็จ 

ส�าหรับจ�านวนเงินที่จะจ่าย มักดูจากจ�านวนผู้เล่นพนันและชื่อ

เสยีงของเจ้าภาพงานศพ (ถ้าเจ้าภาพมชีือ่เสยีง จะมคีนงานร่วมงานมาก 

และมีโอกาสที่จะมีผู้เล่นพนันมากด้วย) เช่น เดิมเคยจ่ายให้เจ้าภาพงาน

ศพคืนละ 1,000 บาท ต่อมาในช่วงกลางปี 2556 จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นคืนละ 

3,000-4,000 บาท บวกด้วยค่าตั้งวงพนันอีกคืนละ 700 บาทต่อ 1 วง

พนันไฮโล หรือถ้าเป็นการพนันประเภทอื่น ต้องจ่ายเพิ่มอีกคืนละ 300 

บาทต่อ 1 วงการพนัน ส่วนวงพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ หรือการพนันที่
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เรียกว่า “ตีไก่” จะต้องจ่ายให้เจ้าภาพงานศพคืนละ 5,000 บาท และจ่าย

ให้ต�ารวจคืนละ 10,000 บาท เป็นต้น

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม

 บ่อนงานศพได้ท�าให้งานศพกลายเป็นพ้ืนที่เล่นการพนันอย่าง

เปิดเผย งานศพที่เจ้าภาพเคยจัดเพียง 3 หรือ 7 วัน ก็ขยายเป็น 10 วัน 

หรือมากกว่านั้น เนื่องด้วยมีเครือข่ายธุรกิจการพนันเข้ามาเชื่อมโยง 

เสนอผลประโยชน์ให้เจ้าภาพ เจ้าภาพซึ่งเดิมเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน ได้กลายเป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ ยิ่งมีการ

จัดงานศพนาน ก็หมายถึงรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้นจากวงพนัน และรายได้ 

ที่เพิ่มขึ้นของเจ้าภาพ รวมถึงจ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้นของการส่งส่วยให้ 

เจ้าหน้าที่รัฐ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นชัดที่สุดส�าหรับคนเล่นการพนัน

คือการละทิ้งงานจนท�าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานรับจ้างในพื้นที่ 

การน�าทรัพย์สินไปขายหรือจ�าน�าจ�านองจนหลุด เช่น ที่ดิน ที่อยู่อาศัย 

รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ และการกูห้นีจ้ากทมีปล่อยเงนิกูน้อกระบบ ซึง่เครอื

ข่ายธรุกจิการพนนัจดัเข้ามาให้บรกิารในบรเิวณบ่อนงานศพ ปัญหาเงนิกู้ 

นอกระบบเหล่านี้เป็นที่มาของปัญหาต่อเนื่องส�าหรับหลายๆ ครอบครัว 

เช่น ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้ลูก เกิดปากเสียง 

ในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงงานในครอบครัว ฯลฯ   

ในทางสงัคม การขยายตวัของบ่อนงานศพได้ส่งผลให้เกดิภาพ-



ลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน

ตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากการไปงานศพในชุมชน พ่อแม่จะพาเด็กไป

ด้วย เพราะไม่มีใครอยู่บ้าน การเล่นพนันอย่างเปิดเผยในงานศพท�าให้

เด็กค่อยๆ ซึมซับและท�าตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บ่อนงานศพแพร่

ระบาดจนท�าให้เกิดความชาชิน มีเด็กและเยาวชนเข้ามาเล่นการพนัน

ในบ่อนงานศพแทบจะทุกงาน และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรือ่ยๆ 

แย่ยิ่งกว่าน้ันคือ เกิดกรณีพระถูกญาติโยมติงว่าเทศน์นาน 

ขัดจังหวะเวลาในการเล่นพนัน และพระที่ไม่อนุญาตให้เปิดบ่อนในงาน

ศพ ซึ่งจัดในเขตวัด ถูกร้องเรียนจนบางรูปต้องย้ายออกจากชุมชน โดย

กรณีร้ายแรงที่สุดคือ เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งต่อต้านการเล่นพนันในงาน

ศพ เล่นพนันในวัด ถูกคุกคามถึงขั้นไล่ยิง และในที่สุดก็ไม่สามารถจ�าวัด

ต่อไปได้ พระสงฆ์ทีต้่องการใช้สถาบนัศาสนาเข้ามาแสดงบทบาทในการ

แก้ไขปัญหา เหน็ว่าพระสงฆ์จะท�าหน้าทีไ่ด้ ต้องมคีนดแูลความปลอดภยั

ให้พระด้วย 
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วิเศษ สุจินพรัหม 
นักวิจัยอิสระ, ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล�าพูน

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“ไก่ชน: จากการละเล่นสู่การพนัน”

รงค์ บุญสวยขวัญ

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“วัวชน: ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’”

สดใส สร่างโศรก

นักวิจัยอิสระ 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน”

นนท์ พลางวัน

นักเขียน

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน”

ประวัติผู้เขียน



วศิน ปัญญาวุธตระกูล

หวัหน้าภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และผูอ้�านวยการสถาน

อารยธรรมโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“เรือยาว: เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับการพนัน”

สุพรรณี เกลื่อนกลาด

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“เรือยาว: เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับการพนัน”

วัชระ ศิลป์เสวตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ

“บ่อนงานศพ: เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย”



สืบค้นข้อมูลเพื่มเติมได้ที่

www.gamblingstudy-th.org

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ 

www.facebook.com/gamblingstudy
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หนังสือเรื่อง พนันพื้นบ้าน: การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถี

ชมุชน เป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัการพนนัทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการ

ศกึษาวจิยัในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 โดยมวัีตถปุระสงค์ส�าคญัเพ่ือศกึษา

บทบาทของธุรกิจการพนันต่อวิถีวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สืบทอด

กันมานาน  

การสบืทอดวฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิซึง่ด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง 

ถูกขยายความมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ มีผลให้ธุรกิจการพนันมีการเติบโตและขยายตัว

เข้าไปในพืน้ทีต่่างๆ เพิม่มากขึน้ จงึไม่ใช่เร่ืองแปลกทีส่ดุท้ายการส่งเสรมิ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจึงถูกแทรกด้วยธุรกิจการพนัน

งานศึกษาเรื่อง “ไก่ชน: จากการละเล่นสู่การพนัน” สะท้อนภาพ

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี การชนไก่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 

เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเพณีชนไก่เพ่ือความสนุกสนาน

ค�ำปรำรภ



บนัเทงิ ทัง้ในไทย ลาว พม่า กัมพชูา เวยีดนาม อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์  

ในอดตี การชนไก่จะมกีารวางเดมิพนั เพือ่เป็นรางวลัส�าหรบัเจ้าของไก่ชน

ที่ชนะ แต่ในปัจจุบัน การพนันรอบเวทีชนไก่มีจ�านวนเงินที่สูงกว่าเงิน

เดิมพันหลายเท่า เช่นเดียวกัน “วัวชน: ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’” ซึ่งแต่เดิม

จะมีการจัดแข่งววัชนเฉพาะในงานประเพณสี�าคญั แต่ต่อมาการอนญุาต

ให้เปิดบ่อนววัชนอย่างเป็นกจิจะลกัษณะ มผีลให้การแข่งววัชนมปีริมาณ 

ที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ว่าต้องการอนุรักษ์วัวพันธุ์พ้ืนเมือง 

การแข่งขันถูกจัดท�าให้เป็นระบบแบบธุรกิจเพื่อดึงดูดผู้ชมหรือนักพนัน

เข้าสู่สนาม วงเงินพนันจึงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

“บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน” บุญบั้งไฟเป็นประเพณีบุญ

เดือน 6 ในฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน เป็นการท�าบุญในวันวิสาขบูชา 

และมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน ซึ่งเชื่อว่าจะท�าให้ฝนฟ้าตกตาม

ฤดกูาล ต่อมาได้มกีารแข่งขนับัง้ไฟเพือ่หาเงนิเข้าวดั การพนนัจงึเริม่เข้า

มามีบทบาทมากขึ้น การจัดแข่งบั้งไฟขยายตัวจากการจัดเพียงเดือน 6 

เพื่อหาเงินเข้าวัด เป็นการจัดแข่งบั้งไฟเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ทุก

เดือน และกลายเป็นการลักลอบจัดแข่งบั้งไฟเพ่ือการพนันหลายวัน 

ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะในจังหวัดทางอีสานใต้  

ใน “เรอืยาว: เมื่อวิถอีนุรกัษ์ปะทะกบัการพนัน” การแขง่เรอืเป็น

ประเพณีส�าคัญในอดีต เพราะชุมชนต่างๆ ต้องอาศัยเรือในการเดินทาง

สญัจร โดยการจดัแข่งเรอืมกัจะท�าในประเพณงีานบญุส�าคญัประจ�าปีของ

ท้องถิ่น ต่อมาเมื่อการเดินทางทางน�้ามีความส�าคัญลดลง ประเพณีการ

แข่งเรือกล็ดความส�าคญัลง ต่อมาได้มกีารรือ้ฟ้ืนการแข่งเรอืเพือ่ส่งเสรมิ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีเก่าแก่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว การพนันก็ได้แทรกเข้าสู่วิถีการแข่งเรือ และธุรกิจการพนัน 

ก็มีบทบาทมากขึ้นในการจัดการแข่งเรือ

พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน     5 



6      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

“บ่อนงานศพ: เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย” การจัดงานศพ

เป็นประเพณีการท�าบุญให้กับผู้เสียชีวิต และในช่วงเวลากลางคืนมักจะ

มีผู้เฝ้าหรืออยู่เป็นเพื่อนศพ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะหากิจกรรมท�าในยาม

ค�่าคืน เช่น อาจจะมีการเล่นพนันกันเองบ้าง ธุรกิจการพนันได้อาศัย 

ช่องว่างนี้เข้ามายึดพื้นที่ในการด�าเนินการ โดยท�าให้ธรรมเนียมปฏิบัติ

กลายเป็นบ่อนการพนัน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันหวังว่างานวิจัยเหล่านี้จะท�าให้ทุก

ภาคส่วนของสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ถึงปัญหาจาก

ธุรกิจการพนันที่แทรกซึมเข้าสู่วิถีประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมเกิด

ความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการที่จะต้องพินิจพิจารณา

การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย และ 

สามารถควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

               

    นวลน้อย ตรีรัตน์

     ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาปัญหาการพนนั
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การพนนัพืน้บ้าน หมายถงึการเล่นการพนนัในหมูช่าวบ้าน โดย

อาศัยการละเล่นบางอย่างทีม่อียูเ่ดิมเป็นช่องทาง พร้อมกบัการดดัแปลง

การละเล่นนัน้โดยน�ากฎเกณฑ์การพนนัมาประยุกต์กบักฎเกณฑ์การละ

เล่น ต่อมาการพนันพื้นบ้านมีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม เม่ือผนวกกับนโยบายของรัฐ ท�าให้การละเล่น

พื้นบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการพนันในที่สุด

การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากมันถูกพิจารณาว่าส่งผล 

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และขัดต่อศีลธรรมที่สังคม

ยึดถือ 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 จ�าแนกการพนัน

เป็นสองบัญชี คือบัญชี ก. และบัญชี ข. โดยการพนันในบัญชี ก. คือการ

เล่นที่ผิดกฎหมาย เช่น ไฮโลว์ ไพ่สามใบ การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ 

ฯลฯ แต่หากรัฐบาลเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะอนุญาต ก็อนุญาตให้เล่น

ได้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา  

ส่วนการพนนัในบญัช ีข. นัน้จดัให้มขีึน้ได้ เมือ่รฐัมนตร ีเจ้าหน้าที ่



หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้  

หรือมีกฎกระทรวงอนญุาตให้จดัขึน้โดยไม่ต้องมใีบอนญุาต เช่น การเล่น

ต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งรวมถึงการ “ชนไก่”

แม้ว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อ

ควบคุมการพนัน แต่การพนันก็มิได้ลดลง และนับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ดังกรณีการพนันชนไก่ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ การขยายตัวของ

การพนันชนไก่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายควบคุมการพนันที่มีอยู่นั้นไม่

สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิในสงัคมไทย กล่าวคือ ยังมองการชนไก่

เป็นการมัว่สมุเล่นการพนนั การชนไก่เป็นการทรมานสตัว์ เป็นกจิกรรมที่

สมควรยกเลกิ ขณะทีค่นในวงการไก่ชนมทีศันคตไิปในทางตรงข้าม โดย

เห็นว่าการชนไก่เป็นการสบืทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ เป็นการอนรุกัษ์สาย

พันธุ์ไก่ชนไทยไม่ให้สูญหาย 

นอกจากนี้ การชนไก่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

คนในชุมชน รวมทั้งเป็นความสนุกสนานบันเทิงของคนกลุ่มหนึ่ง ส่วน

การเล่นการพนนัชนไก่นัน้เป็นของธรรมดา โดยเป็นเพียงการสร้างความ

ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น

วิถีไก่ชน

 

 การชนไก่เป็นกิจกรรมที่ปรากฏในทุกส่วนของโลก เฉพาะใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการชนไก่ทั้งในไทย ลาว พม่า อินโดนีเซีย 

เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ 

มกีารสนันษิฐานว่ามนษุย์สงัเกตเหน็พฤตกิรรมของไก่ป่าตวัผูท้ี่

ไก่ชน : จากการละเล่นสู่การพนัน     13 
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ต่อสูก้นัเพือ่ปกป้องอาณาเขตและเพือ่แย่งชงิตวัเมยี มนษุย์จงึน�าไก่ป่ามา

เลี้ยง และน�ามาต่อสู้กันเพื่อความสนุกสนานบันเทิง

ผู้ที่ศึกษาการพัฒนาจากไก่ป่าเป็นไก่บ้านและไก่ชน อธิบาย

ว่าพื้นฐานของการชนไก่ก็คือคน เนื่องจากก่อนการน�าไก่เข้าสู่สังเวียน 

ผู้เลี้ยงคือผู้ที่คัดสรรไก่ที่น�ามาเลี้ยง และรับผิดชอบการฝึกฝนเล้ียงดู 

นอกจากรู้จักนิสัยและเชิงชนของไก่แล้ว ผู้เลีย้งยังต้องมคีวามเชี่ยวชาญ

ในการสังเกตลักษณะของไก่ฝ่ายตรงข้าม เพ่ือน�ามาเปรียบเทียบกับไก่

ของตน ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยส�าคัญของการแพ้-ชนะ 

ในสังคมเกษตรกรรมของไทย การชนไก่เป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชุมชน มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการ

พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ ในเวลาต่อมา เมื่อ

การชนไก่เป็นมากกว่าการละเล่น โดยมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง การ

ละเล่นพื้นบ้านชนิดนี้จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หลังจากมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

ในประเทศไทย การเลี้ยงไก่ชนนั้นแพร่หลายในแถบภาคเหนือ 

เนื่องจากนโยบายของนักการเมือง ซึ่งมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการพนัน 

จากค�าบอกเล่าของนกัเลงไก่ชนในจังหวดัล�าพูน การส่งเสรมิการ

เลี้ยงไก่ชนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในฐานะสินค้าชนิดหนึ่งของ

โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเพิ่มมูลค่าของไก่ได้นับ

ร้อยเท่า ไก่ชนจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีอนาคต เมื่อบวกรวมกับบทบาท

ของนกัการเมอืงท้องถิน่ นกัดนตรทีีม่ชีือ่เสยีงระดบัประเทศ และนกัธรุกจิ 

วงการไก่ชนจึงคึกคักมากขึ้น

การชนไก่นิยมจัดในฤดูร้อน โดยมีสังเวียนหรือ “บ่อนชนไก่” 

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งบ่อนที่ได้รับอนุญาต (บ่อนถูกกฎหมาย) 

และบ่อนท่ีไม่ได้รับอนุญาต (บ่อนเถื่อน) ส�าหรับจังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดล�าพูน พบว่ามีบ่อนชนไก่ทั้งหมด 38 แห่ง (เป็นบ่อนถูกกฎหมาย 



11 แห่ง) และ 28 แห่ง (เป็นบ่อนถูกกฎหมาย 18 แห่ง) ตามล�าดับ

เมื่อการชนไก่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมาย (ในบ่อนที่ได้รับ

อนุญาต) ไก่ชนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักสู้ จึงกลายเป็นปัจจัย

ส�าคัญของการเล่นการพนันในยุคปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ไก่ชน

ถูกท�าให้เป็นอุปกรณ์ (ที่มีชีวิต) ส�าหรับการเล่นการพนันในยุคปัจจุบัน

เมื่อเข้าสู่ยุคการพนันเต็มตัว ไก่ที่จะเป็นไก่ชนจึงต้องมีทั้งความ

เก่งและความงาม ดังนัน้ การคดัเลอืกไก่ชนจงึต้องพิถพิีถนัเป็นพิเศษ ซึง่

ลกัษณะของไก่ทีเ่หมาะจะเป็นไก่ชน กม็าจากภมูปัิญญาและประสบการณ์

ที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา

ลักษณะเด่นของไก่ที่จะเป็นไก่ชน มีดังนี้

• กระดกูใหญ่ ไก่ทีม่กีระดกูใหญ่ เป็นไก่ทีแ่ขง็แรงและมนี�า้อด

น�้าทน การมีโครงกระดูกที่ใหญ่ ก็เหมือนกับมีปอดขนาดใหญ่ ท�าให้มี

ลมหายใจผ่านเข้า-ออกได้มาก จึงไม่เหนื่อยง่าย

• หน้าอกใหญ่ ไก่ทีห่น้าอกมรีปูร่างคล้ายหวัใจหรือใบโพธิ ์และ

มกีระดกูหน้าอกทีแ่ขง็แรงและยาว เป็นไก่ทีท่รงพลงั สามารถต้านแรง

ปะทะจากคู่ต่อสู้ได้ดี

• นิ้วและอุ้งเท้า ไก่ตัวใดมีนิ้วก้อยตีบหรือเอนเข้าหานิ้วกลาง

มาก ไก่ตัวนั้นจะยืนไม่มั่นคง เพราะนิ้วก้อยไม่ได้รับน�้าหนักขณะที่

ปะทะกับคู่ต่อสู้ ไก่ที่มีนิ้วสั้นและโต หรือมีนิ้วก้อยสั้นแต่ใหญ่ เวลายืน 

แข้งกางออก เดินดี หลักดี ถือว่าเป็นไก่ที่มีก�าลัง กระโดดได้ดี เป็นไก่

ที่ตีได้หนักหน่วงรุนแรง ไก่ที่อุ้งเท้าแฟบ จะรับน�้าหนักตัวได้ดีเวลา

เคลื่อนไหว เพราะนิ้วเท้าสัมผัสกับพื้นตลอด การยืน เดิน และวิ่ง จึง

ท�าได้ดี 

ในความเป็นจริง ไม่มีไก่ตัวใดที่มีคุณลักษณะเด่นครบถ้วน 

ไก่ชนส่วนใหญ่จะมีลักษณะดีและไม่ดีคละเคล้ากัน
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บ่อนชนไก่: 
โครงสร้างและการจัดความสัมพันธ์

องค์ประกอบของการพนนัชนไก่ประกอบด้วย บ่อนชนไก่ ซุม้ไก่ 

(เจ้าของไก่) คนเล่นการพนนั (เจ้าของบ่อน เจ้าของซุม้ มอืน�า้ เจ้าของไก่ 

ผูช้ม) และผูช้ม ในบรรดาองค์ประกอบทัง้หมด บ่อนชนไก่มบีทบาทส�าคญั

ในฐานะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ โดยทุกองค์ประกอบ 

มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีกฎกติกา ข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ที่ได้รับการยอมรับ 

การพนนัชนไก่ไม่มเีจ้ามอืรบัแทง และบ่อนชนไก่มหีน้าทีจ่ดัการ

ชนไก่และอ�านวยความสะดวกให้กบัผูท้ีเ่ข้าบ่อนเท่านัน้ โดยไม่เกีย่วข้อง

กับการเล่นการพนัน

ในปัจจุบัน บ่อนชนไก่ไม่เพียงท�าหน้าที่จัดให้มีการชนไก่ แต่ยัง

เป็นสถานที่ที่สามารถเล่นการพนันได้โดยถูกกฎหมาย ภายใต้พระราช-

บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552

พัฒนาการของบ่อนชนไก่ในสังคมภาคเหนือตอนบน 

บ่อนชนไก่ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอ�าเภอรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่

และล�าพูน ซึ่งเป็นผลโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นที่ อันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ประเพณีของผู้คน การชนไก่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนมาตั้งแต่อดตี 

กเ็ป็นกจิกรรมหนึง่ทีแ่ปรเปลีย่นรปูแบบ จดุประสงค์ และเนือ้หาสาระ เพือ่

ตอบสนองสังคมทุนนิยม-บริโภคนิยม 



การชนไก่ในวิถีชุมชนเกษตรกรรม

การชนไก่มคีวามสัมพนัธ์กบัวถิชีมุชนเกษตรกรรม โดยหลงัจาก

การเก็บเกี่ยว ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการชนไก่เพื่อสร้าง

ความสนุกสนานภายในชุมชน เรียกกันว่า “ชนกินตัว” ซึ่งหมายความว่า

เมื่อไก่ตัวใดแพ้ก็จะถูกท�าเป็นอาหาร และน�าไปแบ่งปันกัน 

การชนไก่ในลักษณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความบังเทิง การ

ชนไก่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หรือ

เป็นการใช้โอกาสนีท้�าการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท การชนไก่จงึเป็นการเชือ่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน นอกจากนี้ การ

ชนไก่ยังเป็นโอกาสของการจับกลุ่มสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ไก่ การเล้ียงดู สมุนไพรรักษาโรคไก่ การฝึก

ซ้อมไก่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนไก่ 

สมยัก่อน ไก่ชนไม่ใช่เรือ่งของความสนใจส่วนบคุคล แต่เป็นเรือ่ง

ของชมุชนย่านถิน่ ท�าให้ชมุชนย่านถิน่มชีือ่เสยีงในฐานะทีม่ไีก่ชนพนัธุด์ี 

วิถีไก่ชนในบ่อนชนไก่ 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือตอน

บน จากวิถีเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ สู่เกษตรกรรมแผนใหม่ที่ขึ้นอยู่กับ

กลไกตลาด เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีจังหวัด

เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง พร้อมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการ

เลีย้งไก่ชน รวมทัง้การส่งเสรมิการเล้ียงไก่ชนเป็นสตัว์เศรษฐกจิ นบัตัง้แต่

ช่วงหลังปี 2540 เป็นต้นมา ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของบ่อนชนไก่ 

ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
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นอกจากเกษตรกร แรงงานรับจ้างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าบ่อน

ชนไก่ การขยายเมืองเข้าสู่พื้นที่ชนบท การกว้านซื้อที่ดิน การขยาย

ถนนเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแถบอ�าเภอสันก�าแพง ซึ่งเป็นแหล่ง

สนิค้าหตัถกรรม และทีส่�าคญัก็คอืการท่องเทีย่วและการบรกิารได้กระตุน้

ให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร การผลิต

และจ�าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก ท�าให้แรงงานจากภาค

เกษตรกรรมมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้มีความ

ต้องการแรงงานมากขึ้น ยังสง่ผลต่อการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จาก

ทีด่นิเพือ่การเพาะปลกู เมือ่เศรษฐกจิขยายตวั แต่รฐัไม่ได้ควบคุมการใช้

ที่ดิน โดยปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเสรี ท�าให้ผู้คนละทิ้ง

อาชีพเกษตรกรรม 

การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน แรงงาน และรายได้ที่มากขึ้น ใน

พื้นที่แถบชานเมืองเชียงใหม่และล�าพูน ส่งผลต่อวิถีการชนไก่ กล่าวคือ 

จากการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน กลายเป็นการชนไก่เพื่อการพนัน 

ขณะเดียวกันก็มีบ่อนชนไก่เกิดขึ้นมากในแถบนี้ จากการที่ชาวนา

ชาวสวนกลายเป็นแรงงานรับจ้าง 

จากกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในช่วงหลงัการเกบ็เกีย่ว การชนไก่กเ็ปลีย่น

เป็นกิจกรรมในวนัหยดุ การเกดิขึน้ของบ่อนชนไก่ในระยะนีจ้งึสอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบ้านซึง่กลายเป็นแรงงานรบัจ้าง โดย

บ่อนชนไก่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ซึ่งเป็น

วันหยุดงานของแรงงานรับจ้าง

ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่ให้อ�านาจผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการต้ังบ่อนชนไก่ในพ้ืนที่ ประกอบกับ

นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า

ของไก่ชน ในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาความรู้ที่อยู่คู่กับชุมชน ชาวบ้านบาง



ส่วนจึงอาศัยนโยบายของรัฐเป็นโอกาส โดยยื่นเอกสารขอตั้งบ่อนชนไก่ 

ท�าให้เกิดบ่อนชนไก่ขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

แต่เดิม การชนไก่จะถูกควบคุมโดยชุมชน กล่าวคือ ผู้ที่จะชน

ไก่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน และการชนไก่ก็มีเวลาและสถานที่

แน่นอน แต่เมือ่มบ่ีอนชนไก่ ท�าให้การชนไก่ถกูแยกออกจากการควบคมุ

ของชุมชน เนื่องจากการตั้งบ่อนชนไก่ไม่ต้องขออนุญาตจากชุมชน 

เจ้าของบ่อนจงึอาจเป็นคนต่างถิน่ และชมุชนกไ็ม่สามารถตรวจสอบหรอื

ดแูลบ่อนได้ ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารพนนั การควบคุมดแูลบ่อนชนไก่

นั้นเป็นอ�านาจของต�ารวจ 

บ่อนชนไก่ได้รบัความนยิมจากชาวบ้านมากขึน้ เพราะเป็นแหล่ง

ที่เล่นการพนันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกต�ารวจจับ นอกจากนี้ บ่อน 

ชนไก่ยังช่วยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ชนมากขึ้น เพราะบ่อนชนไก่แต่ละ

แห่งแข่งขันกันน�าไก่ชนมาเปรียบ ซึ่งจะช่วยดึงคนเข้าบ่อน อันหมายถึง

บ่อนก็จะมีรายได้มากขึ้น

ธุรกิจการพนันชนไก่ 

ในยุคนี้ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนและการชนไก่มีความคึกคัก

เป็นอย่างยิ่ง มีการตั้งกลุ่มและชมรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินขึ้นไป

จนถึงระดับชาติ จากการเข้ามาของนักธุรกิจ นักดนตรีชั้นน�า ดารา 

นักแสดง และนักการเมือง ท�าให้วงการไก่ชนมีพื้นที่ในสังคม 

ต่อมา เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2547 จึงมีการสั่ง

ปิดบ่อนชนไก่ และมีการก�าจัดสัตว์ปีกในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดที่มีการ

ระบาด อีกทั้งมีการเสนอให้เลี้ยงไก่ชนในระบบฟาร์มแบบปิด เช่นเดียว

กบัการเลีย้งไก่ไข่และไก่เนือ้ มาตรการดงักล่าวของรฐับาลมุง่ปกป้องกลุ่ม

ธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงไก่ชน 
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ในเวลาต่อมา หลังจากวิกฤตไข้หวัดนก จึงมีการแก้ไขกฎ

ระเบียบการขออนุญาตเปิดบ่อนให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการ

ต้ังกรรมการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตเปิดบ่อน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ 7 ฝ่าย มีนายอ�าเภอเป็นประธาน และมีปศุสัตว์อ�าเภอเป็นผู้

ตรวจสอบและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด และก�าหนด

ให้บ่อนต้องปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด มีอ่างล้างเท้าด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือ

โรค ที่ส�าคัญคือบ่อนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดได้ในยุคนี้ มีระบบการจัดการ

แบบธุรกจิการพนนั โดยเจ้าของบ่อนเป็นนกัธรุกจิ บ่อนบางแห่งในอ�าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอเมืองล�าพูน มีนักธุรกิจมารับ

ช่วงด�าเนินกิจการแทนเจ้าของบ่อน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน และ

บ่อนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองทั้งใน

ระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิหรอืไม่กเ็ป็นของนกัการเมอืงโดยตรง รวมถึง

เจ้าของบ่อนบางรายก็ผันตัวเป็นนักการเมืองในภายหลัง

ขณะเดียวกัน ที่ตั้งของบ่อนก็อยู่ในจุดที่มีการคมนาคมขนส่ง

สะดวก เพื่อให้นักพนันจากต่างจังหวัดเดินทางมาเล่นการพนันมากขึ้น 

ในกรณจีงัหวดัล�าพนู บ่อนชนไก่มอียูห่นาแน่นในอ�าเภอเมอืงล�าพูน และ

มีบ่อนชื่อดังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

การขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคเหนือนั้นสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงการผลิตในภาคการเกษตร ชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่

และล�าพนูหนัไปปลกูล�าไยแทนการท�านามากขึน้ การปลูกล�าไยต้องการ

แรงงานน้อย และใช้แรงงานในช่วงเวลาสัน้กว่าการท�านา ท�าให้มแีรงงาน

ในจงัหวดัล�าพนูและเชยีงใหม่เพยีงพอส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม ชาวบ้าน

ในหมูบ้่านทีอ่ยูร่อบนิคมฯ ขายท่ีดนิไปเกือบหมด เหลอืเพยีงทีด่นิส�าหรบั

อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน คนหนุ่มสาวก็หันไปท�างานในนิคมฯ มากขึ้น 



การเลียนแบบวิถีชีวิตและค่านิยมแบบคนเมือง โดยการใช้

เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการพักผ่อน บ่อนชนไก่ที่ตั้งอยู ่รอบนิคม

อตุสาหกรรมจงึเป็นสถานทีห่นึง่ทีค่นงานใช้เป็นแหล่งพกัผ่อน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนงานชาย คนงานในนิคมฯ ส่วนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด เมื่อ

ถึงวันหยุดก็จะเข้าบ่อน ดังนั้น บ่อนชื่อดังในเชียงใหม่และล�าพูนจึงปรับ

เวลาชนไก่ให้ตรงกับวันหยุดของคนงาน เพื่อเอื้อให้คนงานและนักพนัน

จากต่างถิ่นมาเล่นการพนันได้สะดวก โดยเวลาชนไก่จะเริ่มตั้งแต่หัวค�่า

จนถึงตีสามของวันต่อมา 

การที่คนงานเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญของบ่อน ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะคนงานมรีายได้ประจ�า และมปีระสบการณ์การเล่นพนนัไก่ชนน้อย 

จึงมักกล้าได้กล้าเสีย ไม่รอบคอบ ท�าให้ตกเป็นเหยื่อของบรรดาเซียน

และเจ้าของบ่อน นอกจากนี้ บ่อนชนไก่ยังใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด เช่น  

มีการลดแลกแจกแถมส�าหรับคู่ไก่ที่มีเงินเดิมพัน 220,000 บาทขึ้นไป  

มีการบันทึกภาพการชนไก่แจกให้กับเจ้าของไก่ หรือเผยแพร่คู่ชนที ่

ดุเดือดผ่านเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดเจ้าของไก่ที่ต้องการวางเงินเดิมพันสูงๆ 

อันหมายถึง “ค่าน�้า” (ร้อยละ 10 ของเงินเดิมพัน) ที่มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบ

ชุมชนชนบทเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง การชนไก่ซึ่งอิงอยู่

กับวิถีเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นการพนันชนไก่ มีบ่อนชนไก่เกิดขึ้นใน

ชมุชน และมกีารชนไก่ตลอดทัง้ปี ซึง่สอดคล้องกบัวถิชีีวติแบบเมอืง การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจงึไม่ได้ท�าให้การชนไก่หมดไป แต่น�ามาสูธ่รุกจิการ

พนันที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการบาง

ส่วน ซึ่งตักตวงผลประโยชน์จากการชนไก่ รวมถึงจัดการและควบคุม

บ่อนชนไก่โดยตรง
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ในปัจจุบัน การเลี้ยงไก่ชนเป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชน 

ทั้งเลี้ยงไว้เพื่อปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อ เพราะไก่ชนมีรูปร่างใหญ่กว่าไก่

ทั่วไป เลี้ยงไว้เพื่อน�าไปชนในบ่อนชนไก่ หรือเลี้ยงไว้เพื่อน�าไปขาย  

การเลี้ยงไก่ชนในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ดังนี้

• เลี้ยงแบบชาวบ้าน เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ 

ไก่ทีเ่ลีย้งมทีัง้ไก่ชนและไก่เนือ้ จากนัน้จงึสงัเกตไก่ทีจ่ะน�ามาเลีย้งเป็น

ไก่ชน การเล้ียงไก่ชนของชาวบ้านมแีรงจงูใจมาจากความรักความชอบ

ในลักษณะรูปร่างและนิสัยจิตใจรักการต่อสู้ของไก่ชน หรือได้คลุกคลี

กับไก่ชนมาตั้งแต่เด็ก

• เลี้ยงแบบซุ้ม ซุ้มไก่เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ชนเพื่อการพนัน 

โดยเฉพาะ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีทีมงานคอยดูแลและ

ฝึกซ้อมไก่ โดยทั่วไป เจ้าของไก่จะเป็นเจ้าของซุ้ม และเป็นผู้เสาะหา

ไก่ชนด้วยตัวเอง หรือมีทีมงานเป็น “แมวมอง” ไก่ชนตามบ่อนหรือ 

ที่เลี้ยงตามหมู่บ้าน

• เลี้ยงแบบฟาร์ม จุดมุ่งหมายของการเลี้ยงไก่ชนแบบฟาร์ม 

คือการท�าธุรกิจซื้อ-ขายไก่ชน มูลค่าหรือราคาของไก่ชนนั้นขึ้นอยู่กับ

ประวัติการชนในสังเวียน ถ้าชนชนะในบ่อนดังมีชื่อเสียง ไก่ชนตัวนั้น

ก็จะมีราคาแพงขึ้น มีคนอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ เจ้าของฟาร์มจึงต้อง

แสวงหาไก่ชนตามบ่อนหรือซุ้มมาเพาะพันธุ์ ไก่ชนที่เป็นพ่อพันธุ์มัก

เป็นไก่ที่ปลดระวาง คือไก่ที่ชนในสังเวียนมาได้ 3 ปี หรือเป็นไก่เก่ง 

ท่ีพิการจากการชน ไม่สามารถชนในสังเวียนต่อไปได้ เจ้าของไก่จึง

เลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ หรือขายให้กับเจ้าของฟาร์ม



ลักษณะและความสัมพันธ์ของบ่อนชนไก่

บ่อนชนไก่เกิดจากการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของการชนไก่ 

ขณะเดยีวกนักเ็ปลีย่นแปลงไปตามความสมัพนัธ์กบับคุคล ความสามารถ

ของไก่ และจ�านวนคนดู-คนเล่นการพนัน ดังนั้น บ่อนชนไก่จึงมีความ

หลากหลายตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น

ตารางที่ 1 ลักษณะของบ่อนชนไก่แต่ละประเภท
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บ่อนป่า

ในสภาพชมุชนบ้านป่าทีว่ถิชีวีติผกูพนักบัธรรมชาต ิท�านาน�า้ฟ้า 

ท�าไร่ท�าสวนเพื่อการบริโภค และผู้คนในชุมชนมีความเชื่อเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินชีวิตร่วมกัน การชนไก่นั้นเป็นไปเพื่อความสนุกสนาน

บันเทิง โดยมักจะจัดขึ้นในช่วงหลังการเกี่ยวข้าวและในประเพณีปีใหม่ 

ในเวลาต่อมา เมื่อการชนไก่ภายในชุมชนพัฒนาเป็นบ่อนการ

พนนั และต�ารวจเริม่ควบคมุการชนไก่ บ่อนแบบง่ายๆ ในสภาพแวดล้อม

ทีเ่ป็นบ้านป่า จงึถกูเรยีกว่า “บ่อนป่า” บางครัง้กถู็กเรยีกว่า “บ่อนวิง่” ซึง่

หมายถึงการที่ต้องเตรียมวิ่งหนีต�ารวจ เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตเปิด

บ่อนอย่างถูกต้อง 

ลักษณะของบ่อนป่าแห่งหนึ่งในต�าบลตะเคียนปม อ�าเภอ



ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน บ่อนจะอยู่ในบริเวณบ้านพัก ไม่มีที่นั่งส�าหรับ

ผู้ชม เพราะเป็นบ่อนขนาดเล็ก สังเวียนชนไก่บุด้วยผ้ายาง พื้นเป็นดิน

อัดแน่น มีคนเข้าบ่อนประมาณ 20 คน ไก่ที่น�ามาชนเป็นไก่ที่ชาวบ้าน

เลี้ยง ปกติบ่อนจะเปิดวันอาทิตย์ช่วงบ่าย หลังจากการถ่ายทอดสดการ

ชกมวยทางโทรทศัน์ โดยบางครัง้เจ้าของไก่ชนจะโทรศพัท์มาหาเจ้าของ

บ่อนเพื่อนัดหมายเวลาชนไก่

นอกจากการสร้างความบันเทิงให้กับคนที่มีเงินน้อย บ่อนป่ายัง

เน้นการคัดไก่ชนเพื่อน�าไปเข้าบ่อนที่ใหญ่กว่า โดยบ่อนป่าจะตั้งอยู่ใน

ละแวกเดียวกันกับบ่อนขนาดใหญ่ 

ส่วนวงเงินเดิมพันของบ่อนป่าจะอยู่ระหว่าง 220-5,500 บาท 

ขณะที่กติกามักจะไม่จ�ากัดยกหรือน�้าหนักของไก่ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

ระหว่างเจ้าของไก่ แต่กติกาบางอย่างก็อิงอยู่กับบ่อนขนาดใหญ่ ส่วน

การเล่นการพนันส่วนใหญ่เล่นด้วยเงินหลักสิบ

บ่อนป่าแทบทัง้หมดไม่ได้ขออนญุาต ด้วยเหตผุลว่าการตัง้บ่อน

ไม่ได้มุ่งหวังในเชิงธุรกิจ จึงไม่คุ้มที่จะขออนุญาต อย่างไรก็ตาม การจะ

ต้ังบ่อน กจ็�าเป็นต้องท�าข้อตกลงกบัต�ารวจในพืน้ที ่และต้องจ่ายส่วยเพือ่

ไม่ให้ถูกจับ

บ่อนบ้าน
 

บ่อนบ้านเกิดขึ้นในระยะเปลี่ยนผ่านของชุมชน เมื่อรายได้

ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนมาจากนอกภาคเกษตรกรรม การชนไก่จึง

เปลีย่นแปลงไปตามวถิชีวีติของคนในชมุชน ขณะเดยีวกนักม็หีน่วยงาน 

ของรัฐเป็นผู้ควบคุมการตั้งบ่อน ภายใต้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 

บ่อนบ้านทีท่�าการศกึษา ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2535 มเีนือ้ทีป่ระมาณ 1 ไร่ 
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ต่อมาถูกปิดเมื่อปี 2547 จากการระบาดของไข้หวัดนก และเปิดอีกครั้ง

เมือ่ปี 2552  การเปิดบ่อนอีกคร้ังเนือ่งจากมกีารปรกึษาหารอืกนัระหว่าง

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่าน (อสม.) ประธานแม่บ้าน พ่อหลวง 

อดีตก�านัน และสมาชิกสภาเทศบาล โดยในขณะนั้นมีการอนุญาตให้

บ่อนที่ถูกปิดในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เปิดด�าเนินการต่อได้ 

จึงมกีารพิจารณาอาคารสถานที่ของบ่อนแห่งนี้ ซึ่งปรากฏวา่ยังสามารถ

ใช้การได้ อีกทั้งมีชาวบ้านที่มีความสามารถในการบริหารจัดการบ่อน 

ชนไก่ ประกอบกับต้องการใช้บ่อนชนไก่เป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับ

คนในชมุชน จงึมมีตใิห้เปิดบ่อนอีกครัง้ โดยซือ้ใบอนญุาตราคา 180,000 

บาท จากอดีตเจ้าของบ่อนคนหนึ่ง 

ส�าหรบัวงเงนิเดมิพนัของบ่อนบ้านจะอยู่ระหว่าง 1,100-55,000 

บาท สาเหตุที่ช่วงวงเงินเดิมพันห่างกันมาก เป็นเพราะบ่อนชนไก่บาง

แห่งมีสังเวียนชนไก่ 3 สังเวียน ซึ่งมีสังเวียนหลักอยู่ 1 สังเวียนส�าหรับ

คู่ไก่ที่วางเงินเดิมพัน 11,000 บาทขึ้นไป ส่วนอีก 2 สังเวียนติดป้ายไว้

ว่า “สนามประลองไก่” ส�าหรับรองรับคู่ไก่ที่วางเงินเดิมพันในระดับหลัก

พัน ขณะที่บ่อนชนไก่บางแห่งมีสังเวียนชนไก่ถึง 5 สังเวียน เพ่ือให้ 

เพียงพอกับจ�านวนไก่ที่น�ามาชน ซึ่งท�าให้บ่อนแห่งนั้นจัดการชนไก่ได้

หลายคู่พร้อมกัน อันหมายถึงรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย 

ในด้านการจัดการพื้นที่ภายนอกบ่อน จะใช้เป็นที่จอดรถ 2 จุด 

โดยคดิค่าจอดรถจกัรยานยนต์คนัละ 10 บาท ส่วนรถยนต์คนัละ 20 บาท 

ซึ่งค่าจอดรถนี้ไม่ได้เป็นรายได้เข้าบ่อน แต่จะเป็นรายได้ของเจ้าของที่ 

ที่อยู่ติดกับบ่อน ส่วนบริเวณรอบนอกติดกับบ่อนชนไก่อีกด้านจะมีร้าน

ขายอาหารและเครือ่งดืม่เปิดขายตัง้แต่เทีย่งวนัจนกระทัง่ประมาณเทีย่ง

คืน ขึ้นอยู่กับจ�านวนคู่ไก่ชนและจ�านวนยกที่ไก่แต่ละคู่ชนกัน โดยทั่วไป 

ไก่แต่ละคู่จะชนกัน 3 ยก ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กล่าวคือ ไก่จะชน

กัน 20 นาที พักให้น�้า 20 นาที ซึ่งเท่ากับ 1 ยก บวกกับเวลาเรียกไก่



เข้าสังเวียน ดังนั้น ถ้ามีคู่ไก่เข้าชนมาก ก็จะจัดชนพร้อมกันทุกสังเวียน  

ไก่ที่น�ามาชนส่วนใหญ่อยู่แถวอ�าเภอสันก�าแพงและอ�าเภอแม่ออน โดย

เลี้ยงแบบชาวบ้าน มีบ้างที่เลี้ยงแบบซุ้ม

บริเวณรอบบ่อนมีการจัดซุ้มเพื่อเป็นที่พักไก่ โดยบ่อนจะให้

บริการไฟฟ้า เตาไฟ และกระเบื้องโลหะให้ความร้อน  นอกจากนี้ การจัด

ซุ้มยังช่วยอ�านวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนไก่ ซึ่งเป็นมาตรการ

หนึ่งของการควบคุมไข้หวัดนก 

เน่ืองจากบ่อนแห่งน้ีต้ังอยู่ในท้องถิ่นที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างคนในชมุชนมาช้านาน คนท่ีเข้ามาในบ่อนชนไก่จงึรูจ้กัคุน้เคยกนั 

ทัง้เจ้าของบ่อน เจ้าของไก่ คนด ูคนเล่นพนนั บ่อนจงึกลายเป็นส่วนหนึง่

ของชุมชน ส่วนคนที่มาเล่นการพนันนั้นส่วนใหญ่เป็นมือสมัครเล่น การ

พนนัต่อรองจะอยูท่ีห่ลกัร้อย แต่การชนไก่แต่ละคูจ่ะมกีารต่อรองกนัหลาย

คร้ังและกบัหลายคน แม้ว่าจะต่อรองกนัในหลกัร้อย แต่เมือ่น�ามารวมกนั 

ก็มีเงินหมุนเวียนจ�านวนไม่น้อย

บ่อนบ้านส่วนใหญ่จะขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็น

หลักประกันความปลอดภัยให้กับนักพนัน หรือไม่ก็เป็นบ่อนที่มีนักการ

เมืองให้การหนุนหลัง ดังนั้น เจ้าของบ่อนจึงหลีกไม่พ้นที่จะต้องมีความ

สมัพนัธ์กบันกัการเมอืง นกัธรุกจิ หรอืข้าราชการ โดยจะต้องมกีารกนัเงนิ

จ�านวนหนึง่ส�าหรบัใช้รกัษาความสมัพนัธ์กบัคนเหล่านี ้เช่น การเล้ียงส่ง

หรือการเลี้ยงต้อนรับ 

บ่อนเมือง

 เป็นพัฒนาการของบ่อนชนไก่สู่ความทันสมัย หลังจากชุมชน

เปลีย่นแปลงกลายเป็นเมอืง (Urbanization)  บ่อนเมอืงเป็นของนกัธรุกจิ
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ซึ่งท�าธุรกิจการพนันโดยตรง และคนที่เข้าบ่อนก็เป็นนักพนันมืออาชีพ 

หรือ “เซียนพนัน” กระเป๋าหนัก 

บ่อนเมืองเป็นบ่อนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากผู้คนใน

วงการพนันไก่ชนว่าเป็นสถานที่ส�าหรับไก่ดังจากซุ้มใหญ่ มีวงเงิน 

เดิมพัน 100,000 บาทขึ้นไป และต้อนรับไก่ชนจากต่างภาค รวมทั้งเป็น

ที่รวมของนักพนันมืออาชีพจากทั่วประเทศ 

บ่อนเมืองมีอยู่ 2 แห่ง คือบ่อนชนไก่เกรดเอในอ�าเภอสันทราย 

จังหวดัเชยีงใหม่ และบ่อนชนไก่ทีอ่ยูใ่กล้กบันคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอื

ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าพนู ทัง้สองแห่งเป็นบ่อนถกูกฎหมาย และเปิดให้

ชนไก่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เจ้าของบ่อนเป็นทั้งนักการเมืองท้องถิ่น

และนักธุรกิจ วัตถุประสงค์ของบ่อนคือการท�าธุรกิจการพนันโดยเฉพาะ 

และต้อนรับนักพนันกระเป๋าหนักเป็นหลัก

บ่อนชนไก่เกรดเอมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่หน้าโครงการ

บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของโครงการก็คือเจ้าของบ่อน บริเวณทาง

เข้าบ่อนมีจุดที่ให้ผู้ชมจุ่มเท้าในน�้ายาฆ่าเชื้อโรค ภายในบ่อนแบ่งเป็น  

4 ส่วน คือส่วนสงัเวยีนชนไก่ ส่วนของทีพ่กัและให้น�า้ไก่ชน ส่วนของห้อง

ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน และส่วนของโรงอาหาร

ส่วนสังเวยีนชนไก่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คอืสงัเวยีนชนไก่แบบเปิด 

เรียกว่า “สนามประลองไก่” และสงัเวยีนชนไก่แบบห้องปรบัอากาศ เรยีก

ว่า “บ่อนห้องแอร์” ซึ่งมีการเก็บค่าเข้าชม 

สังเวียนชนไก่ภายนอกห้องปรับอากาศเป็นบ่อนปูนขอบสูง  

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ส่วนสังเวียนชนไก่แบบห้องปรับ

อากาศเป็นอาคารสูงสองชั้น มีบันไดขึ้นทางด้านข้าง อัฒจันทร์เป็นทรง

กลม มทีีน่ัง่ 6 ชัน้ โดย 2 ชัน้แรก เบาะทีน่ัง่เป็นสส้ีม ซึง่อยู่ใกล้กบัสงัเวยีน 

เป็นทีน่ัง่ส�าหรับแขกพเิศษหรือเซยีนพนนัมอือาชีพ ส่วนอกี 4 ช้ันทีเ่หลอื 

เบาะที่นั่งเป็นสีน�้าเงิน เป็นที่นั่งส�าหรับนักพนันทั่วไป 



ส�าหรับเซียนพนันกระเป๋าหนัก นอกจากคนในท้องถิ่น ก็มีคนที่

เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงราย ล�าปาง และแพร่ โดยมี

ทั้งมาเล่นการพนันโดยเฉพาะ และเดินทางมาพร้อมกับทีมงานจากซุ้ม

ไก่ ทั้งนี้ เซียนพนันส่วนใหญ่จะรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของบ่อน 

สังเวียนชนไก่ในห้องปรับอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

6 เมตร บริเวณขอบบุด้วยพลาสติก ปูพื้นด้วยใยสังเคราะห์ และมีที่นั่ง

ส�าหรับคนดูแลไก่ชน หรือ “พี่เลี้ยง” 

เหนือสังเวียนมีสายโซ่ห้อยลงมาจากเพดานส�าหรับคล้อง

อปุกรณ์ เช่น กระดาษช�าระ ถงัใส่ขีไ้ก่ ถงัใส่น�า้ยาฆ่าเชือ้โรคส�าหรบัจุม่เท้า

ไก่ก่อนชน และไมโครโฟน บริเวณผนังติดอัฒจันทร์ชั้นบนสุด มีจอภาพ

ระบบดิจิตอลบอกเวลาการแข่งขันในแต่ละยก จ�านวนยก และวงเงิน 

เดิมพันของไก่ชนแต่ละคู่

ส�าหรับด้านนอกของสังเวียนปรับอากาศ บริเวณทางเดินเข้า

บ่อน มีโต๊ะขายยาบ�ารุง อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับไก่ชนตั้งอยู่

สองฝั่งทางเดิน ก่อนถึงสังเวียนปรับอากาศจะเป็นห้องประชาสัมพันธ์

และรับลงทะเบียนไก่ชนหลังจากท�าการประกบคู่หรือเปรียบไก่ มีที่ชั่ง

น�้าหนักไก่ รวมทั้งเป็นที่วางเงินเดิมพันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบ่อนจะเก็บ

ร้อยละ 10 ของวงเงนิเดมิพนั นอกจากนี ้ฝ่ายประชาสมัพันธ์จะท�าหน้าที่

ประกาศรอบการชนไก่ เตรียมคู่ไก่ที่ขึ้นทะเบียนไว้คู่ถัดไป และประกาศ

ผลแพ้-ชนะของการชนไก่แต่ละคู่ ถัดออกไปด้านข้างมีที่พักส�าหรับทีม

งานจากซุ้มไก่ที่น�าไก่ชนมาจากที่ต่างๆ และเป็นพ้ืนที่ให้น�้าไก่หลังจาก

การชนแต่ละยก ส�าหรับโรงอาหารและพื้นที่ขายอาหารนั้นอยู่ด้านหลัง

ของสังเวียนปรับอากาศ

กจิกรรมภายในบ่อนมหีลายอย่าง ในบางมมุจะพบเจ้าของไก่ชน

ก�าลังเตรียมไก่ชนของตน และส�าหรับไก่ที่ชนเสร็จแล้วหรืออยู่ระหว่าง

การพักยก เจ้าของหรือทีมงานประจ�าซุ้มก็จะท�าการให้น�้าไก่ โดยการ

ไก่ชน : จากการละเล่นสู่การพนัน     29 
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นวด ประคบร้อน ให้อาหารเสริม เอาเสลดออกจากล�าคอไก่ หรือดูแล

รักษาบาดแผล 

การชนไก่จะแบ่งเป็นรอบ โดยท�าการชนไก่พร้อมกันทั้งสอง

สังเวียน คือสังเวียนในห้องปรับอากาศและสังเวียนนอกห้องปรับอากาศ 

มกีารก�าหนดวงเงนิเดมิพนัส�าหรบัสงัเวยีนในห้องปรบัอากาศ โดยคูท่ีเ่ป็น

ไก่ชนมฝีีมอืหรอืเป็นไก่เก่ง จะมวีงเงนิเดมิพันตัง้แต่หลักหมืน่จนถึงหลัก

แสน ส่วนไก่ชนที่มีฝีมือรองลงไปและมีวงเงินเดิมพันน้อยกว่าหลักหมื่น 

จะชนในสนามประลองไก่ ซึ่งถือเป็นการซ้อมเพื่อเปรียบฝีมือ

นอกจากการวางเงนิเดมิพนักบับ่อน กย็ังมีการต่อรองระหว่างผู้

ทีน่�าไก่มาชน รวมถงึระหว่างผูท้ีม่าชมการชนไก่ ซึง่การต่อรองนัน้ แต่ละ

คนจะมสีมดุส�าหรับบนัทกึว่าตนต่อรองกบัใครเป็นจ�านวนเท่าใด และเมือ่

รู้ผลแพ้-ชนะ ก็จะมีการจ่ายเงินระหว่างคนที่ต่อรองกัน 

การชนไก่จะชนกัน 8 ยก แต่โดยทั่วไป การชนไก่ทั้งในสังเวียน

นอกและในห้องปรับอากาศมกัจะชนกนัไม่ถงึ 8 ยก โดยใช้เวลาเพียง 5-6 

ยกก็จะรู้ผลแพ้-ชนะ ไก่ตัวที่แพ้จะวิ่งหนี กระโดดออกจากสังเวียน หรือ

ถูกไก่ตัวที่แข็งแรงกว่ากดหัว ไล่ตี หรือหากเจ้าของไก่เห็นว่าไก่ของตน

สู้ไม่ได้ และไม่อยากให้ไก่บาดเจ็บจนเกินไป หรือ “เสียไก่” ก็จะยอมแพ้

โดยการให้พี่เลี้ยงไปอุ้มไก่ของตนออกมาจากสังเวียน

 

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างบ่อนชนไก่ 

การด�ารงอยู่ของบ่อนชนไก่ทั้งสามประเภท คือบ่อนเมือง บ่อน

บ้าน และบ่อนป่า ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และพยายามลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  

 การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบ่อนชนไก่มี 3 ลักษณะ ดังนี้



• การเลื่อนระดับชั้นของไก่ชน  

ไก่ชนก็เหมือนกับนักมวยที่ต้องไต่เต้าจากเวทีงานวัดไปสู่เวที

ระดับภูธร และเข้าสู่เวทีมวยระดับชาติ แต่ไก่ชนไม่เหมือนนักมวยตรงที่

ไก่เป็นสตัว์ จงึไม่สามารถต่อรองกบัคนได้ ไก่ชนแต่ละตวัจ�าเป็นต้องผ่าน

สังเวียนบ่อนป่า แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปชนในบ่อนบ้านและบ่อนเมือง บ่อน

เมืองจงึต้องอาศยับ่อนป่าและบ่อนบ้านเป็นสงัเวยีนคดัสรรไก่เก่ง ไม่เช่น

นั้นบ่อนเมืองก็จะไม่มีไก่เก่งเข้าไปชน 

ตามปกต ิเจ้าของไก่ในพืน้ทีห่รอืเจ้าของซุม้ไก่จะน�าไก่ชนรุน่ใหม่

เข้าประลองฝีมอื เรยีกว่า “การจามไก่” เพือ่ให้ไก่ชินกบัเสยีงตะโกนเชียร์ 

โดยมีการพนันขันต่อเล็กน้อย เมื่อไก่ชนชนะได้ 2 ครั้ง หรือเห็นว่าไก่มี

ชั้นเชิงหน่วยก้านดี มีอนาคต ก็จะมีคนมาติดต่อขอซื้อไก่เพื่อน�าไปชน 

ในบ่อนบ้าน ซึ่งในกรณีที่เจ้าของไก่มีเงินไม่มากพอที่จะน�าไก่ไปชน

ในบ่อนบ้าน เจ้าของไก่ก็จะขาย แต่ในกรณีบ่อนป่าที่อ�าเภอทุ่งหัวช้าง 

จงัหวดัล�าพนู ชาวบ้านไม่ยอมให้ขายไก่ โดยร่วมกนัลงขนัวางเงนิเดมิพัน

ไปชนที่บ่อนบ้านในอ�าเภอลี้ซ่ึงอยู่ใกล้เคียง ไก่ที่น�าไปชนจึงเป็นเสมือน

ตัวแทนของชาวอ�าเภอทุ่งหัวช้าง

ด้วยระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว ท�าให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของ

ไก่เก่งไม่สามารถรกัษาไก่เก่งไว้กบัตวัเองได้ โดยไก่เก่งจะตกไปอยูใ่นมอื

เจ้าของซุ้มไก่ขนาดใหญ่หรือนักพนันที่มีฐานะร�่ารวย

• เวลาเปิดบ่อน  

แต่ละบ่อนจะเปิดคนละเวลา เพื่อจะได้ไม่เป็นการแย่งชิงลูกค้า

กัน การชนไก่จึงเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ เช่น บ่อนเมืองซึ่งมีอยู่สองแห่ง 

แห่งหนึง่เปิดวนัเสาร์ อีกแห่งหนึง่เปิดวนัอาทติย์ ส่วนบ่อนบ้านจะเปิดวนั

ธรรมดา ถงึแม้จะขดักบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยทีร่ะบวุ่าให้เปิดบ่อน

ชนไก่ได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

• เครือข่ายเจ้าของบ่อน  
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เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เครอืข่ายเจ้าของบ่อนเป็นการรวมตวั 

แบบหลวมๆ และมเีจ้าของบ่อนเมอืงเป็นแม่ข่าย เนือ่งจากมคีวามสมัพนัธ์

กบันกัการเมอืงตัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัชาต ิจงึมอี�านาจต่อรองกบั

ภาครัฐเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับบ่อน เช่น มาตรการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก 

ซึ่งมีการระดมเงินทุนจากแต่ละบ่อน และส่งตัวแทนเข้าร่วมเจรจา เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนมาตรการแก้ไขปัญหาที่เข้มงวดกับบ่อนมากเกินไป 

ส่วนวัน-เวลาเปิดบ่อนก็มีการต่อรองกับหน่วยงานราชการบาง

หน่วยไม่ให้เข้มงวดเกินไป โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความ

สัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ และมีการมอบสิ่งของเป็นการตอบแทน  

การจัดการบ่อนชนไก่

การจดัการทีด่ ีจะช่วยให้บ่อนชนไก่ยนืหยัดอยู่ได้ และมกี�าไรจาก

การด�าเนินกิจการ รวมถึงได้รับความเชื่อถือ ดังนั้น การบริหารจัดการ

ภายในบ่อนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

การจัดการบ่อนชนไก่นั้นมีทั้งส่ิงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

สิ่งที่ควบคุมได้ เช่น สถานที่ บรรยากาศ ที่นั่ง อาหาร การป้องกันไม่

ให้มีการท�าร้ายกันในบ่อน และการเชื่อมประสานให้ไก่ชนทุกตัวได้เข้า

สังเวียน ส่วนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ข้อบังคับตามกฎหมาย พฤติกรรม

ฉ้อฉลของนักพนัน และการจ�าเป็นต้องมีผู้มีบารมีคอยปกป้องคุ้มครอง 

ทั้งนี้ กิจกรรมการชนไก่ต้องมีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งต้องมีกติการองรับ และหากเกิดปัญหาขึ้นในบ่อน เช่น มีคน 

ไม่จ่ายเงินพนันหรือมีเงินไม่พอจ่าย มีการถกเถียงกันเมื่อฝ่ายหนึ่ง 

ฝ่ายใดเข้าใจผดิเกีย่วกบัอัตราต่อรองหรอืจ�านวนเงนิพนนั โดยอาจมาจาก



การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือมีเจตนาที่จะโกง หรือมีการวางยาไก่ เจ้าของ

บ่อนหรือทีมงานต้องเข้ามาจัดการ โดยการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่ง

ผู้กระท�าความผิดจะถูกลงโทษทางสังคม เช่น ประกาศให้เสียหน้า หรือ

ถูกห้ามไม่ให้เข้าบ่อน ส่วนการท�าร้ายร่างกายภายในบ่อนจะพยายาม 

ไม่ให้เกิดขึน้อย่างเดด็ขาด เพราะหากเรือ่งไปถงึต�ารวจ บ่อนอาจถกูปิดได้

 

ธุรกิจในบ่อนชนไก่

ในปัจจุบัน บ่อนชนไก่มีการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้า

บ่อน ไม่ว่าจะเข้าไปเล่นการพนันหรือไม่ก็ตาม การที่แต่ละคนต้องอยู่

ภายในบ่อนเป็นเวลานาน ท�าให้เกิดธุรกิจต่างๆ เช่น

• บริการที่จอดรถ โดยคิดค่าจอดรถคันละ 10 บาทส�าหรับรถ

จักรยานยนต์ และ 20 บาทส�าหรับรถยนต์ 

• ร้านอาหารและเครือ่งด่ืม บ่อนชนไก่ส่วนใหญ่มร้ีานขายอาหาร

อยู่ภายในบ่อนและบริเวณใกล้เคียง อาหารที่ขายโดยทั่วไปเป็นอาหาร 

พืน้เมอืงและอาหารจานเดยีว ส�าหรบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยทัว่ไปจะ

ขายอยูภ่ายนอกบ่อน เพราะมกีารห้ามซือ้-ขายเหล้าและเบยีร์ภายในบ่อน 

แต่ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของแต่ละบ่อน 

• ร้านขายอุปกรณ์ ยา อาหารเสรมิ ส�าหรบัไก่ชน บ่อนชนไก่แทบ

ทุกแห่งมีการขายอุปกรณ์ ยา และอาหารเสริมส�าหรับไก่ชน โดยมีทั้งยา

แผนปัจจบุนัและยาสมุนไพร มีสรรพคณุในการรกัษาโรค กระตุน้ประสาท 

และยาชูก�าลัง ร้านเหล่านี้อาจเป็นสาขาหรือมีคนรับของมาขาย เจ้าของ

บ่อนจะอนุญาตให้น�ามาขาย โดยเก็บค่าตั้งแผงหรือค่าใช้ไฟฟ้า

• บรกิารทีน่ัง่ตดิสงัเวยีน โดยมกีารแถมผ้าเยน็และสมดุจดบนัทกึ

การต่อรอง คิดค่าบริการที่นั่งละ 100 บาท ส่วนบ่อนเมืองจะเรียกบริการ
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น้ีว่าขายสมดุเอาเงนิส่งนาย ซึง่หมายถงึเงนิทีไ่ด้จากการขายสมดุจะเป็น

ค่าส่วยส�าหรับต�ารวจ 

 

รายรับ-รายจ่ายของบ่อนชนไก่ 

รายรับ-รายจ่ายของบ่อนชนไก่แต่ละแห่งแตกต่างกันมาก ตาม

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละท้องถิน่ จากการกลายเป็นธรุกจิการ

พนนัมากกว่าเพือ่ความบนัเทงิดงัเช่นในสมยัก่อน เจ้าของบ่อนจงึต้องการ

หารายได้จากการประกอบกิจการให้ได้มากที่สุด 

การหารายได้ของบ่อนชนไก่มีสองแนวคิด ดังนี้

หนึ่ง แนวคิดการผูกขาดการให้บริการ โดยเจ้าของบ่อนด�าเนิน

การเองเกือบทั้งหมด เช่น ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกิจการที่

สร้างรายได้ได้มาก และบรกิารทีจ่อดรถ รายได้ทีเ่ข้าบ่อนมทีัง้รายได้ทีม่า

จากการด�าเนนิกจิการโดยตรง และรายได้ทีเ่ป็นค่าเช่าพืน้ที ่ขณะเดยีวกนั 

เจ้าของบ่อนก็เป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมด บ่อนชนไก่ส่วนใหญ่ใช้

แนวคิดการผูกขาดการให้บริการ

สอง แนวคิดการกระจายรายได้ ส�าหรับแนวคิดนี้ เจ้าของบ่อน

ด�าเนินการเฉพาะการชนไก่ ซึ่งมีรายได้ร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน 

ส่วนกิจการอืน่ๆ ให้ชาวบ้านซึง่เป็นสมาชกิของกลุม่แม่บ้านเป็นผูด้�าเนนิ

การ เช่น ร้านขายอาหาร ส่วนบรกิารทีจ่อดรถให้เจ้าของทีด่นิทีอ่ยูต่ดิกบั

บ่อนเป็นผู้ด�าเนินการ นอกจากนี้ บ่อนต้องคืนรายได้ให้กับชุมชน ตาม

แต่ชมุชนจะเสนอมา เช่น การสร้างศนูย์การเรยีนรู ้การสร้างเมร ุชดุกฬีา

ส�าหรับเยาวชน หรือการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย 

แนวคิดนี้มีที่มาจากการที่ผู้ก่อตั้งบ่อนชนไก่เป็นผู้น�าชุมชนที่

ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เมื่อมีการฟื้นฟูบ่อนชนไก่ภายหลังวิกฤต



ไข้หวัดนกในปี 2552 เจ้าของบ่อนจึงปรึกษาหารือกับกรรมการหมู่บ้าน 

ผู้น�า และผู้อาวุโส บ่อนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และถูกควบคุม

โดยชุมชน บ่อนชนไก่ที่มีแนวคิดกระจายรายได้สู่ชุมชนมีอยู่เพียงแห่ง

เดียว คือบ่อนในอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

จากความแตกต่างของสองแนวคดิ ท�าให้วธิกีารค�านวณรายรบั-

รายจ่ายของบ่อนชนไก่แตกต่างกันไปด้วย แต่ส่วนที่คิดตรงกันแทบทุก

บ่อนก็คือ รายได้หลักมาจากเงินร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน โดยบ่อน

บ้านต้องการไก่ชนอย่างน้อย 20 คู่ ส่วนบ่อนเมืองต้องการไก่ชนเพียง  

5 คู่ โดยแต่ละคู่มีวงเงินเดิมพัน 110,000 บาทขึ้นไป

โดยสรุป แม้จะดูเหมือนว่าบ่อนชนไก่ประสบความส�าเร็จทาง

ธรุกจิ แต่ภายใต้การด�ารงอยูข่องระบบอปุถัมภ์ ท�าให้บ่อนชนไก่ต้องแบก

รบัภาระในการเกือ้หนนุระบบดงักล่าว ดงัจะเหน็ได้จากรายจ่ายของบ่อน

ชนไก่ ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วยหรือค่าแสดงความจงรักภักดี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท (แล้วแต่ขนาดของบ่อน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่

บ่อนถูกขอร้องแกมบังคับให้จ่าย เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ และ

ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการต่อสัญญาเปิดบ่อนในปีต่อไป

ส่วนส่วยเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบ่อนกับหน่วยราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยการรับ-จ่ายจะท�าอย่างเป็นระบบและไม่เปิดเผย แต่เป็น

ที่รับรู้กันทั่วไป ตัวเลขรายจ่ายในส่วนนี้ของแต่ละบ่อนนั้นไม่แน่นอน  

ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและสถานะของเจ้าของบ่อน บ่อนชนไก่ที่มี

นักการเมืองหนนุหลงัอาจไม่ต้องจ่ายส่วย หรอืจ่ายจ�านวนน้อย นอกจาก

นี ้สิง่ทีเ่จ้าของบ่อนกงัวลกค็อื นบัวนัค่าส่วยจะสงูขึน้ ซึง่เชือ่มโยงกบัการ

โยกย้ายต�าแหน่งของผู้บังคับบัญชา โดยเมื่อมีการโยกย้าย ก็จะมีการ

เจรจาต่อรองราคาส่วยกันใหม่ 

การที่บ่อนชนไก่มีการจ่ายค่าแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเปรียบ

เสมือนท่อน�้าเลี้ยงส�าหรับข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง อัน
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เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเชิงอ�านาจระดับประเทศ ดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่า

เหตุใดการพยายามคุมก�าเนิดหรือจ�ากัดจ�านวนบ่อนชนไก่จึงไม่เกิดขึ้น

จริงในทางปฏิบัติ 

ระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์นั้นต้องอาศัยธุรกิจการพนันเป็น

เครื่องมือในการรักษาความสัมพันธ์ แม้ภาครัฐจะตอกย�้าภาพลักษณ์

ของบ่อนชนไก่ในทิศทางที่เสื่อมเสีย แต่ก็ใช้ภาพลักษณ์เชิงลบเหล่านั้น

เป็นแหล่งผลประโยชน์ และบ่อนชนไก่ก็ไม่มีสิทธิ์ต่อรอง ต้องจ�ายอมอยู่

ในระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ต่อไป 

 

การชนไก่

การพนนัชนไก่จะเกดิขึน้ไม่ได้ หากปราศจากบ่อนชนไก่ บ่อนจงึ

เป็นสถานทีท่ีเ่ชือ่มโยงบคุคล/กลุม่คนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่

การชนไก่เท่านั้น แต่ยังมีผลในการสานต่อและการกระชับความสัมพันธ์

ในด้านอื่นๆ ด้วย

ในด้านการพนัน บ่อนจะเป็นตัวกลางในการจัดการชนไก่ ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้

การน�าไก่ออกชน 

ไก่ที่น�าออกชนต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี สภาพของ

ไก่แข็งแรงเต็มที่ ในค�่าคืนก่อนจะน�าไก่ออกชน เจ้าของไก่จะคอยดูว่าไก่

นอนหลับเป็นปกติหรือไม่

จากการนอนของไก่ มเีคล็ดลบัส�าหรบัดวู่าไก่จะแพ้หรอืชนะ นัน่

คือถ้าไก่ยอบตัวนอนหลับสนิท แสดงว่ามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ แต่ถ้า



ไก่ยืนหลับ หัวตก แสดงว่าไก่มีโอกาสแพ้มากกว่าชนะ ดังนั้นไม่ควรน�า

ไก่ออกชน นอกจากนี ้ให้จดจ�าทศิทีไ่ก่นอนหันหัวไปให้ด ีถึงเวลาเช้า เมือ่

จะน�าไก่ออกจากบ้านหรือออกจากซุ้ม ให้ออกในทิศเดียวกันกับที่ไก่หัน

หัว แล้วจะได้ชัยชนะ

อีกหนึ่งเคล็ดลับเพื่อให้ไก่ได้รับชัยชนะ ก็คือให้สังเกตแม่ไก่ที่

ก�าลังฟักไข่อยู่ในเล้าในคืนก่อนที่จะน�าไก่ออกชน ว่าแม่ไก่หันไปในทิศ

ใด เมื่อน�าไก่ไปถึงสนามและเข้าประจ�าที่ในสังเวียน ให้หันไก่ไปในทิศ

เดยีวกนักบัแม่ไก่ ไก่จะได้ทรหดอดทน และมคีวามพากเพยีรในการต่อสู้ 

เช่นเดียวกับที่แม่ไก่ทรหดและพากเพียรกับการฟักไข่ 

การถอืโชคลางในการน�าไก่ออกชนอกีประการหนึง่กค็อื เวลาน�า

ไก่ออกจากบ้าน ห้ามมีผู้ร่วมทาง 4 คน เพราะจะเท่ากับจ�านวนผู้หาม

ศพไปป่าช้า ซึ่งถือว่าเป็นอัปมงคลอย่างยิ่ง และห้ามน�าไก่ออกชนคราว

เดียวกัน 4 ตัว ซึ่งเป็นนัยของการหามเจ้าของไก่ไปฝัง หรือเวลาน�าไก่

ออกชน ถ้าเจอขบวนแห่ศพหรือรถขนโลงศพ หรือผ่านบ้านที่มีคนตาย 

ควรล้มเลิกการน�าไก่ออกชนในวันนั้น

การบวดไก่ คือการที่เจ้าของไก่บางคนน�าไก่ที่เคยพ่ายแพ้มา

ซ้อมใหม่ แล้วน�าไปเปรียบไก่ในบ่อนอีกคร้ัง โดยจะเดิมพันด้วยเงิน

จ�านวนน้อย แต่ให้เพื่อนฝูงแอบไปเล่นพนันไก่ฝ่ายตรงข้ามด้วยเงิน

จ�านวนมาก เพราะเจ้าของไก่เชื่อว่าไก่ของตนจะเป็นฝ่ายแพ้

การเปรียบไก่ 

เจ้าของไก่จากที่ต่างๆ จะน�าไก่มาเปรียบ เพื่อดูว่าไก่ชนเหมาะ

สมจะชนหรือไม่ เมื่อได้คู่ที่เหมาะสมก็วางเงินเดิมพัน และแจ้งกรรมการ
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ประจ�าบ่อนให้ลงทะเบียนและจัดล�าดับการลงสังเวียน พร้อมกับวางเงิน

เดิมพันกับกรรมการ กรรมการจะน�าสีมาป้ายที่แข้งของไก่ เป็นการบอก

ให้รู้ว่าไก่ตัวนั้นมีคู่ชนแล้ว 

การเปรียบไก่ไม่ให้เสียเปรียบ มีเคล็ดลับดังนี้

โดยปกติ การเปรียบไก่จะท�ากันที่บ่อนในช่วงเวลาประมาณ 

11 นาฬิกา และเร่ิมท�าการชนไก่ตอนบ่ายโมง ส�าหรับการเปรียบไก่ 

เจ้าของบ่อนมีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมประสานให้เจ้าของไก่น�าไก่มา

เปรียบ ขณะเปรียบไก่จะมีการต่อรองและการใช่เล่ห์เหลี่ยม เพื่อให้ได้

มาซึ่งความได้เปรียบ ไก่ชนที่มีชื่อเสียง มีประวัติชนะมาหลายครั้ง หรือ

เจ้าของไก่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เงินเดิมพันจะสูง ซึ่งเงินเดิมพันที่สูง ก็

จะท�าให้บ่อนแห่งนั้นได้รับการกล่าวถึง เป็นการดึงบรรดาเซียนพนันให้

เข้าบ่อนมากขึ้น

การเปรียบไก่จะใช้วิธีเทียบเคียงรูปร่างและน�้าหนักให้พอๆ กัน 

บางคนถึงกับต้องชั่งน�้าหนักของไก่ ดังน้ัน เจ้าของบ่อนจึงต้องเตรียม

เครื่องชั่งน�้าหนักไว้ด้วย โดยประกอบกับการดูรูปร่างและความสูง การ

เปรียบไก่จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของไก่ได้พิจารณาไตร่ตรองว่าไก่

ของตนมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร และเป็นธรรมดาที่เจ้าของ

ไก่จะก�าหนดไว้ในใจว่าไก่ของตนต้องได้เปรียบไก่คู่ต่อสู้ ไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง จึงจะตกลงชนด้วย 

แม้ว่าเจ้าของไก่ชนจะมีความสามารถในการเลีย้งไก่ แต่ฝีมอืการ

เลี้ยงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีความรู้ความสามารถในการเปรียบไก่

ด้วย หากไม่สามารถหาคู่ที่เหมาะสม หรือเปรียบไก่แล้วเป็นรอง โอกาส

ที่จะชนะก็เป็นเรื่องยาก การเปรียบไก่จึงเป็นหัวใจส�าคัญของการชนไก่ 

ซึ่งเจ้าของไก่แต่ละคนมีเทคนิควิธีการเปรียบไก่ไม่เหมือนกัน 

เจ้าของไก่ส่วนใหญ่อาศัยหลักการดังนี้

1. น�า้หนกั โดยใช้ฝ่ามอืทัง้สองโอบรอบอกไก่ ใช้นิว้หวัแม่มอืสอด



เข้าไปใต้ปีกหรือทับลงไปบนปีก เพื่อให้หัวแม่มือจรดกัน ส่วนใต้อกไก่ที่

อยู่ในอุ้งมือ ปลายนิ้วกลางจะจรดกันพอด ีแล้วยกไก่ขึ้นจากพื้น เป็นการ

กะน�้าหนักของไก่ด้วยมือ ถ้าเห็นว่าน�้าหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกันก็

เป็นอันใช้ได้ แต่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่น�้าหนักที่มากเกินไป 

เนื่องจากนั่นหมายความว่าไก่ขาดการฝึกซ้อม 

2. อายุ ล�าดับต่อมาต้องดูว่าอายุใกล้เคียงกันหรือไม่ 

3. รูปร่าง ไก่ชนบางคู่มีน�้าหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน แต่รูป

ร่างต่างกัน ไก่ที่มีโครงกระดูกใหญ่มักแข็งแรง บึกบึน มีล�าหักล�าโค่น

หนักหน่วง แต่ช้ากว่าไก่ที่โครงร่างสูงปราดเปรียว ส่วนไก่ที่มีโครงร่าง

สูงเพรียว มักว่องไวปราดเปรียวกว่าไก่ที่มีรูปร่างเตี้ย แต่ลูกเตะลูกตีมัก

ไม่หนักหน่วงรนุแรง ล�าหกัล�าโค่นไม่ด ีถือว่าได้เปรยีบกนัคนละอย่าง จงึ

ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น เช่น ชั้นเชิง ประสบการณ์ และสภาพจิตใจ

นอกจากรปูร่าง สดัส่วนของไก่กเ็ป็นรายละเอยีดทีต้่องพจิารณา 

ไก่ที่มีรูปร่างหนา ไหล่กว้าง คออวบ แต่โคนขาเล็กหรือแข้งเล็ก การ

ทรงตัวย่อมไม่ดี ก�าลังขาไม่ดี จะยืนระยะได้ไม่นาน ไก่ที่มีโคนขาใหญ่ 

แข้งยาว แต่คอลีบหรือยาวเก้งก้าง ก็ถือว่าเสียเปรียบ เพราะไก่อกราบ

นั้นไม่มีก�าลัง หรือไก่ที่มีไหล่กว้าง อกตัน แต่คอยาวเก้งก้าง เมื่อเปรียบ

กนัแล้วคล้ายได้เปรยีบในแง่ส่วนสงู แต่เป็นความสงูทีไ่ม่ค่อยมปีระโยชน์ 

เพราะช่วงล่างสัน้ อาวธุส�าคญัอยูท่ีช่่วงล่างมากกว่าช่วงบน จงึกลายเป็น

ข้อเสียเปรียบ แม้จะได้เปรียบในแง่การฉกจิก อีกประการหนึ่งก็คือ ไก่

ที่คอยาว ล�าคอมักเล็กและเปราะกว่าไก่ที่คอหนา ถ้าโดนเตะโดนตีเข้า

บ่อยๆ มักถอดใจได้ง่าย

ในกรณีทีท่กุอย่างใกล้เคยีงกนั ต้องดทูีเ่ดอืย ซึง่เป็นอาวธุส�าคญั

ของไก่ชน ไก่มีเดือยย่อมได้เปรียบไก่ไม่มีเดือย ไก่เดือยยาวได้เปรียบ

ไก่เดือยสั้น ไก่เดือยยาวใหญ่ได้เปรียบไก่เดือยยาวเล็ก ไก่เดือยแหลม

ได้เปรียบไก่เดือยทู่ ไก่เดือยตรงได้เปรียบไก่เดือยโค้ง ไก่บางตัวเดือย
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ใหญ่ ยาว และตรง แต่ชี้ไปด้านหลัง เวลาเตะ ส่วนที่แทงคู่ต่อสู้จึงไม่ใช่

ส่วนปลายเดือย แต่เป็นด้านข้าง คู่ต่อสู้จึงไม่เกิดแผล ไม่เหมือนไก่ที่มี

เดือยค่อนข้างตรง แต่เอียงไปทางด้านในเล็กน้อย เวลาเตะ จะท�าให้คู่

ต่อสู้เกิดบาดแผลฉกรรจ์ ไก่ประเภทนี้แม้จะตีช้า หรือนานๆ ตี แต่มักจะ

ตีครั้งเดียวแล้วเห็นผลแพ้-ชนะ  

4. ชั้นเชิงและประสบการณ์ ประสบการณ์การต่อสู้ของไก่ช่วย

ในการเปรียบไก่ได้มาก ไก่ที่ผ่านการต่อสู้มาหลายครั้ง เจ้าของย่อมรู้จัก

ชั้นเชิงและวิธีการต่อสู้ของมันดี และหากรู้ว่าไก่คู่ต่อสู้มีเชิงตีแบบไหน  

ก็จะเป็นประโยชน์มาก

5. เจ้าของไก่ ต้องดูด้วยว่าคนเปรียบเป็นใคร มาจากไหน เป็น

เจ้าของไก่ที่มีชื่อเสียงหรือไม่ หากเป็นไก่จากซุ้มที่มีชื่อเสียง อีกฝ่ายก็

ต้องรอบคอบมากขึ้น 

เมื่อเปรียบไก่เรียบร้อย ก็จะน�าไก่ทั้งสองตัวไปให้กรรมการหรือ

เจ้าของบ่อนหมายเดือย คือการใช้สีป้ายที่เดือย เพื่อเป็นเครื่องหมาย

ยนืยนัว่าชนกนัแน่นอน ไม่สามารถน�าไก่ทีถ่กูป้ายสไีปเปรยีบคูก่บัคนอืน่

ได้อีก นอกจากน้ี การป้ายสีที่เดือยยังเป็นการป้องกันการตกแต่งเดือย

หลังจากการเปรียบไก่

การวางยาไก่ท�าได้หลายวิธี เช่น การกรอกยาพิษ การใช้สาร 

ทีท่�าให้ไก่เกดิอาการอ่อนเพลียหรอืมนึเมา และการใช้กลิน่หรือสิง่ของ

ที่ท�าให้ไก่เกิดอาการหวาดกลัว 



การวางเงินเดิมพัน 

เมือ่เจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายตกลงจะชนกนั กจ็ะรวบรวมเงนิเดมิพัน 

ตามที่ตกลงกันไว้ โดยเจ้าของไก่เป็นผู้ก�าหนดวงเงินลงขันว่าจะให้ใคร

ลงเงินเป็นจ�านวนเท่าใด ถ้าวงเงินเดิมพันไม่สูงมาก เจ้าของไก่อาจจะ

ลงเงินคนเดียว แต่ถ้าวงเงินเดิมพันมากกว่าเงินที่เจ้าของไก่มี คณะที่มา

ด้วยกนักจ็ะร่วมลงขนั หรือหากเป็นไก่ท่ีมชีือ่เสยีง กจ็ะมคีนขอร่วมลงเงนิ

เดิมพันด้วย 

ไก่ชนที่มีชื่อเสียง วงเงินเดิมพันจะสูง และหากเป็นไก่ที่ชนเป็น

ครั้งแรก วงเงินเดิมพันจะน้อย

ทีม่าของเงนิเดิมพนั ถ้าเป็นไก่ทีม่าจากซุม้ เงนิเดมิพันจะมาจาก

เจ้าของซุม้และหุ้นส่วน ในกรณีทีเ่จ้าของไก่เป็นเจ้าของซุม้ด้วย ถ้าเป็นไก่

ของชาวบ้าน เจ้าของไก่ก็จะใช้เงินส่วนตัว หรืออาจมีการระดมเงินจาก

หมู่คณะหรือกองเชียร์ และหากเป็นการชนเพื่อศักดิ์ศรีของชุมชน เงิน

เดิมพันก็จะมาจากชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับเจ้าของไก่

วิธีวางเงินเดิมพัน 

เมื่อได้เงินครบตามจ�านวนที่ตกลงกัน ทั้งสองฝ่ายจะน�าเงินไป

มอบให้กรรมการบ่อน และกรรมการจะเป็นผู้ออกตั๋วรับรอง เมื่อรู้ผล

แพ้-ชนะ เจ้าของไก่ที่ชนะจะน�าตั๋วนั้นมาแลกเงินเดิมพัน โดยบ่อนจะหัก

ไว้ร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน ดังนั้น การตกลงวงเงินเดิมพันระหว่าง

เจ้าของไก่ทั้งสองฝ่าย จึงมักจะบวกเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้บ่อน

เข้าไปด้วย เช่น ตกลงวงเงนิเดมิพนั 5,000 บาท กจ็ะบวกเพิม่เป็น 5,500 

บาท ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องรวบรวมเงินเดิมพันฝ่ายละ 2,750 บาท
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การบอกเลิกการชนไก่ สามารถท�าได้ก่อนน�าไก่เข้าสังเวียน 

เม่ือเจ้าของไก่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ หรือเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่ายรู้ว่า

ไก่ชนทั้งคู่มาจากแหล่งเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของไก่อาจได้ไก่มาจาก

ญาตขิองตน และอกีฝ่ายก็ได้ไก่มาจากญาตคินดงักล่าว ซึง่ถือว่าเป็นไก่

เหล่าเดยีวกัน จะไม่ยอมให้ชนกันเด็ดขาด หรอืไม่เจ้าของไก่ทัง้สองฝ่าย

รู้จักสนิทสนมกัน แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจให้เพื่อนฝูงน�าไก่มาเปรียบ  

ดังนั้น ตอนเปรียบไก่จึงไม่รู้ว่าเจ้าของไก่ตัวจริงเป็นใคร 

การปล่อยไก่ชนกัน 

การปล่อยไก่เป็นขัน้ตอนส�าคญัของการชนไก่ โดยมกีารถอืเคลด็

ตามความเชื่อ เช่น คนปล่อยไก่จะน�าไก่เข้าสังเวียนในทิศเทวดาจร และ

จะไม่น�าไก่เข้าสังเวียนในทิศผีหลวง เพราะเป็นทิศต้องห้าม จะประสบ

กับความพ่ายแพ้ 

โดยทั่วไป เจ้าของไก่จะเป็นผู้ปล่อยไก่ด้วยตัวเอง แต่บางครั้งก็

มอบหมายให้คนทีไ่ว้วางใจเป็นผูป้ล่อย โดยมเีจ้าของบ่อนหรอืกรรมการ

บ่อนท�าหน้าที่เป็นกรรมการในสังเวียน ก่อนปล่อยไก่ชน เจ้าของไก่

ทั้งสองฝ่ายจะน�าไก่ของตนมาให้กรรมการในสังเวียนเช็ดบริเวณล�าตัว 

แล้วน�าเท้าของไก่จุ่มในถังน�้าที่เตรียมไว้ เป็นการป้องกันการเคลือบ 

ยาพษิตามตัวและเท้าของไก่ หลงัจากนัน้ คนปล่อยไก่บางคนจะเสกคาถา

ป้องกนัไม่ให้ไก่ตาบอด ท�าให้หนงัเหนยีว คูต่่อสูแ้ทงไม่เข้า เมือ่ไก่ทัง้สอง

ฝ่ายต่อสูก้นั เจ้าของหรอืผูป้ล่อยไก่ต้องออกนอกสงัเวยีนไปอยู่ในมมุของ

ตน เหลือไว้เฉพาะกรรมการเท่านั้น  



การควบคุมเวลาชนไก่ 

ทุกบ่อนจะก�าหนดเวลาชนไก่เป็นยก หรือบางแห่งเรียกว่า “น�้า” 

ค�าว่า “น�า้” มทีีม่าจากการเจาะรูทีก้่นขนั แล้วน�าไปวางในขวดโหลทีบ่รรจุ

น�้า จนกระทั่งน�้าไหลเข้าไปในขันจนเต็ม ท�าให้ขันจมลงไปในน�้า แบบนี้

จะนับเป็นหน่วยเวลาว่า 1 น�้า ถ้าเทียบกับเวลาตามนาฬิกาก็ประมาณ 

20 นาที การนับเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อปล่อยไก่เข้าสู่สังเวียน เมื่อขันจมน�้า

จึงพักยก

โดยปกติ บ่อนจะก�าหนดให้ไก่แต่ละคูช่นกนัไม่เกนิ 8 ยก ถ้าครบ 

8 ยกแล้วยังไม่รู้ผลแพ้-ชนะ ถือว่าเสมอกัน หรือ “กินกันไม่ลง” บ่อนจะ

คืนเงินเดิมพัน แต่ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน

การบอกเวลาการชนไก่ ใช้วิธีตีเกราะบอกสัญญาณ บ่อนที่ 

ทันสมัยจะใช้กริ่งไฟฟ้า และมีตัวเลขบอกเวลาในระบบดิจิตอล

ก่อนน�าไก่เข้าสังเวียน กรรมการจะตีเกราะให้สัญญาณและ

ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้เจ้าของไก่น�าไก่เข้าสังเวียนก่อนเวลา 

5 นาที จากนั้นกรรมการจับเวลาจะตีเกราะเป็นสัญญาณเริ่มการชนไก่ 

ส่วนบ่อนที่ทันสมัยจะใช้วิธีกดกริ่งไฟฟ้า พร้อมกับประกาศผ่านเครื่อง

ขยายเสียงให้เจ้าของน�าไก่เข้าสังเวียน

เนื่องจากบางวันมีไก่ที่พร้อมจะชนกันหลายคู่ บ่อนจึงมีสังเวียน

ส�ารองอีก 2 สังเวียน บางบ่อนอาจมีมากกว่านั้น และจะก�าหนดเวลาชน

พร้อมๆ กนั เมือ่หมดยกหรอืหมดเวลาทีก่�าหนดไว้ 20 นาท ีกรรมการจะ

ให้เวลาพกั 20 นาท ีพร้อมกบัปล่อยไก่ชนคู่ต่อไปลงในสงัเวยีนหมนุเวยีน

กัน จนกว่าจะรู้ผลแพ้-ชนะ นอกจากนี้ ถ้าในสังเวียนหลักชนกันครบ  

4 ยก แต่ยงัไม่รูผ้ลแพ้-ชนะ ขณะเดยีวกนักม็ไีก่คูอ่ืน่รอควิ กจ็ะย้ายไก่คูน่ัน้

ไปชนในสงัเวยีนส�ารอง แล้วน�าไก่ชนคูท่ีม่เีงนิเดมิพันสงูลงชนในสงัเวยีน
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การให้น�้าไก่ 

การให้น�้าไก่มีความส�าคัญ เพราะหากให้น�้าไก่ไม่เป็น โอกาสแพ้

ก็จะมีมาก วิธีให้น�้าไก่ก่อนชนก็คือ ใช้ผ้ามุ้งชุบน�้าแล้วเช็ดตัวไก่ให้ทั่ว

ทุกเส้นขน แต่อย่าให้ปีกเปียก จากนั้นจึงเช็ดให้แห้ง ให้กินข้าวสุก แล้ว

ปล่อยให้เดิน 

เมือ่ไก่ชนกนัครบ 20 นาท ีกรรมการควบคมุเวลาจะส่งสญัญาณ

พกัยก เจ้าของไก่แต่ละฝ่ายจะน�าไก่ออกมาจากสงัเวยีนเพือ่ให้น�า้ การให้

น�า้ไก่ระหว่างพกัยกกเ็พือ่ระบายความร้อนและลดอาการหอบ โดยเอาผ้า

ชบุน�า้เชด็อกและใต้ปีก แล้วจงึเชด็ตามตวั จากนัน้ใช้ขนไก่ล้วงคอเพือ่เอา

เสมหะออก เมื่อไก่หายหอบ จึงตรวจบาดแผลตามหัว ตามตัว ตรวจตา 

ตรวจปาก และปฐมพยาบาล จากนัน้ให้กนิข้าวสกุ กล้วยสกุ หรือแตงกวา

แช่น�้ามะพร้าวอ่อน พร้อมกับยาแก้ปวดหรือยาบ�ารุงร่างกาย จากนั้นจึง

เอาผ้าปิดตาเพื่อให้ไก่พักผ่อนประมาณ 5 นาที เมื่อใกล้จะถึงเวลาชนก็

ให้ไก่ถ่ายอุจจาระ ถ้าไม่ถ่าย ก็หักขนไก่แล้วแทงเข้ารูก้นให้รู้สึกระคาย

เคือง เพื่อให้ไก่ถ่ายอุจจาระ จากนั้นใช้ผ้าชุบน�้าอุ่นเช็ดหน้าและล�าตัว 

อีกครั้ง ก่อนน�าไก่เข้าสังเวียนในยกต่อไป

เคล็ดลับของผู้ชนะ 

เคล็ดลับอย่างหนึ่งส�าหรับไก่ที่เป็นฝ่ายชนะ คือให้ไก่กินน�้า

ผ่านเงินเดิมพัน 

เมื่อน�าไก่กลับถึงซุ้ม ให้รักษาบาดแผลและท�าความสะอาด

ไก่ให้เรียบร้อย จากนั้นจึงน�าเงินเดิมพันมาพับตามยาวให้เป็นเหมือน

รางน�้า เอาด้านหนึ่งจ่อปากไก่ไว้ แล้วเทน�้าสะอาดให้ไหลเข้าปากไก่ 

เป็นเคล็ดว่าคราวหน้าจะได้เงินเดิมพันอีก 

ถ้าจะให้ขลัง ให้เก็บน�้าราดไก่ในสนามกับผ้าให้น�้าไก่กลับมา
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ด้วย แล้วใช้ผ้าให้น�า้ไก่ชบุน�า้ราดไก่ บดิให้น�า้ไหลตามรางเงนิให้ไก่กนิ 

หลังจากให้ไก่กินน�้าผ่านเงินเดิมพันแล้ว ให้น�าเงินเดิมพัน

ทั้งหมดลูบตั้งแต่หัวไก่ไปถึงปลายหาง แล้วน�าเงินมาลูบจงอยปาก ไล่

ลงไปที่อก จนถึงแข้งและเดือย เอาฟ่อนเงินตบเบาๆ ที่ปาก ที่แข้ง ที่

เดือย พร้อมบอกกับไก่ว่าคราวหน้าให้ได้เงินเดิมพันกลับมาอีก

 

กฎกติกา 

ในบ่อนชนไก่ ไก่จะต่อสู้กันจนกว่าจะรู้ผลแพ้-ชนะ แต่หากสู้กัน

ครบ 8 ยกแล้วยงัไม่รู้ผลแพ้-ชนะ กรรมการประจ�าสงัเวยีนจะเป็นผูต้ดัสนิ 

กติกาของบ่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

1. ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไก่ตัวใดตัวหนึ่งถูกวางยา กรรมการมีสิทธิ์ 

ไม่คืนเงินเดิมพัน หรือถ้ารู้ว่าฝ่ายใดเป็นคนวางยา กรรมการมีสิทธิ์ปรับ

ให้ฝ่ายนั้นแพ้ และให้ฝ่ายที่โดนวางยาเป็นฝ่ายชนะ

2. เมื่อให้น�้าระหว่างพักยกครบก�าหนดเวลา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ยังไม่น�าไก่เข้าสังเวียน กรรมการจะวางขันในโหลน�้า 3 ครั้ง ถ้ายังไม่น�า

ไก่ชนเข้าสังเวียน แสดงว่าไก่ตัวนั้นยอมแพ้

3. เมือ่ไก่ตวัใดตวัหนึง่โดนตตีาบอดทัง้สองข้าง ให้กรรมการจบัแพ้ 

 4. เมื่อไก่ตัวใดหนี ไม่ยอมสู้ ให้กรรมการจับมาสู้ใหม่ ถ้าครบ  

3 ครั้ง ยังไม่สู้ ให้ถือว่าแพ้

5. เจ้าของไก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ ให้ถือว่าแพ้

6. ในขณะที่ไก่ก�าลังชนกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปถูกตัวไก่ ไก่

ฝ่ายนั้นจะถูกปรับให้แพ้

อน่ึง นอกจากกติกา การตัดสินแพ้-ชนะยงัขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจ 

ของเจ้าของไก่ชนแต่ละฝ่าย โดยเจ้าของไก่แต่ละฝ่ายอาจตกลงกนัเพือ่ให้
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ยุติการชนก่อนจะรู้ผลแพ้-ชนะ หรือเม่ือเห็นอีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้ บรรดา 

ผู้ชมก็จะเสนอให้เจ้าของไก่ที่มีโอกาสชนะแสดงความมีน�้าใจ โดยให้

เจ้าของไก่ฝ่ายทีจ่ะชนะให้เงนิจ�านวนหนึง่ให้กบัเจ้าของไก่ฝ่ายทีก่�าลงัจะ

แพ้ หรือให้เจ้าของไก่จบัไก่ของตนออกจากสงัเวยีน เพือ่เป็นการยอมแพ้ 

การทีเ่จ้าของไก่ฝ่ายทีก่�าลังจะชนะให้เงนิจ�านวนหนึง่กบัเจ้าของ

ไก่ฝ่ายที่ก�าลังจะแพ้ เปรียบเสมือนการแบ่งปันก�าไรจากเงินเดิมพันให้

กับเจ้าของไก่ที่จะแพ้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเป็นคนใจกว้าง มีน�้าใจ 

ไม่เอาแต่ได้

รูปแบบและวิธีเล่นการพนันไก่ชน 

นักพนันไก่ชนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. นักพนันมืออาชีพ โดยทั่วไป คนกลุ่มนี้จะไม่มีไก่ชนเป็นของ

ตัวเอง มักจะถูกเรียกว่า “พวกเล่นไก่ปากกา” ซึ่งเป็นลักษณะของการ

จดบันทึกอัตราต่อรองระหว่างที่มีการชนไก่ นักพนันมืออาชีพมักจะนั่ง

ติดกับสังเวียน การเล่นพนันต้องใช้ไหวพริบและประสบการณ์ เนื่องจาก

ราคาต่อรองเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์อย่างรวดเรว็ เมือ่สถานการณ์

ในสงัเวยีนพลกิไปพลกิมา คนทีม่ปีระสบการณ์มกัจะป่ันราคาต่อรองให้สงู 

เพือ่หาคนทีช่อบเสีย่งมารอง นกัพนนัมอือาชพีมกัจะเดนิทางไปตามบ่อน

ต่างๆ หรือมีพรรคพวกในวงการคอยแจ้งข่าวไก่ชนคู่ดังให้ทราบ

2. นักพนันมือสมัครเล่น คนกลุ่มนี้จะเชียร์ไก่ที่ตัวเองชอบ ส่วน

ใหญ่เป็นชาวบ้าน มักเล่นการพนันตามบ่อนป่าและบ่อนบ้าน เนื่องจาก

เล่นการพนันในวงเงินไม่มาก 

การเล่นพนันไก่ชนต้องอาศัยไหวพริบ ใช้ประสบการณ์ความรู ้



ที่สั่งสมมา ประกอบกับความเร็วในการค�านวณผลได้-ผลเสียจากการ 

ต่อรองในแต่ละยก

การพนันแบบวางเงินเดิมพัน 

เป็นการพนันระหว่างเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เจ้าของไก่จะ

รู้อยู่แล้วว่าบ่อนที่น�าไก่ไปชนนั้นเป็นบ่อนประเภทไหน ถ้าเป็นบ่อนป่า 

วงเงินเดิมพันจะต�่า หากเป็นบ่อนบ้าน วงเงินเดิมพันจะเริ่มตั้งแต่ 1,100 

บาท และหากเป็นบ่อนสมัยใหม่ วงเงินเดิมพันจะเริ่มตั้งแต่ 55,000 บาท 

ที่ส�าคัญคือไก่ชนเป็นไก่ที่ยังไม่เคยชน หรือเป็นไก่ที่เคยชนมาแล้ว ถ้า

เป็นไก่ที่ยังไม่เคยชน ต้องน�าไปชนที่บ่อนป่าหรือบ่อนบ้าน ซึ่งทางบ่อน

จะมีสังเวียนประลองไก่ไว้ต่างหาก ไม่ชนกันในสังเวียนหลัก ยกเว้นเมื่อ

ถึงเวลาชนไก่ ไก่เดิมพันยังเปรียบไม่เสร็จ ก็จะน�าไก่ใหม่ที่เปรียบคู่ไว้

แล้วชนก่อน 

โดยทัว่ไป ไก่ชนใหม่จะมวีงเงนิเดมิพนัต�า่ ถ้าเป็นบ่อนป่า วงเงนิ

เดิมพันจะอยู่ที่ 550 บาท หากเป็นบ่อนบ้าน จะอยู่ที่ 1,100 บาท หรือ

มากกว่านั้นเล็กน้อย ส่วนไก่เดิมพันเป็นไก่ที่ผ่านสังเวียนและเคยได้รับ

ชัยชนะมาแล้ว มักจะเป็นไก่จากซุ้ม ซึ่งเปรียบเสมือนนักมวยที่มีค่าย

สังกัด จึงมีวงเงินเดิมพันสูง

เมื่อเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่ายเปรียบไก่แล้ว จะท�าการรวบรวมเงิน

เดิมพันตามที่ตกลงกันไว้กับฝ่ายตรงข้าม โดยทั่วไป เจ้าของไก่ที่น�าไก่

มาชนจะมาเป็นคณะ อาจน้อยหรือมากกว่า 4 คน เนื่องจากความเช่ือ

ที่ว่าเลข 4 คือจ�านวนคนที่หามศพเข้าป่าช้า ซึ่งเป็นอัปมงคล ไก่ชน 

มีโอกาสแพ้สูง เมื่อมาเป็นคณะ จึงมีการลงขันรวบรวมเงินเดิมพัน โดย

เจ้าของไก่ชนเป็นผู้ก�าหนดว่าจะให้ใครร่วมลงขันด้วย ในจ�านวนเท่าใด 
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ซ่ึงทุกคนในคณะต้องได้ลงขัน เพราะถือว่า “ลงเรือล�าเดียวกันจะไม่ทิ้ง

กัน” นอกจากนี้ ถ้าเป็นไก่ที่มีชื่อเสียง วงเงินเดิมพันก็จะสูง โอกาสที่จะ

ชนะมีสงู กจ็ะมเีพือ่นฝงูในวงการขอมส่ีวนในการลงขนัด้วย ซึง่ขึน้อยูก่บั

เจ้าของไก่ว่าจะให้ร่วมลงขันหรือไม่

การพนันแบบต่อรอง 

หลงัจากปล่อยไก่ชนเข้าสงัเวยีน จะมกีารเล่นพนนัขนัตอ่ หรอืที่

เรียกว่า “การเล่นต่อรองแบบออกตัว” ซึ่งเป็นการเล่นเพื่อลดความเสี่ยง

จากการเสียพนัน โดยเกิดจากการคาดการณ์ว่าไก่ชนตัวที่ตัวเองเล่น 

มีโอกาสแพ้สูง หรือเล่นต่อไว้เยอะ ก็หันไปเล่นฝ่ายตรงข้าม เผื่อมีการ

พลิกล็อกเกิดขึ้น จะได้ไม่เสียมาก หรือมีคนต่อมาเยอะ ก็หันไปเล่นรอง 

หลังจากที่เล่นต่อมาก่อนหน้านี้

การชนไก่แต่ละคูอ่าจมกีารต่อรองกนัหลายครัง้ในวงเงนิจ�านวน

มาก แต่เมื่อบวก-ลบเงินที่ได้และเสีย จะได้เงินไม่มาก บางครั้งมีการใช้

กลโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ การต่อรองจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อถึงกลาง

ยกที่ 1 คนต่อจะลุกขึ้นแล้วยื่นมือไปข้างหน้าและคว�่ามือ ถ้าคว�่ามือ 3 

นิ้ว พร้อมกับเปล่งค�าว่า “หางขาว” ซึ่งเป็นไก่ที่ตนเองเล่น หมายความ

ว่าไก่หางขาวต่อ 3 เอา 1 ใครจะรองบ้าง ถ้ามีการรอง ผู้ที่รองจะแบมือ

สามนิ้ว จากนั้นทั้งคนต่อและคนรองจะจดบันทึกการต่อรองลงในสมุด

ของตนเองว่าได้ต่อรองกับใคร เป็นจ�านวนเงินเท่าใด การจดบันทึกการ

ต่อรองในสมุดจะช่วยให้ไม่ลืมหรือสับสน เพราะไก่ชนแต่ละคู่แต่ละยก

จะมีการต่อและการรองหลายครั้งกับหลายคน ไก่ชนบางคู่มีการต่อรอง

ระหว่างนักพนัน 7-10 คน

การเล่นต่อรองจะด�าเนินต่อในยกที่ 2 และ 3 โดยจะเข้มข้นขึ้น



เรื่อยๆ คนที่ต่อหางขาวในยกก่อน ถ้าหางขาวมีโอกาสชนะ อาจเสนอ

ราคาต่อรองสูงขึ้น เพื่อจูงใจให้คนมารอง อาจเพิ่มเป็น 5 เอา 1 หรือ 10 

เอา 1 หรือคนที่ต่ออาจเปลี่ยนไปเล่นรอง เพื่อไม่ให้เสียเงินมาก หรือรับ

ประกันว่าได้เงินแน่นอน ไม่ว่าไก่ตัวไหนจะชนะ

คนที่เล่นแบบต่อรองส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพ ไม่มีความรักชอบ

ไก่ชนตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ การเล่นต่อรองต้องใช้เงินหมุนเวียน

จ�านวนมาก และต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ เนื่องจากราคาต่อรองขึ้นลง

อย่างรวดเร็ว ตามจังหวะการกระโดดขึ้นตีของไก่และอาการของไก่ที่ถูก

ตี สายตาของนักเล่นต่อรองต้องจับจ้องไก่อย่างไม่กะพริบ และป่าวร้อง

เสนอราคาต่อรองอยูต่ลอดเวลา พร้อมทัง้จดบนัทกึการต่อรองแต่ละครัง้ 

พร้อมกับคิดค�านวณว่าจะได้หรือเสียเป็นจ�านวนเงินเท่าใด เมื่อรู้ผลแล้ว 

ก็จะวางแผนการเล่นต่อรองในยกหรือรอบต่อไป

ระหว่างการเล่นต่อรอง คนเล่นจะไม่ดืม่เหล้า เพราะการดืม่เหล้า

จะท�าให้ควบคมุสตแิละอารมณ์ไม่ได้ ถ้ากรรมการบ่อนเหน็คนเมา มกัจะ

เชิญให้ออกจากบ่อน เนื่องจากส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของบ่อน

การเล่นพนนัแบบต่อรองส่วนใหญ่จะเล่นกบัคนรูจ้กั เพือ่ลดความ

เสีย่งจากการไม่ยอมจ่าย แต่จะไม่เล่นกบัคนทีม่าด้วยกนั เพือ่น ญาต ิและ

คนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ่อน 

การพนันแบบเสมอไหนเสมอกัน 

เป็นการเล่นพนันไก่ตัวใดตัวหนึ่ง โดยไม่เล่นพนันกลับไปกลับ

มาเหมือนกับการเล่นแบบต่อรอง การเล่นพนันแบบนี้ถือว่าไม่ได้ก็เสีย 

กลุ่มที่เล่นพนันแบบน้ีมักจะน่ังที่นั่งชั้นบนสุด ไม่ปนกับกลุ่มที่

เล่นพนันแบบต่อรอง ด้วยเหตุว่าเล่นการพนันด้วยเงินจ�านวนน้อย และ
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ค�านวณราคาต่อรองไม่ทัน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มาดูการชนไก่เพ่ือ

ความสนุกสนาน มากกว่าจะมาแสวงหาก�าไรจากการเล่นพนัน วงเงิน 

ที่เล่นอยู่ระหว่าง 20-100 บาท 

ส่วย: ทางออกของบ่อนชนไก่?

ธุรกิจการพนันไก่ชนมีผลประโยชน์มหาศาล ขณะที่บ่อนชน

ไก่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ�านวนวันด�าเนินการในรอบเดือน กล่าวคือ ระเบียบ

ก�าหนดให้บ่อนเปิดได้ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน และต้องเปิดสัปดาห์เว้น

สัปดาห์ อีกทั้งเวลาเปิดบ่อนคือตั้งแต่เช้าถึงเย็น ซึ่งถ้าบ่อนปฏิบัติตาม

ระเบียบ ก็จะท�าให้รายได้ของบ่อนลดลงครึ่งต่อครึ่ง แต่ถ้าบ่อนไม่ปฏิบัติ

ตามระเบยีบ กจ็ะไม่รบัอนญุาตให้เปิด และทีห่นกักว่านัน้คอืถกูเพกิถอน

ใบอนุญาต

เพื่อความอยู่รอดของบ่อน จึงต้องมีการเจรจาต่อรอง โดยยอม

เสียเงินเพื่อแลกกับการได้เปิดบ่อนตามวันและเวลาที่ต้องการ คือเปิด

บ่อนได้ 4 วันต่อเดือน และเปิดได้ถึงเวลากลางคืน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นขึ้น

อยู่กับการเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งและกับแต่ละหน่วยงาน



วัวชน: ‘นักสู้’ 

ในดง ‘นักเลง’
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ภูมิหลังและพัฒนาการของ 
“วัวชนภาคใต้”

ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา พัฒนาการการเลี้ยงวัวของภาคใต้

สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการสนับสนุนการท�าเกษตรกรรม

เพื่อบริโภคในครัวเรือน สู่การท�าสวนผลไม้และสวนยางพาราในระบบ

เศรษฐกิจแบบทนุนยิม ซึง่อาชพีเหล่านีม้คีวามสมัพนัธ์กบัเป้าหมายของ

การเลี้ยงวัว 

แต่เดิม กีฬาชนวัวเป็นการละเล่นของชาวบ้าน โดยใช้หัวไร่

ปลายนาหรือลานบ้านเป็นสนามชนวัว ต่อมา รัฐได้ท�าการจัดระเบียบ 

ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 สนามชนวัวจึงกลาย

เป็น “บ่อนชนวัว” ซึ่งถูกใช้สลับกับค�าว่า “สนามกีฬาชนวัว” จึงอาจกล่าว

ได้ว่า พฒันาการของกฬีาชนววัหรอืการพนนัชนววัเริม่ต้นขึน้ในช่วงเวลา

ดังกล่าว



หลังจากปี 2540 สนามชนวัวมีมากขึ้น ภายใต้การจัดการแบบ

ใหม่ และการเลี้ยงวัวชนที่ผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับ

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน “วัว” ในปัจจุบันจึงไม่ได้สัมพันธ์กับการท�านาอีกต่อ

ไป เนื่องจากวัวไม่ได้เป็นหน่ึงในปัจจัยการผลิตของชาวนาในภาคใต้มา

ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 อีกทั้งการเลี้ยง “วัวพ้ืนเมือง” ได้พัฒนาไปสู่การ

เลี้ยง “วัวเนื้อ” ดังนั้น วัวพื้นเมืองจึงมีจ�านวนน้อยลง 

ในปัจจบุนั นกัวชิาการและข้าราชการจ�านวนหนึง่พยายามสร้าง

องค์ความรูเ้พือ่การอนรุกัษ์ววัพืน้เมอืง จงึท�าให้นกัพนนัมคีวามชอบธรรม

ในการอ้างว่าการชนวัวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัวพื้นเมือง โดย

พยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าการพนันวัวชนเป็นการอนุรักษ์วัวพ้ืนเมือง 

ผ่านการส่งเสริมให้การชนวัวแพร่หลายมากขึ้น 

กว่าจะเป็นวัวชน 

วัวชนมีที่มาจากวัวที่เลี้ยงไว้ใช้งานตามธรรมชาติ แต่กว่าจะพบ

วัวท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วัวชนในปัจจุบันจึงถูกคัด

เลือกมาจากสายพันธุ์วัวชนโดยเฉพาะ เป็นวัวชนที่มีสายเลือดมาจาก

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายวัวชน ไม่มีการเจือปนกับวัวสายพันธุ์ผสมที่รัฐ

ส่งเสริม 

 การจะเป็นวัวชนนั้นต้องมีการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่อง และต้องซ้อม

ชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วัวมีอายุประมาณ 4 ปี จนกว่าจะ

ถึงช่วงลงสนามชนวัว โดยมีผู้เลี้ยง หรือ “ควาญวัว” เป็นเหมือนหุ้นส่วน

ชีวิตที่ดูแลกันจนกว่าจะขายหรือวัวตายไป 
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ในปัจจุบัน การเลี้ยงวัวชนมีมากขึ้น เนื่องจากวัวชนขายได้

ราคาสูงกว่าวัวพื้นเมืองหลายเท่า รวมทั้งความต้องการวัวชนที่มากขึ้น

จากบ่อนหรือสนามชนวัว ซึ่งมีทั้งสนามชนวัวที่ถูกกฎหมาย 28 สนาม  

ใน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยแต่ละสนามจะมีการชนวัวเดือนละ 2 วัน มีการ

ชนววัประมาณ 10-15 คูต่่อสนามต่อเดือน และมสีนามชนววัผดิกฎหมาย

ที่เรียกว่า “สนามซ้อม” ท�าให้ในพื้นที่ภาคใต้มีการชนวัวให้เห็นทุกวัน  

วัวชนจะดี ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกเมีย

หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ หากเป็นวัวของผู้ที่

มีฐานะดี ก็อาจให้ชาวบ้านที่มีความรู้ในการเลี้ยงวัวชนน�าไปเลี้ยงตั้งแต่

ตารางที่ 1 เส้นทางการเป็นวัวชน



อายุประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นจึงซ้อมชนตามบ้าน ชุมชน หรือบ่อนที่ 

ไม่ได้รับอนญุาต หากมลัีกษณะการชนทีด่ ีววัตวันัน้กจ็ะมรีาคาสงูขึน้ หรอื

อาจถูกคัดเลือกเข้าไปชนใน “บ่อนหลวง” หรือบ่อนถูกกฎหมาย

ส�าหรับวัวที่ผ่านการชนมาแล้ว การเลี้ยงจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

ช่วงแรก คือการเลี้ยงในช่วงที่ยังไม่มีคู่ชน หรือช่วงก่อนเปรียบ

วัว วัวจะถูกเลี้ยงไว้ที่บ้านหรือในค่ายของเจ้าของ โดยมีผู้เลี้ยงเพียงคน

เดียว กิจกรรมในช่วง 2 เดือนนี้คือการฝึกความอดทน โดยผู้เลี้ยงจะน�า

ววัเดนิในช่วงเช้าประมาณ 5 กโิลเมตรทกุวนั นอกจากนีก้ม็กีารซ้อมคูเ่พือ่

ฝึกลลีาการชน ฝึกความอดทน และฝึกจติใจของววั โดยใช้เวลาประมาณ 

10 นาท ีเดอืนละประมาณ 2 ครัง้ ซึง่ววัชนตวัหนึง่ต้องซ้อมคู่ก่อนชนจรงิ

อย่างน้อย 5 ครั้ง 

ช่วงทีส่อง ช่วงทีม่คีูช่น หรอืช่วงเปรยีบคู่ หลังจากวางเงนิเดมิพัน 

และท�าสญัญาการชนภายใต้ความเห็นชอบของนายสนามชนววั ววัจะถกู

น�าไปเลี้ยงที่ค่ายพักในสนามชนวัวประมาณ 20 วัน โดยมีผู้เลี้ยง 1 คน 

และผู้ช่วย 3-4 คน พร้อมกับวัวที่น�าไปเลี้ยงเป็นเพื่อนอีก 1 ตัว โดยต้อง

เลี้ยงดูเพื่อการชนโดยเฉพาะ และต้องมีการฝึกซ้อมตลอด 20 วัน

กล่าวกันว่า การเลี้ยงวัวในช่วงนี้ คนเลี้ยงวัวจะคอยดูแล

ประคบประหงมวัวยิ่งกว่าลูกเมีย และจะไม่ยอมให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า

ใกล้วัวโดยเด็ดขาด

ตารางการฝึกซ้อมวัวในแต่ละวัน มีดังนี้

06.00 น. เดิน 5-10 กิโลเมตร

08.00 น.  อาบน�้า ขัดสี แต่งตัว

09.00 น. พักผ่อน กินหญ้า

10.00 น. ตากแดดหรือกร�าแดด

12.00 น. พักผ่อน กินหญ้า
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16.00 น. เดินเล่น ออกทุ่ง พาวัวลงสังเวียน 

18.00 น. อาบน�้า ขัดสี แต่งตัว กินหญ้า 

  ผิงไฟให้อบอุ่น และไล่ยุง

20.00 น. ให้อาหารเสริม (ถั่วเขียวต้มกับน�้าตาลกรวด 

  กล้วยน�้าว้า กล้วยหอม น�า้มะพร้าวอ่อน ขนนุ 

  ไข่ไก่ 10-15 ฟอง และผลไม้อื่นๆ) 

20.30 น. พักผ่อน

ลักษณะของวัวชนที่ดี

ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างปราดเปรียว ช่วงตัวยาว ท้องกิ่ว ล�าตัว

ค่อนข้างหนา หลังหนา แบน คอสั้น หนา ใหญ่ ช่วงขาสั้นและล�่าสัน  

คิ้วหนา ตาเล็ก สีตาด�า ใบหูเล็ก โหนก (หรือหนอก) สูงใหญ่ มีขวัญที่ใต้

โหนกและกลางหลัง เยื้องไปทางด้านหน้า เหนียงคอ (หรือแร้ง) หย่อน

ยาน แต่บางพนัธุน์ยิมเหนยีงคอสัน้ เขาแขง็แรง ปลายเขาแหลมโค้ง โคน

เขาทั้งสองใหญ่ หางเรียวยาวจดพื้นดิน โคนหางใหญ่ ปลายหางเป็นพู ่

ดูสวยงาม ลูกอัณฑะเล็ก ขนสั้นละเอียดเป็นมัน แต่ที่หน้ามีขนยาว เวลา

เคี้ยวเอื้องน�้าลายเป็นฟอง และกีบเท้าชิด เป็นต้น

ลักษณะเฉพาะพันธุ์ ลักษณะเฉพาะพันธุ์ต่อไปนี้เป็นลักษณะ 

ที่เชื่อกันว่าเป็นวัวชนที่ดี ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงบางพันธุ์ ดังนี้

• วัวอุสุภราช วัวชนิดนี้นิยมเลี้ยงไว้ชน จัดว่าเป็นพระยาโค  

มสีขีาวปลอด หรอืบางต�าราระบวุ่าชาตวิวัอสุุภราชนัน้สแีดงลายขาว โดย

มีตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้า และหน้าใบโพ

• วัวนิล วัวชนิดนี้ถือเป็นวัวพันธุ์ดี เชื่อกันว่าจะให้ลาภแก่ผู้เลี้ยง 



ลกัษณะพเิศษคอืปัสสาวะเป็นสีด�าในวนัพระ ส่วนสขีองเท้าอาจจะด�าหรอื

ไม่ก็ได้

• วัวบิณฑ์น�้าข้าว เป็นวัวสีขาวปลอด มีเล็บยาว หางยาว เขา

ขาวเป็นมัน

ลกัษณะดตีามสตีวั ววัทางภาคใต้มสีต่ีางกนัถงึ 7 ส ีแต่สทีีส่�าคญั

คือขาวปลอด ด�านิล แดงลาย (ด�าแซมขาว) ลังสาด (คอด�า หัวด�า ท้าย

ด�า ตรงกลางขาว) นอกจากสีของวัวจะบอกลักษณะดี-ไม่ดีแล้ว ยังใช ้

เป็นชื่อเรียกวัวอีกด้วย เช่น วัวสีขาว เรียก “อ้ายขาว” วัวสีด�า เรียก “อ้าย

ด�า” เป็นต้น 

สีที่บ่งบอกว่าวัวมีลักษณะดี คือ

• โหนดชาติใหญ่ คือโหนดหัวแดง

• โหนดตีนขาว ใจทรหด

• แดง คอกิ่ว หางตัด เขาลอม คือวัวสีแดง เหนียงคอสั้น หางสั้น 

นับว่าเป็นลักษณะพิเศษ

• ตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้า หน้าใบโพ คือวัวที่มีเท้าสีด�า

แซมขาว หางสีด�าแซมขาว โหนกขาวเหมอืนเอาผ้าขาวพาดไว้ และทีห่น้า

มีสีขาวเป็นรูปใบโพ โดยยอดใบโพต้องขึ้น ถ้ายอดลงถือว่าไม่ดี เชื่อกัน

ว่าวัวชนิดนี้จะให้โชคลาภและให้มงคล ใครเลี้ยงวัวพันธุ์นี้จะแคล้วคลาด

จากภัยพิบัติ โจรผู้ร้ายไม่รบกวน แต่ห้ามฆ่าวัวพันธุ์นี้ เพราะจะน�าความ

พินาศฉิบหายอย่างใหญ่หลวงมาให้ 

ที่ส�าคัญก็คือ วัวที่ดีต้องเป็น “วัวโหม่” หมายความว่าวัวตัวใด 

ทีม่สีายพนัธุด์ ีววัตวันัน้จะทัง้ชนด ีชนนาน และชนฉลาด ซึง่แตกต่างจาก

วัวพันธุ์ผสมที่รัฐส่งเสริมให้เลี้ยง 
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สนามชนวัว 

50 ปีที่ผ่านมา การชนวัวถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประเพณีในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 

การชนวัวในงานประเพณีที่ส�าคัญ เช่น 

• การชนววัหลงัแห่ผ้าห่มพระธาตสุทงิพระ วนัแรม 1 ค�า่ เดอืน 6 

สนามสทิงพระ

• การชนวัวในงานเทศกาลเดือน 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สนามบ้านทวดทอง/ยวนแหล

• การชนวัวในงานเทศกาลแข่งขันกรีฑาจังหวัดพัทลุง สนาม 

บ้านท่าหมิหร�า 

• การชนววัในงานเทศกาลฉลองรฐั 5 ธนัวาคม จงัหวดัตรงั สนาม

เทศบาลตรัง 

• การชนวัวในงานสงกรานต์เดือน 5 สงขลา สนามหาดใหญ่ 

• การชนวัวถวายพ่อท่านลีในช่วงปีใหม่ สนามทรายทอง 

บ้านนาเดิม

ในปัจจุบัน เจ้าของบ่อนชนวัวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแล

บ่อน ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้านและมีบารมีต่อข้าราชการ สนาม

วัวชนจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงพลังอ�านาจและอิทธิพลของ

เจ้าของบ่อน 

สนามวัวชนเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้

เท่าเทียมกัน ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมการชนวัว พื้นที่ทางสังคม

แห่งนี้จึงเป็นเครื่องหมายทางอ�านาจที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป

และข้าราชการ 

นอกจากนี้ สนามชนวัวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักจัดการบ่อน

ชนววัในยคุต่อมา เพราะทัง้เจ้าของสนาม นายสนาม หรอืผูจ้ดัการสนาม 



จะเป็นต้นแบบให้กบัผูค้นในยคุหลัง และทกุคนทราบดถีงึการมหีน้ามตีา

เทียบเคียงกับอ�านาจของข้าราชการ อันเป็นใบเบิกทางส�าหรับต�าแหน่ง

ทางการเมือง 

อย่างไรก็ตาม การได้รับคัดเลือกจากทางการให้มีหน้าที่ดูแล

บ่อนชนวัวในฐานะนายบ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ได้เปิดโอกาส

ส�าหรับคนทั่วไป อีกทั้งการขอใบอนุญาตเปิดบ่อนชนวัวก็เป็นสิ่งที่ยาก

ล�าบากไม่น้อย เพราะขั้นตอนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 2478 นั้นอยู่ภายใต้การใช้ “ดุลยพินิจ” ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (มาตรา 17) 

เมื่อการขอใบอนุญาตท�าได้ไม่ง่าย จึงเกิดการน�าใบอนุญาตของ

บ่อนหนึง่ไปใช้กับบ่อนอ่ืนๆ หรือมีการให้เช่าหรอืขายใบอนญุาต โดยอาจ

มีราคาสูงถึง 1,500,000 บาท 

บ่อนเถื่อน

บ่อนชนวัวที่ไม่มีใบอนุญาตจะใช้วิธีอ้างวัตถุประสงค์ในการหา

รายได้เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนอ้างว่าเป็นการ

สบืสานวฒันธรรม โดยขออนญุาตจากนายอ�าเภอและผูบ้งัคบัการต�ารวจ

ภูธรที่ดูแลพื้นที่น้ันๆ อาจเรียกว่า “บ่อนซ้อม” “บ่อนบ้าน” หรือ “บ่อน

เถือ่น” ซึง่พบเหน็ได้ทัว่ไป บางครัง้บ่อนเถ่ือนกเ็ป็นเส้นทางของการเพ่ิม

ราคาวัวชน และเป็นการคัดเลือกวัวไปชนในบ่อนหลวงหรือบ่อนที่ได้รับ

อนุญาตต่อไป

เจ้าของสนามซ้อมหรือบ่อนเถื่อนนั้นไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้ 

แต่ต้องการใช้บ่อนเป็นพื้นที่ในการแสดงบารมีหรืออ�านาจ เพื่อให้คนใน

ชุมชนเห็นว่าตนสามารถเปิดบ่อนได้ โดยหวังจะสมัครรับเลือกตั้งเป็น
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นักการเมืองท้องถิ่น ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การชนวัวในบ่อนซ้อมต้องขออนุญาตจากนายอ�าเภอและ 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรท้องที่ และต้องจ่ายเงินค่าขออนุญาตล่วงหน้า

อย่างน้อย 2 วัน ประมาณ 80,000-90,000 บาทต่อครั้ง บางครั้งจะมี

การน�าววัทีเ่ตรยีมเข้าบ่อนหลวงมาชน โดยอ้างว่าเป็นการเปรยีบววัหรอื

การซ้อมวัว และเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดโอกาสให้ววัชนทีย่งัขาดประสบการณ์ได้

ท�าการฝึกซ้อม

“สนามกีฬาชนวัว” 

หรือ “บ่อนถูกกฎหมาย” 

สนามกีฬาชนวัวหรือบ่อนชนวัวมีการพัฒนาไปมาก ทั้งในเชิง

ปริมาณและในเชิงกายภาพ โดยมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างแรง

จูงใจให้กับนักพนัน 

  

ตารางที่ 2 จ�านวนสนามหรือบ่อนชนวัวที่ถูกกฎหมาย



กติกาการชนวัว

กตกิาการชนววัมกีารพฒันาให้สอดคล้องกบัยุคสมยั และมคีวาม

แตกต่างกนัระหว่างบ่อนทีม่ใีบอนญุาตกบับ่อนทีไ่ม่มใีบอนญุาต อย่างไร

ก็ตาม การแพ้-ชนะ มีกติกาซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไป ดังนี้

1. ก่อนจะชน ถ้าพสูิจน์ได้ว่าววัตวัใดถกูวางยาหรอืถกูกระท�าอืน่

ใด กรรมการอาจไม่ให้ชนและริบเงิน เพื่อรักษาชื่อเสียงของสนาม และ
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เพื่อไม่ให้สัตว์ทรมาน

2. ห้ามทาน�้ามันหรือเมือกทุกชนิด ส่วนจะสวมเครื่องรางของ

ขลังให้วัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในวันท�าสัญญา 

3. เมือ่ตกีลอง 2 ครัง้ ให้น�าววัเข้าชน โดยมคีนน�าววัเข้าชน 2 คน

4. ให้น�าวัวเข้าชนในลักษณะหน้ากระดาน จะดึงเชือกหรือตีวัว

ให้ตกใจไม่ได้

5. ห้ามตีวัวฝ่ายตรงข้าม แต่ตีวัวฝ่ายตัวเองได้

6. วัวที่ล้ม ถ้าไม่ลุกภายใน 5 นาที ถือว่าแพ้ ถ้าลุกก่อน ให้ชน

ต่อได้ แต่ถ้าลุกแล้วหนี กรรมการจะให้เวลา 5 นาที ถ้าไม่ชน ถือว่าแพ้

7. ถ้าเขาคีบกันไม่หลุดภายใน 1 ชั่วโมง ถือว่าเสมอกัน

8. ถ้ารั้วสนามพัง วัวออกไปชนนอกรั้ว กรรมการจะตีกลองเพื่อ

ให้น�าวัวกลับเข้าชนในสนาม วัวตัวใดไม่กลับเข้าสนาม ถือว่าแพ้

9. ขณะชนกัน ถ้าตัวใดหนีออกนอกรั้ว ถือว่าแพ้ ถ้าอีกตัวตาม

ออกไปนอกรัว้ ต้องน�ากลับเข้าสนามภายใน 10 นาท ีถ้าน�ากลบัเข้าสนาม

ไม่ได้ทั้งสองตัว ถือว่าเสมอกัน

10. ถ้าวัวถอยออกจากกัน กรรมการจะตีกลอง 2 ครั้ง เพื่อให้

วัวชนกัน

11. วัวคู่ใดมีปัญหานอกเหนือจากกติกาของสนาม ให้กรรมการ 

3 คนปรึกษากัน โดยค�าตัดสินเป็นไปตามเสียงข้างมาก

12. ต้องยอมรับค�าตัดสินของกรรมการ 

13. กรรมการจะถือเงินเดิมพันไว้ โดยจะให้แก่ผู้ชนะ หรือแบ่ง

คืนให้กับคู่ที่เสมอกัน 

14. กรรมการหรือนายสนามชนวัวมีอ�านาจรักษาความสงบ

เรยีบร้อยภายในสนาม และมอี�านาจห้ามผูท้ีม่คีวามประพฤตไิม่เรียบร้อย

เข้าสนาม



ธุรกิจ-การพนันในบ่อนวัวชน
 

เมื่อวัวชนเป็นธุรกิจ

การชนวัวในปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจการพนัน มีกระบวนการ

จัดการที่เป็นระบบ มีการเตรียมการและมีการแบ่งงานกันท�า โดยมีเป้า

หมายคอืเพือ่ดึงดูดให้ผูค้นเดนิทางมาชม ดงันัน้ การบรหิารจดัการธรุกจิ

การพนันวัวชนจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างทักษะทางสังคมและ

ทักษะการบริหารธุรกิจ กล่าวคือ ต้องบริหารความเชื่อมั่นและความไว้

วางใจของเจ้าของวัวและนักพนัน ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายที่ผลก�าไร

การบริหารจดัการบ่อนชนววัมีการแบ่งงานกนัท�าหลายฝ่าย โดย

ต้องใช้คนทีเ่หมาะสมกบังาน ต้องร่วมกนัจดัการ และต้องมคีวามไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน 

กระบวนการทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดหาวัวไว้รองรับการชน เป็นการสร้างเครือข่ายกับ

คนเลี้ยงวัว เจ้าของวัว เจ้าของฟาร์มวัวชน นายสนามหรือหุ้นส่วนต้อง 

เตรียมการทุกเดือน หากวัว 1 ตัวชนได้ 2 ครั้งใน 1 ปี ก็ต้องหาวัวให้ได้

อย่างน้อย 240 ตัว

2. การดูแลวัวในช่วงก่อนการชน โดยแต่ละเดือนต้องดูแลวัว

อย่างน้อย 50 ตัว เป็นเวลาประมาณ 20 วัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลคน

เลี้ยงวัวอีกประมาณ 150 คน 

3. การเก็บเงิน แต่ละบ่อนต้องมีเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านประตูสอง

ชัน้ คอืชัน้นอกและชัน้ใน โดยเจ้าหน้าทีต้่องจ�าแนกได้ว่าคนกลุ่มไหนเป็น

ผู้ติดตามวัวชน คณะของเจ้าของวัว หรือคนของค่ายวัว จากการศึกษา

พบว่าบ่อนสามารถเกบ็ค่าผ่านประตไูด้เพยีงร้อยละ 50 ของจ�านวนผูเ้ข้า

ชมในแต่ละวนั โดยผูท้ีไ่ม่ต้องจ่ายค่าผ่านประตคูอืเถ้าแก่ ขาใหญ่ นายหวั 
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เจ้าของวัวชน คนเล้ียงววั หวัหน้าค่ายววัชน มอืปืน และข้าราชการระดบั

สูง  

4. การค้าขายในสนามชนววั นายสนามมกัจะให้ภรรยา ลูก หรอื

ญาติเป็นผูข้ายอาหาร เพราะเป็นการค้าขายทีม่ลีกัษณะผกูขาด ตัง้ราคา

ได้สูง ผู้บริโภคมีประมาณ 2,500-3,000 คน นอกจากนี้ยังต้องดูแลการ

จดัการผลประโยชน์จากร้านค้าทีม่าขายของในสนาม ซึง่ต้องใช้เจ้าหน้าที่

ที่มีประสบการณ์ 

5. การดูแลการจราจรและสถานที่จอดรถ เนื่องจากในวันชนวัว

จะมผีูค้นจ�านวนมาก บางบ่อนบรหิารจดัการสถานทีจ่อดรถจนเป็นแหล่ง

รายได้ทีส่�าคัญ แต่บางบ่อนอาจให้ชาวบ้านทีอ่ยูใ่กล้เคยีงเป็นผูด้�าเนนิการ

จากการศึกษา พบว่าสนามชนวัวแต่ละแห่งมีกลุ ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 2-4 คน ในรูปของ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” และต้องมีการดึงบุคคล

ที่มีศักยภาพมาเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม” 

การบริหารงานในลักษณะ “หุ้นส่วน” ต้องใช้ความไว้วางใจสูง

มาก หรอืในภาษาของสนามชนววัคอืทกุคน “ต้องหยดักนั” หรอื “หยัดได้”  

นั่นคือการที่ทุกคนต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน ส�าหรับการเป็นหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจกับการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมนั้นอาจเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

นอกจากมี “นายสนาม” หรือ “นายบ่อน” ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ 

เด็ดขาดในการวินิจฉัยสั่งการ ทุกสนามต้องมี “ผู้จัดการสนาม” ซึ่งเป็น

หุ้นส่วนทางสังคมหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยผู้จัดการสนามจะมีความ

โดดเด่นน้อยกว่าเจ้าของบ่อน ซึ่งเป็นเหมือนจริยธรรมของการบริหาร

บ่อนว่านายสนามต้องเหนือกว่าใคร และผู้จัดการต้องเด่นน้อยกว่า และ

ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของนายสนาม บางสนาม ผู้จัดการสนามเป็น

ทั้งเจ้าของบ่อนและผู้จัดการ แต่บ่อนที่เปิดใหม่มักมีต�าแหน่งการบริหาร

ที่ชัดเจน และใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ



ธุรกิจต่อเนื่องและการสร้างงาน

ธุรกิจภายในสนามชนวัวแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 การขายสินค้า ส�าหรับสินค้าจ�าเป็น ซึ่งผูกขาดการ

ขายโดยคนในครอบครัวของนายสนาม ได้แก่ ข้าวแกง จานละ 60 บาท 

เครื่องดื่มชูก�าลัง ขวดละ 20 บาท น�้าดื่ม ขวดละ 10 บาท ผ้าเย็น ผืนละ 

30 บาท เบียร์ กระป๋องละ 50 บาท บุหรี่ ซองละ 70 บาท ส่วนสินค้าอื่นๆ 

เช่น อุปกรณ์ตกแต่งวัว ผ้า หญ้า ผ้าเทป อาหารที่เป็นของฝาก เช่น กุ้ง

แม่น�้า ไก่ต้มน�้าปลา เป็ดพะโล้ ไก่ย่าง ข้าวหลาม เป็นต้น

ประเภทที่ 2 การรับฝากรถ 

ประเภทที่ 3 การบันทึกภาพการชนวัวเพื่อจ�าหน่าย 

การเลี้ยงวัวชนและการชนวัวท�าให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้คนมี

งานท�าและมีรายได้ อาชีพและรายได้ที่เกิดจากการชนวัว มีดังนี้

1. อาชีพปลูกหญ้าเลี้ยงวัว โดยขายได้กระสอบละ 100 บาท 

2. อาชพีรบัจ้างเลีย้งววั ค่าจ้างเดอืนละ 2,500-3,000 บาทต่อววั 

1 ตัว ในช่วงที่วัวยังไม่มีคู่ชน โดยปกติจะจ้างคนเลี้ยงวัว 1 คน เมื่อวัวได้

คู่ชน จะจ้างเพิ่มเป็น 2-3 คน 

3. อาชีพให้เช่าคอกวัว อัตราค่าเช่าโดยทั่วไปอยู่ที่ 1,000-1,500 

บาทต่อคอกต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพของคอกวัวและการบริการ เจ้าของ

วัวส่วนใหญ่จะเช่าคอกไว้ให้วัวพักก่อนท�าการชน 2 คอกต่อวัว 1 ตัว 

4. อาชีพค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ

5. อาชพีรบัฝากรถ สถานทีร่บัฝากรถส่วนใหญ่อยูบ่รเิวณรมิถนน 

ทีว่่างด้านหน้าหรอืด้านข้างของอาคาร หรอืในสวนยางพารา อตัราค่ารบั

ฝากขึ้นอยู่กับประเภทของรถ เช่น รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถกระบะ 

40 บาท รถเก๋ง 50 บาท
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6. อาชีพนักพากษ์ประจ�าสนามชนวัว 

7. อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพราะในวันชนวัว บางคร้ังต้อง

จอดรถยนต์ไกลจากสนาม จึงต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินทางไป

ยังสนาม 

8. อาชีพลับมีด มีดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชนวัว แต่เป็นอุปกรณ์

ที่ชาวบ้านพกติดตัวไปที่สนาม

9. อาชีพรับพิมพ์ใบประกาศ ใบปลิว หรือโปรแกรมการชนวัว 

 10. อาชีพสัตวแพทย์ 

11. อาชีพซื้อขายวัวชน 

12. อาชีพบันทึกภาพการชนวัว

การเล่นพนันในบ่อนชนวัว

การเล่นพนันประเภทแรกคือ “การเล่นแบบเดิมพัน” เป็นการ

เล่นพนันระหว่างเจ้าของวัวหรือกลุ่มเจ้าของวัว โดยมีการท�าสัญญากับ

เจ้าของบ่อน เช่น เจ้าของวัวโหนดแดง บ้านควนมีชัย เรียกเงินเดิมพัน 

1,000,000 บาท เจ้าของวัวดุกด้าง บ้านคลองหอยใหญ่ ตกลงชนเดิม

พัน 1,000,000 บาท แต่ในกรณีที่เจ้าของวัวดุกด้าง บ้านคลองหอยใหญ่ 

มีเงินเดิมพันไม่พอ โดยมีเพียง 600,000 บาท แต่นายสนามต้องการให้

ชน นายสนามต้องช่วยออกเงินเดิมพัน 400,000 บาท ขั้นตอนนี้เกิดขึ้น

ที่บ่อนหรือสนาม โดยมีนายบ่อนหรือนายสนามเป็นคนกลาง เมื่อถึงวัน

ชน ทัง้สองฝ่ายต้องน�าเงนิเดมิพนัมาให้นายสนาม และฝ่ายทีช่นะกจ็ะได้

รับเงินเดิมพัน 2,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ชมหรือนักพนันคนอื่นๆ สามารถเล่นพนันกับนัก

พนันหรือผู้ชมคนอื่นได้อย่างอิสระ โดยมีการเล่นพนันอีก 2 ประเภท คือ 



ประเภทที่ 1 “เล่นแบบเสมอกัน” หมายถึงผู้ชนะจะได้รับเงิน

จากผู้แพ้ตามจ�านวนที่ตกลงกัน เช่น เล่นคู่ละ 2,000 บาท ผู้ชนะก็ได้

เงิน 2,000 บาท 

ประเภทที่ 2 “เล่นแบบอัตราต่อรอง” ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย 

ประเภทแรกคอื “เล่นแบบเอายอด” การเล่นพนนัแบบนีม้คีวามเสีย่งน้อย

ทีส่ดุ แต่ได้เงนิครัง้ละไม่มาก และต้องใช้เงนิหมนุเวยีนสงู เช่น แดงชนกบัด�า 

เล่นเสมอด�า 10,000 แล้วเล่นรองแดงในอตัรา 10,000:7,000 สมมตว่ิาด�า

เป็นฝ่ายชนะ กจ็ะได้เงนิ 10,000 ต้องจ่าย 7,000 เหลือก�าไร 3,000  ส่วนอีก

ประเภทหนึง่คอื “เล่นแบบผกูแข้ง” หรือ “ผกูหาง” คอืการเลอืกเล่นพนนัววั 

ตัวใดตัวหนึ่ง 

ผู้ชม-คนเล่นพนัน

ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าไปในสนามชนววั เกอืบทัง้หมดเข้าไปเพ่ือเล่นการ

พนัน มีจ�านวนน้อยที่เป็นผู้ชมหรือนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษา พบว่านักพนันวัวชนแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 “เซียนพนัน” คนกลุ่มนี้เล่นการพนันวัวชนเป็นอาชีพ 

และเป็นที่รู้จักของนายสนาม ส่วนใหญ่เป็น “นายหัว” ในสายตาของ

คนทั่วไป หรือเป็น “ขาใหญ่” ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งข้าราชการและ

นักพนัน มีอิทธิพลและบารมีสูงมากในสังคมภาคใต้ เป็นนักธุรกิจหรือ

ข้าราชการระดับสูง เล่นการพนันคราวละนับล้านบาท มีความรู้เกี่ยวกับ

การชนววัจนได้รบัการยอมรบัว่าเป็น “เซยีน” คนกลุม่นีเ้ล่นการพนนัอย่าง

เป็นอิสระ และเป็นกลุ่มคนที่ก�าหนดอัตราต่อรอง 

กลุ่มที่ 2 “นักพนันระดับสูง” คล้ายกับกลุ่มแรก แต่มีบารมีและ

เงินน้อยกว่า เล่นการพนันวัวชนเป็นประจ�า โดยอาจจะเล่นวันละเกือบ 
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100,000 บาท หรือหลายแสนบาท บางคนมีวัวชนเป็นของตนเอง จุด

เด่นคือมีความรู้ มีประวัติการชน ประวัติการเลี้ยง และประวัติการฝึก

ซ้อมของวัวแต่ละตัว คนกลุ่มน้ีจะแวะเวียนไปเล่นตามสนามหรือบ่อนที่

ตารางที่ 3 จ�านวนนักพนันวัวชนในแต่ละจังหวัดโดยประมาณ



ใกล้บ้าน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ลักษณะการเล่นพนันจะเป็น

อิสระ หรืออาจเป็นคนเล่นให้กับนักพนันกลุ่มแรก 

กลุ่มที่ 3 “นักพนันระดับกลาง” เป็นผู้ติดตามคนกลุ่มแรกหรือ

กลุม่ทีส่อง และเล่นการพนนัววัชนเป็นประจ�า จ�านวนเงนิทีเ่ล่นอยู่ในหลกั

หมื่น คนกลุ่มนี้มีมากที่สุดในสนามชนวัว เป็นขาประจ�าของสนามชนวัว 

เมื่อมีวัวดังหรือคู่พิเศษในสนามใด ก็จะเดินทางไปที่สนามนั้นๆ และเล่น

การพนันแบบอิสระเช่นเดียวกัน 

กลุม่ที ่4 “ชาวบ้านทัว่ไป” มคีวามเป็นอสิระในการเล่น มกัจะเล่น

แตกต่างกันไป ทั้งแบบเอายอดและแบบผูกแข้ง บางรายอาจขายของ 

ในสนามด้วย จ�านวนเงินที่เล่นการพนันประมาณ 5,000-20,000 บาท 

กลุ่มที่ 5 “ขาเชียร์” เป็นชาวบ้านที่เดินทางไปพร้อมกับวัว มัก

จะเล่นการพนันแบบผูกแข้ง คนกลุ่มนี้เล่นการพนันคราวละประมาณ 

1,000-10,000 บาท 

  

เศรษฐกิจการเมืองของการชนวัว

เงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการชนวัวก็คือ “วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงิน

เท่ากัน”

“ววัเท่ากนั” คอืรปูร่างของววัต้องใกล้เคยีงกนั ไม่เสยีเปรยีบหรอื

ได้เปรียบกันมากนัก 

“คนเท่ากัน” คือเจ้าของวัวมีสถานะทางสังคมใกล้เคียงกัน โดย

สถานภาพของเจ้าของวัวจะสัมพันธ์กับเงินเดิมพัน

“เงินเท่ากัน” คือจ�านวนเงินเดิมพันในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไข
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ว่าวัวคู่นั้นจะได้ชนกันหรือไม่ หากมีเงินจ�านวนเท่ากันก็สามารถชนกัน

ได้ หรือถ้าบางฝ่ายมีเงินเดิมพันน้อย แต่นายสนามอยากให้วัวคู่นั้นชน

กัน เพราะสามารถเรียกผู้ชมได้มาก นายสนามสามารถช่วยออกเงิน 

เดมิพันให้เท่ากันได้ วิธีการนี้เรียกว่า “นายสนามอุ้มเดมิพัน” หรือหาเงิน

เดิมพันโดยการระดมเงินจากชาวบ้านในพื้นที่ก�าเนิดของวัวหรือชุมชน 

ที่เลี้ยงวัวตัวนั้นๆ

     พัฒนาการของบ่อนชนวัว 

บ่อนชนวัวมีการพัฒนาที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. จาก “คอกวัวชน” และ “สังเวียนชนวัว” ในทุ่งนา กลายเป็น 

“สนามชนวัว” และ “บ่อนชนวัว” โดยจ�านวนบ่อนมีมากขึ้น แต่จ�านวน

จังหวัดที่ชนวัวมีน้อยลง 

2. การชนวัวและบ่อนชนวัวสามารถยกระดับบุคคลให้เป็น

ชนชัน้น�าได้ เช่น จาก “นายหวั” และ “นกัเลง” สูก่ารเป็น “ผูแ้ทนราษฎร” 

3. จากการเล้ียงวัวชนด้วยภูมปัิญญาพืน้ถ่ิน พฒันาสูก่ารเลีย้ง

แบบฟาร์ม มกีารใช้วิทยาการ และมแีบบแผนการเลีย้งและการฝึกซ้อม

ที่ต่อเนื่องและชัดเจน

4. การชนวัวที่เคยจัดในงานเทศกาลส�าคัญของชุมชน กลาย

เป็นการชนทุกเดือน เดือนละ 2-3 วันต่อบ่อน 

5. มกีารบรหิารจดัการการเล้ียงวัว การหาหุน้ส่วน การสรรหา

ทีมงานประจ�าบ่อน มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีการใช้การ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์

6. การมีวัวชน (โดยเฉพาะวัวที่มีชื่อเสียง) ไว้ในครอบครอง 

ช่วยยกฐานะหรือสถานภาพทางสังคมของเจ้าของวัวได้

7. เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชนวัว เช่น มีรายการชนวัว 

ในโทรทัศน์ มีเว็บไซต์ ธุรกิจซีดีวัวชน และธุรกิจในบ่อนชนวัว



บ่อนชนวัว: การพนันของชนชั้นสูง

อดีตเจ้าของบ่อนคนหนึง่ และปัจจบุนัยังเล่นพนนัววัชนอยูเ่สมอ 

ให้ความเห็นว่า “การชนวัวเป็นการพนันที่เอาเปรียบกันน้อยที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบกับการเล่นพนันกีฬาหรือการพนันประเภทอื่น” เนื่องจาก

เป็นการพนนัทีต้่องมกีารเตรยีมข้อมลู นอกจากนี ้การเล่นต้องอาศยัสจัจะ 

เป็นการพนันที่ไม่เอาเปรียบผู้เล่น และมีการลงโทษทางสังคม หากเล่น

นอกกติกา 

เหตุที่กล่าวว่า “วัวชนเป็นการพนันของชนชั้นสูง” เพราะผู้เล่น

พนันวัวชนสามารถบอกกับผู้อื่นได้ว่าตนเองเป็นนักพนันวัวชน ผู้คนใน

สังคมจะให้การยอมรับ โดยแสดงออกในลักษณะให้เกียรติ เกรงใจ หรือ

ยอมรับนับถือ 

ทีส่�าคญักค็อื การชนววัเป็นกจิกรรมทีไ่ม่มกีารหลอกคนด ูเมือ่ถึง

เวลาชน วัวแตล่ะตัวจะต่อสูก้นัอย่างเต็มที ่ตามธรรมชาติและลีลาเฉพาะ

ตัว ตามความสมบรูณ์ของการฝึกซ้อม หรอืตามสายเลอืดของววัตวันัน้ๆ 

ซึ่งไม่มีการบันทึกข้อมูลของวัวแต่ละตัวเพื่อใช้ประกอบกับการเล่นพนัน 

และไม่มปีระวตัขิองววัเผยแพร่ในสนาม การตดัสนิใจจงึขึน้อยูก่บัความรู้

หรอืข้อมลูการชนของววัแต่ละตวัจากนายสนาม ซึง่การพจิารณาลกัษณะ

ทางกายภาพและลีลาการชนของวัวแต่ละตัว ท�าให้เกิดชุดความรู้หรือ

ภูมิปัญญาการชนวัว เช่น 

• วัวพาข้างหรือกินเพรียง แพ้ วัวถอยหลัง 

• วัวถอยหลัง แพ้ วัวแทง 

• วัวแทง แพ้ วัวพาข้างหรือกินเพรียง

สถานการณ์การชนของววัแต่ละคูจ่ะพลกิแพลงไปมาตลอดเวลา 

นักพนันจึงต้องใช้สมาธิในการติดตามการชนของวัวสูงมาก และต้อง 

คาดการณ์จากพฤติกรรมของวัว เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นต่อ

หรือเล่นรอง พร้อมๆ กับอัตราต่อรองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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เมื่อบ่อนชนวัวสัมพันธ์กับการเมือง

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบัน การชนวัวได้ก้าวข้ามความ

บันเทงิของชาวบ้าน มาสูก่ารชนววัเพือ่การพนนั เมือ่เป็นธรุกจิการพนนั 

กจ็�าเป็นต้องดงึดูดผู้ชม และปรับตัวตามความเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ

และการเมือง 

จากการศกึษา พบว่าธรุกจิการพนนัในบ่อนชนววัมคีวามสมัพนัธ์

กับนักการเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ 

1. มีการใช้ชื่อของนักการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ

สร้างการยอมรบั โดยพบว่าบ่อนชนววัแต่ละแห่งใช้วธิอ้ีางอ�านาจของนกั 

การเมอืงและข้าราชการอยูเ่สมอ เพือ่สร้างการยอมรบัจากประชาชน และ

เพื่อให้ด�าเนินการได้ราบรื่น 

2. นักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับสนามชนวัวจะ

เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันด้วย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

3. สนามหรือบ่อนชนวัวเป็นพื้นที่นอกอ�านาจรัฐ มีอิสระในการ

ปกครองตนเอง บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกผลิตซ�้าจากอดีตจนถึง

ปัจจุบนัหลายอย่างเป็น “บรรทดัฐานของสนามหรอืบ่อนชนววั” ทีอ่�านาจ

รฐัเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ บ่อนหรือสนามชนววัจงึเป็นพ้ืนทีข่องการแสดง

อ�านาจทางสังคมและอ�านาจทางการเมือง 

การเปิดบ่อนชนวัวเป็นความปรารถนาของคนกลุ่มหนึ่ง เพราะ

การได้รับการยอมรับ ซึ่งมาพร้อมกับต�าแหน่งทางการเมือง คือหนทาง

สู่อ�านาจและความมั่งคั่งร�่ารวย

บ่อนชนวัวกับ “นักเลง”

ความนยิมของแต่ละบ่อนนัน้แตกต่างกนั จากการศกึษา สรปุได้



ว่าบ่อนที่ได้รับความนิยมนั้นมีเงื่อนไขที่ส�าคัญดังนี้ 

1. ความน่าเชือ่ถอื ดงัค�ากล่าวทีว่่า “ไม่ต้ม ไม่ล่ม ไม่บวด” หมาย

ถึงไม่มีการน�าวัวที่ชนในบ่อนซ้อมมาชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดย 

ไม่บอกเจ้าของสนาม 

2. ความสามารถในการหาวัวที่มีชื่อเสียงมาชน ดังค�ากล่าวที่ว่า 

“วัวดี วัวดัง ดึงคน” หมายถึงเมื่อมีวัวดีชนที่ไหน คนจะตามไปถึงที่นั่น 

ในกรณีนี้พบว่าเมื่อมีวัวดังมาชน จะมีผู้ชมเรือนหมื่น ซึ่งสามารถเก็บค่า

ผ่านประตูได้วนัละไม่ต�า่กว่า 2,000,000 บาท การน�าววัดงัมาชนเป็นการ

ลงทุนของนายบ่อน เพราะมีค่าใช้จ่ายนับแสนบาท เพื่อจูงใจให้นักเลง 

วัวชนเดินทางมาเล่นการพนัน

3. พฤติกรรมของเจ้าของบ่อน เช่น มีเครือข่ายนักพนันจ�านวน

มาก และเล่นการพนันเองด้วย หรือสามารถหาวัวมาประกบคู่กับวัวที่

ไม่มีคู่ชนได้ ทั้งน้ี เจ้าของบ่อนจะต้องเล่นการพนันในกรณีนี้ด้วย ขณะ

เดียวกัน เจ้าของบ่อนต้องดูแลคนเลี้ยงวัวที่มาเลี้ยงวัวในช่วงก่อนชน

ประมาณ 20 วัน รวมทั้งเจ้าของบ่อนต้องเดินทางไปชนวัวในบ่อนอื่นๆ 

ด้วย เพื่อแสวงหาพรรคพวก

การให้ความหมายของนกัเลงในวงการววัชนมหีลายแบบ เช่น มี

ลักษณะ “ใจถึง พึ่งได้ ไม่โกหก รักษากติกา ใฝ่หาบารมี เมื่อเกิดปัญหา

ก็ท�าให้ไม่มีปัญหา” ขณะที่บางคนให้ความหมายว่า “นักเลงเอาปากเป็น

เอก ตรงกันข้ามกับข้าราชการที่เอาเลขเป็นโท” โดยนักเลงต้องให้ความ

ส�าคญักบั “พวก” ซึง่หมายถงึกลุม่คนหรอืเพ่ือนฝูงทีช่่วยเหลือเกือ้กลูกนั 

ความเป็นนักเลงในที่นี้หมายถึงนายบ่อนหรือนายสนาม เพราะ

เป็นศูนย์กลางของสังคมการชนวัว การที่นายสนามต้องพบปะผู้คนที่มี

สถานภาพและความต้องการแตกต่างกัน จึงจ�าเป็นต้องสร้างบุญคุณกับ

ผูค้นทกุฝ่าย ทัง้กบัผูค้นทีเ่ดนิทางมาดกูารชนววั เพ่ือให้ได้ค่าเหยียบดนิ

หรือค่าเชงเลง (ค่าผ่านประตู) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของวัวและ
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คนเลี้ยงวัว เพื่อให้น�าวัวมาชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเถ้าแก่ นายหัว 

หรือขาใหญ่ เพือ่ให้มาเล่นการพนนั และสร้างความสมัพนัธ์กบัข้าราชการ 

เพื่อเป็นการอิงอ�านาจ 

4. การบริหารจัดการของนายบ่อนหรือนายสนาม โดยต้องจ่าย

เงินให้คนเลี้ยงวัวที่มาอยู่ที่บ่อนประมาณ 20 วัน ซึ่งเป็นการแสดงให้

เห็นถึงความเป็นนักเลง อันเป็นบรรทัดฐานส�าคัญของการเป็นนายบ่อน

5. ลักษณะทางกายภาพของบ่อนหรือสนาม พ้ืนที่สนาม การ

พัฒนา ความกว้างขวาง และความสะดวกสบาย

6. พื้นฐานของนายบ่อนหรือเจ้าของบ่อน เช่น มีความเด็ดขาด 

เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน การมีเครือข่าย มีความกว้างขวาง มีความ

สามารถในการจัดการกับบุคคลที่อยู ่นอกบรรทัดฐานของการชนวัว 

เช่น คนที่เล่นการพนันแล้วไม่จ่าย นายสนามหรือนายบ่อนจึงเป็นผู้ดูแล

รักษากฎเกณฑ์ทีเ่ป็นบรรทดัฐาน หากมข้ีอขัดแย้งหรอืใครผูใ้ดออกนอก

บรรทัดฐาน นายสนามต้องด�าเนินการอย่างเด็ดขาด

มีผู้เปรียบเทียบอ�านาจของนายสนามชนวัวว่าเป็น “ผู้พิพากษา

ศาลเตี้ย” และอธิบายพฤติกรรมของนายสนามเพิ่มเติมว่าเป็นคน 

“ห้าวหาญ เด็ดเดี่ยว เสี่ยงสู้ และต้องการชัยชนะ” 

นายสนามหรือนายบ่อนจึงเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในสถานที่ชนวัว 

     ความหมายของ “นักเลง” 

การอธบิายถงึ “ความเป็นนกัเลง” ของนายสนามชนววั เจ้าของ

บ่อน หรือบุคคลส�าคัญของบ่อน ไม่อาจอธิบายผ่านพฤติกรรมของ

ทุกคนได้ เนื่องจากบ่อนชนวัวแต่ละบ่อนไม่ได้มีเจ้าของคนเดียว 

โดยอาจมี 3-4 คนเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อใช้คุณสมบัติของแต่ละคน 

ในการท�าให้เกิดพลังแบบทวีคูณ 



การให้ความหมายของ “นักเลง” โดยกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลส�าคัญของบ่อน มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1. ความเป็นนักเลงในความหมายของข้าราชการ คือสามารถ

ขอเงิน หรือขอให้ช่วยจัดรายการชนวัว เพื่อน�ารายได้ไปสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ตกแต่งภูมิทัศน์ของสถานี

ต�ารวจ หรือขอวัวไปแกงในงานของข้าราชการระดับสูง 

2. ความเป็นนักเลงในความหมายของนักการเมือง คือการใช้

อ�านาจ บารม ีหรอืการยอมรบัจากสาธารณะ เพือ่ขอคะแนนเสยีงให้กบั

นกัการเมอืงทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายของนายสนามววัชน เป็นการช่วยเหลอืใน

กระบวนการหาเสยีง โดยใช้การพนันเป็นกลยทุธ์ในการหาคะแนนเสยีง 

หรือการเชิญนักการเมืองมาร่วมกิจกรรมชนวัว และเปิดเวทีปราศรัย 

หาเสียงในสนามชนวัว 

3. ความเป็นนักเลงในความหมายของนายสนามคนอื่น 

ระหว่างนายสนามด้วยกัน ความเป็นนักเลงคือการร่วมมือร่วมใจและ

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสมาคมสนาม

กีฬาชนโคภาคใต้ 

4. ความเป็นนักเลงในความหมายของเจ้าของวัวชน เมื่อ

เจ้าของวัวมีงานบุญประเพณี นอกจากเข้าร่วมงานบุญแล้ว ยังให้

ความช่วยเหลือเรือ่งเงนิท�าบญุ และอาจมอบววัให้แกงในงานประเพณี 

ยนิยอมให้เจ้าของววัชนพาผูต้ดิตามเข้าสนามชนววัได้โดยไม่ต้องจ่าย

ค่าผ่านประต ูหากมเีงนิเดมิพนัไม่พอ แต่เจ้าของววัอยากชน กอ็อกเงนิ

เดมิพันให้ เพือ่ให้เกดิการชน มคีวามเป็นธรรม ไม่เอนเอยีงเข้าข้างฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง ตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. ความเป็นนักเลงในความหมายของคนเลี้ยงวัว ในปัจจุบัน 

เจ้าของวัวส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยง แต่มีคนเลี้ยงวัวท�าหน้าที่นี้แทน 

โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000-6,000 บาท ความเป็นนักเลง
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ของนายสนามหรอืเจ้าของบ่อนในสายตาของคนเลีย้งววั คอืต้องใจถงึ 

ไม่ขี้เหนียว ไม่จุกจิก และดูแลความเป็นอยู่ของคนเลี้ยงวัวในระหว่าง

ดูแลวัวในช่วงก่อนชน

6. ความเป็นนักเลงในความหมายของเซียนวัวชน นักพนัน 

และผู้ชมกีฬาชนวัว นายสนามต้องจัดการได้ทุกเรื่อง มีข้อมูลและ

ประวัติการชนของวัวแต่ละตัว หรือสามารถหาข้อมูลจากผู้ที่ติดตาม

ความเคลื่อนไหวของวัวแต่ละตัว แล้วบอกกล่าวกับทุกคนโดยไม่

บิดเบือนหรือปกปิดข้อมูล 

วัวชนกับการเมือง

50 ปีที่ผ่านมา การชนวัวพัฒนาไปสู่การเป็นกิจกรรมกีฬา ส่วน

บ่อนชนวัวก็เป็นการใช้วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านเพ่ือเป้าหมายทาง

ธุรกิจการพนัน ดังนั้น การชนวัวจึงกลายเป็นธุรกิจการพนันภายใต้

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

การเมืองของการชนวัว คือการใช้อ�านาจทางการเมืองหรือ

อ�านาจตามกฎหมายท�ากจิกรรมการพนนัววัชน เป็นการประกอบการทีใ่ช้

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นพื้นฐาน ซึ่งท�าให้เกิดผลตอบแทน

สองทาง คอื “ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ” อันหมายถงึรายได้ของเจ้าของ

บ่อนและพวกพ้อง และ “ผลตอบแทนทางสังคม” ซึ่งมีคุณค่ามากกว่า 

รายได้ เพราะเป็นแหล่งทุนทางสังคม อันหมายถึงการได้รับการยอมรับ

ว่าเจ้าของบ่อนและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบารมี 

ในปัจจุบัน การเป็นนักเลงวัวชนแปรเปลี่ยนสู ่การเป็นผู ้น�า

ท้องถิ่นและนักการเมือง ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่มีพลังอ�านาจครอบง�าสังคม 



กิจกรรมการชนวัวจึงเป็นการผนวกรวมอ�านาจทางการเมืองและอ�านาจ

ทางสังคมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกัน บ่อนชนวัวก็เป็นพื้นที่ทางกายภาพ

และพื้นที่ทางสังคมที่มีความเป็นอิสระ มีการปกครองตนเองผ่านกติกา 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเอง บ่อนชนวัวจึงมีคุณลักษณะพิเศษ 

คือเป็นพื้นที่ที่อ�านาจรัฐเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายได้น้อย 

ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เจ้าของบ่อนชนวัวคือผู้มีอิทธิพลต่อ

ชาวบ้าน และเป็นผู้มีบารมีต่อข้าราชการ บ่อนชนวัวจึงเป็นพื้นที่ในการ

แสดง “อ�านาจ” และ “อิทธิพล” ของเจ้าของบ่อน พร้อมๆ กบัการใช้อ�านาจ

และอิทธิพลเป็นเส้นทางสู่ต�าแหน่งทางการเมือง 

การชนววัเป็นกจิกรรมทีส่ร้างฐานอ�านาจให้กบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ่อน คนเล่นการพนัน และเจ้าของวัว ซึ่งการจะเป็น

คนเหล่านั้นได้ ต้องมี “ความเป็นนักเลง” ในลักษณะ “เรียกฟ้าต้องขาน 

ถามดินต้องตอบ” 

วัวชนและบ่อนชนวัวเป็นกระบวนการทางสังคมของชาวใต้ มัน

ท�าให้ผู้คนผูกพันกัน และเมื่อรัฐกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ิน ประกอบกับ

ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ บ่อนชนวัวจึงกลายเป็นความลงตัว 

ผู้ที่อยู่ในโครงข่ายความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติและ

ข้าราชการจ�านวนไม่น้อยเกี่ยวข้องกับบ่อนชนวัว และอาจกล่าวได้ว่า

เกือบทุกบ่อนจะต้องมีความสัมพันธ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้คน

เหล่านั้น 

เมื่อการเป็นนักเลงวัวชนผสานมือกับการเป็นผู้น�าท้องถิ่นและ

นักการเมือง 

การชนวัวจึงเป็นรากฐานของการมีอ�านาจและการรักษาอ�านาจ 

วัวชน : ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’     79 



บั้งไฟ: 

จากงานบุญ

สู่การแข่งขัน
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ภูมิหลังและพัฒนาการของ 
“บั้งไฟ”

จารีตประเพณีของชาวอีสานยึดถือระบบฮีต 12 คอง 14 ซึ่งเป็น

กุศโลบายที่ท�าให้คนในชุมชนได้ท�ากิจกรรมร่วมกันทุกเดือนใน 1 ปี ซึ่ง

ในเดือน 6 ได้จัดให้มีบุญเดือน 6 หรือบุญบั้งไฟ กล่าวคือ จัดให้มีการจุด

บัง้ไฟเพือ่บชูาพระยาแถน โดยเชือ่ว่าพระยาแถนเป็นผูท้ีส่ามารถบนัดาล

ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล แต่แก่นแท้หรือหลักของการท�าบุญบั้งไฟ คือ

การท�าบุญวันวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 อันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินพิพานของพระพทุธเจ้า ในวนัดงักล่าว ผูน้บัถือศาสนาพุทธจะท�าการ

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น และ

บูชาด้วยการปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

เมื่อพิธีกรรมทางศาสนาสิ้นสุดลง ต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรม

เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีแถน เริ่มตั้งแต่รุ่งเช้า ญาติโยมจะพากันท�าบุญ

ตักบาตร และเจ้าของบั้งไฟน�าบั้งไฟออกมาแห่รอบศาลาโรงธรรม หลัง



จากนั้นผู้คนก็จะรวมตัวกันที่ค้างหรือร้านจุดบั้งไฟ (ปัจจุบันเรียกว่าฐาน

จุดบ้ังไฟ) แล้วจึงท�าการจุดบั้งไฟ ถ้าบั้งไฟของใครขึ้น เจ้าของก็จะถูก

หามแห่ แต่ถ้าบั้งไฟของใครแตก เจ้าของก็จะถูกหามลงตม

บญุบัง้ไฟมทีีม่าจากสองต�านาน ต�านานแรกคือต�านานวสัสะการ 

เทพบุตร ซึ่งเล่าว่ามีเทพบุตรชื่อวัสสะการ เป็นเทพผู้สร้างฝน เทพ 

องค์นีช้ืน่ชอบดอกไม้ (หมายถงึบัง้ไฟ) จงึมกีารจดุบัง้ไฟเพือ่ให้วสัสะการ

โปรดปราน 

อีกต�านานคือต�านานพญาคันคากรบแถน ซึ่งเล่าว่าหลังจากฝน

ไม่ตกเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน พวกสัตว์ต่างก็ได้รับความเดือดร้อน 

จึงชวนกันไปรบกบัพระยาแถน ซึง่เป็นเทวดาทีส่ามารถดลบนัดาลให้ฝน

ตกได้ โดยการบอกให้นาคเล่นน�้า เมื่อฝนไม่ตก ก็แสดงว่าพระยาแถน 

ไม่บอกให้นาคเล่นน�้า 

พวกสตัว์ทีน่�าโดยพระยาคนัคาก (พระยาคางคก) รบชนะพระยา

แถน จึงจับพระยาแถนมดั จนกระทัง่พระยาแถนยอมบอกให้นาคเล่นน�้า 

จากนั้นฝนจึงตก หลังจากน้ันจึงนัดหมายกันว่าให้จุดดอกไม้ (หมายถึง

บั้งไฟ) บูชาพระยาแถนทุกปี 

พัฒนาการของการท�าบั้งไฟ

การท�าบั้งไฟในอดีต 

ส่วนส�าคัญที่สุดของบั้งไฟคือตัวบั้งไฟหรือเลาบั้งไฟ ชาวอีสาน

เรียกกระบอกไม้ไผ่ว่า “บัง้ไม้ไผ่” และค�าว่า “บัง้ไฟ” กม็าจากการน�าไม้ไผ่

มาท�าบัง้ไฟนัน่เอง ดงัมผีูใ้ห้นยิามว่า บัง้ไฟ หมายถึงกระบอกไม้ไผ่บรรจุ

ดินปืน แล้วน�าไปประดิษฐ์เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ กัน เมื่อน�ามาจุด จะมีไฟ

ออกมาจากกระบอก 

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     83 
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บั้งไฟในยุคแรก ตัวบั้งไฟท�าจากกระบอกไม้ไผ่ โดยน�าล�าไม้ไผ่

มาเจาะทะลุปล้อง และพันด้วยเชือกที่ฟั่นจากไม้ไผ่ เรียกว่า “บั้งไฟเลา

ไม้” บั้งไฟที่ท�าจากไม้ไผ่ เรียก “เลาไม้” ท�าจากเหล็ก เรียก “เลาเหล็ก” 

บั้งไฟเลาไม้ เป็นบั้งไฟที่ท�ากันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งต้อง 

คัดเลือกไม้ไผ่ที่จะท�าบั้งไฟอย่างพิถีพิถัน

ในอดีต การท�าบั้ งไฟเป ็นหน ้าที่ของทุกคนในหมู ่บ ้าน 

กระบวนการเริ่มขึ้นเมื่อทุกคนในหมู่บ้านประชุมตกลงกัน แล้วจึงซื้อดิน

ประสิวให้กับ “ช่างบั้งไฟ” จากนั้นช่างจะคั่วดินประสิวแล้วต�าผสมกับ

ก�ามะถันและถ่าน จนกระทั่งได้ดินปืน

ขั้นตอนส�าคัญคือการบรรจุดินปืน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้คน

จ�านวนมาก เนื่องจากหากบั้งไฟมีขนาดใหญ่ (120 กิโลกรัมขึ้นไป) จะ

มีเลายาวมาก เมื่อตั้งขึ้นเพื่อกรอกดินปืนและใช้สากต�า สากและเลาจะ

มีความสูงรวมกันกว่า 10 เมตร ต้องใช้รอกช่วยยกสากขึ้น แล้วให้คน

จ�านวนหนึ่งเหยียบไปที่คานซึ่งผูกโยงกับสาก เหมือนการเหยียบครก

กระเดือ่ง เมือ่สากถกูยกขึน้ได้ระดบักป็ล่อยให้สากหล่นทบัดนิปืนภายใน

บั้ง การบรรจุดินปืนและการต�าบั้งไฟจึงเหมือนกับการท�างานของปั้นจั่น

ตอกเสาเข็ม  

บัง้ไฟจะขึน้หรอืไม่ ขึน้อยูก่บัการบรรจดุนิปืนเป็นส�าคญั ชาวบ้าน

ทุกคนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน 

เมื่อผู้คนรวมตัวกัน ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม จึงรู้จักสนิทสนมกัน

มากขึ้น เนื่องจากการต�าบั้งไฟต้องใช้เวลาเป็นเดือน 

เมือ่ดนิปืนเตม็บัง้ จากนัน้จงึใส่ดนิเหนยีวและไม้เนือ้แขง็ปิดท้าย 

เรยีกว่า “อดัเถยีด” แล้วต�าต่อให้แน่น จากน้ันเจาะรทูะลผุ่านกลางบัง้ จาก

ท้ายบัง้ไฟไปยงัหวับัง้ไฟ เพือ่ท�าเป็นช่องเผาไหม้ แล้วจงึใส่ชนวน ขัน้ตอน

สุดท้ายคือการประกอบหางและประดับตกแต่งบั้งไฟ 

ในอดตี นอกจากชาวบ้านในชมุชน พระกม็บีทบาทในกจิกรรมนี้



ด้วย เนือ่งจากพระเป็นผูน้�าทางด้านสรรพวทิยา และวทิยาการด้านอ่ืนๆ 

กม็าจากวดัเป็นส่วนใหญ่ หรอือาจเป็นเพราะพระมเีวลาให้กบัการท�าและ

การคิดค้นวิธีท�าบั้งไฟมากกว่าฆราวาส อีกทั้งบั้งไฟส่วนใหญ่ก็ท�ากัน 

ในวัด เนื่องจากวัดเป็นที่ชุมนุมของคนในหมู่บ้าน และมีความพร้อมด้าน

สถานที่ในการรองรับคนจ�านวนมากที่ช่วยกันท�าบั้งไฟ 

ด้วยเหตุนี้ ภาคอีสานในอดีต เมื่อถึงบุญบั้งไฟ พระจึงเป็น

บุคลากรที่ส�าคัญ ดังปรากฏช่างบั้งไฟที่เป็นพระจ�านวนมากในหมู่บ้าน

อีสาน ส�าหรับช่างบั้งไฟที่เป็นพระ สังคมอีสานมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะ

แก่สมณสารูป โดยท�า “หว่อม” หรือหมวกสีเหลืองให้พระสวม 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับบั้งไฟนั้นเป็นไปในลักษณาการ

เดียวกันกับการเล่นน�้าสงกรานต์ในภาคอีสาน ซึ่งพระและสามเณร

สามารถเล่นน�้ากับญาติโยมได้ แม้แต่กับผู้หญิง ด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว 

จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมการจุดบั้งไฟ และในที่สุด เมื่อการแข่งบั้งไฟ

กลายเป็นการพนันเต็มรูปแบบ ในบรรดาเซียนพนันบั้งไฟ จึงมีเซียนที่

เป็นพระรวมอยู่ด้วย โดยพระส่วนใหญ่มีฐานะเป็นเจ้าของค่ายบั้งไฟ 

การท�าบั้งไฟในปัจจุบัน

บญุบัง้ไฟในยคุปัจจบุนัเป็นการจัดตามประเพณ ีโดยทีค่วามเช่ือ

เรือ่งพระยาแถนและการขอฝนน้ันไม่ได้มคีวามส�าคญัต่อคนอสีานรุน่ใหม่

อีกต่อไป วัตถุประสงค์ของการท�าบุญบั้งไฟจึงเป็นไปเพื่อการสืบทอด

ประเพณีมากกว่าการคาดหวังเรื่องฟ้าฝน

เมือ่การจดุบัง้ไฟกลายเป็น “การแข่งขนั” จงึมกีารพัฒนารปูแบบ

และวธิกีารท�าบัง้ไฟ โดยเฉพาะการพฒันาส่วนประกอบทีส่�าคญัของบัง้ไฟ 

คือตัวบั้งไฟหรือเลาบั้งไฟ ดังนี้

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     85 
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“บัง้ไฟเลาเหลก็ซ่ิง” ตัวบัง้ไฟท�าจากท่อประปา ซึง่เป็นเหลก็ชนดิ

บาง ท�าให้มีความคงทนมากกว่าและขึ้นได้สูงกว่าบั้งไฟเลาไม้ไผ่ในอดีต 

จึงเรียกบั้งไฟแบบนี้ว่า “บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง”1 แต่ด้วยความบางของเหล็ก 

ก็ท�าให้บั้งไฟระเบิดได้ง่าย เมื่อตัวบั้งไฟฉีกแตก มักเป็นแฉกคล้ายเสียม

หรือพลั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เข้าชม

“บั้งไฟเลาเหล็กหนา” จากประสบการณ์ที่ได้จากบั้งไฟเลาเหล็ก

ซิ่ง จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษ ซึ่งก็สามารถแก้ไข

ปัญหาบั้งไฟระเบิดได้ แต่บั้งไฟเลาเหล็กหนามีน�้าหนักมาก เมื่อตกสู่

พื้น จึงเป็นอันตรายไม่แพ้บั้งไฟเลาเหล็กซิ่ง แถมน�้าหนักที่มาก ก็ท�าให้

บั้งไฟขึ้นได้ไม่สูง 

“บัง้ไฟเลาพลาสลอน” มผีูท้ดลองน�าท่อพวีซี ี(polyvinyl chloride) 

หรือพลาสลอนมาใช้ท�าเลาบัง้ไฟ ผลปรากฏว่าบัง้ไฟขึน้ได้สงู นอกจากนี้ 

บั้งไฟเลาพลาสลอนยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องอันตรายจากการตกสู่พื้น 

เพราะเมื่อบั้งไฟระเบิดก็ไม่มีอันตราย เนื่องจากท่อพีวีซีมีน�้าหนักเบา 

การที่เนื้อพลาสลอนถูกเผาให้หลอมละลายได้ด้วยความร้อน จึงมีการ

ค้นคิดสูตรของดินปืนเพื่อไม่ให้เลาพลาสลอนเกิดการหลอมละลาย จน

เกิดนวัตกรรมในวงการผลิตบั้งไฟ และบั้งไฟเลาพลาสลอนก็ได้รับความ

นิยมจวบจนปัจจุบัน

1 เมื่อน�าวัสดุที่ชุมชนไม่สามารถผลิตได้เองมาใช้เสริมกับโครงสร้างเดิม ชาวอีสานจะเติมค�าว่า 

“ซิ่ง” ต่อท้ายชื่อสิ่งนั้นๆ เช่น การน�าตาข่ายไนลอนมาประกอบกับโครงของลอบดักปลา ก็เรียก

ลอบแบบนี้ว่า “ลอบซิ่ง”



นวัตกรรมของการท�าบั้งไฟ

จากขี้เจียคั่วถึงขี้เจียดิบ

เมื่อมีการใช้เลาบั้งไฟที่ท�าจากท่อพีวีซีหรือพลาสลอน ท�าให้มี

การดัดแปลงสูตรของดินปืน เพื่อไม่ให้การลุกไหม้ท�าให้เกิดความร้อน

มาก จนกระทั่งค้นพบว่าการไม่คั่วดินประสิว (ขี้เจีย) ก่อนบดผสมกับ

ถ่าน ท�าให้ได้ดินปืนที่ไม่ท�าให้เกิดความร้อนมาก หรือไม่แรงเหมือนกับ

ดินปืนที่ผสมดินประสิวคั่ว 

การที่ดินปืนไม่แรง ท�าให้ดินปืนเผาไหม้ได้นาน อีกทั้งไม่เป็น

อนัตรายในขณะต�าหรอือดั เนือ่งจากดนิประสวิทีไ่ม่ได้ค่ัวจะไม่ตดิไฟ อีก

ทัง้เลาบัง้ไฟทีท่�าจากท่อพวีซีีมีน�า้หนักเบา การใช้ดนิปืนไม่แรงกส็ามารถ

ส่งตัวบ้ังไฟขึน้ได้ และขึน้ได้นานกว่าดนิปืนทีผ่สมดนิประสวิค่ัว ต่อมาการ

ท�าดินปืนจึงไม่นิยมใช้ดินประสิวคั่วเหมือนในอดีต

ควบคู่กับการพัฒนาเลาบั้งไฟ คือกระบวนการบรรจุดินปืน ใน

อดีต ขณะบรรจุดินปืนมักเกิดการระเบิด แต่เพ่ือให้ได้ดินปืนที่สามารถ

ส่งตัวบั้งไฟซึ่งท�าจากวัสดุที่มีน�้าหนักมาก เช่น ไม้ไผ่และท่อเหล็ก การ

ท�าให้ดินปืนมีความแรงด้วยการคั่วดินประสิว (ขี้เจีย) ก่อนบดเป็นผง จึง

ยังคงมีความจ�าเป็น 

ยิง่ในระยะต่อมามกีารบรรจดุนิปืนโดยใช้แม่แรงและการอัดด้วย

แรงไฮดรอลิก (Hydraulic Power) การระเบิดขณะบรรจุดินปืนจึงเกิด

ขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนเลาบั้งไฟเป็นท่อพลาสลอน นอกจาก

การระเบิดขณะบรรจุดินปืน ความร้อนของดินปืนก็มักท�าให้เลาบั้งไฟ

หลอมละลายขณะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
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จากต้นมะขามถึงบล็อกเหล็ก 

การบรรจดุนิปืนในเลาบัง้ไฟเป็นขัน้ตอนทีส่�าคัญอีกขัน้ตอนหนึง่ 

เน่ืองจากหากบดอัดดินปืนไม่แน่น ก็จะท�าให้บั้งไฟ “ซุ” หรือมีแรงส่ง 

ไม่เพยีงพอ ท�าให้บัง้ไฟค้างอยูท่ีฐ่านจดุ ซึง่เกดิขึน้เป็นปกตใินยคุแรก ทัง้

บั้งไฟแบบเลาไม้ไผ่และเลาเหล็ก

ในระยะแรก การบดอัดดินปืนท�าโดยการต�าด้วยแรงคน ต่อมา

พัฒนาเป็นการอัดด้วยแม่แรง โดยใช้ต้นไม้เป็นตัวต้านทานแรงอัด เช่น 

ต้นมะขาม การอัดด้วยแม่แรงเป็นการอัดจากด้านล่าง โดยด้านบนเป็น

ตัวต้านทานแรงอัด ช่างบั้งไฟจะเจาะต้นมะขามให้เป็นโพรงเพื่อสอดเลา

บั้งไฟ และบังคับไม่ให้เลาบั้งไฟเลื่อน

ต่อมา ช่างบัง้ไฟใช้วธิอีดัด้วยแรงไฮดรอลิก พร้อมกบัพัฒนาโครง

ยึดเลาบั้งไฟโดยใช้เหล็กชนิดหนา ซึ่งประดิษฐ์โดยโรงกลึง ในปัจจุบัน 

การบดอัดและบรรจุดินปืนด้วยแรงไฮดรอลิกเป็นที่นิยมกันทั่วไป ขณะ

เดียวกัน นอกจากการใช้ไฮดรอลิกจะช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังสามารถบดอัด

ได้เร็วกว่าในอดตี ทีส่�าคญัคอืช่างบัง้ไฟสามารถท�าบัง้ไฟคนเดยีวได้ โดย

ไม่ต้องมีลูกมือ

บัง้ไฟเลาพลาสลอนและการบดอัดด้วยแรงไฮดรอลกิจงึเป็นสตูร

ที่ลงตัว ทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้คนมาก ช่วยร่นเวลาในการผลิต 

ผลิตได้จ�านวนมาก และบั้งไฟขึ้นได้สูง โดยบั้งไฟที่ท�าจากท่อขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สามารถท�าเวลาได้ถึง 900 วินาที ขณะที่บั้งไฟ 

ในอดีตท�าเวลาได้เพียง 30-40 วินาที



จากทางไกลถึงเหมบ

ขณะที่นวัตกรรมด้านการท�าบั้งไฟพัฒนาถึงขั้นสูงสุด สิ่งที่เกิด

ขึ้นควบคู่ไปกับนวัตกรรมการท�าบั้งไฟก็คือกติกาการพนันบั้งไฟ ใน

อดีต การแข่งขันบั้งไฟถือเอาระยะทางเป็นเกณฑ์ โดยบั้งไฟจะพุ่งไปใน

แนวราบขนานกับพื้นดิน บั้งไฟบั้งใดพุ่งไปได้ไกลที่สุด ถือว่าบั้งไฟบั้ง

นั้นชนะการแข่งขัน

ต่อมาเมื่อประชากรมีมากขึ้น พื้นที่ว่างโล่งมีน้อยลง เกณฑ์การ

แข่งขันบั้งไฟจึงเปลี่ยนเป็นแข่งความสูง โดยใช้การจับเวลา บั้งไฟบั้งใด

ท�าเวลาได้นาน บั้งไฟบั้งนั้นก็ชนะการแข่งขัน การวัดด้วยเกณฑ์การจับ

เวลา ท�าให้มีผู้คิดประดิษฐ์บั้งไฟที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นาน การเปลี่ยน

เลาบั้งไฟจากไม้ไผ่เป็นเหล็กและท่อพลาสลอน ในอีกด้านหนึ่งก็เพื่อยืด

ระยะเวลาให้บั้งไฟอยู่บนท้องฟ้าได้นานขึ้นนั่นเอง ถึงขนาดมีผู้ติดร่ม

ชูชีพและติดปีกให้บั้งไฟ

พฒันาการสงูสดุของการท�าบัง้ไฟคือการน�าท่อพลาสลอนมาท�า

เป็นเลาบั้งไฟ เม่ือเกณฑ์การตัดสินยังคงใช้ระยะเวลาที่บั้งไฟลอยอยู่ใน

อากาศ จงึท�าให้มผีูค้ดิค้นวธิที�าให้บัง้ไฟลอยอยูใ่นอากาศได้นานอยูเ่สมอ 

ซึ่งส่งผลให้กติกาการพนันบั้งไฟซับซ้อนมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน ดังนี้

• บั้งไฟจูง 

เกดิจากการเลือ่ยหวับัง้ไฟให้เป็นรอยแยก เมือ่บัง้ไฟขึน้สูท้่องฟ้า 

แรงของดินปืนจะดันส่วนหัวให้หลุดออกจากตัวบั้งไฟ เรียกว่า “การสลัด

หัว” แต่ช่างบั้งไฟก็ใช้เส้นลวดผูกยึดหัวบั้งไฟไว้กับตัวบั้งไฟ เมื่อบั้งไฟ

สลดัหวั จะท�าให้บัง้ไฟมแีรงส่งจากทัง้ตวับัง้และส่วนหวั โดยส่วนหวัจะอยู่

ด้านล่าง แล้วลากตัวบั้งให้ลอยตามขวาง เหมือนถูกหัวบั้งไฟจูง จึงเรียก

ว่า “บั้งไฟจูง” ซึ่งวิธีการนี้ท�าให้ท�าเวลาได้ 700 วินาทีขึ้นไป

กติกา: การจับเวลาเริ่มตั้งแต่บั้งไฟทะยานขึ้นจากฐานจุด จนตัว
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บั้งไฟตกกระทบพื้น บั้งไฟที่ท�าเวลาได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะ

• บั้งไฟสลัดหาง 

ต่อมามีผู้คิดค้นวิธีที่จะท�าให้บั้งไฟอยู่ในอากาศได้นาน โดยการ

ท�าให้ส่วนโคนหางของบัง้ไฟมรีอยแยก เมือ่บัง้ไฟขึน้ถึงจดุสงูสดุ ส่วนหาง

กจ็ะถกูสลดัให้หลดุจากตวับัง้ไฟ ส่วนหางซึง่มนี�า้หนกัเบากว่าส่วนอืน่ของ

ตัวบ้ังไฟกล็อยและร่อนอยูใ่นอากาศ ซึง่น�าไปสูก่ารพถิพีถินัในการท�าส่วน

หาง โดยช่างบัง้ไฟบางคนพยายามเหลาหางบัง้ไฟให้บาง เพือ่ให้หางร่อน

และลอยอยูใ่นอากาศได้นานกว่าบัง้ไฟจงู โดยท�าเวลาได้ 900 วนิาทขีึน้ไป

กตกิา: การจบัเวลาเริม่จบัตัง้แต่บัง้ไฟทะยานขึน้จากฐานจดุ จน

หางบั้งไฟตกกระทบพื้น

• บั้งไฟเหมบ 

เนื่องจากบั้งไฟสองแบบแรกท�าเวลานานมาก ส่งผลกระทบต่อ

ควิการจดุของบัง้ไฟบัง้ถดัไป และมีบ่อยคร้ังทีบ่ัง้ไฟหายไปจากการจบัตา

ของกรรมการจับเวลา (เรดาร์) เมื่อบั้งไฟหาย วงการพนันก็ถือว่าจาว 

หรือจุบ คือเสมอกัน ไม่มีการตัดสิน และต้องคืนเงินพนัน ท�าให้กระทบ

ต่อวงการพนนั จงึมกีารหนักลบัมาท�าบัง้ไฟแบบเดมิ คือไม่มกีารสลัดทัง้

ส่วนหัวและส่วนหาง เรียกว่า “บั้งไฟเหมบ”

“เหมบ” หมายถึงการนอนคว�่าหน้า เป็นการบอกลักษณะการ

ตกลงพืน้ของบัง้ไฟทีม่ส่ีวนประกอบครบทกุส่วน โดยร่อนลงจากท้องฟ้า

คล้ายคนนอนคว�่าหน้า ซึ่งท�าให้ท�าเวลาได้ไม่มากเหมือนบั้งไฟสองแบบ

แรก หรือไม่เกิน 450-500 วินาที

กติกา: การจับเวลาเริ่มตั้งแต่บั้งไฟทะยานขึ้นจากฐานจุด จน

ตัวบั้งไฟตกกระทบพื้น โดยมีส่วนประกอบครบทั้งหัว ตัว และหางบั้งไฟ 

หากมีชิ้นส่วนหลุดจากตัวบั้ง จะถือว่าไม่มีการได้-เสีย



การท�าค้างบั้งไฟ

การพัฒนาตัวบั้งไฟ ทั้งวัสดุที่ใช้และขนาด ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงฐานจุดบั้งไฟ ในอดีต ฐานจุดบั้งไฟท�าด้วยไม้ โดยวางพาด

กับต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยค�้ายัน มีลักษณะเป็นค้างหรือร้าน เรียก

ว่าค้างบั้งไฟ

ต่อมามีการท�าค้างบั้งไฟโดยใช้ไม้ปักกับพื้นดิน เป็นค้างบั้งไฟที่

ตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในระยะต่อมา เนื่องจากมีการผลิตบั้งไฟที่มีน�้าหนัก

มาก เช่น บั้งไฟล้าน (1,200 กิโลกรัม) หรือบั้งไฟกือ (12,000 กิโลกรัม) 

ท�าให้ค้างบั้งไฟไม่สามารถรับน�้าหนักและแรงส่งจากบั้งไฟได้ จึงมีผู้น�า

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กมาท�าเป็นค้างบั้งไฟ

เมือ่มกีารใช้ท่อพลาสลอนเป็นเลาบัง้ไฟ ท�าให้บัง้ไฟมนี�า้หนกัเบา 

และขนาดของบัง้ไฟก็สมดลุกับค้างบัง้ไฟ รวมถงึการจดัการแข่งขนับัง้ไฟ

เปลี่ยนมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคุ้ม เป็น “ผู้รับเหมา” หรือ “ผู้

จัด” พร้อมๆ กับการเล่นการพนันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน ผู้จัดจึงสร้างค้าง

บั้งไฟให้มีขนาดที่พอเหมาะกับขนาดของบั้งไฟเลาพลาสลอน คือสร้าง

จากเหล็กหน้ากว้าง 3 นิ้ว สูงราว 2.5 เมตร มีรูปร่างคล้ายประตูฟุตบอล 

โดยเชื่อมโซ่รถจักรยานยนต์เข้ากับคานเหล็กเป็นจุดๆ ราว 10 จุด เพื่อ

ใช้โซ่คล้องตัวบั้งไฟไม่ให้เอียง 

ปัจจุบัน ฐานจุดบั้งไฟมักมีทั้งสองประเภทควบคู่กัน โดยค้าง

บั้งไฟใช้จุดบั้งไฟใหญ่ ส่วนฐานจุดมีไว้ส�าหรับจุดบั้งไฟเล็ก และฐานจุด

บั้งไฟสามารถจุดบั้งไฟได้พร้อมกันนับสิบบั้ง เพ่ือให้เล่นการพนันได้

มากขึ้น
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สนามบั้งไฟ 

สนามบัง้ไฟ หมายถงึสถานทีท่ีม่กีารจดัแข่งขนับัง้ไฟเพือ่เล่นการ

พนัน จ�าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สนามเล็กหรือบ่อนบั้งไฟเล็ก หมายถึงสนามที่จัดแข่งขัน

บั้งไฟขนาดเล็ก ขนาดท่อ 3 หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ท�าบั้งไฟ

น้อยกว่า 3 นิ้ว

2. สนามใหญ่หรือบ่อนบั้งไฟใหญ่ หมายถึงสนามที่จัดแข่งขัน

บั้งไฟขนาดใหญ่ ตั้งแต่ท่อ 4 ถึงท่อ 6 ขึ้นไป ได้แก่ บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน 

บั้งไฟสิบล้าน หรือบั้งไฟกือ 

บุญบั้งไฟ: 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ลักษณะส�าคัญของบุญบั้งไฟในอดีต

ในระยะแรก การจัดบุญบั้งไฟเป็นการหารายได้เพื่อท�านุบ�ารุง

พระศาสนา อันหมายถึงการหารายได้เข้าวัดที่จัดงาน นอกจากการ

บริจาคของผู้มีจิตศรัทธา วัดยังมีรายได้จาก “ค่าหาง” อันหมายถึงค่า

ลงทะเบียนเพื่อน�าบั้งไฟเข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่จ่ายค่าลงทะเบียนคือเจ้าของ

บั้งไฟ นอกจากนี้ วัดยังมีรายได้จากการ “เซิ้ง” โดยชาวบ้านจะจัดขบวน

เซิ้งเพื่อเรี่ยไรเงินเข้าวัด ซึ่งในบุญบั้งไฟมักมีขบวนเซิ้งมากกว่า 1 คณะ 

เม่ืองานบุญมีการจัดการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้อง บุญบั้งไฟจึง

โน้มเอียงไปในทางการแสวงหารายได้ และปัจจัยที่เอ้ือให้มีการเล่นการ



พนันกันอย่างกว้างขวาง ก็เนื่องจากชาวอีสานถือว่าการเล่นการพนัน

เป็นไปเพื่อความสนุกสนาน และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการ

ท�าบุญ เมื่อหมดช่วงงานบุญ การเล่นการพนันก็เลิกราไป ถ้ามีการเล่น

การพนันนอกช่วงงานบุญ จึงจะถือว่าเป็นการเล่นการพนัน ดังนั้น การ

เล่นพนันบั้งไฟในวาระบุญบั้งไฟ จึงเป็นไปเพื่อความสนุก มิใช่การพนัน

ในความหมายของชาวอีสาน

ลักษณะส�าคัญของบุญบั้งไฟในปัจจุบัน 

อาจกล่าวได้ว่าทุกฐานจุดบั้งไฟในปัจจุบันมีการเล่นการพนัน 

เนื่องจากการจัดบุญบั้งไฟต้องใช้เงินทุนสูง และมีความยุ่งยากในการ

บริหารจัดการ ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่สนัทดัในการจดัการแข่งขนับัง้ไฟ อีกประการ

หนึ่งคือเนื่องจากการท�าบั้งไฟมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยความ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการคดิค้นของค่าย

บั้งไฟ โดยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม หรือไม่มีองค์ความรู้เท่ากับค่ายบั้งไฟ 

ขณะเดยีวกนักท็�าให้บัง้ไฟแบบดัง้เดมิล้าสมยั กอปรกบัช่างบัง้ไฟ

ดั้งเดิมเสียชีวิต หรือไม่ก็สูงอายุ ปัจจุบันจึงเหลือช่างบั้งไฟที่เป็นคนของ

ค่ายบั้งไฟเท่านั้น ดังนั้น เมื่อกระบวนการท�าบั้งไฟตกอยู่ในมือของค่าย

บั้งไฟ การจุดบั้งไฟจึงต้องอาศัยค่ายบั้งไฟ และค่ายบั้งไฟก็มีเซียนพนัน

ติดตามไปทุกแห่ง ท�าให้การแข่งขันบั้งไฟเป็นไปเพื่อการพนันทั้งสิ้น

ความเปล่ียนแปลงนี้รวมไปถึงการบริหารจัดการการแข่งขัน

บั้งไฟ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู ่บ ้านตามไม่ทัน

กระบวนการแข่งขันบั้งไฟ เพราะทุกการแข่งขันมีการเล่นการพนัน ซึ่ง

ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมและกลโกง ท�าให้ชาวบ้านเจ้าของงานบุญและคณะ

กรรมการหมู่บ้านกลายเป็นเพียงผู้ชม

บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน     93 



94      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

การบริหารจัดการการแข่งขันบั้งไฟของชาวบ้านและคณะ

กรรมการหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้จัด หรือถูก

เหมาช่วงโดยผู้จัด ยกเว้นในหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีทักษะหรือเคยเป็นผู้

จัด ซึ่งมีจ�านวนน้อย

พิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเคยเป็นแก่นของบุญบั้งไฟ ได้แยกส่วน

ไปด�าเนินการโดยไม่ขึ้นตรงต่อกัน ซึ่งการจุดบั้งไฟจะเริ่มขึ้นเมื่อพิธีทาง

ศาสนาเสร็จสิน้ และเมือ่พธิเีสรจ็สิน้ พระสงฆ์และชาวบ้านกไ็ม่มส่ีวนร่วม

อีกต่อไป

ความเกี่ยวข้องที่ชาวบ้านพอจะมีอยู่บ้าง คือการเก็บค่าผ่าน

ประตู ในกรณีที่ผู้จัดเป็นชาวบ้าน ซึ่งเป็นการจัดเพื่อหาเงินเข้าวัด

การพนันบั้งไฟ  

ในยุคแรก เริ่มจากคู่แข่งขันน�าบั้งไฟมา “เปรียบ” ซึ่งเรียกว่า 

“ประกบหาง” คือการดูขนาดของบั้งไฟ หากมีขนาดใกล้เคียงกัน ก็ตกลง

แข่งขันกัน เกณฑ์การตัดสินแพ้-ชนะคือบั้งไฟที่พุ่งไปได้ไกลกว่า เป็น

ฝ่ายชนะ 

เนื่องจากชุมชนอีสานมักตั้งอยู่บนที่สูง พ้ืนที่ลาดต�่าเป็นทุ่งนา 

บ้านเรือนยังไม่ขยายตัวสู่พื้นที่ลาดต�่าอย่างในปัจจุบัน จึงแข่งขันบั้งไฟ

โดยใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ได้ อีกทั้งตัวบั้งไฟเป็นท่อเหล็ก ซึ่งมีน�้าหนัก

มาก ท�าให้บัง้ไฟพุง่ไปได้ไม่ไกล แต่ในปัจจบัุน ชุมชนขยายใหญ่ขึน้ บัง้ไฟ

เลาเหล็กจึงไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีทั้ง

บัง้ไฟตกใส่คนและบ้านเรือน การแข่งขนัจงึเปลีย่นมาใช้การจบัเวลา โดย



บั้งไฟที่ท�าเวลาได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ

ขณะเดียวกนั ท่อพวีซีกีไ็ด้สร้างมติใิหม่ให้กบัวงการบัง้ไฟ คอืได้

บัง้ไฟทีม่นี�า้หนกัเบา แต่เหนยีวคงทน แม้ระเบดิ กไ็ม่เป็นแฉกคมเหมอืน

ท่อเหล็ก เมื่อตกลงมาจากที่สูงก็ไม่เป็นอันตรายมาก อีกประการหนึ่งก็

คอื ความเบาท�าให้บัง้ไฟร่อนปลวิไปตามลม จงึท�าเวลาได้ดกีว่าบัง้ไฟเลา

เหล็ก กล่าวคือ บั้งไฟเลาเหล็กท�าเวลาได้อย่างมาก 20 วินาที แต่บั้งไฟ

เลาพลาสลอนท�าเวลาได้มากกว่า 160 วินาที

ในเวลาเดียวกัน วงการพนันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การ

ได้-การเสยี จนถอืได้ว่าเป็นนมิติใหม่ส�าหรับวงการพนนับัง้ไฟ ในปัจจบุนั 

เซียนบั้งไฟเริ่มการเดิมพันได้-เสียด้วยการ “เปิดเวลาหน้าฐาน” โดยผู้

ริเริ่มเป็นนักพนันจากจังหวัดศรีสะเกษ  

เวลาหน้าฐาน เป็นเวลาที่คาดการณ์ว่าบั้งไฟจะท�าได้ ซึ่งตัวเลข

นี้มาจากเวลาที่ท�าได้ล่าสุดของค่ายบั้งไฟ การเปิดเวลาหน้าฐาน หรือที่

เซียนบั้งไฟเรียกว่า “เปิดหน้าฐาน” หรือ “เปิดหน้า” ถูกก�าหนดโดยผู้จัด 

ซึ่งตกลงกับเซียนพนันที่เรียกว่า “เซียนยั้ง” 

เซยีนยัง้ คอืเซยีนทีพ่นนัว่าบัง้ไฟจะท�าเวลาได้เท่ากบัหรอืต�า่กว่า

เวลาเปิดหน้าฐาน ส่วน “เซียนไล่” คือเซียนที่พนันว่าบั้งไฟจะท�าเวลาได้

มากกว่าเวลาเปิดหน้าฐาน ซึ่งฝ่ายที่มีความเสี่ยงสูงคือเซียนไล่ เพราะ

แน่นอนว่าเซียนยั้งซึ่งเป็นผู้ตั้งเวลา มักตั้งเวลาให้สูง เพื่อไม่ให้บั้งไฟ

ท�าเวลาได้ถึงเวลาเปิดหน้าฐาน ตนจะได้เป็นฝ่ายชนะพนัน 

ดงันัน้ เพือ่ลดความเส่ียง จงึมกีารตกลง “ราคาลาก” หมายถงึการ

ก�าหนดช่วงเวลาที่สูงกว่าเวลาเปิดหน้าฐาน เช่น ราคาเปิดหน้าฐาน 100 

วินาที ก็ก�าหนด “ราคาลาก” เป็น 101-110 วินาที ซึ่งหากบั้งไฟท�าเวลา

อยู่ในช่วงนี้ จะไม่มีการได้-เสีย 
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การใช้บุญบั้งไฟเป็นศูนย์รวมของผู้คน

ในอดีต บุญบั้งไฟจะจัดในเดือน 6 (พฤษภาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่

จะเข้าสู่ฤดูปักด�า อันเป็นช่วงที่ชาวนาต้องท�านาเป็นเวลาถึง 5 เดือน 

จนถึงเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงบุญออกพรรษา และเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว 

บรรยากาศแห่งความสนุกสนานจึงจะกลับมาอีกครั้ง ดังนั้น บุญบั้งไฟจึง

เป็นบุญที่ชาวนาต้องสนุกอย่างเต็มที่ และทุกหมู่บ้านที่ท�าบุญต้องหมัก

เหล้าสาโทเพื่อดื่มกินและเล้ียงแขก และก่อนที่งานบุญจะถึงจุดส�าคัญ 

คือการจุดบั้งไฟ ก็จะมีกิจกรรมประกอบงานบุญ เช่น การเซิ้ง โดยมี

วัตถุประสงค์คือการเรี่ยไรเงินเพื่อน�ามาซื้อสุราและอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วม

ขบวนจะแต่งกายด้วยเส้ือผ้าขาดวิ่น และทาหน้าด้วยดินปืน เป็นการ

แสดงถึงการเตรียมพร้อมส�าหรับความสนุกแบบหลุดโลก 

นอกจากนี้ ในขบวนมักมีผู้ท�าหุ่นหญิง-ชายท�าการเสพสังวาส

อย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งถือเป็นการสร้างความสนุกสนาน การสร้างบรรยากาศ 

ทีส่ือ่ไปในเชงิสงัวาส (Erotic) ยงัมทีีโ่จ่งแจ้งกว่านี ้ได้แก่การใช้จอบเสยีม

สับดินบริเวณทางแพร่งในหมู่บ้าน โดยท�าเป็นภาพผู้หญิงเปลือยเห็น

อวัยวะเพศอยู่ทุกแพร่ง ซึ่งการแสดงออกในเชิงสังวาส มีผู้อธิบายว่าสื่อ

ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน และที่ส�าคัญก็คือ นอกจาก

กนิดืม่จนเมามายแล้ว เมือ่บัง้ไฟของช่างบัง้ไฟไม่ขึน้ โดยอาจระเบดิ หรอื 

“ซุ” คาฐานจุด ช่างผู้นั้นก็จะถูกจับโยนลงในบ่อโคลน 

เสยีงของบัง้ไฟก่อนทะยานสู่ท้องฟ้า เสยีงขบัเซิง้ และเสยีงหยอก

ล้อ ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกถึงความสนุกสนานอย่างเต็มที่

ในปัจจุบัน บุญบั้งไฟไม่ได้เป็นศูนย์รวมของผู้คนเหมือนในอดีต 

เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป นอกจากคนรุ่นใหม่ชาว

อสีานจะไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้ว ยงัอพยพไปยงัต่างถิน่ ทัง้เพือ่การศกึษา

และการท�างาน อีกทัง้ประเพณีบญุบัง้ไฟไม่ได้เป็นวนัหยดุราชการ ท�าให้

คนที่อยู่ต่างถิ่นไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ที่ส�าคัญก็คือ นับตั้งแต ่



มีการรับเหมาจัดงานบุญบั้งไฟ ชาวบ้านที่เคยมีส่วนร่วมก็ไม่มีบทบาท 

ในการจัดงาน และกลายเป็นเพียงผู้ชม

บุญบั้งไฟกับการท่องเที่ยว

การเล่นสนุกสนานแบบไม่ถือสาหาความกัน เป็นเสน่ห์ของ

บุญบั้งไฟ ซึ่งไม่มีบุญใดในฮีต 12 เปรียบเทียบได้ จึงมีผู้คนเข้าร่วมงาน

บุญจ�านวนมาก ต่อมามีการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ให้มีการจัดงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร โดยถือเป็นเทศกาล

ประจ�าจังหวัด และก�าหนดวัน/เวลา/สถานที่ที่แน่นอนในปฏิทินการท่อง

เที่ยว เนื่องจากเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด พื้นที่จัดงานกว้างขวาง และ

มีผู้คนหลั่งไหลมาจากต่างถิ่น แม้แต่ชาวต่างประเทศ ท�าให้บรรยากาศ

และกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้คนในชุมชนสูญหาย

ไป บรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง แปรเปลี่ยนเป็นการแสดง

บนเวที และจากงานบุญหรืองานวัด ก็กลับกลายเป็นมหกรรมการออก

ร้านขายของ

บุญบั้งไฟกับการระดมเงิน

บุญบั้งไฟก็เหมือนกับบุญอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เพือ่ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา การจดับญุบัง้ไฟจงึเป็นช่องทางหนึง่ในการ

หารายได้เข้าวัด แต่เป็นรายได้ที่ไม่ได้มาจากพิธีกรรมทางศาสนาหรือ

การรวบรวมเงนิบริจาคอย่างการทอดผ้าป่าสามคัคหีรอืการทอดกฐนิ แต่ 

รายได้จากบุญบั้งไฟมาจากการจัดการแข่งขันบั้งไฟ 

ต่อมา เมือ่การแข่งขนับัง้ไฟกลายเป็นการพนนัเตม็รปูแบบ ผูจ้ดั
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ก็ยังคงอ้างถึงการระดมเงิน และเนื่องจากการจัดงานมีความถี่ กล่าวคือ 

มีการจดังานทกุเดอืน เหตผุลในการระดมเงนิจงึเป็นเรือ่งสาธารณสมบตัิ 

เช่น โรงเรียน (ส่วนใหญ่มักอ้างว่าเพื่อหาทุนสร้างรั้วโรงเรียน) ซึ่งจาก

ความถี่ของการจัดงาน ท�าให้ระดมเงินได้เป็นกอบเป็นก�า

ปัจจัยที่ท�าให้การพนันบั้งไฟขยายตัว

นับตั้งแต่ปี 2537 อาจกล่าวได้ว่าบุญบั้งไฟเกือบทั้งภาคอีสาน

เป็นการจัดงานเพื่อให้เซียนพนันบั้งไฟได้เล่นการพนัน หรือกล่าวง่ายๆ 

ก็คือ การจัดงานบุญบั้งไฟ คือการจัดให้มีการเล่นการพนันนั่นเอง

ในช่วงดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนกติกาการพนันหลากหลาย 

รูปแบบ จนกระทั่งลงตัวที่การเล่นแบบ “ยั้ง” และ “ไล่” โดยมี “เซียนยั้ง” 

และ “เซียนไล่” อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบนี้เกิดขึ้นในปี 2540  

กฎกติกาแบบ “ไล่-ยั้ง” มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมี “เซียนยั้ง” 

คอยรับแทงพนันจาก “เซียนไล่” ซ่ึงเป็นทั้งนักเล่นมืออาชีพและนักเล่น

มือสมัครเล่น โดยจ�านวนเงินที่เล่นพนันขึ้นอยู่กับความพอใจหรือก�าลัง

ทรัพย์ของ “เซียนไล่” 

บ่อนการพนนับัง้ไฟ หรอืบ่อนทีเ่ปิดแอบแฝงในงานบญุประเพณี

บ้ังไฟ ส่วนใหญ่อยู่ทางอีสานใต้ มีการแบ่งประเภทของนักพนันโดย

ธรรมชาติ เน่ืองจากในสนามมีการให้บริการเช่าโต๊ะส�าหรับนั่งหลบแดด

และรับแทงพนัน (โต๊ะ 1 ชุด ประกอบด้วยร่ม 1 คัน เตียงผ้าใบ 2 ตัว 

หรือเก้าอี้พลาสติก 2-4 ตัว) 

การแบ่งประเภทเกิดจากการที่ผู้เล่นที่เล่นในวงเงินใกล้เคียงกัน

จะไปรวมตัวที่จุดเดียวกัน จึงสามารถแบ่งนักพนันได้เป็น 3 ประเภท คือ

นักพนันรายใหญ่ หรือขาใหญ่ ที่เล่นด้วยวงเงินสูง (หลักแสนบาทขึ้นไป) 



ส่วนใหญ่เป็นเซียนพนันมืออาชีพ นักพนันระดับกลาง หรือเซียนระดับ

กลาง (หลกัหมืน่บาทขึน้ไป) และนกัพนนัรายเล็ก หรอืเซยีนรายย่อย ซึง่

เล่นในวงเงินต�่า (หลักร้อยถึงหลักพัน)   

ปัจจยัส�าคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการขยายตวัของการพนนับัง้ไฟ คอืการ

ละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าที ่จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดั พบว่าการ

จัดให้มกีารเล่นการพนนับัง้ไฟแบบ “บ่อนการพนนั” ผูจ้ดัต้อง “ส่งส่วย” ให้

กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะต�ารวจ ซึ่งมีการโอนเงินทางตู้เอทีเอ็ม 

โดยผู้จัดแต่ละคนจะมีหมายเลขบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

การจัดให้เล่นการพนันบั้งไฟโดยไม่แจ้งหรือส่งส่วยมักมีปัญหา 

เพราะการจุดบั้งไฟไม่สามารถปกปิดหรือแอบซ่อนได้เหมือนการเล่น

การพนันชนิดอื่น หากไม่ยอม “ส่งส่วย” จะมีผลต่อการจัดในครั้งต่อๆ 

ไป อาจมีการรบกวนด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าจับกุมขณะเล่นการ

พนัน หรืออาจมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าไปรีดไถขณะเล่นการพนัน ซึ่งเมื่อ

ถูกต�ารวจรบกวน ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเซียนพนัน 

รูปแบบการพนัน

การขออนุญาต

ในทางปฏิบัติ หมู่บ้านที่จัดงานบุญบั้งไฟและเป็นสนามแข่งขัน

บั้งไฟ ต้องท�าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งผลการประชาคมให้กับคณะ

กรรมการหมูบ้่าน ผูจ้ดั หรอืผูร้บัเหมาจดังาน ใช้ประกอบการขออนญุาต

กับฝ่ายปกครองและต�ารวจ อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตดังกล่าวไม่ใช่

การขออนุญาตเล่นการพนัน แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุญาต ก็

สามารถแข่งขันบั้งไฟและเล่นการพนันได้
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ส�าหรับการขออนุญาตต�ารวจ มักให้กรรมการจับเวลาเป็นผู้ขอ 

ซึ่งหมายถึงการจ่ายใต้โต๊ะ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภาค ในเขต

พื้นที่อีสานเหนือ ต้องจ่ายใต้โต๊ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 5,000 

บาท ส่วนอีสานใต้ กรณีสนามบั้งไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ต้อง

จ่ายใต้โต๊ะถึงวันละ 50,000 บาท 

กติกา 

ในสนามบัง้ไฟเล็ก ก่อนการจดุบัง้ไฟ เซยีนยัง้หรอืเซยีนหน้าฐาน

จะเป็นผู้ก�าหนด “ราคายั้ง” หมายถึงการก�าหนดเวลาเพื่อเป็นฐานการ

เล่น เช่น ก�าหนดว่าบั้งไฟจากค่าย ก. ราคายั้งอยู่ที่ 90 หมายถึงก�าหนด

เวลาว่าบั้งไฟของค่าย ก. จะขึ้นได้ไม่เกิน 290 วินาที (สนามเล็กจะไม่

บอกตัวเลขหลักร้อย เป็นอันรู้กันว่า ถ้าบอก 90 ก็หมายถึง 290 วินาที 

หรือ 67 ก็หมายถึง 267 วินาที) เมื่อมีผู้ที่ “จับ” หรือสู้ หรือเล่นพนันด้วย 

ก็แสดงว่าผู้รับพนันพนันว่าบั้งไฟจะขึ้นได้มากกว่า 290 วินาที จึงเรียกผู้

ที่เล่นด้วยนี้ว่า “เซียนไล่” เหตุเพราะต้องไล่ราคาหรือไล่เวลา

แต่ในสนามบั้งไฟใหญ่ ซ่ึงอยู่ในเขตอีสานใต้ ราคายั้งเป็นการ

ตกลงกนัระหว่างเซยีนยัง้กบัเซยีนไล่ เนือ่งจากไม่มกีารรวมตวัของเซยีน

ยั้งในการก�าหนดราคา



การได้-เสีย

เมื่อบั้งไฟท�าเวลาเกินราคายั้ง เซียนไล่จะเป็นฝ่ายได้ ในที่นี้คือ

บั้งไฟท�าเวลาได้เกิน 290 วินาที แต่ถ้าบั้งไฟขึ้นได้ไม่เกิน 290 วินาที 

หรือได้ 290 วินาทีพอดี ถือว่าเซียนยั้งได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การได้-เสียถูก

ก�าหนดโดยเซียนยั้ง โดยเซียนยั้งมักตั้งราคายั้งให้สูง เพื่อลดความเสี่ยง 

และเซียนไล่ก็จะพยายามขอลดราคา แต่ส่วนใหญ่เซียนย้ังมักไม่ลดให้ 

ส�าหรับในสนามบั้งไฟเล็ก ราคายั้งมักเกิดจากการตกลงกันของบรรดา

เซียนยั้ง 

ทั้งเซียนยั้งและเซียนไล่จะลงเงินพนันในจ�านวนเท่ากัน เช่น 

เซียนยั้งตั้งราคา 90 เงินพนัน 10,000 บาท ถ้าเซียนไล่จะเล่นพนันด้วย 

ก็ต้องน�าเงิน 10,000 บาทไปมอบให้เซียนยั้ง ถ้าบั้งไฟ “ผ่าน” หมายถึง

ท�าเวลาได้เกิน 290 วินาที เซียนยั้งก็จะต้องจ่ายเงินให้เซียนไล่ 20,000 

บาท 

    

     

     กลโกงหรือแท็กติก

1. ผู้จัดสามารถควบคุมเจ้าของค่ายบั้งไฟได้ โดยส่วนใหญ่

เป็นการสัง่ให้ “ดึง” หมายถงึท�าให้บัง้ไฟข้ึนได้ไม่ถึง “ราคายัง้” เพือ่เซยีน

ยั้งจะได้เงินเดิมพัน หากเจ้าของค่ายใดไม่เชื่อฟัง ผู้จัดก็จะไม่ให้เข้า

ร่วมการแข่งขนัในครัง้ต่อๆ ไป ซึง่ถอืว่าเป็นมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพราะท�าให้ค่ายบั้งไฟไม่กล้าขัดขืน
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2. วิธี “ดึง” ท�าได้หลายวิธี แต่ที่นิยมและมีประสิทธิภาพ  

มี 2 วิธี คือ

• ท�าให้ดนิปืนเปียก เพ่ือท�าให้ไฟไหม้ดนิปืนช้า และไม่มีแรงส่ง

• ดึงสายชนวนให้อยู่ในตัวบั้งไฟสั้นกว่าปกติ ซึ่งตามปกติ  

ในบั้งไฟใหญ่ ปลายสายชนวนจะอยู่ห่างจากหัวบั้งไฟ 1 เมตร การดึง

ให้ปลายสายชนวนอยูห่่างจากหวับัง้ไฟมากกว่า 1 เมตร จะท�าให้บัง้ไฟ

มีแรงส่งน้อยลง บั้งไฟจึงขึ้นได้ไม่สูง แล้วก็ตกลงสู่พื้นในลักษณะลอย

คว้าง ซึ่งเซียนบั้งไฟเรียกกันว่า “ร�าดาบ”

• ถ้าผู้จัดรับจัดงาน 3 วัน ในวันแรก ผู้จัดจะอ่อยหรือปล่อยให้

เซียนได้เงินพนันไปก่อน เพื่อให้ตายใจ โดยสั่งให้ค่ายบั้งไฟปล่อยให้

บั้งไฟท�าเวลาได้มากกว่าราคายั้ง การโกงด้วยวิธีนี้มักไม่ท�าพร�่าเพรื่อ 

คือบัง้ไฟ 14 บัง้ จะปล่อยให้บัง้ไฟเป็นไปตามธรรมชาต ิ10 บัง้ ส่วนอกี 

4 บัง้มไีว้ดงึ โดยจะสัง่ให้ดึงในวันที ่2 และ 3 ซึง่จะท�าให้เซยีนไล่แพ้พนนั

• โกงโดยสั่งให้กรรมการจับเวลาขานเวลาเป็นประโยชน์กับ

ผู้จัด จึงปรากฏเหตุท�าร้ายร่างกายกรรมการจับเวลาโดยเซียนที่ไม่

ยอมรับการขานเวลา เพราะเซียนก็มีนาฬิกาและกล้องส่องทางไกล

เช่นกัน 

อย่างไรกต็าม การโกงโดยวธิขีานเวลาให้เป็นประโยชน์กบัผูจ้ดั 

ก็มีอยู่ตลอด ทั้งนี้เพราะโกงเวลาเพียง 1 หรือ 2 วินาที แม้เซียนจะมี

นาฬิกาจับเวลา พร้อมกล้องส่องทางไกล ก็ไม่อาจคัดค้านได้ เพราะ

อาจเกิดจากการเริ่มจับเวลาไม่พร้อมกัน



ขนาดของบ่อนบั้งไฟ

บ่อนบั้งไฟเล็ก 

เนือ่งจากพืน้ทีม่น้ีอย เพราะการขยายตวัของชุมชน ท�าให้ในเขต

อีสานเหนือต้องเล่นการพนันบั้งไฟเล็ก (ท่อ 1-3 หมายถึงท่อพีวีซีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 นิ้ว) เพราะบั้งไฟขนาดเล็กไม่ท�าให้เกิดอันตราย

เมื่อตกสู่พื้น อาคารบ้านเรือน หรือแปลงปลูกพืช 

ด้วยขนาดของบั้งไฟและความปลอดภัยของการแข่งขัน ท�าให้

การเล่นการพนันไม่ได้จ�ากัดเฉพาะเดือน 6 หรือในเทศกาล แต่เล่นกัน

เกือบทุกวันตลอดทั้งปี จากการสัมภาษณ์ผู้จัดรายหนึ่ง พบว่าใน 1 ปี 

เขาจัดการแข่งขัน 350 กว่าวัน ซึ่งในเขตอีสานเหนือมีผู้จัดมากกว่า  

5 กลุ่ม นั่นหมายความว่าใน 1 วัน จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อเล่นการพนัน

บั้งไฟถึง 5 แห่ง

บ่อนบั้งไฟใหญ่ 

สนามใหญ่มักอยู่ในเขตอีสานใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เล่นการพนัน

บัง้ไฟก่อนพืน้ทีอ่ืน่ สนามใหญ่มกัมนีกัการเมอืงระดบัชาตแิละระดบัท้อง

ถิ่นเข้าสนามเป็นประจ�า ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้

จัดส่วนใหญ่เป็นคนของนักการเมือง 

สนามเหล่าน้ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีรอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร 

(มหาชนะชยั ค้อวงั) ร้อยเอด็ (พนมไพร) อบุลราชธาน ี(เขือ่งใน) ศรสีะเกษ 

(ราษีไศล) สุรินทร์ (รัตนบุรี) บุญบั้งไฟทุกแห่งมักเป็นงานใหญ่และมี

ลักษณะเหมือนกันในทุกมิติ เนื่องจากผู้จัดเป็นคนกลุ่มเดียวกัน  
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สนามส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากตัวอ�าเภอมาก

นัก (15-20 กิโลเมตร) และมักมีท�าเลที่มีป่าไม้ล้อมรอบ ตัวสนามเป็นที่

โล่งรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 100 เมตร โดยมฐีานจดุ

ตั้งอยู่ใกล้เส้นรอบวงด้านที่หันหน้าสู่ทุ่งนาหรือป่าไม้ ด้านที่อยู่ตรงข้าม

กับฐาน ส่วนใหญ่เป็นประตูเข้าสนามและที่จอดรถ บริเวณใกล้ที่จอดรถ

ตามร่มไม้จะถูกค่ายบั้งไฟจับจองเป็นที่เตรียมบั้งไฟ โดยค่ายที่คุ้นเคย

กันมักจับกลุ่มกัน 

บริเวณเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่นอกรั้วสนาม เป็น

ที่พักของพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าของค่ายและนักพนัน ถัดจากเส้นรอบวงเข้า

มาจะเป็นร้านอาหาร โดยร้านค้าจะต้ังเรียงรายกนั และถดัจากร้านอาหาร

คือพื้นที่ของบรรดาเซียนยั้งหรือเซียนหน้าฐาน ใกล้กับลานโล่งหน้าฐาน 

มีการตัง้เตน็ท์และมร่ีมกนัแดดพร้อมเก้าอี ้2-4 ตวั เป็นแถวยาวประมาณ 

30 แถว แถวละประมาณ 10-15 ชุด 

ด ้านหน ้าฐานอีกด ้านหนึ่ ง เป ็นกองอ�านวยการและจุด

ประชาสัมพันธ์ ส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณที่อยู่ถัดจากหน้าฐาน 

และอยู่ห่างไกลจากนักพนัน เป็นที่อยู่ของทีมกรรมการจับเวลา ซึ่งจะ

อยูเ่ป็นเอกเทศ ไม่สงุสงิกบัเซยีนพนนั แต่ทกุคนมหีฟัูงอยูท่ีห่ตูลอดเวลา

นอกจากเล่นพนันบั้งไฟใหญ่ เงินเดิมพันและจ�านวนนักพนัน 

ในสนามใหญ่ก็ยิ่งใหญ่สมชื่อ กล่าวคือ เงินหมุนเวียนภายในบ่อนไม่ต�่า

กว่า 10 ล้านบาทต่อวัน และมีนักพนันนับพันคน 

เนื่องจากบ่อนทางอีสานใต้ส่วนใหญ่เป็นบ่อนที่จัด “ในเทศกาล” 

หรือก่อนหน้าหรือหลังเดือน 6 ไม่มาก (มีนาคม-กรกฎาคม) ดังนั้นจึงมี

เซียนพนันมากกว่าสนามเล็กหลายเท่า และเนื่องจากเป็นสนามบั้งไฟ

ใหญ่ (ท่อ 5-8 นิว้) การจดุบัง้ไฟจงึไม่ถีเ่หมอืนสนามเลก็ เมือ่มบีัง้ไฟน้อย 

นักพนันจึงเล่นด้วยเงินพนันที่มากกว่าสนามเล็ก โดยเงินพนันมีมูลค่า

ตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้าน



สนามใหญ่ไม่มีการเก็บ “ค่าหาง” หรือค่าธรรมเนียมจากค่าย

บั้งไฟ ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดจะต้องจ่ายค่าบั้งไฟให้กับค่าย โดยถือว่า

ผู้จัดอาศัยชื่อเสียงของค่ายบั้งไฟในการเรียกความสนใจจากเซียนพนัน

ความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและการพนันบั้งไฟ

ผู้จัด

ผู้จัดคือผู้จัดหาบั้งไฟ โดยหลักการ ผู้จัดมีรายได้จากการเก็บค่า

ผ่านประตู ไม่ได้เป็น “เจ้ามือ” รับแทงพนัน แต่ในความเป็นจริง พบว่ามี

คนของผู้จัดเป็นผู้รับแทงพนันจากเซียนไล่

ความหมายของผู้จัดมี 2 นัย

นัยแรก หมายถึงบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่คือทีมกรรมการจับ

เวลา เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีทักษะในการจัดการแข่งขันบั้งไฟ เช่น การ

ติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการอนญุาตให้เล่นการ

พนัน และบุคคลที่สามารถให้คุณให้โทษกับการแข่งขันบั้งไฟ 

อีกนัยหนึ่ง หมายถึงผู้น�าท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน  

ผู้จัดตามนัยนี้อาจจัดการแข่งขันบั้งไฟ 2 วิธี วิธีแรกคือจัดการแข่งขัน

บั้งไฟเอง แต่เนื่องจากขาดทักษะในการด�าเนินการ จึงมักไม่ค่อยได้รับ

ความเชือ่ถือ ทีส่�าคญั หากด�าเนินการโดยคณะกรรมการหมูบ้่าน กลุม่นกั

พนันมักไม่ให้ความสนใจ ท�าให้งานไม่ราบรื่น และมีปัญหาในการตัดสิน 
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ดังนั้น ผู้จัดตามนัยนี้จึงนิยมใช้วิธีที่ 2 คือมอบหมายให้ทีมกรรมการ 

จับเวลาเป็นผู้จัดการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้จัดจะเป็นทีมกรรมการจับเวลาหรือคณะ

กรรมการหมูบ้่าน กจ็�าเป็นต้องเป็นผูม้อิีทธพิล หรอืเป็นบคุคลทีค่นทัว่ไป

ให้ความเคารพนับถือ และมีความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองและต�ารวจ 

เป็นผู้รู้ช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และรู้วิธีจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับ

เจ้าหน้าที่

กรรมการจับเวลา 

เมื่อการจุดบั้งไฟเป็นเร่ืองของเงินทอง มีได้มีเสีย กรรมการจับ

เวลาจึงเป็นส่วนที่จ�าเป็นที่สุดของการแข่งขันบั้งไฟในปัจจุบัน เนื่องจาก

การแพ้-ชนะตัดสินกันที่เวลาของบั้งไฟ 

นอกจากฝีมือ ความเที่ยงตรง และความซื่อสัตย์ อุปกรณ์ก็เป็น

เร่ืองส�าคัญ ดังนั้น กรรมการจับเวลาจึงต้องพัฒนาอุปกรณ์และทักษะ

ความช�านาญอยู่ตลอดเวลา 

ในอดีต อุปกรณ์ที่ส�าคัญคือนาฬิกาจับเวลา แต่ในปัจจุบัน 

กรรมการจับเวลาน�ากล้องส่องทางไกลมาใช้ ทีมงานที่มีกล้องส่องทาง

ไกลจงึได้ชือ่ว่า “ทมีเรดาร์” นยัว่าสามารถตรวจจบับัง้ไฟได้แม่นย�าราวกบั

ใช้เรดาร์

คุณสมบัติของกรรมการจับเวลาคือต้องมีความช�านาญในการ

ดูบั้งไฟ ที่ส�าคัญคือต้องรู้ทิศทางการลงของบั้งไฟ ซึ่งกรรมการจับเวลา

ต้องรูเ้คลด็ลบัการจบัทศิทางของบัง้ไฟ เคลด็ลบัการจบัทศิทางของบัง้ไฟ

คือการสงัเกตว่าบัง้ไฟทีถ่กูจดุก่อนหน้าถกูลมพดัไปในทศิทางใด การจบั

ทศิทางได้ถกู ท�าให้บัง้ไฟไม่คลาดสายตา การปล่อยให้บัง้ไฟคลาดสายตา



ถือเป็นเรื่องเสียหาย และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกรรมการจับเวลา

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของกรรมการจับเวลาที่ส�าคัญยิ่งกว่า 

ก็คือต้องมีความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม เพราะผู้จับเวลาไม่ได้มี

เพียงกรรมการ แต่บรรดาเซียนมืออาชีพก็จับเวลาด้วยเช่นกัน เพราะ

การได้-เสียอยู่ที่เวลา หากเทียบเคียงเวลาแล้วแตกต่างกันมาก เซียนก็

จะประท้วง และเมือ่มกีารประท้วง ความน่าเช่ือถือของกรรมการจบัเวลา

ก็จะมีน้อยลง 

กรรมการจับเวลาหนึ่งทีม มีสมาชิก 3-5 คน บางทีมมีถึง 7 คน 

และมีรายได้ 1,500-1,600 บาทต่อคนต่อวัน

เนื่องจากบุญบั้งไฟกลายเป็นการแข่งขันกีฬา การเล่นการพนัน 

และจดัแข่งขนัตลอดทัง้ปี ท�าให้กรรมการจบัเวลามคีวามส�าคญัมากขึน้ทกุ

ขณะ การก�าหนดวนัท�าบญุบัง้ไฟในปัจจบุนั มไิด้หาฤกษ์ยามหรอืจดัตาม

ความพร้อมของพระสงฆ์หรือชาวบ้านเจ้าของงาน แต่ผู้จัดการแข่งขัน

ต้องตรวจสอบตารางเวลางานของกรรมการจับเวลา แล้วจึงก�าหนดวัน

ท�าบุญให้ตรงกับวันว่างของพวกเขา

นักพนัน

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือนักพนันมืออาชีพและนักพนันมือสมัคร

เล่น 

นักพนันมืออาชีพ คือนักพนันที่เล่นการพนันบั้งไฟเป็นอาชีพ

หลัก ส่วนใหญ่เคยเล่นการพนันประเภทอื่นมาก่อน นักพนันมืออาชีพ

มกัเป็นเซยีนยัง้มากกว่าเซยีนไล่ เนือ่งจากเซยีนยัง้เป็นผูก้�าหนดราคายัง้  

นักพนันมืออาชีพมักอยู่บริเวณหน้าฐาน และส่วนใหญ่มียาน

พาหนะ สามารถเดนิทางไปได้ทกุสนาม ทัง้สนามเล็กและสนามใหญ่ โดย
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ในช่วงเทศกาลกจ็ะเล่นการพนนัในสนามใหญ่ทางอสีานใต้ และเมือ่หมด

ช่วงเทศกาลก็เล่นการพนันในสนามเล็กทางอีสานเหนือ 

นกัพนนัมอือาชพีอกีกลุม่หนึง่คอืผูท้ีป่ระกอบอาชีพทีม่รีายได้สงู 

เช่น ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ และนักการเมืองท้องถิ่น นัก

พนนัมอือาชพีเหล่านีม้กัอยูใ่นเขตอสีานใต้ ซึง่ต่างจากนกัพนนัมอือาชีพ

ในเขตอีสานเหนือที่มักเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงมีรายได้ไม่มาก 

นักพนันมืออาชีพอีกกลุ่มหนึ่งคือพระสงฆ์ นักพนันประเภทนี้

เป็นทั้งเจ้าของค่ายบั้งไฟและนักพนัน วงเงินการเล่นพนันของนักพนัน

กลุม่นีส้งูกว่านกัพนนัมอืสมคัรเล่น ส่วนใหญ่เล่นกนัเองระหว่างพระด้วย

กัน มีบ้างที่ “จับ” กับฆราวาส และส่วนหนึ่งให้ฆราวาสที่ไว้ใจได้ไปเล่น

แทนตน

ส่วนนกัพนนัมอืสมคัรเล่นคอืผูท้ีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟเป็นครัง้คราว 

เล่นเฉพาะสนามใกล้บ้าน และเล่นเฉพาะในช่วงเทศกาล เนื่องจากม ี

ทุนทรัพย์น้อย นักพนันกลุ่มนี้มักเป็นเซียนไล่มากกว่าเซียนยั้ง การเล่น

พนนับัง้ไฟมกัเริม่ต้นทีห่มูบ้่านของนกัพนนั แล้วจงึไปเล่นในหมูบ้่านใกล้

เคียง นักพนันมือสมัครเล่นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเล่นการพนันด้วย

เงินไม่มาก

ค่ายบั้งไฟ

เกิดจากทีมช่างบั้งไฟที่รวมตัวกันผลิตบั้งไฟที่ได้มาตรฐาน จน

เป็นทีเ่ชือ่ถอืในแวดวงบัง้ไฟ ค่ายบัง้ไฟจงึมาจากฝีมอืล้วนๆ และต้องสร้าง

ชือ่เสยีงให้ปรากฏ การสร้างชือ่เสยีงท�าได้โดยน�าบัง้ไฟไปแข่งขนัตามงาน

บญุบัง้ไฟ หากได้ที ่1 หรอืที ่2 ถอืว่าสอบผ่าน และถือเป็นการแจ้งเกดิใน

วงการบ้ังไฟ เมือ่บรรดาเซยีนจากทีต่่างๆ แห่กนัไปซือ้บัง้ไฟ จนสามารถ



ประกอบอาชีพท�าบั้งไฟขาย จึงจะถือว่าเป็น “ค่ายบั้งไฟ”

ค่ายบั้งไฟจ�าเป็นต้องน�าบั้งไฟของตนตระเวนแข่งเพื่อสร้าง

ชื่อเสียง และเม่ือมีชื่อเสียง ก็จะมีคนส่ังซื้อบั้งไฟ โดยค่ายที่มีชื่อเสียง 

สามารถขายบั้งไฟได้มากกว่าวันละ 50 บั้ง ถ้าเป็นบั้งไฟที่ใช้ท่อพีวีซี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ซึ่งเป็นบั้งไฟเล็ก มีราคาบั้งละ 1,200 

บาทขึน้ไป ส่วนบัง้ไฟทีม่ขีนาดใหญ่ ราคากจ็ะสงูขึน้ตามขนาด เช่น บัง้ไฟ

แสน ขนาดท่อ 5-6 นิ้ว ราคา 13,000-20,000 บาท บั้งไฟล้าน ขนาดท่อ 

8 นิ้ว ราคา 35,000 บาท

นักการเมือง  

นักการเมืองเกี่ยวข้องกับการแข่งขันและการพนันบั้งไฟในรูป

แบบของการสนับสนุนกิจกรรมงานบญุ อนัเป็นการท�านบุ�ารงุพระศาสนา

และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนต้องมี

ส่วนร่วม เพราะหากนักการเมืองไม่เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนในเขต

เลือกตั้งก็จะถือว่าผู้แทนของตนไม่สนใจงานบุญในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ

คะแนนเสียง 

เมื่อการจุดบั้งไฟกลายเป็นกิจกรรมการพนันเต็มรูปแบบ การ

ส่งเสรมิงานบญุของนกัการเมอืงจงึเท่ากบัการสนบัสนนุการพนนัไปโดย

ปริยาย และพบว่านักการเมืองในเขตรอยต่อของจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลา

ร้องไห้ให้การสนบัสนนุผูจ้ดั ซึง่ชาวบ้านในพ้ืนทีก่ร็ูก้นัดว่ีาผูจ้ดัคนใดเป็น 

“เด็ก” ของนักการเมืองคนใด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากการจัดงานบุญบั้งไฟเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้การสนับสนุนทั้งงบ

ประมาณและก�าลังคน

เมือ่การจดังานแข่งขนับัง้ไฟกลายเป็นบ่อนการพนนัเตม็รปูแบบ 

การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเท่ากับการสนับสนุน

การพนัน

ผู้น�าชุมชน 

จดุเริม่ต้นของการจดังานบญุบัง้ไฟคอืการประชุมคณะกรรมการ

หมู่บ้านและชาวบ้าน เพื่อก�าหนดวันจุดบั้งไฟ ดังนั้น ผู้น�าชุมชนจึงมี

บทบาทในงานบุญโดยต�าแหน่งและในทางปฏิบัติ เพราะผู้ที่จะต้องไป

ติดต่อประสานงานหรือยื่นขออนุญาตต่อทางการ ก็คือผู้น�าชุมชน เช่น 

ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านัน 

เมื่องานบุญบั้งไฟกลายเป็นบ่อนบุญ บทบาทของผู้น�าชุมชน

อย่างหนึ่งก็คือการติดต่อทีมกรรมการจับเวลาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่

ยอมรับของค่ายบั้งไฟและเซียนพนัน เมื่อมีผู้เล่นการพนันจ�านวนมาก 

ก็จะท�าให้ผูจ้ดัมรีายได้มาก เพราะรายได้หลกัของการจดับ่อนบญุมาจาก

การเก็บค่าผ่านประตู 

ในปัจจุบัน ความยิ่งใหญ่ของงานบุญบั้งไฟวัดจากการที่มี “นัก

พนันมือหนัก” หรือ “เซียนยั้ง” เข้าไปเล่นการพนัน เพราะเซียนยั้งท�าให้

วงพนันคึกคัก และท�าให้มีเงินล่อใจนักพนันมือสมัครเล่น



พระสงฆ์ 

พระสงฆ์กับบุญบั้งไฟอยู่คู่กันมาทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากพระ

สงฆ์เป็นผู้น�าทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นการท�าบั้งไฟ เจ้าของบั้งไฟดัง

ในอดตีจงึมพีระสงฆ์รวมอยูด้่วย และด้วยเหตทุีบ่ญุบัง้ไฟเป็นงานทีเ่รยีก

ว่า “เล่น-กิน” คือเล่นสนุกสนานและกินอย่างเต็มที่ อันเป็นการส่งท้าย

ก่อนเข้าสู่ฤดูท�านา ดังนั้น พระสงฆ์ที่เข้าร่วมการจุดบั้งไฟจึงได้รับการ

อนุโลม โดยประเพณีของชาวอีสานอนุญาตให้พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม

ได้อย่างฆราวาส ไม่ถอืว่าผดิพระธรรมวนิยั ถึงขนาดมกีารผลิตหมวกผ้า

สีเหลืองที่เรียกว่า “หว่อม” ให้พระสงฆ์สวม เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์

รูปนั้นสามารถเล่นสนุกในบุญบั้งไฟได้

เมื่อเวลาผ่านไป ประเพณีบุญบั้งไฟเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีการ

พนันเป็นองค์ประกอบส�าคัญ พระสงฆ์ก็ยังคงเกาะติดอยู่กับประเพณีนี้ 

ในปัจจุบันจึงมีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าของค่ายบั้งไฟและพระสงฆ์ที่เป็น

นักพนันบั้งไฟ

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ทีเ่ข้าไปในบ่อนบญุทางอสีานใต้มกัมาจากต่าง

ถิน่ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จงึยากทีจ่ะควบคุม และทีส่�าคัญกคื็อ พระสงฆ์

ทีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟส่วนใหญ่เป็นพระผูใ้หญ่ ส่วนในบ่อนอาชีพหรือบ่อน

นอกเทศกาลในเขตอีสานเหนือ พระสงฆ์ที่เข้าไปในฐานะเจ้าของค่าย

บั้งไฟและนักพนันก็มีจ�านวนไม่น้อย โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 10 

ของนักพนันทั้งหมด
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจคือผู้บังคับใช้กฎหมายการพนัน ดังนั้น ผู้จัด

หรือผู้ที่ต้องการจัดให้เล่นการพนันบั้งไฟจึงต้อง “ส่งส่วย” ให้กับเจ้า

หน้าทีต่�ารวจ เพือ่ไม่ให้การเล่นการพนนัถกูรบกวน และท�าให้รูค่้าใช้จ่าย

ท่ีแน่นอน เพราะการถกูรบกวนจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็นการลดความน่า

เชื่อถือของผู้จัด หากถูกรบกวนหรือถูกจับ จะส่งผลกระทบต่อการจัดใน

คร้ังต่อไป เพือ่มใิห้ถกูรบกวน ผูจ้ดัจงึต้องส่งส่วยทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัล่าง

สดุไปจนถงึระดบับนสดุของสายการบงัคบับญัชา ซึง่ “ค่าส่วย” มกัเพ่ิมขึน้

เรื่อยๆ ผู้จัดหลายคนจึงเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของต�ารวจ เพื่อรับประกัน

ว่าจะไม่ถูก “ไถ” หรือเพิ่มค่าส่วย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้บรรดา 

ผู้จัด ตลอดจนเจ้าของค่ายบั้งไฟ ต้องการ “ยก” การพนันบั้งไฟ “ขึ้นบน

ดิน” หรือท�าให้ถูกกฎหมาย เนื่องจาก “ส่วย” คือค่าใช้จ่ายหลักของผู้จัด 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงนาย

อ�าเภอ มีบทบาทในการก�ากับดูแลความสงบเรียบร้อย กิจกรรมที่ก่อให้

เกดิความไม่สงบ ย่อมเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายปกครอง ดงันัน้ ฝ่าย

ปกครองจึงเป็นฝ่ายที่ผู้จัดไม่อาจมองข้ามได้ และต้องส่งส่วยด้วยเช่น

กัน เพราะหากไม่ส่งส่วย ก็จะเป็นอุปสรรคในการจัดงาน และจะส่งผล

ต่อความน่าเชื่อถือของผู้จัด



ระบบอุปถัมภ์กับการพนันบั้งไฟ

ระบบอุปถัมภ์มีส่วนเก่ียวข้องกับการพนันบั้งไฟ โดยในทาง

ปฏบิติั การจดัแข่งขนับัง้ไฟทัง้ในและนอกเทศกาล ล้วนต้องจ่ายเงนิให้กบั

เจ้าหน้าทีข่องรฐั ทัง้ต�ารวจและเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองทัง้ในและนอกพืน้ที่ 

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับต�ารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

คือวันละ 5,000-50,000 บาท (อีสานเหนือ 5,000 บาทต่องาน อีสานใต้ 

50,000 บาทต่อวัน) เงินส่วนนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้จัดเป็นผู้น�า

ส่ง การจ่ายเงินให้กับต�ารวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เรียกกันในหมู่ผู้

จัดว่า “สายป่า”

ขณะเดียวกัน ผู้จัดก็ต้องเจียดเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับจ่ายให้

กับต�ารวจหรือฝ่ายปกครองที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป ซึ่ง

เรียกกันในหมู่ผู้จัดว่า “สายยาว” ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการหมู่บ้าน

จะจ่ายเงินให้กับสายยาวผ่านกรรมการจับเวลา 

จะเห็นได้ว่ากรรมการจับเวลาเป็นตัวเช่ือมที่ส�าคัญ กรรมการ

จับเวลาชื่อดังจึงมักมี “แบ็กอัพ” หรือผู้คุ้มครองเป็นนายต�ารวจระดับสูง 

ซึ่งท�าให้กิจกรรมในสนามบั้งไฟเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการรบกวนจาก

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

โครงข่ายความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันบั้งไฟ

เป็นระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความเหล่ือมล�้าในสังคม โดยเป็นไป

ในลักษณะผู้ถูกอุปถัมภ์ดูแลผู้อุปถัมภ์ เช่น กรณีต�ารวจและข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง และในลักษณะผู้อุปถัมภ์ดูแลผู้ถูกอุปถัมภ์ เช่น กรณีฝ่าย

การเมือง

ระบบอปุถมัภ์ของฝ่ายข้าราชการเร่ิมต้นจากผูจ้ดัน�า “เงนิใต้โต๊ะ” 

เข้าบญัชธีนาคารของข้าราชการต�ารวจช้ันผูน้้อย จากนัน้ต�ารวจชัน้ผูน้้อย
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ก็โอนเงินให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงต่อไป

ส่วนระบบอุปถัมภ์ของฝ่ายการเมืองเริ่มต้นจากนักการเมือง

ระดบัชาตมิอบเงนิให้กบันกัการเมอืงท้องถิน่ โดยเรยีกเงนิส่วนนีว่้า “เงนิ

บริจาคสนับสนุนบุญประเพณีบั้งไฟ” เพื่อน�าเงินดังกล่าวไปมอบให้กับ

คณะกรรมการหมู่บ้านที่จัดงาน เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ว่า ส.ส. ของตนให้

ความส�าคัญและสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณี และในหลายพื้นที่ 

บรรดาผู้จัดก็มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น 

ต้นตอของระบบอุปถัมภ์ในวงการพนันบั้งไฟเกิดขึ้นเนื่องจาก

การแข่งขันบั้งไฟไม่มีกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ตาม ทั้งการจุดบั้งไฟ

และการพนันบั้งไฟ ทุกฝ่ายต่างรู้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และต้องขอ

อนุญาต ทั้งนี้เพราะการจุดบั้งไฟมักเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน และการจุดบั้งไฟทุกครั้งก็มีการเล่นการพนัน ดังนั้น ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องจึงสร้างหลักประกันให้กับตนเอง ด้วยการน�าเงินหรือผล

ประโยชน์อันเกิดจากการจุดบั้งไฟและการพนันบั้งไฟไปมอบให้กับผู้มี

บารมี ทั้งที่รู้ว่าผู้มีบารมีไม่อาจคุ้มครองได้ตามกฎหมาย

ด้วยเหตุที่ระบบอุปถัมภ์ไม่อาจรองรับความเสี่ยงได้ทั้งหมด  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงพยายามหาช่องทางที่จะท�าให้มีกฎหมายรองรับ 

โดยการเปิดบ่อนเสรี หรือน�าบ่อนบั้งไฟขึ้นบนดิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

ในระบบอปุถมัภ์ ขณะทีต่�ารวจและฝ่ายปกครองไม่มแีนวคดิในการท�าให้

บ่อนบั้งไฟเป็นบ่อนถูกกฎหมาย เพราะไม่ว่าบ่อนบั้งไฟจะอยู่ใต้ดินหรือ

อยู่บนดิน ต�ารวจและฝ่ายปกครองก็ได้รับผลประโยชน์อยู่ดี 



เรือยาว: 
เมื่อวิถีอนุรักษ์

ปะทะกับการพนัน
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ภูมิหลังและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ประเพณีการแข่งเรือเป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่

สมัยโบราณ จดหมายเหตุของลาลูแบร์กล่าวถึงการแข่งเรือในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาว่า “การเล่นแข่งเรือ” เป็นการละเล่นที่นิยมกันมากในสมัยนั้น 

นอกจากนี้ยังระบุว่ามีการพนันปะปนอยู่ด้วย 

กิจกรรมการแข่งเรือในอดีตนั้นสัมพันธ์กับความเช่ือของคน 

ในท้องถิ่น เช่น ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น�้าจะใช้เรือเป็นพาหนะไปท�าบุญ 

และมีการจัดขบวนแห่เรือเพื่อน�าองค์กฐินและองค์ผ้าป่าไปยังวัด เมื่อ

เสร็จพธิกีารทางศาสนา จงึจดัการแข่งขนัเรอืยาวเพือ่เป็นการสร้างความ

สามคัค ีและด้วยความเชือ่ทีว่่าผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัจะได้บญุอกีทางหนึง่

ด้วย 

บางท้องถิน่มกีารแข่งเรอืในงานท�าบญุไหว้พระประจ�าปี บางแห่ง

มีการแข่งเรือเพื่อเป็นการบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในชุมชนศรัทธา 

บางแห่งก็จัดแข่งเรือเพื่อความสนุกสนาน ในเวลาต่อมา เมื่อการแข่ง



เรือพัฒนาเป็นกีฬา จึงมีการแบ่งประเภทของเรือยาวเป็นเรือยาวใหญ่ 

เรือยาวกลาง และเรือยาวเล็ก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน ซึ่งมักจะเป็นที่รู้จักในนาม “เจ้าภาพ”  

เมือ่การคมนาคมทางบกมบีทบาทมากขึน้ เกดิการเช่ือมต่อของ

ถนนสายต่างๆ จึงส่งผลให้การคมนาคมทางน�้ามีน้อยลง แต่การแข่งขัน

เรือยาวประเพณีก็ยังเป็นที่นิยมเช่นเดิม โดยเป้าหมายของการจัดงาน 

ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน�้า

ตัวเรือ 

เรือมีองค์ประกอบสองส่วน ส่วนแรกคือตัวเรือ ในกรณีของเรือ

ที่ใช้ส�าหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณี ตัวเรือจะท�าจากไม้ ส่วนที่สอง

คอื “ฝีพาย” ซ่ึงเป็นผู้ควบคมุเรือให้แล่นในล�าน�า้จากจดุเริม่ต้นไปสูเ่ส้นชยั

แต่เดิม “ตัวเรือ” มีที่มาจากการขุดไม้ต้นเดียวตลอดทั้งล�า มี

ลักษณะท้องรูปขันและท้องรูปกระทะ ไม้ที่น�ามาขุดเป็นเรือ เช่น ไม้

ตะเคยีน ไม้ส�าโรง และไม้มะหาด แต่ส่วนใหญ่นยิมเรอืขดุจากไม้ตะเคยีน 

เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง มีเนื้อเหนียว ลอยน�้าและพุ่งน�้าได้ดี มีน�้าหนัก

พอประมาณ แช่น�า้ได้นาน ไม่ผุง่าย และคนโบราณเชือ่กนัว่ามนีางไม้หรอื

นางตะเคยีนสงิอยู ่เมือ่น�ามาขดุเป็นเรอื กจ็ะเชญินางไม้เป็นแม่ย่านางเรอื 

ซึ่งเชื่อกันว่าจะน�าชัยชนะและความส�าเร็จมาให้ 

ในอดตี การขดุเรอืเป็นความร่วมมอืของคนในชมุชน การขดุเรอื 

ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ รวมทั้งมีพิธีกรรมและความเช่ืออันเกี่ยวเนื่องกับ

การขุดเรือ อีกทั้งต้องใช้เวลานาน เมื่อการขนส่งทางเรือลดบทบาท 

ประเพณีเลือนหาย การขุดเรือก็หายไป เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ต่อมาเมื่อ

มีการรณรงค์แข่งเรือเพื่อการท่องเที่ยว ท�าให้การแข่งขันเรือยาวเป็นที่
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นิยม จึงมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการขุดเรือ

 

เจ้าของเรือคือใคร

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าเจ้าของเรือมี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ 

วัดหรือชุมชน กลุ่มที่ 2 คือหน่วยงานราชการ และกลุ่มที่ 3 คือนักธุรกิจ

และนักการเมือง โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะความเป็นเจ้าของดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 เรือเป็นของวัดหรือชุมชน 

ในกรณีที่วัดเป็นเจ้าของเรือ บทบาทของ “วัด” ในกิจกรรมการ

แข่งเรือ คือการหารายได้เข้าวัด โดยจะมีฝ่ายหารายได้ที่มีหน้าที่จัดหา

รายได้จากการประมูลพื้นที่ขายสินค้า รายได้จากค่าเข้าชม รายได้จาก

การบริจาค รวมถึงรายได้จากการขายวัตถุมงคล ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ

• กลุ่มที่ 2 เรือเป็นของหน่วยงานราชการด้านความมั่นคง 

แต่เดิม หน่วยงานราชการด้านความมั่นคง (ทหารและต�ารวจ) 

มีการแข่งขันเรือยาวเป็นการภายใน ต่อมาจึงมีการส่งเรือในนามของ 

หน่วยงานราชการลงแข่งขันในสนามแข่งเรือในแต่ละภูมิภาค   

• กลุ่มที่ 3 เรือเป็นของเอกชน (นักธุรกิจหรือนักการเมือง) 

การส่งเรือของตนลงแข่งขันในสนามใหญ่ๆ ท�าให้เจ้าของเรือ 

เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ รวมถึงคะแนนนิยมทางการเมือง

ความสัมพันธ์ในทีมเรือ

 “ทีมเรือ” คือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมความพร้อม 

ทั้งอุปกรณ์ การก�าหนดหน้าที่ให้กับสมาชิกในทีม การบริหารจัดการงบ

ประมาณ การวางแผนลงสนามแข่งขัน ฯลฯ ซึ่งจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ทีม



ได้รับชัยชนะ 

 ทีมเรือแต่ละทีมจะมี “ผู้จัดการ” ท�าหน้าที่ดูแลสมาชิกในทีม ซึ่ง

มจี�านวนมาก จงึต้องเป็นนกับรหิารจดัการทีด่ ีและได้รบัการยอมรบัจาก

ลูกทีม 

 “ทีมเรือ” ประกอบด้วยผู้จัดการ/หัวหน้า ครูฝึก (ส่วนใหญ่เรียก

กันว่า “โค้ช” บางทีมมีผู้จัดการและโค้ชเป็นคนเดียวกัน) ฝีพาย แม่ครัว 

และคนงาน 

 ปัจจุบันทีมเรือแบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้

 • ทีมชุดใหญ่ จ�านวน 70 คนขึ้นไป ประกอบด้วยฝีพาย 55 คน 

ส�ารองได้ไม่เกิน 10 คน ผู้จัดการ 1 คน โค้ช 1 คน แม่ครัวและคนยกของ 

2-5 คน

 • ทีมชุดกลาง จ�านวนอยู่ระหว่าง 40-70 คน ประกอบด้วยฝีพาย 

40 คน ฝีพายส�ารอง 10 คน ผู้จัดการ 1 คน โค้ช 1 คน (บางทีมมีผู้จัดการ

และโค้ชคนเดียวกัน) แม่ครัวและคนยกของ 2-5 คน

 • ทีมชุดเล็ก จ�านวน 30-40 คน ประกอบด้วยฝีพายประมาณ 30 

คน ฝีพายส�ารอง 5 คน ผู้จัดการ 1 คน โค้ช 1 คน (บางทีมมีผู้จัดการและ

โค้ชเป็นคนเดียวกัน) แม่ครัวและคนยกของ 2-5 คน 

ฝีพายคือใคร

“ฝีพาย” ถือเป็น “นักกีฬา” หรือในทีมเรือเรียกว่า “ลูกเทือก”  

ในวงการพนัน ข้อมูลเกี่ยวกับฝีพายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเล่น

พนัน 

ผูใ้ห้ข้อมลูรายหนึง่ระบวุ่า ฝีพายเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุของการ

แพ้-ชนะ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60  ส่วนตัวเรือ รูปทรงเรือ รวมทั้งการ
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ตั้งเรือและความสมบูรณ์ของเรือ มีผลต่อการแพ้ชนะร้อยละ 30  อีกร้อย

ละ 10 อยู่ที่สายน�้าหรือร่องน�้า รวมทั้งรูปทรงของใบพาย 

ประเภทของฝีพายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือฝีพายชาวบ้าน ฝีพาย

จากหน่วยงานราชการ และฝีพายมืออาชีพ โดยทั้งสามกลุ่มเกิดขึ้นและ

เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการจัดงานแข่งเรือ 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่าในปัจจุบันมีฝีพายมืออาชีพจ�านวน

มาก โดยฝีพายจากจังหวัดพิจิตรจะได้รับค่าตอบแทนสูง เนื่องจากเป็น

ฝีพายที่มีคุณภาพ ได้รับการฝึกฝน รวมทั้งมีเทคนิคและประสบการณ์ 

• ฝีพายชาวบ้าน 

ในอดีต ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างในช่วงเช้าหรือเย็นเพ่ือฝึกซ้อม 

พายเรอื แต่การรวมกลุ่มของฝีพายชาวบ้านมน้ีอยลง เนือ่งจากการเกษตร

ในปัจจุบันท�าได้ตลอดทั้งปี จึงท�าให้ชาวบ้านมีเวลาว่างไม่ตรงกัน

ในปัจจุบัน ฝีพายชาวบ้านยังคงมีอยู่จ�านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่

เป็นชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น�้า ใช้เรือสัญจรช่วงหน้าน�้า และส่วนหนึ่งมี

ประสบการณ์การพายเรือในสนามแข่งขัน

• ฝีพายจากหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานราชการคือผู้สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว 

เม่ือการแข่งขนัเรอืยาวเป็นทีน่ยิมมากขึน้ หน่วยงานราชการ อาท ิทหาร 

ต�ารวจ ได้น�าก�าลังพลมาฝึกซ้อมพายเรือเพื่อร่วมการแข่งขันเรือยาว

ประเพณี เพื่อธ�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทย 

• ฝีพายมืออาชีพ 

เมือ่การแข่งขนัเรอืยาวเป็นทีน่ยิมมากขึน้ จงึเกดิฝีพายมอือาชีพ 

ซึ่งมาจากฝีพายทหารที่พายเรือให้กับหน่วยงานต้นสังกัด หลังจากปลด

ประจ�าการแล้ว เนื่องจากการฝึกฝีพายต้องใช้เวลา จึงเกิดการจ้างฝีพาย

เป็นการเฉพาะตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

การจ้างฝีพายมี 3 รูปแบบ ดังนี้



1. จ้างทีมฝีพายเป็นรอบ คือจ้างพายทีละรอบการแข่งขัน

2. จ้างทีมฝีพายเฉพาะสนามแข่งขันสนามใดสนามหนึ่ง  

3. จ้างทีมฝีพายตลอดเทศกาลแข่งเรือ

“การพนันเรือแตกต่างจากการพนันไก่ชนและการพนันบอล  

แต่คล้ายกับการพนันมวย เล่นกันเยอะ เล่นกันในที่โล่งแจ้ง กลุ่มละ 

5-10 คน การพนันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการแข่งเรือ ถ้าแพ้ก็จ่าย ถ้า

เสมอก็ไม่ต้องเสีย การติดหนี้ติดสินก็มีบ้าง เป็นเร่ืองธรรมชาติ ส่วน

ใหญ่รู้จักกัน เลยคุยๆ กันได้ หมดตัวไม่มีจ่าย นัดกันไปสนามหน้าก็มี”

ผู้จัด-เจ้าภาพ
  

  ในอดีต งานแข่งเรือยาวเป็นกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและ

ความสามัคคีของคนในชุมชน ต่อมาเม่ือการใช้เรือน้อยลง เพราะมีการ

คมนาคมทางถนน รวมถึงปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดกิจกรรมการแข่งเรือในมิติของ “การละเล่น 

พื้นบ้าน” จึงเปลี่ยนเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ “กีฬา” และมี “การ

พนัน” เข้ามาเก่ียวข้อง โดยผู้น�าท้องถิ่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมการแข่ง

เรอืเพือ่เป็นการอนรุกัษภ์มูปัิญญาท้องถ่ินและส่งเสรมิประเพณอัีนดงีาม 

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว 

เมือ่สนามแข่งเรือมมีากขึน้ จงึน�ามาสูก่ารสร้างทมีเรอืเพ่ือส่งเข้า

แข่งขัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาค

เอกชน กใ็ช้การแข่งเรือเพือ่การโฆษณาประชาสมัพันธ์ กระตุน้เศรษฐกจิ

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

เรือยาว : เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับการพนัน     123 



124      พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

ทั้งนี้ ผู้จัดการแข่งขันมักเสนอให้เจ้าภาพจัดงานแข่งเรือในวัน

เสาร์และอาทิตย์ หรือไม่ก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากจะมีคนเข้าชม

การแข่งเรอืมากขึน้ ขณะเดยีวกนั สถานทีจ่ดังานกต้็องดงึดดูผูค้น จงึมกั

จดังานบรเิวณรมิแม่น�า้หน้าวดั เช่น ภาคกลางแข่งกนัในแม่น�า้เจ้าพระยา 

ภาคเหนอืแข่งกนัในแม่น�า้น่าน ภาคใต้แข่งกนัในแม่น�า้หลงัสวนและแม่น�า้

ตาปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งกันในแม่น�้าโขง เป็นต้น

 ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี



ส�าหรับเจ้าภาพจัดการแข่งเรือยาวประเพณีมี 2 แบบ แบบที่ 1 

คือมีหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณการจัดงานแข่งเรือในสนามแข่ง

นั้นๆ หน่วยงานเดียว และแบบที่ 2 คือมีผู้สนับสนุนงบประมาณการจัด

งานมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 

ในอดตี “วดั” คอืเจ้าภาพหลกัในการจดังาน รูปแบบและพิธกีรรม

จึงสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อหน่วยงานราชการกลายเป็น 

เจ้าภาพหลัก จึงมีรูปแบบและพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การมอบ

เงินและถ้วยรางวัลให้กับทีมเรือที่ชนะการแข่งขัน 

แต่เดิม รางวัลในกิจกรรมการแข่งเรือผูกพันกับความเช่ือและ

พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เช่น ผ้าแพร ผ้าห่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
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ประจ�าวดั เพือ่น�าไปประดบัโขนเรือ ซึง่สอดคล้องกบัความเช่ือเรือ่งความ

เป็นสิริมงคลแก่ทีมเรือและคุ้มบ้านคุ้มวัดที่ได้รับรางวัล ต่อมา รางวัลจึง

พฒันาเป็นของใช้ เช่น ผ้าขาวม้า นาฬิกา หรอืน�า้มนัก๊าด จนกระทัง่กลาย

เป็นเงินและถ้วยรางวัลในปัจจุบัน

ส่วนเจ้าภาพร่วม แม้จะสนับสนุนงบประมาณน้อยกว่าเจ้าภาพ

หลัก แต่บทบาทของเจ้าภาพร่วมก็มีความส�าคัญต่อการจัดการแข่งขัน

ในแต่ละสนาม โดยองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่ง 

เรือยาวประเพณีมีทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

สื่อมวลชน 

ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ

มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสด “ศึกเรือ

ยาวชิงจ้าวสายน�้า” ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2550 และมีสนามแข่งเรือ

ประมาณ 50 สนาม (จากกว่า 200 สนาม) 

นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ได้จัดโครงการอนุรักษ์

ภูมิปัญญากีฬาชาวบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม

ของชุมชน ซึ่งระหว่างการถ่ายทอดสดจะมีการน�าเสนอสถานที่ส�าคัญ

และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และแนะน�าสินค้าโอทอป เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วภายในประเทศ สถานโีทรทศัน์ช่อง 11 ด�าเนนิการถ่ายทอดสด

การแข่งขนัเรอืยาวตัง้แต่ปี 2551 ในชือ่รายการ “เรอืยาวไทย มรดกไทย”

ขณะเดียวกนั เครอืข่ายของผูต้ดิตามการแข่งเรอืยาวประเพณกี็

มกีารจดัท�าระบบข้อมูลท่ีทนัสมัยผ่านเทคโนโลยสีมยัใหม่ กลุม่คนรุน่ใหม่

ที่สนใจการแข่งเรือยาวจ�านวนหนึ่งจัดท�าเว็บไซต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น รวมถึงวิเคราะห์การแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ



การพนันแข่งเรือ

เมื่อมีการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี หน่วยงานของรัฐและ

เอกชนจะเป็นผูส้นบัสนนุงบประมาณการจดังาน โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่หลายแห่งก�าหนดให้การแข่งขนัเรือยาวประเพณีเป็นการอนรัุกษ์

ภมูปัิญญาท้องถิน่และเป็นการส่งเสรมิประเพณอีนัดงีาม รวมทัง้เป็นการ

กระตุ้นการท่องเที่ยว

“การพนนัเกดิขึน้บรเิวณรมิตล่ิงทัง้สองฝ่ังแม่น�า้ ไม่มกีฎเกณฑ์

ตายตวัแน่นอน กฎของการพนันอยูท่ีค่นสองคนตกลงกนั เป็นการพนนั

แบบปากต่อปาก การจ่ายเงนิกไ็ม่มตีวักลาง ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงนิ 

รับเงินมือต่อมือ การเล่นพนันไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เป็นการวัดใจกัน

มากกว่า มีการโกงกันบ้าง แต่ไม่มาก”

อุปทานของการพนันแข่งเรือ

ผูม้ปีระสบการณ์ตรงในการเล่นพนนัแข่งเรอืระบวุ่า ในอดตี ผูเ้ล่น

พนนัจะเล่นพนนัในช่วงเทศกาลแข่งเรอืของชุมชน การพนนัในมตินิีเ้ป็น

ส่วนหนึง่ของวถิชีวีติในชนบท เป็นการสร้างเครอืข่ายทางสงัคม และเป็น

กิจกรรมสนัทนาการ โดยเล่นการพนนักบัคนในชมุชนและพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

เมือ่ก่อนมสีนามแข่งเรอืไม่มาก ซึง่แตกต่างจากปัจจบุนัทีม่สีนามมากขึน้ 

จ�านวนเรือมีมากขึ้น และทีมเรือแต่ละทีมต่างก็หาข้อมูลเพ่ือสมัครเข้า

แข่งขนั โดยทมีเรอืจะสนบัสนนุให้เจ้าภาพก�าหนดวนัและเวลาของแต่ละ

สนามให้ชัดเจนและไม่ตรงกัน เพื่อให้ทีมเรือเข้าแข่งขันได้หลายสนาม 
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“เทศกาลการแข่งขันเรือยาวประเพณี” มีระยะเวลา 5 เดือน 

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี และผู้ชนะจากแต่ละ

ภูมิภาคจะเข้าแข่งขันในสนามชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคม

เรือพายแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 ปฏิทินงานแข่งเรือยาวประเพณีในแต่ละภูมิภาค



แต่เดมิ ชมุชนมบีทบาทในการจดัแข่งเรอื โดยคณะกรรมการจาก

ชุมชนและเจ้าอาวาสร่วมกันก�าหนดสนามแข่งขัน และเรือที่เข้าแข่งขัน 

ก็เป็นเรือของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งฝีพายส่วนหนึ่งก็เป็นคน 

ในชมุชน เมือ่ลงแข่งขนั กจ็ะมสีมาชกิในครอบครวัและเครอืญาตมิาเชยีร์ 

เมือ่เรอืจากชมุชนใดชนะการแข่งขนั กถ็อืว่าเป็นช่ือเสยีงของชุมชน และ

เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งเรือ 

ตารางที่ 3 ประเภทการแข่งขันเรือยาวในปัจจุบัน
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กลุ่มนักพนันมีอิทธิพลต่อผู้จัดการแข่งขัน โดยนักพนันชอบ

เล่นพนันในรอบการแข่งขันที่สูสี ดังน้ัน ผู้จัดการแข่งขันจึงต้องจัด

รายการแข่งเรือตามความต้องการของผู้เล่นพนัน ขณะเดียวกัน  

เจ้าภาพก็อยากให้มีคนเข้าร่วมงานมากๆ จึงมักมีมหรสพต่างๆ  

ในงานแข่งเรือ

อุปสงค์ของการพนันแข่งเรือ

  นักพนันแข่งเรือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุม่นกัพนนัสมคัรเล่น เป็นกลุ่มทีเ่ล่นการพนนัเป็นครัง้คราว 

จุดมุ่งหมายคอืเชยีร์ทมีเรอืทีต่นเองมส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น เรอืมาจากชุมชน

ที่ตนเองอาศัยอยู่ หรือคนในครอบครัวเป็นฝีพาย 

2. กลุ่มนักพนันอาชีพ กลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่มีความสัมพันธ์กับทีมเรือ

โดยตรง คือเป็นเจ้าของเรือ เป็นผู้ให้การสนับสนุน หรือมีความสัมพันธ์

โดยอ้อม คือติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด และมีบทบาทในกิจกรรม

การแข่งเรือ 

จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการแข่งขัน ระดับของนักพนันแบ่งเป็น 

3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักพนันรายย่อย 

เป็นผูท้ีเ่ล่นการพนนัแข่งเรอืเป็นครัง้คราว เล่นเฉพาะสนามใกล้

บ้าน เล่นเฉพาะทีมเรือที่ตนเองมีส่วนเก่ียวข้องและมีข้อมูล เล่นเรือที่

ประเมินว่าจะชนะ เป็นต้น กลุม่นีจ้ะเล่นการพนนัทัง้ในรปูแบบวางเดมิพัน 

และต่อรอง วงเงนิทีเ่ล่นการพนนัคอื 20 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 1,000 บาท 

ต่อรอบการแข่งขัน  



กลุ่มที่ 2 นักพนันระดับกลาง

เป็นนักพนันที่ติดตามการแข่งขัน โดยเดินทางไปเล่นการพนัน 

ในสนามต่างๆ นักพนันกลุ่มนี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมเรือโดยตรง

เหมือนกลุ่มเซียนเรือ คนกลุ่มนี้อาศัยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์แบบ

เครอืข่าย โดยมข้ีอมลูเกีย่วกบัทมีเรอืประกอบการตดัสนิใจ ซึง่อาจจะเป็น 

“เจ้ามอื” รบัแทง หรอืเป็น “ผูเ้ล่นพนนั” หรอืเป็นทัง้สองแบบ วงเงนิทีเ่ล่น

พนันมากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรอบการแข่งขัน

กลุ่มที่ 3 นักพนันกระเป๋าหนัก 

นักพนันกลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นเจ้ามือรับแทงและเป็นผู้เล่น โดยส่วน

ใหญ่เกี่ยวข้องกับทีมเรือ เช่น เป็นเจ้าของเรือหรือเป็นหัวหน้าทีมฝีพาย 

นักพนันกลุ่มนี้จะติดตามการแข่งเรือในสนามต่างๆ และเป็นผู้ตัดสินใจ

ว่าจะน�าเรือลงแข่งหรือไม่ 

กลุม่นกัพนนักระเป๋าหนกัจะมทีมีงานหรอืผูช่้วยในการเล่นพนนั 

วงเงินที่เล่นพนันมากกว่า 10,000 บาทต่อรอบการแข่งขัน 

“บางคนเป็นเจ้าของโรงสรีายใหญ่ในจงัหวดัพจิติร หรือมาจาก

ที่อื่นก็มี เขาจะนัดกันมาเพื่อเล่นพนันเรือโดยเฉพาะ บางคนพนันกัน

เป็นล้านกม็ ีบางคนถงึกบัหมดตวักม็ ีเขาเล่นเพือ่ความสนกุสนาน มนั

เป็นการพนนัของคนรวย... บางครัง้เจ้าของเรือกบัผูพ้นนัจะมข้ีอตกลง

กันบางอย่าง เช่น ผู้พนันเล่นเรือล�านี้ เมื่อเรือที่พนันแข่งชนะ ผู้พนัน 

ก็จะแบ่งเงินให้กับเจ้าของเรือ จ�านวนเท่าไรก็แล้วแต่จะตกลงกัน”
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วิธีการเล่นพนัน

เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เล่นพนันเรือส่วนมากจะเป็นคน

รู้จักกัน วิธีการเล่นจึงมี “เจ้ามือ” และนิยมใช้ “เงินสด” ส่วนการใช้ระบบ 

“เครดิต” นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับเจ้ามือ 

การสื่อสารระหว่างนักพนันนั้นใช้ภาษามือเป็นหลัก เพราะใน

สนามแข่งขันมีเสียงดัง ทั้งเสียงเชียร์จากผู้ชม และเสียงบรรยายจากนัก

พากย์ ซึ่งส่งเสียงเร้าอารมณ์ของผู้ชมต้ังแต่เรือออกจากจุดปล่อยตัวจน

กระทั่งเข้าสู่เส้นชัย

“ธงแดงกบัธงน�า้เงนิแขวนห้อยกลางน�า้ หรอืใช้ทุน่ลอยปักธงสี 

ส�าหรบัแบ่งสายน�า้เป็นร่องน�า้แดงกบัร่องน�า้น�า้เงนิ ระยะห่างประมาณ 

200 เมตร ที่ทุ่นปล่อยเรือ เครื่องตกแต่งที่ปลายสุดของโขนเรือทั้งสอง

ล�าจะอยู่ในระนาบเดียวกัน จากนั้น เมื่อเสียงสัญญาณปล่อยเรือดัง 

ฝีพายทั้งหมดก็จ้วงพายลงไปในผืนน�้า”

การพนันแข่งเรือจะเร่ิมขึ้นในช่วงก่อนการแข่งขัน โดยนักพนัน

จะประเมินสถานการณ์อยูท่ีร่มิฝ่ังแม่น�้า เจ้ามอืบางคนมผีูช่้วยรบัทายผล

ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชม โดยใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร 

ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ผู้น�าชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นมักน�าเสนอว่าการจัดงาน

แข่งขันเรือยาวประเพณีนั้นด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินมี



กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการร่วมกันส่งเสริมและฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดสู่คน

รุน่หลงั เป็นการสร้างความสามัคค ีความพร้อมเพรยีง ประสานความร่วม

มือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานราชการ วัด บ้าน และประชาชน ส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และพัฒนาไปสู่ชุมชนที่มีความ 

เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัด ซึ่งผู้น�าชุมชนต้องสานต่อการจัดงานเช่นนี้ทุกปี ในแต่ละปีก็

จะต้องตั้งงบประมาณการจัดงาน และจัดงานแข่งขันเรือยาวให้มีความ 

โดดเด่น โดยมีปัจจัยเรื่องคะแนนเสียงทางการเมืองปะปนอยู่ด้วย  

ในช่วงแรกของการจัดงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นคือผู้ด�าเนินการ และมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่ 

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์

เกีย่วกบัการจดังานแข่งเรอื ในเวลาต่อมา จงึต้องให้ผูเ้ชีย่วชาญเป็น “ทมี

ผู้จัดการแข่งขัน” 

ส�าหรับการจ้างเหมา “ทีมผู้จัดการแข่งขัน” เนื่องจากผู้จัดการ

แข่งขันมีหลายทีม จึงน�าไปสู่การแข่งขันกันเรื่องการเสนอราคาในการ

รับเหมางาน อันน�าไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้รับเหมางานในที่สุด 

โดยขึ้นอยู่กับบริบทในพื้นที่

เจ้าหน้าทีร่ะดบัปฏบิตังิานคนหนึง่ให้สมัภาษณ์ว่า “กจิกรรมอืน่ๆ 

จ่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนในสัดส่วนที่มากกว่าการจ้างเหมาจัดงาน

แข่งเรือ และเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในชุมชน”

ส�าหรบัชาวบ้าน ความคดิเหน็ของพวกเขาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม

แรกเห็นว่าการจดัแข่งเรอืยาวนัน้สอดคล้องกบันโยบายส่งเสรมิกจิกรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานราชการต่างๆ ทีส่นบัสนนุ

กิจกรรมของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเรียนรู ้

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังและร่วมกัน 
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ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดสู่คน

รุ่นหลงั และเป็นโอกาสในการสร้างความสามคัคี อีกทัง้เยาวชนในชุมชน 

มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกหัดการเป็น “ฝีพาย” ซึ่งอาจท�าให้พวกเขามี

รายได้

ในด้านรูปแบบการจัดงานแข่งเรือ ชาวบ้านกลุ่มนี้ยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงของจุดมุ่งหมายในการจัดงาน เนื่องจากเงื่อนไขทางการ

เมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนชาวบ้านกลุ่มที่สองเห็นว่าการแข่งเรือในปัจจุบันไม่ได้เป็น

ไปเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี แต่มีมิติที่ซ้อนทับกันระหว่าง 

“การละเล่นพื้นบ้าน” กับ “กีฬา” และมี “การพนัน” เข้ามาเกี่ยวข้อง การ

อนรัุกษ์และการฟืน้ฟปูระเพณขีองท้องถิน่จึงอาจไม่สมัฤทธิผ์ล และหาก

ผู้น�าท้องถิ่นน�างบประมาณไปส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมการ

ศึกษาให้กับเยาวชน หรือส่งเสริมสวัสดิการให้กับคนชรา ก็อาจท�าให้

ชุมชนและชาวบ้านได้รับผลดีมากกว่า

 



บ่อนงานศพ: 
เจ้าภาพ เจ้ามือ 

และเจ้านาย
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สถานการณ์การขยายตัว
ของบ่อนงานศพ

การพนันในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและ

อนิเดยี มปีระวตัคิวามเป็นมาผกูพนักบัวถิชีวีติของคนไทยอย่างแนบแน่น

ยาวนาน โดยมีเป้าหมายในการเล่นเพื่อผ่อนคลาย หรือเป็นการลงทุน

ด้วยการเสี่ยงโชค แต่ไม่ว่าจะมีเป้าหมายอย่างไร การพนันก็ยังเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมายและขัดกับหลักศาสนา 

การศึกษาของศูนย ์ศึกษาเศรษฐศาสตร ์การเมือง คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2539 พบว่า มีบ่อนการ

พนันในกรุงเทพมหานครประมาณ 300 แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ 

136 ล้านบาทต่อปี ส่วนในต่างจงัหวดัมบ่ีอนขนาดใหญ่ประมาณ 90 แห่ง 

มีเงินหมุนเวียนประมาณ 142,200 ล้านบาทต่อปี และประมาณการว่า

นักพนันชาวไทยน�าเงินไปเล่นการพนันในต่างประเทศประมาณปีละ 

25,000 ล้านบาท



ปัจจุบันรูปแบบของการพนันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับยุค

สมยัและมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ธรุกจิการพนนัใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในยุคสังคมออนไลน์เพื่อขยายการให้บริการ “บ่อนการพนันออนไลน์” 

แบบข้ามชาต ิ ขณะทีใ่นระดับท้องถิน่ “เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ” ก�าลงั

ขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีกระบวนการท�าธุรกิจกับญาติของผู้เสียชีวิต

อย่างเป็นระบบ

บ่อนงานศพในจังหวัดชุมพร

เครือข่ายธุรกิจการพนันในงานศพ ในรูปแบบที่เรียกว่า “บ่อน

งานศพ” ก�าลังเป็นที่นิยมของนักเล่นพนันในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน อาทิ 

จังหวัดชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช จากการ

ส�ารวจพื้นที่จังหวัดชุมพรในหนึ่งเดือน พบว่าในแต่ละอ�าเภอมีงานศพ 

ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และทุกงานมีการเล่นการพนันไม่น้อยกว่า 7-10 วง  

โดยนักพนันมีทั้งคนในชุมชน คนนอกชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด

ชมุพร และนกัพนนัรายใหญ่จากจงัหวดัใกล้เคยีง  ประกอบด้วยคนหลาก

หลายอาชพี  ทัง้นกัการเมอืงท้องถิน่ ข้าราชการ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ต�ารวจ 

นักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าในชุมชน เกษตรกร กรรมกร  รวมถึงเด็กนักเรียน

และนักศึกษา 

แม้ว่าบ่อนงานศพเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย แต่การเปิดเล่นพนัน

ในบ่อนงานศพกลับมีอย่างเปิดเผย มีการแลกชิพไม่ต่างจากบ่อนขนาด

ใหญ่  ในแต่ละคืนมีวงเงินหมุนเวียนไม่น่าจะน้อยกว่าหลักแสนหรือหลัก

ล้านบาท  ความนิยมและแพร่หลายของบ่อนงานศพขยายตัวอย่างกว้าง

ขวางได้เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และมี

การด�าเนนิงานเชือ่มโยงกนัเป็นเครอืข่าย โดยมกีารแบ่งผลประโยชน์กนั

เป็นทอดๆ ชัดเจน
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แม้ว่าในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีการอนุญาตให้มีการเปิดบ่อน 

การพนันไก่ชนทุกอ�าเภอ ซึ่งรวมกันแล้วไม่ต�่ากว่า 15 บ่อน ในแต่ละ

บ่อนมีนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงนักการเมืองระดับชาติ

เข้ามาเกี่ยวข้อง ทว่าการเล่นพนันไก่ชนก็ยังไม่รุนแรงและแพร่หลาย

เท่ากับการเปิดให้มีการเล่นพนันในงานศพ 

ในปัจจบุนัมบ่ีอนงานศพกระจายตวัทัว่ทกุอ�าเภอในจงัหวดัชมุพร 

จากข้อมูลของผูป้ระกอบการเตน็ท์เช่าหลายรายในพืน้ทีร่ะดบัอ�าเภอ ให้

ข้อมลูตรงกนัว่า หากมีงานศพทีใ่ดก็จะพบบ่อนงานศพทีน่ัน่ โดยประเภท

ของการพนนัทีนั่กพนันชอบเล่นกันมากทีสุ่ด คอืไฮโล เพราะสามารถเล่น

การพนันได้ตลอดงานจนถึงวันฌาปนกิจศพ 

บ่อนงานศพในพื้นที่เทศบาลชุมโค

เทศบาลชุมโค มี 14 หมู่บ้าน มีการเล่นพนันทุกหมู่บ้าน งานศพ

ทุกงานในพื้นที่มีการเล่นการพนัน การพนันในงานศพช่วงแรก เจ้าภาพ 

งานศพจะเป็นผูร้้องขอไปยงัฝ่ายต�ารวจและฝ่ายปกครองในพืน้ทีท่ีม่งีาน

บ�าเพญ็กศุลศพ เพือ่ขออนญุาตให้มกีารเล่นพนนัเพือ่ให้มคีนอยูเ่ป็นเพือ่น

กับเจ้าภาพ แต่ในปัจจุบันนักเสี่ยงโชคที่ชื่นชอบการเล่นพนันในงานศพ 

มเีพิม่มากขึน้ มกีระบวนการจดัการเป็นกลุม่เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ 

ซึง่มเีจ้ามอื(วง)พนนัทีจ่ะพบเหน็กนัอยูเ่สมอประมาณ 30 คน มนีายหน้า

ในการประสานงานกับเจ้าภาพ ต�ารวจ เจ้ามือ ทีมปล่อยเงินกู้นอกระบบ 

และนักพนัน ซึ่งมีทั้งนักพนันที่พักอาศัยในจังหวัดชุมพรและจังหวัด 

ใกล้เคียง โดยนักพนันส่วนใหญ่เป็นนักพนันประเภท “ขาประจ�า” 



ประเภทของการพนันทีเ่ล่นในงานศพมกีารเปล่ียนแปลงมาโดย

ตลอด คือในระยะแรกจะเล่นเฉพาะไพ่ดัมมี่เพียงไม่กี่วง ต่อมาก็เพิ่มการ

พนนัประเภทอืน่ๆ เช่น น�า้เต้าปปูลา ไฮโล โปป่ัน และมกีารลกัลอบเล่นกนั

หลังงานศพ หรือเล่นในสวนยาง สวนปาล์มน�้ามัน สวนมะพร้าว ส�าหรับ

ประเภทการพนันล่าสุดคือ การพนันป๊อกเด้ง 2 ใบ โดยอดีตก�านันและ

อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชักน�าและลงทุนร่วมกับเครือข่ายธุรกิจการพนัน

บ่อนงานศพนอกพื้นที่  

การขยายตวัของบ่อนงานศพ ท�าให้เกดินกัพนนัเยาวชนในพ้ืนที่

เพิ่มมากขึ้น และท�าให้ภาพรวมนักพนันที่เป็นเยาวชนมีมากกว่าผู้ใหญ่ 

การพนันประเภทไพ่ทุกชนิดมีนักพนันเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ถ้า

เป็นการพนันประเภทไฮโล นักพนันมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อาจจะมีต�่า

กว่า 15 ปีบ้าง แต่กไ็ม่มากนกั  ส่วนน�า้เต้าปปูลามนีกัพนนัอายตุัง้แต่ 8 ปี 

ขึ้นไป 

เฉพาะเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556  พบว่า การเล่นพนนัในบ่อน

งานศพมวีงเงนิหมนุเวยีนรวมประมาณ 10-20 ล้านบาท  วงเงนิจ�านวนนี้

ไม่รวมการเล่นไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ซึ่งเป็นการพนันประเภทวัดดวง ได้เสีย

กนัไว มวีงเงนิหมนุเวยีนไม่น้อยกว่าคนืละ 2 ล้านบาท มนีกัพนนับางราย

เสียเงินจากการเล่นพนันประเภทนี้เป็นหลักล้านบาททีเดียว ทว่าระยะ

หลังการพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ถูกต่อต้านจากเจ้ามือไฮโล 

บ่อนงานศพในเขตเทศบาลท่าเรือ 

เทศบาลท่าเรอื ม ี11 หมูบ้่าน เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพในเขต

เทศบาลมพีืน้ฐานมาจากบ่อนถาวรทีเ่รียกว่า “บ่อนคอกหม”ู และนกัพนนั

ในเขตเทศบาลมพีฤตกิรรมเล่นการพนนักนัเป็นงานอดเิรกและเล่นแบบ
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ประจ�า โดยเฉพาะเขตชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้กับบริษัทรังนก พบว่าใน

เวลาปกตมิกีารเล่นการพนนัในเวลากลางวนัทกุชุมชน นกัพนนัส่วนใหญ่

เป็นผู้หญงิและเดก็ แต่ช่วงทีผู่ช้ายทีเ่ป็นผูน้�าครอบครวัซึง่มอีาชพีรบัจ้าง

เฝ้าเกาะรงันกกลับมาพกัทีบ้่าน จะเหน็ผูช้ายอยูใ่นวงพนนัทกุประเภท ทัง้

บ่อนถาวร บ่อนงานศพ บ่อนไก่ชน ซึ่งมีทั้งในเขตเทศบาลและนอกพื้นที่  

นกัพนนัผูช้ายกลุ่มนีเ้ป็นนกัพนนัประเภทใจถงึ กล้าได้กล้าเสยี เนือ่งจาก

เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง

ผู้ชายที่มีอาชีพรับจ้างเฝ้าเกาะรังนกและเก็บรังนกนางแอ่น 

ให้บริษัทที่ได้รับสัมปทาน ต้องอยู่บนเกาะประมาณ 7-9 เดือน และ

จะกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนหลังการเก็บรังนกรอบสุดท้าย คนกลุ่มนี้

ได้รับค่าจ้างสูง แต่ละคนกลับมาบ้านพร้อมรายได้ประมาณ 200,000-

500,000 บาท ขึน้อยูก่บัผลการเกบ็รงันกในแต่ละเกาะ  เมือ่กลบัมาถึง

ฝั่ง คนเหล่านี้จะอยู่ในวงพนันทุกประเภท

บ่อนงานศพในเขตเทศบาลท่าเรอื มลีกัษณะการเล่นพนนัเหมอืน

กบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ แต่วงเงนิหมนุเวยีนในการเล่นพนนัแต่ละประเภทและแต่ละ

วงจะสงูกว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ เนือ่งจากนกัพนนัมรีายได้สงู ประกอบกบัเครอืข่าย

ธรุกจิบ่อนงานศพมคีวามสมัพนัธ์กบับ่อนถาวร เป็นเครอืข่ายเดยีวกนักบั

เครือข่ายธุรกิจการพนันฟุตบอลออนไลน์ การพนันหวยใต้ดิน และการ

พนันไก่ชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และเป็นเครือข่ายเดียวกับ

นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด บ่อนงานศพของเทศบาลท่าเรือจึงเป็นที่

รู้จักและเป็นที่นิยมของนักพนันนอกพื้นที่



ประเภทของการพนนัทีเ่ล่นในบ่อนงานศพล่าสดุ เพ่ิงเริม่มใีห้เล่น

พนนัในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2556 คอืการพนนัทีเ่รยีกว่า “ตไีก่” มลีกัษณะ

การเล่นเหมือนไพ่ป๊อกเด้ง แต่ใช้ไพ่หลายส�ารับ ในวงพนันประกอบด้วย 

เจ้ามือ 1 คน นักพนัน 1-16 คน มีคนคอยแนะน�าอีก 1-8 คน ใช้เวลา 

ในการเล่นประมาณเกมละ 5 นาท ี นกัพนนัวางเดมิพันกนัแต่หลักร้อยถึง

หลกัแสน  ปกตเิจ้ามอืจะรบัเดมิพนัสงูสดุไม่เกนิ 100,000 บาท เนือ่งจาก

เกมเล่นได้เสยีกนัไว มวีงเงนิหมนุเวยีนต่อรอบสงู ท�าให้วงเงนิหมนุเวยีน

ในการเล่นพนนัในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางสงูมาก  สถติวิงเงนิหมนุเวยีน

ต่อคืนสูงสุดที่สังเกตการณ์ได้ในรอบหนึ่งเดือนมูลค่าสูงถึงประมาณคืน

ละ 20 ล้านบาท

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

 เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพในจังหวัดชุมพร แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  

1. กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เทศบาล 

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกลุ่มนี้มีเจ้ามือวงพนันอยู่ประมาณ 

30 คน พบเห็นหน้ากันอยู่เสมอ เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีกับนักพนันที่เป็น

ขาประจ�าและต�ารวจ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจบ่อนงาน

ศพนอกพื้นที่เทศบาลที่อยู่ในจังหวัดชุมพร 

จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือน พบว่ามีงานศพในพื้นที่

เทศบาลแห่งหนึ่งๆไม่น้อยกว่า 5 งาน ทุกงานจะมีการเล่นการพนันไม่

น้อยกว่า 5-10 วง ความถี่ในการพบกันของเจ้ามือวงพนันเหล่านี้ท�าให้

บ่อนงานศพมีสภาพไม่ต่างไปจาก “บ่อนวิ่ง” คือเปิดให้มีการเล่นพนัน
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เป็นประจ�าโดยย้ายที่เล่นไปเรื่อยๆ

2. กลุ่มเครือข่ายธุรกิจนอกพื้นที่เทศบาลที่อยู่ในจังหวัดชุมพร 

เครือข่ายธุรกิจการพนันอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง

กบัเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพกลุม่แรก คอืนกัธรุกจิเช้ือสายจนีทีย้่ายถิน่

มาจากอ�าเภอนาบอนและอ�าเภอจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพ

หลักคือการส่งออกยางพาราไปต่างประเทศ เครือข่ายนี้มีจ�านวนไม่มาก

นัก แต่มีทุนรอนสูง ส่วนใหญ่เป็นเจ้ามือของวงพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ ซึ่ง

เป็นวงพนันที่ต้องใช้เงินมาก 

3. กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร

เครอืข่ายธรุกจิการพนนัจากจงัหวดัใกล้เคยีง เช่น ประจวบครีขีนัธ์ 

สุราษฎร์ธานี ระนอง เป็นต้น เป็นกลุ่มที่มีนักพนันขาประจ�าอยู่แล้ว แต่

ต้องการหาพื้นที่ในการเปิดบ่อน มักใช้วิธีการเสนอจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้

กบัเครอืข่ายธรุกจิการพนนัในพืน้ที ่แลกเปลีย่นกบัการเป็นผูจ้ดัการบ่อน

งานศพแทน 

ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

กับเจ้าภาพงานศพ

เครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพจะมฝ่ีายตดิตามข่าวการเสยีชวีติ และ

จะตระเวนไปตามพืน้ทีต่่างๆ ทีม่ผีูเ้สยีชวีติ เมือ่ทราบว่ามงีานศพเกดิขึน้ 

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจะส่งบุคคลที่เรียกกันว่า “นายหน้า” เข้าไป

เจรจากับเจ้าภาพงานศพ เพื่อขออนุญาตตั้งวงเล่นการพนัน และให้ตั้ง

สวดอภิธรรมศพต่อเนื่องหลายคืน โดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ 

เจ้าภาพเป็นรายคืน ตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท ตามแต่จะตกลงกันหรือ

ตามแต่จ�านวนค่าต๋งที่เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจัดเก็บได้ รวมถึงจะ



ออกค่าใช้จ่ายภายในงานทั้งหมด จัดรถรับส่งพระสงฆ์ กรณีมีต�ารวจ

ชุมชนต�าบลเข้ามาสังเกตการณ์ก็เป็นผู้รับผิดชอบจ่าย และบางครั้งยัง

ช่วยประสานเชิญนักการเมืองท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา

เป็นประธานในการบ�าเพ็ญกุศลศพบางคืนหรือวันฌาปนกิจศพ ซึ่งถือ

เป็นเรื่องเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าภาพ  

แต่ในทางกลับกัน นักการเมืองเหล่านั้นก็ถือโอกาสใช้พื้นที่งาน

ศพในการ “หาเสียง” โดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อ

แนะน�าตัวและอวดอ้างให้คนในชุมชนรู้ว่าตนเป็น “คนใจถึงพึ่งได้” ซึ่ง

เป็นคณุสมบติัของผู้น�าทีค่นใต้ชืน่ชม ความเชือ่มโยงไม่ได้มเีพยีงระหว่าง 

เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพกับเจ้าภาพงานศพเท่านั้น แต่ยังมีความ

สัมพันธ์ทีเ่ชื่อมโยงถึงกนัทั้งหมด รวมถึงนักการเมอืงทัง้ในระดบัท้องถิ่น

และระดับชาติ

โดยทั่วไป เจ้าภาพงานศพต้องดูแลจัดการและมีค่าใช้จ่าย

มากมาย เพราะต้องต้อนรับแขกที่มาร่วมพิธีศพ ทั้งค่าอาหาร ค่าเช่า

เตน็ท์ ค่ารถรบัส่งพระสงฆ์ ฯลฯ บางครัง้จงึไม่มเีวลาจดัการเรือ่งต่างๆ 

ได้ครบทัง้หมด จงึกลายเป็นโอกาสทีเ่ครือข่ายธรุกจิบ่อนงานศพเข้ามา

ขันอาสาช่วยเหลือเจ้าภาพ โดยอ้างว่ามีความห่วงใยต่อเจ้าภาพ เกรง

ว่าหากไม่ให้มีการเล่นการพนัน จะไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ 

หลังเจรจากับเจ้าภาพงานศพเรียบร้อยแล้ว “นายหน้า” จะ

ประสานงานเรื่องการเปิดบ่อน โดยเจรจาเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีทั้งต�ารวจ 

ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขออนุญาต

เปิดเล่นการพนันในงานศพ จากนั้นจะแจ้งข่าวไปยังเจ้ามือการพนัน ทีม
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ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และนักพนันที่เป็นขาประจ�า  โดยอาจจะใช้สถานี

วิทยุประชาสัมพันธ์ให้ญาติของผู้เสียชีวิตและนักพนันทราบพร้อมกัน

เจ้าภาพงานศพท่านหน่ึงเล่าว่า ตอนจัดงานศพ มีคนมาติดต่อ 

ขอให้ทางเจ้าภาพจดังานศพอย่างน้อย 10 วนั โดยผูต้ดิต่อขอรบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายตลอดงาน แต่ไม่แจ้งวงเงนิให้ทราบว่าเป็นเงนิจ�านวนเท่าไร และ

เท่าที่สังเกตเห็น ในแต่ละคืนจะมีการเล่นพนันประมาณ 10 วง ตลอด 

10 วันที่มีการเล่นพนัน ทราบว่าเครือข่ายธุรกิจการพนันบ่อนงานศพ

มีรายได้คืนละ 40,000-80,000 บาท ไม่รวมการพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ

และการพนันไก่ชน รายได้จ�านวนนี้นายบ่อนบอกว่าต้องแบ่งไปจ่ายให้

กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย แต่ไม่ได้บอกว่าจ่ายเท่าไร ทราบแต่เพียงว่าแต่ละ

วันจ่ายไม่เท่ากัน และบางคืนอาจจะมีสายต�ารวจเข้ามาสังเกตการณ์ ก็

ต้องจ่ายเงินให้ต�ารวจด้วย

บ่อนงานศพกลายเป็นการพนันที่พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัด

ชุมพร การเล่นพนันในบ่อนงานศพเป็นการเล่นอย่างเปิดเผย บางงาน

มีรถยนต์ของนักพนันจอดริมถนนหน้างานเป็นจ�านวนมาก จอดรถยนต์

สองข้างทางเป็นระยะทางประมาณครึ่งกิโลเมตร จอดแบบข้ามวันข้าม

คืน ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน แสดงให้เห็นว่ามีการเล่นพนันกันทั้งกลางวัน

และกลางคืน จะหยุดเล่นเฉพาะช่วงที่พระมาท�าพิธีทางศาสนาเท่านั้น

การจัดสรรรายได้ระหว่างเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ

กับเจ้าภาพงานศพ

ต้นทุนโดยรวมของการเปิดบ่อนงานศพ เฉล่ียประมาณ 2,500 

บาทต่อคนื และจะต้องจ่ายให้กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เฉลีย่เดอืนละ 150,000-

250,000 บาท ดังน้ัน เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพจึงต้องหารายได้จาก



การพนันบ่อนงานศพอย่างต่อเนื่อง ต้องกระตุ้นให้มีนักพนันหน้าใหม่ 

ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนหนุ่มสาว เข้ามาเล่นการพนันเพิ่มขึ้น โดย

ท�าให้กลุ่มคนเหล่านั้นมองว่าการพนันเป็นสิ่งท้าทาย สามารถหาเงินมา

ใช้อย่างง่ายดาย เพิ่มเติมจากกลุ่มนักพนันที่เป็นขาประจ�า ซึ่งมีทั้งกลุ่ม

นกัการเมอืงท้องถิน่ เจ้าของสวนยาง-สวนปาล์ม ผูร้บัจ้างทัว่ไป เยาวชน 

นักศึกษา และกลุ่มที่ไม่มีงานท�าประจ�า แต่มีอาชีพเดินสายเล่นการพนัน

เพียงอย่างเดียว 

ด้านรายได้ เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพมีรายได้ที่แน่นอนจาก

การเก็บค่าต๋งประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อคืน รายได้จากค่าประมูล

การจ�าหน่ายสินค้า เช่น เหล้า เบียร์ อาหาร บุหรี่ กาแฟ ประมาณ 2,000 

บาทต่อคนื แต่คาดว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพน่า

จะมาจากวงพนนัและการปล่อยกูน้อกระบบ เนือ่งจากเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

พาณชิย์แห่งหนึง่ในจงัหวดัชมุพรให้ข้อมลูว่าเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ

กลุม่หน่ึงในจงัหวดัชมุพรมเีงนิหมนุเวยีนเฉลีย่สงูถงึ 3-10 ล้านบาทต่อคนื  

ส�าหรบัการจดัสรรรายได้ระหว่างเครอืข่ายธรุกจิบ่อนงานศพกบั

เจ้าภาพงานศพ ขึน้อยูท่ีก่ารตกลงระหว่าง “นายหน้า” ทีเ่ป็นตวัแทนของ

เครือข่ายธรุกจิบ่อนงานศพ กบัเจ้าภาพงานศพ โดยทัว่ไปจะมกีารจ่ายกนั

ในคนืทีส่อง ซึง่เป็นการจ่ายเพยีงบางส่วน แต่ถ้าหากมนีกัพนนัสนใจเข้า

มาเล่นเป็นจ�านวนมาก ก็อาจจะมีการจ่ายครั้งเดียวเบ็ดเสร็จ 

ส�าหรับจ�านวนเงินที่จะจ่าย มักดูจากจ�านวนผู้เล่นพนันและชื่อ

เสยีงของเจ้าภาพงานศพ (ถ้าเจ้าภาพมชีือ่เสยีง จะมคีนงานร่วมงานมาก 

และมีโอกาสที่จะมีผู้เล่นพนันมากด้วย) เช่น เดิมเคยจ่ายให้เจ้าภาพงาน

ศพคืนละ 1,000 บาท ต่อมาในช่วงกลางปี 2556 จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นคืนละ 

3,000-4,000 บาท บวกด้วยค่าตั้งวงพนันอีกคืนละ 700 บาทต่อ 1 วง

พนันไฮโล หรือถ้าเป็นการพนันประเภทอื่น ต้องจ่ายเพิ่มอีกคืนละ 300 

บาทต่อ 1 วงการพนัน ส่วนวงพนันไพ่ป๊อกเด้ง 2 ใบ หรือการพนันที่
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เรียกว่า “ตีไก่” จะต้องจ่ายให้เจ้าภาพงานศพคืนละ 5,000 บาท และจ่าย

ให้ต�ารวจคืนละ 10,000 บาท เป็นต้น

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม

 บ่อนงานศพได้ท�าให้งานศพกลายเป็นพ้ืนที่เล่นการพนันอย่าง

เปิดเผย งานศพที่เจ้าภาพเคยจัดเพียง 3 หรือ 7 วัน ก็ขยายเป็น 10 วัน 

หรือมากกว่านั้น เนื่องด้วยมีเครือข่ายธุรกิจการพนันเข้ามาเชื่อมโยง 

เสนอผลประโยชน์ให้เจ้าภาพ เจ้าภาพซึ่งเดิมเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน ได้กลายเป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ ยิ่งมีการ

จัดงานศพนาน ก็หมายถึงรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้นจากวงพนัน และรายได้ 

ที่เพิ่มข้ึนของเจ้าภาพ รวมถึงจ�านวนเงินที่เพ่ิมขึ้นของการส่งส่วยให้ 

เจ้าหน้าที่รัฐ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นชัดที่สุดส�าหรับคนเล่นการพนัน

คือการละทิ้งงานจนท�าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานรับจ้างในพื้นที่ 

การน�าทรัพย์สินไปขายหรือจ�าน�าจ�านองจนหลุด เช่น ที่ดิน ที่อยู่อาศัย 

รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ และการกูห้นีจ้ากทมีปล่อยเงนิกูน้อกระบบ ซึง่เครอื

ข่ายธรุกจิการพนนัจดัเข้ามาให้บรกิารในบรเิวณบ่อนงานศพ ปัญหาเงนิกู้ 

นอกระบบเหล่านี้เป็นที่มาของปัญหาต่อเนื่องส�าหรับหลายๆ ครอบครัว 

เช่น ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้ลูก เกิดปากเสียง 

ในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงงานในครอบครัว ฯลฯ   

ในทางสงัคม การขยายตวัของบ่อนงานศพได้ส่งผลให้เกดิภาพ-



ลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน

ตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากการไปงานศพในชุมชน พ่อแม่จะพาเด็กไป

ด้วย เพราะไม่มีใครอยู่บ้าน การเล่นพนันอย่างเปิดเผยในงานศพท�าให้

เด็กค่อยๆ ซึมซับและท�าตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บ่อนงานศพแพร่

ระบาดจนท�าให้เกิดความชาชิน มีเด็กและเยาวชนเข้ามาเล่นการพนัน

ในบ่อนงานศพแทบจะทุกงาน และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรือ่ยๆ 

แย่ยิ่งกว่าน้ันคือ เกิดกรณีพระถูกญาติโยมติงว่าเทศน์นาน 

ขัดจังหวะเวลาในการเล่นพนัน และพระที่ไม่อนุญาตให้เปิดบ่อนในงาน

ศพ ซึ่งจัดในเขตวัด ถูกร้องเรียนจนบางรูปต้องย้ายออกจากชุมชน โดย

กรณีร้ายแรงที่สุดคือ เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งต่อต้านการเล่นพนันในงาน

ศพ เล่นพนันในวัด ถูกคุกคามถึงขั้นไล่ยิง และในที่สุดก็ไม่สามารถจ�าวัด

ต่อไปได้ พระสงฆ์ทีต้่องการใช้สถาบนัศาสนาเข้ามาแสดงบทบาทในการ

แก้ไขปัญหา เหน็ว่าพระสงฆ์จะท�าหน้าทีไ่ด้ ต้องมคีนดแูลความปลอดภยั

ให้พระด้วย 
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วิเศษ สุจินพรัหม 
นักวิจัยอิสระ, ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดล�าพูน

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“ไก่ชน: จากการละเล่นสู่การพนัน”

รงค์ บุญสวยขวัญ

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“วัวชน: ‘นักสู้’ ในดง ‘นักเลง’”

สดใส สร่างโศรก

นักวิจัยอิสระ 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน”

นนท์ พลางวัน

นักเขียน

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“บั้งไฟ: จากงานบุญสู่การแข่งขัน”

ประวัติผู้เขียน



วศิน ปัญญาวุธตระกูล

หวัหน้าภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และผูอ้�านวยการสถาน

อารยธรรมโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“เรือยาว: เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับการพนัน”

สุพรรณี เกลื่อนกลาด

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ 

“เรือยาว: เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับการพนัน”

วัชระ ศิลป์เสวตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคือ
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สืบค้นข้อมูลเพื่มเติมได้ที่

www.gamblingstudy-th.org

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ 

www.facebook.com/gamblingstudy




