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บทคดัย่อ  
 

การศกึษาเรือ่งสถานการณ์ พฤตกิรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย  กรณศีกึษาการพนนั
ในประเพณบุีญบัง้ไฟ ใหค้วามสาํคญั ในมติทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม โดยมวีตัถุประสงค ์  ศกึษาวถิี
วฒันธรรมดัง้เดมิ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และกระบวนการเลน่พนนั ของบุญบัง้ไฟ  ศกึษาตน้ทุนและรายไดข้องผู้
จดั ประมาณการวงเงนิพนนั รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเล่นพนนั และการวเิคราะหโ์ครงขา่ย
ความสมัพนัธท์างสงัคมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเลน่พนนับัง้ไฟ รวมทัง้จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายต่อการ
จดัการการพนนับัง้ไฟ 
 การวจิยัน้ี มพีืน้ทีศ่กึษาเป็น 2 เขต พืน้ทีแ่รกอยูท่างอสีานใต ้มศีนูยก์ลางของการศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดั
ศรสีะเกษ และอกีพืน้ทีห่น่ึงอยูท่างอสีานเหนือ มศีนูยก์ลางของการศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดัอุดรธานี ซึง่มวีธิี
การศกึษา  โดยการเกบ็ขอ้มลูจากเอกสาร  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม การเทคนิคการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) การใชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant Observation) 
และไมม่สีว่นรว่ม (Non-Participant Observation) ในพืน้ทีท่ีจ่ดัใหเ้ป็นบอ่นบัง้ไฟขนาดเลก็และบ่อนบัง้ไฟ
ขนาดใหญ่ มรีะยะเวลา 8 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2554 ถงึเดอืน มถุินายน 2555  
 ผลการศกึษาพบวา่    บุญบัง้ไฟ มทีีม่าจากกรอบจารตีประเพณขีองชาวอสีาน ทีย่ดึถอืตามระบบฮตี 
12 คอง 14 ซึง่เป็นกุศโลบายทีท่าํใหค้นในชุมชนไดก้อปรกจิรว่มกนัในทุกเดอืนในรอบ 1 ปี ซึง่ในเดอืน 6 ได้
จดัใหม้บุีญเดอืน 6 หรอืบุญบัง้ไฟ เพือ่บชูาพระยาแถน โดยเชื่อวา่พระยาแถนเป็นผูท้ีส่ามารถบนัดาลฝนให้
ตกตอ้งตามฤดกูาล แต่แก่นแท ้หรอืหลกัของการทาํบุญบัง้ไฟ หรอืบุญเดอืน 6 คอื การทาํบุญวนัวสิาขบชูา 
ในวนัเพญ็เดอืน 6 อนัเป็นวนัประสตู ิตรสัรูแ้ละปรนิิพพานของพระพทุธเจา้  
 บัง้ไฟในยคุตน้ๆ ตวับัง้ไฟหรอืเลาบัง้ไฟทาํจากกระบอกไมไ้ผ ่ต่อมาทาํจากทอ่เหลก็ และปจัจุบนัเลา
บัง้ไฟทาํจากทอ่พวีซี ีโดยมกีระบวนการผลติพฒันาควบคูไ่ปกบัการเปลีย่นแปลงเลาบัง้ไฟ  เชน่ การบรรจุดนิ
ปืนเขา้เลาบัง้ไฟ ซึง่มเีริม่จากการตําดว้ยแรงคน พฒันาเป็นการบดอดัดว้ยแรง จนกระทัง่อดัดว้ยแรงไฮดรอ
ลกิ  ดา้นฐานจุด ในอดตี ทัง้ฐานบัง้ไฟเลก็และบัง้ไฟใหญ่เป็นฐานไม ้เรยีกวา่ คา้งบัง้ไฟ หรอืฮา้น (รา้น) บัง้ไฟ 
แต่ปจัจุบนั ฐานบัง้ไฟเลก็เปลีย่นมาเป็นเหลก็ เรยีกวา่ ฐานจุดบัง้ไฟ ซึง่สามารถจุดพรอ้มกนัทเีดยีวไดน้บัสบิ
บัง้ สา่นฐานจุดบัง้ไฟใหญ่ใชท้ัง้ฐานไมแ้ละฐานทีท่าํจากเสาไฟฟ้า โดยทัว่ไปฐานจุดบัง้ไฟมกัมทีัง้สองประเภท
ควบคูก่นั ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้อือ้ใหก้ารพนนับัง้ไฟทาํไดม้ากและถีข่ ึน้ เป็นตน้ 
          บัง้ไฟทีใ่ชเ้ล่นในปจัจุบนั จาํแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บัง้ไฟเลก็ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเลาบัง้
ไฟ 1-3 น้ิว 2) บัง้ไฟใหญ่ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 4-5 น้ิว เรยีกวา่ บัง้ไฟหมืน่ และบัง้ไฟแสน และ 3) บัง้ไฟ
พเิศษ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6 น้ิวขึน้ไป เรยีกวา่ บัง้ไฟลา้น และบัง้ไฟกอื (สบิลา้น)  

การแขง่ขนับัง้ไฟไมม่ใีนกฎหมาย ในทางปฏบิตั ิหมูบ่า้นทีจ่ดังานบุญบัง้ไฟ และเป็นสนามแขง่ขนับัง้
ไฟ ตอ้งทาํประชาคมหมูบ่า้น เพือ่นําผลการประชาคมใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หรอืผูจ้ดั หรอืผูร้บัเหมาจดั
งาน ใชป้ระกอบในการขออนุญาตต่อฝา่ยปกครองและตํารวจ  

การเล่นพนนับัง้ไฟ ปจัจุบนักตกิาการพนนับัง้ไฟใชเ้กณฑต์ดัสนิดว้ยระยะเวลาทีบ่ ัง้ไฟลอยอยูใ่น
อากาศ การพนนับัง้ไฟเลก็ เริม่ดว้ย “การเปิดราคาหน้าฐาน” คอื การกาํหนดตวัเลขของระยะเวลาทีค่าดวา่บัง้
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ไฟจะขึน้ไดส้งูสดุ กาํหนดโดยผูจ้ดัและนกัพนนัทีเ่รยีกวา่ “เซยีนยัง้” ซึง่ราคาหน้าฐานของบัง้ไฟเลก็มรีาคา
เดยีวทัง้สนาม สว่นการพนนับัง้ไฟใหญ่ ไมม่กีารเปิดราคาหน้าฐาน โดยผูจ้ดั แต่คูพ่นนัจะตกลงกนัเอง โดยผู้
เปิดราคาหน้าฐาน เรยีกวา่ เซยีนยัง้ สว่นผูร้บัเล่นพนนัดว้ย เรยีกวา่ “เซยีนไล่” เชน่ ราคาเปิดหน้าฐานอยูท่ี ่
290 วนิาท ีถา้บัง้ไฟทาํเวลาได ้ 290 วนิาทหีรอืตํ่ากวา่ ถอืวา่เซยีนยัง้ไดพ้นนั แต่ถา้บัง้ไปทาํเวลาไดม้ากกวา่ 
290 วนิาทขีึน้ไป ถอืวา่เซยีนไล่ไดพ้นนั 

เงนิเดมิพนั หรอืเงนิพนนัทีต่กลงเล่นพนนัไมม่กีารต่อรองเพือ่ลดหรอืเพิม่จาํนวนเงนิ ทัง้เซยีนยัง้และ
เซยีนไล่จะลงเงนิพนนัในจาํนวนเทา่กนั เชน่ เซยีนยัง้ตัง้เงนิพนนัอยูท่ี ่10,000 บาท ถา้เซยีนไลจ่ะเล่นพนนั
ดว้ย ตอ้งลงเงนิจาํนวนเทา่กนั คอื 10,000 บาท โดยเซยีนไล่ตอ้งนําเงนิเดมิพนัมอบไวก้บัเซยีนยัง้เป็นผูร้กัษา 
ถา้บัง้ไฟ “ผา่น” หมายถงึ ทาํเวลาไดเ้กนิกาํหนดทีเ่ซยีนยัง้ตัง้ไว ้เซยีนยัง้กจ็ะตอ้งจา่ยใหเ้ซยีนไล่ 20,000 
บาท กล่าวคอื รวมทัง้เงนิ 10,000 บาททีเ่ซยีนไล่มอบไวก่้อนหน้านัน้ดว้ย 

บ่อนการพนนับัง้ไฟมอียู ่2 แบบ ไดแ้ก่ บอ่นบุญหรอืบ่อนในเทศกาล หมายถงึ บ่อนทีเ่ปิดเล่นพนนัใน
เดอืน 6 รวมทัง้เดอืนก่อนหน้าและหลงั คอื ตัง้แต่เดอืนเมษายน-กรกฎาคม และบ่อนอาชพีหรอืบ่อนนอก
เทศกาล ซึง่เปิดเล่นการพนนัตลอดทัง้ปี  

สว่นผูจ้ดัใหม้กีารเล่นพนนับัง้ไฟ หรอืโปรโมเตอร ์มอียู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ ผูจ้ดัประเภทบุคคลภายนอก
ทีเ่ขา้ไปเหมาบุญ  และผูจ้ดัทีเ่ป็นบุคคลภายในในรปูของคณะกรรมการหมูบ่า้น 

 ดา้นตน้ทุนและรายไดใ้นการดาํเนินการตามประเภทของผูจ้ดั ตามประเภทของบอ่น และตามเขต
พืน้ที ่พบวา่ ตน้ทุนสาํหรบัผูจ้ดัระดบัหมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการหมูบ่า้น มกัมภีาระตน้ทุนตอ้งใชจ้า่ยในดา้น
พธิกีรรมและมหรสพเพิม่เขา้เป็นตน้ทุน  และคา่จา้งทมีเรดาร ์หรอืผูจ้บัเวลา และเงนิรางวลับัง้ไฟ สว่นตน้ทนุ
ของผูจ้ดัประเภทผูร้บัเหมาบุญ คอื เงนิใตโ้ต๊ะทีจ่า่ยใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองและฝา่ยตํารวจ ตัง้แต่ระดบั
อาํเภอและระดบัทีส่งูกวา่  

ดา้นรายไดข้องผูจ้ดั รายไดข้องผูจ้ดัใน 2 เขตไมเ่ทา่กนั โดยรายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใตไ้ด้
มากกวา่ผูจ้ดัในเขตอสีานเหนือ เน่ืองจากสนามในเขตอสีานใตม้ขีนาดทีใ่หญ่กวา่ คอื มพีืน้ทีก่วา้งขวาง มี
จาํนวนนกัพนนัมากกวา่ และเงนิพนนัมากกวา่  

ดา้นประมาณการวงเงนิพนนั พบวา่ ประมาณการวงเงนิพนนับัง้ไฟทัง้ภาคอสีานในรอบ 1 ปี อยูท่ี ่
56,529,400,000 บาท ในเขตอสีานเหนือ 14,409,500,000 บาท จาํแนกเป็น ในเทศกาล (เมษายน–
กรกฎาคม) รวม 122 วนั มวีงเงนิพนนั 7,515,200,000   บาท นอกเทศกาล ประมาณ 227 วนั วงเงนิพนนั 
6,832,700,000 บาท และเขตอสีานใต ้มเีพยีงในเทศกาล (เมษายน-กรกฎาคม) 122 วนั ประมาณการวงเงนิ
พนนัอยูท่ี ่42,181,500,000 บาท  

ในการจดัใหม้กีารเล่นการพนนับัง้ไฟ ระบบอุปถมัภไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทในการเอือ้อาํนวยเหน็ไดจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดักบัเจา้หน้าทีข่องรฐัผูอ้าจใหคุ้ณใหโ้ทษในการจดัใหม้กีารเล่นการพนนั ทัง้น้ี 
เน่ืองจากการจุดบัง้ไฟไมม่บีทบญัญตัใินกฎหมาย แต่มกีารนํากฎหมายอื่นมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยระบุไว้
ในเอกสารการขออนุญาตเพยีงวา่ “ดนิปืนชนิดมคีวนั” และเน้ือหาในใบอนุญาตทีอ่อกโดยสถานีตํารวจระดบั
อาํเภอ ไดก้าํหนดหน้าทีใ่นการแจง้แก่ ศูนยค์วบคุมการบนิ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูข้ออนุญาต โดยอาํนวยความ
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สะดวกเพยีงระบุหมายเลขโทรศพัทไ์วใ้นทา้ยหนงัสอืเทา่นัน้ แต่ในทางปฏบิตั ิไมว่า่การจดัใหม้กีารพนนับัง้ไฟ
แบบในเทศกาลหรอืนอกเทศกาลลว้นแลว้ตอ้งจา่ยเงนิใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัทัง้สิน้ 

ผลกระทบจากการเล่นพนนับัง้ไฟ มทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคอื ผลกระทบทางบวก เป็นการ
สรา้งอาชพี  และเป็นแหล่งรายไดใ้หแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เชน่ เจา้ของคา่ยบัง้ไฟ   กลุ่มธุรกจิทีป่ระดษิฐ์
อุปกรณ์ในการทาํบัง้ไฟ สว่นผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ ทาํใหเ้กดิแหลง่อบายมขุ เกดินกัพนนัหน้าใหม ่เกดิ
ปญัหาหน้ีสนิ ปญัหาทางเศรษฐกจิ เป็นตน้เหตุของปญัหาสงัคม เชน่  ปญัหาครอบครวั ปญัหาการขายตวั 
สรา้งทศันคตเิหน็แก่เงนิแก่ชุมชน เกดิความเสือ่มศรทัธาในพระสงฆ ์ ทีส่าํคญั การทาํบุญบัง้ไฟกลายเป็นการ
ทาํลายประเพณเีสยีเอง   

อยา่งไรกต็าม แมผ้ลกระทบของการพนนับัง้ไฟจะมผีลกระทบทีเ่ป็นไปในทางบวกอยูบ่า้ง แต่หาก
คาํนึงถงึความเปลีย่นแปลงทางสงัคมไปสูส่ ิง่ทีด่แีละมคีุณธรรมแลว้ จะเหน็ไดว้า่ ผลแหง่ผลกระทบในทางบวก
ไมไ่ดนํ้าไปสูค่วามสขุสงบของสงัคม และหา่งไกลจากการพน้ทุกขต์ามหลกัพทุธศาสนาทีบุ่ญประเพณบีัง้ไฟใช้
เป็นฐานอา้งองิ ทัง้น้ี เน่ืองจากเป้าหมาย (Ends) จะตอ้งสดุคลอ้งกบัมรรควธิ ี(Means) (ชมรมพฒันาสงัคม. 
2534 : 75-76) ในเมือ่มรรควธิไีมถู่กตอ้งดว้ยหลกัการทางพทุธศาสนาเน่ืองจากการพนนับัง้ไฟคอือบายมขุ
อยา่งหน่ึง การทีจ่ะกา้วใหถ้งึซึง่เป้าหมายตามหลกัการทางพทุธศาสนายอ่มไมม่ทีางเป็นไปได ้  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา   
 

ในอดตี คนอสีานไมนิ่ยมเล่นการพนนั และยงัมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอคนทีเ่ล่นการพนนั ขนาดเรยีกขาน
นกัพนนัดว้ยคาํวา่ “ขี”้ นําหน้า เชน่เรยีกนกัพนนัโบกวา่ ขีโ้บก เรยีกนกัพนนัไพว่า่ ขีไ้พ ่หรอืเรยีกรวมๆ วา่ 
“ขีโ้บกขีไ้พ”่ เป็นตน้  

นอกจากน้ี ในประมวลกฎหมายเก่าของอสีาน คอื ปาลกะธรรม ในบรรพทีว่า่ดว้ยผวัเมยี ไดก้าํหนด
วธิกีารคุมประพฤตขิองเขยไวใ้น ฮตีเขา้คองเขย โดยจาํแนกพฤตกิรรมอนัไมพ่งึประสงคข์อง (ลกู) เขยเป็น 8 
ลกัษณะ ในทกุลกัษณะไดก้าํหนดระวางโทษไวต้ัง้แต่ขัน้ตํ่า คอื สัง่สอน ใหเ้รยีกเงนิ “เงนิตราเบีย้บาท” ใหย้ก
ขนัดอกไมแ้ละเทยีนคูข่อสมมา (ขมา) ต่อเจา้โคตร สว่นลกัษณะที ่7 และ 8 ถอืวา่เป็นโทษขัน้สงูสดุของคน
เป็นเขย คอื “ขบัหนีเลยโลด” ซึง่เขยทีเ่ขา้ลกัษณะที ่7 คอื นกัการพนนั ดงับทบญัญตัวิา่  

  
... วา่โตเป็นเชือ้เจา้แนวขนุ มลูมาสมสู ่มาอยูเ่ป็นเขยไดห้ลายปี ตัง้แต่ยากจน เสพสรุาเล่นไพแ่ทงโป 

เล่นเบีย้เสยีทนุของเก่า ปละเปล่าเฮอืนชาน ขบัหนีเลยโลด... (นิวฒัน์ พ.ศรสีวุรนนัท.์ 2539 : 303) 
 
ระบบฮตี 12 คอง 14 คอื กรอบและกุศโลบายทีบ่รรพบุรษุใหค้นในชมุชนไดก้อปรกจิรว่มกนัในทุก

เดอืนในรอบปี เพือ่วตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ทาํใหค้นในสงัคมไดพ้บกนั 2) ทาํใหค้นในสงัคมได้
ทาํงานรว่มกนั และ 3) ทาํใหค้นในสงัคมรกักนั (โรงเรยีนฮตี 12 คอง 14 : ) ทัง้น้ี เพือ่ความรกัสามคัคขีองคน
ในสงัคม ระบบฮตี-คองเป็นการจดัวางกจิกรรมใหญ่ โดยกาํหนดวาระเป็น 1 เดอืนต่อ 1 ครัง้ ในรอบ 1 ปีจงึมี
กจิกรรม 12 ครัง้ เรยีกวา่ ฮตี 12   สว่นคอง 14 หมายถงึ กฎระเบยีบและกฎหมายเพือ่จดัความสมัพนัธข์อง
คนในชุมชน ซึง่มอียู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ เจา้ 1) อาจเป็นเจา้ชวีติ เจา้เมอืง หรอืผูป้กครองในระดบัอาํเภอ ตําบล 
และหมูบ่า้น 2) พระสงฆ ์และ 3) ประชาชน ซึง่มขีอ้กาํหนดใหป้ฏบิตัแิต่ละประเภทม ี14 ขอ้ จงึเรยีกวา่ คอง 
14 

 
 ฮตี 12 หรอืการพบปะในรอบ 1 เดอืน เป็นการจดักจิกรรมทีล่อ้ไปกบัสภาพทางภมูอิากาศ การทาํนา 
ศาสนกจิ และความเชื่อเรือ่งผ ีซึง่เรยีกวา่ประเพณ ี หรอืประเพณ ี12 เดอืน สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
 1) กจิกรรมในศาสนกจิของพทุธศาสนา (พ)  จาํนวน 7 เดอืน  

2) กจิกรรมในภาคเกษตรกรรม (ก)   จาํนวน 2 เดอืน  
3) กจิกรรมในความเชื่อเรือ่งผ ี(ผ)   จาํนวน 3 เดอืน 

 
 สาํหรบับุญบัง้ไฟ (ผ/ก)  เป็นบุญในฮตีที ่6 หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ บุญเดอืน 6 เน่ืองจากตอ้งทาํใน
เดอืน 6 บุญบัง้ไฟ เป็นการจุดบัง้ไฟเพือ่บชูาพระยาแถนเพือ่ใหบ้นัดาลฝนตกตอ้งตามฤดกูาล 
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 .... คนอสีานมคีวามเชือ่วา่  แถนซึง่เป็นเทวดาองคห์นึง่ในสวรรค ์ มหีน้าทีด่แูลขา้วกลา้ในนาของ
มนุษยโ์ลก  ปีใดฟ้าฝนไมต่ก  กต็อ้งแหก่นัไปขอฝนจากแถนใหเ้มตตามนุษย ์ ทาํบัง้ไฟบชูาบา้ง  แหน่างแมว
บา้ง เลี้ยงผปีูต่าใหไ้ปขอฟ้าขอฝนจากแถนบา้ง ... บางวนัแถนชอบถองสรุาแลว้เหาะเล่น  สอ่งลงดโูลกมนุษย์
บา้นนัน่บา้นนี ่ ถา้มบีัง้ไฟขึน้สงู แถนกพ็อใจตบมอืหวัเราะ ถา้บา้นใดบัง้ไฟไมค่อ่ยขึน้ แตกกลางลาํ บา้งหมด
แรงเอางา่ยๆ จุดแลว้เลาะไปตามพื้น  ทาํใหแ้ถนโมโห เอาพระบาทถกูนัจนรอ้นแดงเป็นไฟ แลว้ไล่ถบีกอ้นเมฆ
แตกกระจุยกระจาย ทาํใหฝ้นไมต่ก ขา้วกลา้เหีย่วเฉาตายไป แต่ถา้ปีใดบัง้ไฟขึน้สงูกท็าํใหแ้ถนพอใจใหฝ้นตก
จนดนิถล่ม  (สาํเรงิ รปูสวย. 2550 : 48)  
 

โดยทัว่ไปชาวบา้นในคุม้ต่างๆ จะบรจิาคเงนิกนัเพือ่ทาํบัง้ไฟ หรอืทาํหนงัสอืแจง้แก่หมูบ่า้นอื่นใหท้าํ
บัง้ไฟมาแขง่ขนักนั โดยก่อนวนัจุดบัง้ไฟ หรอืวนั  “โฮมบุญ” (โฮม หมายถงึ รวม) จะทาํบุญเลีย้งพระเพล และ
มพีธิ ี“หดสง” หรอืรดสรงน้ําแดพ่ระภกิษุผูม้ศีลีและไดศ้กึษาธรรมวนิยัมาตลอดพรรษาใหม้ตีําแหน่งทีส่งูขึน้ 
กล่าวคอื รดสรงจากพระภกิษุธรรมดาใหเ้ป็นพระภกิษุชัน้อาจารย ์หรอื “จารย”์ หรอื “ญาค”ู และในวนัเดยีวกนั
น้ีผูช้ายทีม่อีายคุรบบวชประสงคจ์ะบวชพอ่แมก่จ็ะจดับวชให ้เวลาประมาณ 15 น. ของวนัโฮม ทางวดัจะตี
กลองเป็นสญัญาณบอกใหทุ้กคุม้นําบัง้ไฟมารวมกนัทีว่ดั แลว้จดัขบวนแหบ่ัง้ไฟ โดยจดัเสลีย่งหรอืคานหาม
แดพ่ระภกิษุผูเ้ป็นเจา้อาวาสเป็นผูนํ้าขบวน ตามดว้ยขบวนฟ้อน ขบวนเซิง้ และขบวนตลก เชน่ เล่นทอดแห
หาปลา หวัลา้นชนกนั เป็นตน้ แลว้ตามดว้ยขบวนบัง้ไฟ ในขบวนมกีารขบัรอ้งกลอนเซิง้บัง้ไฟ ซึง่การเซิง้บัง้
ไฟจะมหีวัหน้าเป็นคนนําขบัเซิง้ โดยขบัทลีะวรรค เพือ่ใหผู้ร้ว่มขบวนขบัตาม เขา้จงัหวะกบัเสยีงพรอ้มกลอง
ทีก่ระชบัและเรา้ใจ มกีารเตน้ราํใหเ้ขา้กบัจงัหวะเสยีงกลองเป็นทีส่นุกสนาน  
 
       แก่นแท ้หรอืหลกัของการทาํบุญบัง้ไฟ หรอืบุญเดอืน 6 คอื การทาํบุญวนัวสิาขบชูา ในวนัเพญ็เดอืน 
6 อนัเป็นวนัประสตู ิตรสัรูแ้ละปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ เมือ่พธิกีรรมทางศาสนาสิน้สดุลง ต่อจากนัน้ถอืวา่
เป็นกจิกรรมของความเชื่อเรือ่งผแีถนทัง้สิน้ เริม่ตัง้แต่ในรุง่เชา้ญาตโิยมจะพากนัมาทาํบุญตกับาตรองัคาส
พระภกิษุสงฆ ์เจา้ของบัง้ไฟนําบัง้ไฟออกมาแหร่อบศาลาโรงธรรม และไปรวมกนัทีค่า้ง หรอืรา้นจุดบัง้ไฟ 
(ปจัจุบนัเรยีก ฐานจุดบัง้ไฟ) ผูค้นจะพากนัหลัง่ไหลออกมาดกูารจุดบัง้ไฟ ถา้ของใครขึน้กห็ามแหเ่จา้ของ มี
การดื่มฉลองกนัในชุมชน  ถา้ของใครซุ แตกกห็ามลงตม คอืคนทาํบัง้ไฟตอ้งถูกลงโทษดว้ยการลงไปอยูใ่น
โคลนตมใหร้า่งกายเปรอะเป้ือน ดงัคาํกลอนทีว่า่ (ปรชีา พณิทอง : ) 
 
 
  เมือ่วา่ ทาํบุญตกับาตร  องัคาสภกิษุสงฆ ์ 

เลีย้งอาหารเชา้แลว้   จงูมอืจดัแจง  
เอาบัง้ไฟของตนมาแหร่อบ   ศาลาแลว้นัง่เซา  
เอาไปรวมกนัไวท้ี ่   คา้งบัง้ไฟเป็นหมู ่ 
มแีต่คนคอยดกูารจุดบัง้ไฟ  สขิึน้ฟ้าหรอืรอ้งแตกไป  
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ถา้บัง้ไฟเขาขึน้     เขากห็ามแหนแห ่ 
ไปหาของดื่มเหลา้   ชาวบา้นอยูร่อ  
ถา้บัง้ไฟใผบข่ึน้    มนัจาํซุแตก  
เขากจ็บัเจา้ของผูน้ัน้   ลงถิม้ใสต่ม   

 
 การจุดบัง้ไฟ เป็นกจิกรรมทีต่อ้งใชท้กัษะและความรูส้งู ทาํใหม้ลีกัษณะของการแขง่ขนักนัในที
เจา้ของบัง้ไฟหรอืชุมชนทีเ่ป็นเจา้ของบัง้ไฟ จงึมกีารเดมิพนัเพือ่ความสนุกสนานและตื่นเตา้เรา้ใจ...แต่
โดยรวมมกัเป็นการเล่นในกลุ่ม... 
 ในชว่ง 2-3 ทศวรรษทีผ่า่นมา บุญบัง้ไฟถูกนําเสนอในรปูแบบกจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว สง่ผลให้
มกีารจุดบัง้ไฟนอกบุญเดอืน6 หรอืวนัวสิาขาบชูา  

โดยในอสีานใต ้มกีารจุดบัง้ไฟระหวา่งเดอืนเมษายน-ออกพรรษา เป็นกจิกรรมเวยีนไปทลีะชุมชน ใน
พืน้ทีห่ลายจงัหวดั  

สว่นในอสีานเหนือมกีารจดับัง้ไฟตลอดปี เป็นกจิกรรมเวยีนไปทลีะชมุชน ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดั 
เชน่เดยีวกบัอสีานใตใ้นชว่งเวลาเดยีวกนั แต่นอกฤดกูาลหรอืนอกเทศกาลมกีารจดัพืน้ทีเ่พือ่จุดบัง้ไฟ เชน่
วนัที ่30 ก.ย - 2 ต.ค 54สนามทีบ่.เมอืงสรวง อ.หนองกรงุศร ีจ.กาฬสนิธุ ์วนัที ่12 ต.ค 54 ที ่บ.คาํชะโนด อ.
บา้นดุง จ.อุดรธานี (จุดบชูาพญานาค) วนัที ่20 พ.ย.2554 ที ่อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น  เป็นตน้  ทาํใหใ้นพืน้ที่
อสีานเหนือมกีารจุดบัง้ไฟตลอดปี โดยสิง่ทีเ่ตบิโตควบคูก่บัการจุดบัง้ไฟทีเ่พิม่ขึน้คอื การพนนับัง้ไฟ  

 
อนัทีจ่รงิแลว้ การพนนับัง้ไฟ เป็นหน่ึงในรปูแบบการเลน่พนนัทีข่ยายตวัเพิม่มากขึน้พรอ้มๆกบัการ

พนนัอกีหลายๆประเภท สว่นหน่ึงเกดิจากการใชแ้ผนพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิและแผนพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิทาํใหม้กีารอพยพแรงงานจากชนบทเขา้สูส่ว่นกลาง และภาคอุตสาหกรรม การ
จากชนบทเขา้สูส่งัคมเมอืงและบรรยากาศในสถานประกอบการ ตลอดจน การขายแรงงานในต่างประเทศ ได้
ทาํใหช้าวชนบทรบัเอาวถิจีากการทาํงานเขา้ไปสูห่มูบ่า้นเมือ่เลกิใชแ้รงงาน ไดนํ้าเอาพฤตกิรรมการเล่นการ
พนนัและดื่มสรุากลบัมาดว้ย ตวัอยา่งเชน่ ในหมูบ่า้นแหง่หน่ึงของจงัหวดัอุดรธานี เป็นหมบูา้นขนาดใหญ่กวา่ 
800 หลงัคาเรอืน พบวา่ คนทีเ่คยทาํงานในฐานทพัสหรฐัฯ แบบยกหมูบ่า้น แลว้ตามไปทาํงานต่อใน
ตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอุดอิารเบยี เมือ่กลบัมาแลว้จะไปทาํงานนอกพืน้ที ่จนกระทัง่ไม่
สามารถทาํงานได ้เพราะอายมุากและสงัขารโรยรา พอกลบัมาอยูใ่นหมูบ่า้น มพีฤตกิรรมดื่มสรุาและเล่นการ
พนนัเป็นประจาํ สง่ผลใหช้มุชนมกีารเลน่พนนัมากอยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน คอื  

- บ่อนไฮโล จาํนวน 6 บ่อน โดยเล่นกนัทกุวนั ตัง้แต่ 13.00-18.00 น. เล่นตอนประมาณ หรอื
แลว้แต่ลกูขาพอใจ  

- การพนนัไก่ชน-ปลากดั 1 แหง่ 
- โต๊ะสนุกเกอรจ์าํนวน 2 แหง่ ซึง่ถูกจบักุมและเปิดใหม ่ 
- บ่อนไพไ่พร่มัมี ่ไพป่ระสมสบิ ไพเ่ลอืด (กบดาํกบแดง) ไพต่กีัก๊ มกีารลกัลอบเล่นอยูต่าม

บา้นเรอืนทัว่ไป  
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- มวยตู ้มบี่อนอยู ่1 แหง่  
- ตูเ้กมส ์เล่นทัง้เดก็และผูใ้หญ่) เป็นตูห้ยอดเหรยีญ ครัง้ละ 5 บาท ไมจ่าํกดัจาํนวนเงนิ เหมอืน

เครือ่ง slot machine โดยมคีนนําตูม้าลงให ้เจา้ของบา้นจะไดร้บัคา่ตัง้ตูโ้ดยหกัจากรายไดร้อ้ยละ 
20 และคา่ไฟฟ้าตกเดอืนละประมาณ 2,000  บาท  

- รา้นเกมสค์อมพวิเตอรม์จีาํนวน 4 รา้น เป็นตูอ้อนไลน์ 2 รา้น  
- การพนนัเปตอง มอียูทุ่กคุม้ประมาณ 10 คุม้ แต่ละแหง่มผีูเ้ล่นประมาณ 50 คน 
-  การพนนัโบกมเีล่นเฉพาะในงานศพและชว่งสงกรานต ์

 
ทัง้หมดน้ีสนันิษฐานวา่น่าจะทาํโดยตํารวจแกลง้ทาํเป็นไมรู่ไ้มเ่หน็ และอาจจะมผีลประโยชน์ในฐานะ

ผูใ้หค้วามคุม้ครองหรอืสนบัสนุน  
 

 เมือ่การพนนัมคีวามหลากหลายและฐานของจาํนวนผูเ้ล่นพนนัมเีพิม่ขึน้ การพนนัจงึกระจายตวัไปทัว่
ภาคอสีาน และการพนนัถูกทาํใหก้ลายเป็นเรือ่งปกต ิจงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกที ่บุญบัง้ไฟซึง่มพีืน้ฐานของการ
แขง่ขนั ถูกทาํใหก้ลายเป็นเครือ่งมอืของการเล่นพนนั โดยม ี“ผูจ้ดั” เขา้มาดาํเนินการ “จดัใหม้กีารจุดบัง้ไฟ
เพือ่การพนนั” โดยอาศยัโครงขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมหรอืเสน้สายเป็นเครือ่งมอื ประกอบกบัขอ้อา้งเรือ่ง
การจุดบัง้ไฟเพือ่งานบุญประเพณ ีทาํใหผู้จ้ดัสามารถจดัหาพืน้ทีใ่หผู้ค้นจาํนวนมากมารวมตวักนัเล่นพนนัได้
อยา่งเปิดเผย กลายเป็นปญัหาทัง้กบัตวัผูเ้ล่นพนนั(ทีพ่นนัและเป็นหน้ีสนิ) ครอบครวั ชุมชนและสงัคม  
 ดงันัน้ การวจิยัเรือ่ง “การพนนับัง้ไฟ” จงึมคีวามสาํคญั ทัง้ในมติทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม
โดยเฉพาะการที ่“ผูจ้ดั” ใหม้กีารจุดบัง้ไฟเพือ่การพนนั อาศยัโครงขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมและงานบุญ
ประเพณเีป็นเครือ่งมอื งายวจิยัชิน้น้ีน่าจะเป็นงานชิน้แรกๆทีพ่ยายามเปิดเผยใหเ้หน็สภาพทีเ่ป็นจรงิใน
ปจัจุบนัของการพนนับัง้ไฟ ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ล่นพนนั ครอบครวั ชุมชน และสงัคม รวมถงึการแกป้ญัหา
ในระดบัพืน้ที ่และการจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่นําสูก่ารจดัระเบยีบการพนนับัง้ไฟอยา่งเหมาะสม  
 
1.2. วตัถปุระสงค ์

2.1 ศกึษาวถิวีฒันธรรมดัง้เดมิ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และกระบวนการเลน่พนนั ของบุญบัง้ไฟ 
2.2 ศกึษาตน้ทุนและรายไดข้องผูจ้ดั ประมาณการวงเงนิพนนั รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเล่น

พนนั 
2.3 วเิคราะหโ์ครงขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเล่นพนนับัง้ไฟ  
2.4 จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายต่อการจดัการการพนนับัง้ไฟ 

 
1.3. ขอบเขตการศึกษา 

การวจิยัน้ี เน้นที ่“บ่อนพนนั” ซึง่มอีงคป์ระกอบคอื ผูจ้ดั กรรมการจบัเวลา คนเลน่ คา่ยบัง้ไฟ และผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง เป็นหน่วยวเิคราะห ์โดยแยกพืน้ทีศ่กึษาเป็น 2 เขต พืน้ทีแ่รกอยูท่างอสีานใต ้มศีนูยก์ลางของ
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การศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดัศรสีะเกษ และอกีพืน้ทีห่น่ึงอยูท่างอสีานเหนือ มศีนูยก์ลางของการศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดั
อุดรธานี  

และเพือ่ใหก้ารศกึษาครอบคลุมภาพรวมทัง้หมด ผูว้จิยัตอ้งตดิตามผูจ้ดั กรรมการจบัเวลา คนเล่น 
คา่ยบัง้ไฟ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ ไปเกบ็ขอ้มลูในหลายจงัหวดัตามความเหมาะสม เชน่ หนองบวัลาํภ ู
สกลนคร ยโสธร เป็นตน้    
1.4. วิธีการศึกษา     
  1.4.1วิธีการเกบ็ข้อมลู 
   1) การเกบ็ขอ้มลูจากเอกสาร เป็นการศกึษาจากเอกสารทีม่กีารบนัทกึเอาไว ้หรอืทีม่ี
การศกึษาไวใ้นเรือ่งความเป็นมาของบุญบัง้ไฟ และการพนนัขนัต่อในบุญบัง้ไฟ โดยทาํการคน้ควา้จาก
เอกสารชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 จากหน่วยราชการ สถาบนัการศกึษา หนงัสอื ตํารา วทิยานิพนธ ์อนิเตอรเ์น็ต 
ประชาชนและบุคคลต่างๆ 
   2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม โดย 
  2.1) ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงสรา้งกบักลุม่ประชากรในภาคอสีานตอนเหนือ 
และภาคอสีานตอนใต ้เพือ่ใหท้ราบถงึความเป็นมาของการพนนับัง้ไฟ และบทบาทของการพนนับัง้ไฟต่อวถิี
ชวีติของคนอสีานในปจัจุบนั 
  2.2) ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เพือ่ใหเ้หน็
รายได ้วธิจีดั วธิกีารเล่น โครงขา่ยความสมัพนัธท์ีท่าํใหเ้กดิการจดัใหม้กีารเล่นพนนั ฯลฯ รวมถงึวถิชีวีติ 
ความเป็นอยู ่ปญัหาและทางออก ของผูเ้ล่นพนนั ครอบครวั และชุมชน ตลอดจนความสมัพนัธเ์ชงิวฒันธรรม
และเหตุการณ์ทัว่ไปของชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีท่ีม่กีารจุดหรอืเล่นพนนับัง้ไฟ ไดแ้ก่  

- ผูรู้ใ้นภาครฐั 3 คน คอื เจา้หน้าทีต่ํารวจ เจา้หน้าทีก่รมบงัคบัคด ีเจา้หน้าทีก่รมพฒันา  
รวม 3 คน   

- ผูรู้ใ้นภาคเอกชน  ไดแ้ก่    กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูดา้นปฏบิตั ิ(Casual Informants) คอื เจา้ของ
คา่ยบัง้ไฟ 2 คน (คา่ยใหญ่และคา่ยเลก็ ) นกัพนนับัง้ไฟ 3  คน (อุดรธานี ศรสีะเกษ ยโสธร) ทมีงานคา่ยบัง้
ไฟ 2 คน ทมีงานเรดาร ์2 คน   กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทัว่ไป (General Informants) ไดแ้ก่ ประชาชนชาวอสีานผูเ้คย
เหน็การพนนับัง้ไฟ 3 คน   กรรมการหมูบ่า้น 2 คน   พระสงฆ ์ 2  รปู ตวัแทนประกนัภยั 1 คน  
 2.3) ใชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant Observation) และไมม่สีว่นรว่ม (Non-
Participant Observation) ในพืน้ทีท่ีจ่ดัใหเ้ป็นบ่อนบัง้ไฟขนาดเลก็ บอ่นบัง้ไฟขนาดใหญ่   
  
  1.4.2.ระยะเวลา 
    8 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2554 ถงึเดอืน มถุินายน 2555 ประกอบดว้ย  
  เดอืนพฤศจกิายน 2554-มนีาคม 2555   เกบ็ขอ้มลูานาม 
          เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2555       เขยีนรายงาน  
  เดอืนมถุินายน 2555     นําเสนอรายงานและจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบาย  
   



6 
 

 1.4.3  การวิเคราะหข้์อมลูและนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู   
  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมเอกสาร และขอ้มลูภาคสนามทีร่วบรวมไดจ้ากสาํรวจ การ
สมัภาษณ์ การสงัเกต จะนํามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์โดยใชว้ธิตีรวจสอบแบบสามเสา้ดา้นขอ้มลู
(Data Triangulation) ของ Denzin (1970) เพือ่แสวงหาความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู โดยการสอบทานขอ้มลู 3 
แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งเวลา หมายถงึ ถา้ขอ้มลูต่างเวลากนัจะเหมอืนกนัหรอืไม ่แหล่งสถานที ่หมายถงึ ถา้ขอ้มลู
ต่างสถานทีจ่ะเหมอืนกนัหรอืไม ่และแหล่งบุคคล หมายถงึ ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มลูเปลีย่นไป ขอ้มลูจะเหมอืนเดมิ
หรอืไม ่เป็นตน้  

จากนัน้จะมกีารจดัหมวดหมูข่องขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพือ่นํามาวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ
และเขยีนรายงาน วธิกีารการพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analytic Format) 
 
1.5. นิยามศพัท ์  

บัง้ไฟ หมายถงึ กระบอกไมไ้ผบ่รรจุดนิปืน แลว้นําไปประดษิฐเ์ป็นรปูลกัษณ์ต่างๆ กนัเมือ่นํามาจุด 
จะมไีฟพน่ออกมาจากกระบอก 

เลา  หมายถงึ ตวับัง้ไฟ ถา้บัง้ไฟทาํจากไมไ้ผ ่เรยีก “เลาไม”้ ทาํจากเหลก็ เรยีก “เลาเหลก็”  
ขนัต่อหมายถงึ การต่อรอง ซึง่ไดเ้สยีกนัโดยอาศยัเหตุการณ์ในอนาคตทีไ่มแ่น่นอนเป็นขอ้แพช้นะ 

ซึง่ต่างจากการพนนั  
การพนัน หมายถงึ การเลน่เอาเงนิหรอืสิง่อื่น โดยอาศยัความฉลาด ความชาํนาญ เล่หเ์หลีย่ม ไหว

พรบิและฝีมอื รวมทัง้โชคดว้ย 
สนามบัง้ไฟ หมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดัแขง่ขนับัง้ไฟเพือ่เล่นการพนนับัง้ไฟ   
ผูเ้หมาช่วง หมายถงึ ผูจ้ดัทีร่บัชว่งใบอนุญาตจากผูท้ีข่ออนุญาต แลว้จดัการแขง่ขนั หรอืรบัเหมา

ชว่งจากผูนํ้าชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น/กาํนนั) ทีข่ออนุญาตเพือ่จดับุญประเพณแีลว้  
 เซียนบัง้ไฟ หมายถงึ ผูเ้ล่นการพนนับัง้ไฟเป็นประจาํ 

 เซียนยัง้ หมายถงึ เซยีนพนนับัง้ไฟทีเ่ป็นผูก้าํหนดเวลาขึน้สงูสดุของบัง้ไฟ โดยถา้บัง้ไฟขึน้ถงึเวลาที่
กาํหนดหรอืตํ่ากวา่ จะเป็นผูไ้ดเ้งนิพนนั 

 เซียนไล่ หมายถงึ เซยีนพนนับัง้ไฟทีต่อ้งเล่นพนนัตามกาํหนดเวลาทีเ่ซยีนยัง้กาํหนด โดยถา้บัง้ไฟ
ขึน้สงูกวา่กาํหนดเวลาทีเ่ซยีนยัง้ตัง้ไว ้จงึจะไดเ้งนิพนนั 

          ราคายัง้ หมายถงึ ตวัเลขเวลาทีเ่ซยีนยัง้กาํหนดขึน้ 
 ราคาไล่ หมายถงึ ตวัเลขเวลาทีเ่ซยีนไล่ถกูกาํหนดใหเ้ลน่ ซึง่สงูกวา่ราคายัง้เสมอ 
 ราคาลาก หมายถงึ ตวัเลขเวลาทีเ่ป็นชว่ง (range) ทีเ่ซยีนพนนัตกลงกาํหนดกนัขึน้ เพือ่ใหเ้ป็น
ชว่งเวลาทีถ่อืวา่ เสมอกนั ไมม่กีารได-้เสยี เพือ่ลดความเสีย่งของทัง้สองฝา่ย 
 ราคาช่าง หมายถงึ ตวัเลขเวลาทีเ่จา้ของคา่ยบัง้ไฟกาํหนดวา่บัง้ไฟตนเองจะขึน้ไดไ้มต่ํ่ากวา่ทีต่ ัง้ไว ้
 เปิดหน้าฐาน หมายถงึ เวลาทีเ่ซยีนยัง้กาํหนดขึน้ทีห่น้าฐานจุดบัง้ไฟ เป็นตวัเลขตัง้ตน้ หรอืตวัเลข
สมมตทิีต่ ัง้ขึน้เพือ่การต่อรอง 
 จาว หรอื จบุ หมายถงึ เสมอกนั หรอืไมม่ไีด-้เสยีไมไ่ด ้ตอ้งคนืเงนิพนนักนั 
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บัง้ไฟเหมบ หมายถงึ บัง้ไฟทีไ่มส่ลดัหวั หรอืสลดัหาง เมือ่จุดขึน้ไปจนหมดแรงของดนิปืนสง่แลว้ ก็
ตกลงสูพ่ืน้แบบคนนอนควํ่าหน้า หรอืนอนเหมบ 

          บัง้ไฟสลดัหาง หมายถงึ บัง้ไฟทีส่ลดัหาง โดยจบัเวลาของหางเป็นตวัชีข้าด เมือ่หางตกสูพ่ืน้แลว้จงึ
จะสิน้สดุการจบัเวลา ซึง่ทาํใหบ้ัง้ไฟทาํเวลาไดม้ากกวา่การจบัเวลาโดยยดึตวับัง้ไฟเป็นหลกั 

บัง้ไฟจงู หมายถงึ บัง้ไฟทีไ่ดจ้ากการใชห้ัน่หวับัง้ไฟใหเ้ป็นรอยแยกไว ้เมือ่บัง้ไฟขึน้สูท่อ้งฟ้าแลว้
สามารถสลดัหวับัง้ไฟใหห้ลุดจากตวับัง้ โดยมใีชเ้สน้ลวดผกูยดึหวับัง้ไฟตดิกบัตวับัง้ไฟไว ้เมือ่บัง้ไฟสลดัหวั 
จะทาํใหบ้ัง้ไฟมแีรงสง่จากตวับัง้และสว่นหวั ทาํใหบ้ัง้ไฟลอยเหมอืนถูกหวับัง้ไฟจงู จงึเรยีก บัง้ไฟจงู ซึง่ทาํให้
ทาํเวลาไดม้ากกวา่ 700-900 วนิาทขีึน้ไป 

เรดาร ์   หมายถงึ กรรมการผูจ้บัเวลา  
จาํจอด  หมายถงึ การจาํนํารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์โดยผูจ้าํนําเอาทะเบยีนและกุญแจรถมอบให ้

ผูร้บัจาํนําทีส่นามแขง่บัง้ไฟ ผูจ้าํนําตอ้งจอดรถไวจ้นกวา่จะไถ่ของจาํนําจนครบจาํนวนพรอ้มดอกเบีย้ 
สายป่า  หมายถงึ เจา้หน้าทีป่กครองและเจา้หน้าทีต่ํารวจระดบัทอ้งถิน่ถงึระดบัอาํเภอ 
สายยาว หมายถงึ เจา้หน้าทีต่ํารวจระดบัจงัหวดัถงึระดบัภาค  
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บทท่ี 2 
 

พฒันาการของบญุบัง้ไฟ : จากประเพณีสู่การเล่นพนัน 
 

  
2.1.พฒันาการของบญุบัง้ไฟสู่การเล่นการพนัน 

2.1.1 ท่ีมาของบญุบัง้ไฟ  
 จากกรอบทางจารตีประเพณขีองชาวอสีานทีย่ดึถอืตามระบบฮตี 12 คอง 14 ซึง่เป็นกุศโลบายทีท่าํให้
คนในชุมชนไดก้อปรกจิรว่มกนัในทุกเดอืนในรอบ 1 ปี ซึง่ในเดอืน 6 ไดจ้ดัใหม้บุีญเดอืน 6 หรอืบุญบัง้ไฟ 
กล่าวคอื จดัใหม้กีารจุดบัง้ไฟ เพือ่บชูาพระยาแถน โดยเชื่อวา่พระยาแถนเป็นผูท้ีส่ามารถบนัดาลฝนใหต้ก
ตอ้งตามฤดกูาล แต่แก่นแท ้หรอืหลกัของการทาํบุญบัง้ไฟ หรอืบุญเดอืน 6 คอื การทาํบุญวนัวสิาขบชูา ใน
วนัเพญ็เดอืน 6 อนัเป็นวนัประสตู ิตรสัรูแ้ละปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ ในวนัน้ีผูน้บัถอืศาสนาพทุธจะทาํการ
บชูาพระพทุธเจา้ดว้ยเครือ่งสกัการะ มดีอกไม ้ธปูเทยีน เป็นตน้ และบชูาดว้ยการปฏบิตัติามคาํสอนของ
พระพทุธเจา้ ดงับทกลอนทีว่า่ (ปรชีา พณิทอง : 2534 : 86) 
 วนัเพญ็เดอืน 6 น้ี    เป็นวนัสาํคญัอนัประเสรฐิ  
เป็นวนัประสตู ิตรสัรู ้ปรนิิพพานของพระพทุธเจา้  โคตรเหงา้ศาสนา  
ผูน้บัถอืพทุธเจา้      จาํตอ้งเหล่าเวยีนเทยีน  
ยอมอืถอืสกัการะ     ธปูเทยีนยอไหว ้ 
กเ็พือ่หวงับุญได ้     ไปสวรรคนํ์าเพิน่ 
ขอพวกเฮาอยา่ทิง้ไปถ่อน    บุญนัน้มากหลาย ...  
 เมือ่พธิกีรรมทางศาสนาสิน้สดุลง ต่อจากนัน้ถอืวา่เป็นกจิกรรมของความเชื่อเรือ่งผแีถนทัง้สิน้ เริม่
ตัง้แต่ในรุง่เชา้ญาตโิยมจะพากนัมาทาํบุญตกับาตรองัคาสพระภกิษุสงฆ ์เจา้ของบัง้ไฟนําบัง้ไฟออกมาแหร่อบ
ศาลาโรงธรรม และไปรวมกนัทีค่า้ง หรอืรา้นจุดบัง้ไฟ (ปจัจุบนัเรยีก ฐานจุดบัง้ไฟ) ผูค้นจะพากนัหลัง่ไหล
ออกมาดกูารจุดบัง้ไฟ ถา้ของใครขึน้กห็ามแหเ่จา้ของ ถา้ของใครซุ แตกกห็ามลงตม 
 เมือ่วา่ ทาํบุญตกับาตร  องัคาสภกิษุสงฆ ์ 
เลีย้งอาหารเชา้แลว้   จงูมอืจดัแจง  
เอาบัง้ไฟของตนมาแหร่อบ   ศาลาแลว้นัง่เซา  
เอาไปรวมกนัไวท้ี ่   คา้งบัง้ไฟเป็นหมู ่ 
มแีต่คนคอยดกูารจุดบัง้ไฟ  สขิึน้ฟ้าหรอืรอ้งแตกไป  
ถา้บัง้ไฟเขาขึน้     เขากห็ามแหนแห ่ 
ไปหาของดื่มเหลา้   ชาวบา้นอยูร่อ  
ถา้บัง้ไฟใผบข่ึน้    มนัจาํซุแตก  
เขากจ็บัเจา้ของผูน้ัน้   ลงถิม้ใสต่ม 
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 ทีม่าของการทาํบุญบัง้ไฟ มทีีม่าอา้งองิจาก 2 ตํานาน ตํานานที ่1 คอื ตํานานวสัสะการเทพบุตร 
ตํานานที ่2 คอื ตํานานพญาคนัคากรบแถน โดยมผีูถ้อดความจากบทกลอนในหนงัสอืกอ้ม (ครึง่ใบลาน) ทีค่น
เฒา่คนแก่ชาวอสีานมไีวส้าํหรบัอา่นทาํพธิปีระจาํทุกครวัเรอืน ดงัน้ี 
 
 ตํานานวสัสะการเทพบุตร 
  เรือ่งหน่ึงนัน้   วา่มเีทพบุตร 
วสัสะการองค ์   แต่งฝนลงให ้ 
วสัสะการ    เทวาชมยิง่ 
ชอบดอกไม ้   ถวายใหแ้ก่พระองค ์ 
จิง่ไดท้าํบัง้ไฟขึน้   วอนหาองคเ์ทพ  
มาโปรดให ้    ฝนไดเ้รง่รนิ นัน้แลว้  
     (ส.ธรรมภกัด.ี มปป. : 147) 
 ตํานานกล่าววา่ มเีทพบุตร ชื่อ วสัสะการ เป็นเทพผูส้รา้งฝน เทพองคน้ี์ชื่นชอบดอกไม ้หมายถงึ บัง้
ไฟ จงึมกีารจุดบัง้ไฟ เพือ่ออ้นวอนใหเ้ทพบุตรวสัสะการโปรดปราน 
 
 ตํานานพญาคนัคากรบแถน  
 ตกมาเถงิเดอืนหา้  เมษาฮอ้นเฮง่  
เดอืนหกมาฮอดแลว้    ควรสรา้งก่อบุญ  
แต่ก่อนนัน้มเีรือ่ง   ในนิทานปางก่อน  
พระยาคนัคากได ้   เมอืขึน้สูแ่ถน 
ฝนบ่ตกลงไดเ้จด็ปี เจด็เดอืน เจด็วนั เลยลว่งมาแลว้ 
ฝงูหมูส่ตัวส์ิง่เน้ือ   บ่มน้ํีาดื่มกนิ  
เขาจิง่ชวนกนัได ้   ไปเรวตต่ีอ  
ถอืวา่แถนบ่มอบใหน้าคเล่นน้ํา   เลยเวา้ต่อกนั 
สตัวจ์าํนวนมากลน้   จบัผกูเอาแถน  
พระยาแถนยอม    ปล่อยฝนลงโหง่  
ฝนกน็องเตม็พืน้    พระยาแถนชมชื่น  
นดัใหจุ้ดดอกไม ้   บชูาไวซู้ปี่  
     (ส.ธรรมภกัด.ี มปป. : 147) 
 
 ตํานานเล่าวา่ หลงัจากทีฝ่นไมต่กถงึ 7 ปี 7 เดอืน 7 วนั พวกสตัวต่์างกไ็ดร้บัความเดอืดรอ้น จงึชวน
กนัรบกบัพระยาแถน ซึง่ถอืวา่เป็นเทวดาผูส้ามารถดลบนัดาลใหเ้กดิฝนได ้ โดยการบอกกล่าวใหน้าคเล่นน้ําก็
จะเกดิฝน เมือ่ฝนไมต่กกแ็สดงวา่ พระยาแถนไมบ่อกใหน้าคเล่นน้ํา ในทีส่ดุ พวกสตัวท์ีนํ่าโดยพระยาคนัคาก 
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(พระยาคางคก) กช็นะ จบัพระยาแถนมดั จนพระยาแถนยอมทาํตาม จากนัน้ฝนกต็กนองเตม็พืน้ จงึนดักนัวา่
ใหจุ้ดดอกไมบ้ชูาแถนทุกปี ดอกไมใ้นทีน้ี่หมายถงึ บัง้ไฟ 
 บรรพบุรษุชาวอสีานไดส้รา้งกรอบทางจารตีทีเ่รยีกวา่ ฮตี 12 คอง 14 ตามตํานานพระยาคนัคาก รบ
แถน โดยจดัใหม้กีารจุดบัง้ไฟ เพือ่บชูาพระยาแถน โดยเชื่อวา่พระยาแถนเป็นผูท้ีส่ามารถบนัดาลฝนใหต้ก
ตอ้งตามฤดกูาล 
 
 .... คนอสีานมคีวามเชือ่ว่า  แถนซึง่เป็นเทวดาองค์หนึง่ในสวรรค์  มหีน้าทีดู่แลขา้วกล้าในนาของ
มนุษยโ์ลก  ปีใดฟ้าฝนไม่ตก  กต็อ้งแห่กนัไปขอฝนจากแถนใหเ้มตตามนุษย ์ ทําบัง้ไฟบูชาบา้ง  แห่นางแมว
บา้ง เลี้ยงผปีูต่าใหไ้ปขอฟ้าขอฝนจากแถนบา้ง ... บางวนัแถนชอบถองสุราแลว้เหาะเล่น  ส่องลงดูโลกมนุษย์
บา้นนัน่บา้นนี ่ ถา้มบีัง้ไฟขึ้นสงู แถนกพ็อใจตบมอืหวัเราะ ถา้บา้นใดบัง้ไฟไม่ค่อยขึ้น แตกกลางลํา บา้งหมด
แรงเอางา่ยๆ จุดแลว้เลาะไปตามพื้น  ทาํใหแ้ถนโมโห เอาพระบาทถูกนัจนรอ้นแดงเป็นไฟ แลว้ไล่ถบีกอ้นเมฆ
แตกกระจุยกระจาย ทาํใหฝ้นไมต่ก ขา้วกลา้เหีย่วเฉาตายไป แต่ถา้ปีใดบัง้ไฟขึ้นสงูกท็าํใหแ้ถนพอใจใหฝ้นตก
จนดนิถล่ม  (สาํเรงิ รปูสวย. 2550 : 48) 
  
 ทุกหมูบ่า้นในภาคอสีาน หากสมาชกิในชมุชนตกลงกนัวา่จะจดัใหม้ปีระเพณบุีญบัง้ไฟ และไมข่ดัสน
เรือ่งทุนรอนในการจดั กจ็ะประชุม และบอกกล่าวแก่ผูท้ีอ่ยูต่ามคุม้ต่างๆ ใหจ้ดัทาํบัง้ไฟ เรยีกวา่ บัง้ไฟประจาํ
คุม้ มาทาํการแขง่ขนักนั ดงันัน้ การทาํบัง้ไฟจงึถอืเป็นภาระหน้าทีข่องชาวบา้นทกุคนภายในคุม้ ตอ้งออกทุน
ทรพัยเ์พือ่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ในการทาํบัง้ไฟ เชน่ ดนิประสวิ กาํมะถนั และตวับัง้  
 
2.1.2 พฒันาการการทาํบัง้ไฟ จากอดีตถึงปัจจบุนั  

1) บัง้ไฟโบราณ (ในอดีต)   
 1.1) วตัถปุระสงคข์องบญุบัง้ไฟในอดีต  
 การจดัใหม้บุีญบัง้ไฟ มคีวามเชื่อวา่ เป็นการจุดบัง้ไฟเพือ่บชูาพระยาแถน เพือ่ใหแ้ถนไดบ้นัดาลฝน
ใหต้กตอ้งตามฤดกูาล จนเพยีงพอแก่การปลกูพชืพนัธุธ์ญัญาหาร แต่วตัถุประสงคท์ีซ่่อนอยูใ่นกจิกรรมของ
บุญบัง้ไฟกเ็ป็นเชน่เดยีวกบัการจดับุญอื่นๆ ในฮตี 12 กล่าวคอื เป็นกจิกรรมเพือ่ทาํให ้1) ใหค้นในสงัคมได้
พบกนั 2) ใหค้นในสงัคมไดท้าํงานรว่มกนั และ 3) ใหค้นในสงัคมรกัใครส่ามคัคกีนั จะเหน็ไดจ้ากการทาํบุญ
บัง้ไฟตอ้งใหช้าวบา้นในคุม้ต่างๆ ไดท้าํกจิกรรมรว่มกนั และเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้จงึไดใ้ชศ้าสนพธิี
ทางพทุธศาสนา เชน่ พธิ ี“หดสง” หรอืรดสรงน้ําแดพ่ระภกิษุผูม้ศีลีใหม้ตีําแหน่งทีส่งูขึน้ รวมทัง้การประยกุต์
เอาบุญวสิาขา (วสิาขบชูา) เขา้กบับุญบัง้ไฟ เน่ืองจากตรงกนัในเดอืน 6 มาเป็นเครือ่งมอื  
 
 1.2) กระบวนการทาํบัง้ไฟในอดีต  
 สว่นสาํคญัทีส่ดุของบัง้ไฟ คอื ตวับัง้ไฟ หรอื เลาบัง้ไฟ ชาวอสีานเรยีกกระบอกไมไ้ผว่า่ บัง้ไมไ้ผ ่และ
คาํวา่ บัง้ไฟ กไ็ดจ้ากการนําไมไ้ผม่าทาํบัง้ไฟ นัน่เอง ดงัมผีูใ้หนิ้ยามศพัท ์วา่ บัง้ไฟ หมายถงึ กระบอกไมไ้ผ่
บรรจุดนิปืน แลว้นําไปประดษิฐเ์ป็นรปูลกัษณ์ต่างๆ กนัเมือ่นํามาจุด จะมไีฟพน่ออกมาจากกระบอก (เจรญิ



11 
 

ชยั ชนไพโรจน์. 2546 : 80) บัง้ไฟในยคุตน้ๆ ตวับัง้ไฟทาํจากกระบอกไมไ้ผ ่โดยนําลาํไมไ้ผม่าทะลุปลอ้ง 
และพนัดว้ยเชอืกทีฟ่ ัน่จากไมไ้ผ ่เรยีกวา่ “บัง้ไฟเลาไม”้ ถา้บัง้ไฟทาํจากไมไ้ผ ่เรยีก “เลาไม”้ ทาํจากเหลก็ 
เรยีก “เลาเหลก็” บัง้ไฟเลาไม ้เป็นบัง้ไฟทีท่าํกนัแต่โบราณกาล ซึง่ตอ้งคดัเลอืกไมไ้ผท่ีจ่ะทาํบัง้ไฟกนัอยา่ง
พถิพีถินั 
 
             ... เริม่ตัง้แต่เลอืกไมไ้ผว่า่ควรเอากอไหน  เคยเอาไปทาํแลว้มนัแตกกลางปลอ้งกีค่ร ัง้  ถา้มปีระวตัดิา่ง
พรอ้ย  กไ็มเ่ลอืกทัง้กอ (สาํเรงิ รปูสวย. 2553 : 49) 
 
 ในอดตี การทาํบัง้ไฟเป็นหน้าทีข่องทุกคนในหมูบ่า้น กระบวนการเริม่เมือ่คนในหมูบ่า้นประชมุตกลง
กนัแลว้ กจ็ดัซือ้ขีเ้จยีดบิ (ดนิประสวิ) แลว้ยกขีเ้จยีใหก้บัผูท้ีเ่ป็น “ชา่งบัง้ไฟ” ชา่งกจ็ะคัว่ขีเ้จยีตาํผสมกบัมาด 
(กาํมะถนั) และถ่าน จนได ้“หมือ้” หรอืดนิปืน   

ในขัน้ตอนสาํคญั คอื การตําบัง้ไฟ หมายถงึ การบรรจุดนิปืนเขา้เลาบัง้ไฟนัน้ เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งใช้
แรงงานจาํนวนมาก เน่ืองจากหากบัง้ไฟมขีนาดใหญ่ หรอืบัง้ไฟแสน (120 ก.ก.) ขึน้ไป จะมเีลายาวมาก เมือ่
ตัง้ขึน้เพือ่กรอกดนิปืนและใชส้ากตํา รวมความสงูของสากและเลาจะมคีวามสงูกวา่ 10 เมตร ตอ้งใชร้อกชว่ย
ในการยกสากขึน้ ใชน้ํ้าหนกัของคนโดยเหยยีบไปทีค่านทีผ่กูโยงกบัสาก เหมอืนการเหยยีบครกกระเดื่อง เมือ่
สากถูกยกขึน้ไดร้ะดบัแลว้กอ็าศยัแรงโน้มถ่วงของโลก ปล่อยใหส้ากหล่นทบัดนิปืนภายในบัง้ การตําบัง้ไฟจงึ
เหมอืนกบัการทาํงานของป ัน้จัน่ตอกเสาเขม็ เมือ่ดนิปืนถูกตําและทบัสงูขึน้เรือ่ยๆ  สากทีท่าํจากไมจ้ะถูกตดั
ใหส้ัน้ลงเรือ่ยๆ จนไดร้ะดบัตามตอ้งการ งานตําบัง้ไฟเป็นงานสาํคญั บัง้ไฟจะขึน้หรอืไม ่ขึน้อยูท่ีก่ารตําเป็น
สาํคญั ชาวบา้นทุกคนจงึมหีน้าทีท่ีต่อ้งรว่มแรงชว่ยกนั ซึง่ตอ้งทาํในเวลากลางคนื เพราะชว่งเวลาทีช่าวบา้น
วา่งจากภารกจิ 

 
 .... การตําบัง้ไฟตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ตอ้งค่อยทําค่อยเป็นไป ไม่รบีรอ้น ตําอยา่งสมํา่เสมอ ตกเวลา
คํา่กนิขา้วแลง (มือ้เยน็) เสรจ็  พระจะตกีลองเพล  เรยีกว่า กลองโฮม  หนุ่มสาวจะพากนัลงไปวดั  ช่วยกนัตํา
บัง้ไฟ  พระในวดัทา่นจะจุดตะเกยีงเจา้พายสุวา่งเจดิจา้รอทา่แต่วนัๆ ... (สาํเรงิ รปูสวย. 2553 : 49) 
 
 เมื่อผูค้นมารวมกนั ไดร้่วมกนัทํากจิกรรม กร็ูจ้กัสนิทสนมกนัมากขึน้ เน่ืองจากการตําบัง้ไฟต้องใช้
เวลาเป็นเดอืน ชาวบา้นจงึนําเอาการแสดงมาคลายความเหน่ือยลา้ขึน้ 
 
 ...  แต่ละวนั หนุ่มสาวจะจดัการแสดง เช่น  มกีารตกีลองยาว ซึง่ชาวบา้นเรยีกกลองหาง   ตคีนละใบ  
บางทตีถีงึสบิใบ  ผูส้มคัรเขา้ต ีต้องมลีลีาทําท่าประกอบ ตไีปพรอ้มกนั เวยีนเป็นวงกลม  เหมอืนนางมโนรา
ร่อนปีกเล่นน้ํา บางวนัมกีารแขง่หนื (เครือ่งดนตร)ี  ทีเ่ป็นไมไ้ผ่ใชม้อืดดีในปาก บางทกีม็คีณะหมอลํามาแอ่ว
ประกอบกบัการตําบัง้ไฟ คนไม่ไดต้ํากต็บมอืใหจ้งัหวะพรอ้มกนัเสยีงโคบๆ ปานฝนตกถูกสงักะส ี(สาํเรงิ รูป
สวย. 2553 : 49) 
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 เมือ่ตําจนดนิปืนเตม็บัง้แลว้ กใ็สด่นิเหนียว และไมเ้น้ือแขง็ปิดทา้ย เรยีก “อดัเถยีด” และตําจนแน่น 
เจาะร ูทะลุไม ้ดนิเหนียวและดนิปืน ทะลุผา่นกลางบัง้จากทา้ยบัง้ หรอืกน้บัง้ไฟไปยงัหวับัง้ หรอืหวับัง้ไฟ เพือ่
ทาํเป็นชอ่งเผาไหมแ้ละสอดใสช่นวน จนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย คอื การประกอบหาง และประดบัตกแต่งบัง้ไฟ
ดว้ยกระดาษส ีหรอื “เอบ้ัง้ไฟ”  
  
 บุญบัง้ไฟในอดตี นอกจากทุกคนในชุมชนตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัแลว้ ยงัมพีระภกิษุสงฆ ์ซึง่ถอืวา่เป็น
สว่นหน่ึงของชุมชน ไดม้โีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมน้ีดว้ย อาจเน่ืองมาจากพระเป็นผูนํ้าทางดา้นสรรพวทิยา และ
วทิยาการดา้นอื่นๆ กม็าจากวดัเสยีเป็นสว่นใหญ่ หรอือาจเป็นเพราะพระเป็นผูท้ีม่เีวลาใหก้บัการทาํและ
คดิคน้วธิทีาํบัง้ไฟมากกวา่ฆราวาส สว่นใหญ่การทาํบัง้ไฟกท็าํกนัภายในวดั เน่ืองจากวดัเป็นทีชุ่มนุมคนใน
หมูบ่า้น และมคีวามพรอ้มดา้นสถานทีใ่นการรองรบัคนจาํนวนมากทีเ่ขา้มาชว่ยกนัทาํบัง้ไฟ   

ดว้ยเหตุน้ี ในภาคอสีานในอดตี เมือ่ถงึบุญบัง้ไฟมกัยกเวน้เป็นกรณพีเิศษใหแ้ก่พระภกิษุ ใหส้ามารถ
รว่มสนุกกบัชาวบา้นได ้พระจงึเป็นบุคลากรทีส่าํคญัในชุมชน ดงัปรากฏมชีา่งบัง้ไฟทีเ่ป็นพระอยูเ่ป็นอนัมาก
ในหมูบ่า้นอสีาน ภาพของพระผา้เหลอืงปลวิอยูบ่นคา้งบัง้ไฟ (ฐานจุด) ยนืคูก่บับัง้ไฟทีก่าํลงัสง่ควนัโขมงอนั
เป็นชว่งเวลาความเป็นความตาย หมายถงึวา่ บัง้ไฟอาจทะยานสูท่อ้งฟ้า พน่ไฟแต่ไมข่ึน้ หรอื “ซุ” หรอืไมก่็
อาจแตกระเบดิได ้การทีพ่ระขึน้ไปยนืคูก่บับัง้ไฟเวลาจดุ กเ็พือ่แสดงใหเ้หน็วา่ ตนเป็นชา่งมฝีีมอื รบัรองไมม่ี
ระเบดิ ซึง่ภาพดงักล่าวในอดตีถอืเป็นเรือ่งปกต ิ 

 
 ... มีแต่พระนัน่แล้วสมยัก่อน ขึ้นไปยืนจูดอยู่เทิงค้างบัง้ไฟพุ้น ขนาดบัง้ไฟเลาเหล็กเด้หัน้ ... 
(สมัภาษณ์. 7 กุมภาพนัธ ์2555)  
 
 สาํหรบัชา่งบัง้ไฟทีเ่ป็นพระสงฆ ์สงัคมอสีานมวีธิปีฏบิตัใิหพ้อเหมาะพอสมแก่สมณสารปู โดยนําเอา 
“หวอ่ม” หมวกสเีหลอืง ใหพ้ระสวม และเอาเตยีงหามแหใ่หอ้อกหน้าขบวน แมใ้นงานจะมแีขกสาํคญัระดบัเจา้
เมอืง กต็อ้งจดัอนัดบัในขบวนใหเ้จา้เมอืงอยูล่าํดบัรองจากพระ 
 
 ครัน้เถงิเวลาบ่ายสามโมง  มารวมกนัไวใ้นอารามเฮาอยู ่ 
แบกบัง้ไฟใหญ่น้อย   ประดบัตัง้อยา่งงาม   
ถา้ชา่งบัง้ไฟเป็นภกิษุสงฆน์ัน้  เอาเตยีงมาหามทา่น 
บางทสีวมหมวกเหลอืงใสไ่ว ้  หวงัเอแ้หไ่ป  
เวลานัน้เฮาจกัมกีารเล่น   หลายประการดหูลาก  
พวกตกีลองและฆอ้ง   กฟ็งัไดม้ว่นด ี
 
 พระสงฆ์กบับัง้ไฟกเ็ป็นไปในลกัษณาการเดยีวกนักบัการเล่นสงกรานต์ของภาคอสีาน ที่ยกเวน้ให้
พระและสามเณรสามารถเล่นน้ํากบัญาตโิยมได ้แมแ้ต่กบัผูห้ญงิ และดว้ยขอ้ยกเวน้ดงักล่าว จงึเป็นทีม่าของ
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การเขา้ร่วมการจุดบัง้ไฟ และในทีสุ่ด เมื่อการแขง่บัง้ไฟกลายเป็นการพนันเตม็รปูแบบ ในบรรดาเซยีนพนัน
บัง้ไฟจงึรวมเอาเซยีนทีเ่ป็นพระสงฆเ์ขา้ดว้ย พระสว่นใหญ่มฐีานะเป็นเจา้ของคา่ยบัง้ไฟ  
  

1.3 ) รปูแบบของพิธีจดุบัง้ไฟในอดีต      
บุญบัง้ไฟสะทอ้นใหเ้หน็ความสมัพนัธอ์นัลกึซึง้ขององคก์รพทุธศาสนาทีม่ต่ีอชุมชน วดักบับา้นไมไ่ด้

แยกออกจากกนั หากเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั นอกจากคนในชุมชนในหมูบ่า้นแลว้ ถอืเป็นธรรมเนียมวา่ 
ประเพณบุีญบัง้ไฟจะตอ้งเชือ้เชญิ หรอื “ใส”่ กล่าวคอื ทาํเป็นหนงัสอืแจง้ฎกีาเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั
หมูบ่า้นอื่นในละแวกนัน้ ใหม้ารว่มงาน ทีข่าดไมไ่ด ้คอื ตอ้งใสไ่ปยงัหมูบ่า้นทีม่ชีื่อเสยีงในการทาํบัง้ไฟ 
เพือ่ใหนํ้าบัง้ไฟมารว่มแขง่ขนั บรรดาแขกรบัเชญิจะมทีัง้ฆราวาสและพระสงฆ ์ซึง่เป็นหน้าทีข่องเจา้ภาพที่
จะตอ้งจดัเตรยีมสถานที ่โดยสรา้ง “ผาม” หรอืปะราํ ไวใ้นวดัเพือ่รบัรองแขกต่างบา้น พรอ้มจดัหนุ่มสาวและ
เดก็เลก็ไวค้อยอุปฏัฐากและอาํนวยความสะดวก 
 เมือ่ถงึ “มือ้โฮม” หรอืวนัรวม อนัเป็นวนัก่อนจะถงึวนัจุดบัง้ไฟ พระสงฆแ์ละญาตโิยมทีไ่ดร้บันิมนต์
และเชือ้เชญิจากต่างบา้นกท็ยอยเขา้พกัตามสถานทีท่ีจ่ดัเตรยีมไวต้อ้นรบั แขกทีม่บี ัง้ไฟกจ็ะหามแหบ่ัง้ไฟมา
ดว้ย ในวนัน้ี จะมกีารฟ้อนราํขบัรอ้งกนัไปตามถนนหนทางตลอดทัง้กลางวนัและกลางคนื 
 
 ... ในวนัรวมนัน้ ญาตโิยมผูเ้ฒา่ผูแ้ก่จะพากนัทาํบุญเลี้ยงพระเชา้ เพล แลว้นํากองบวช กองหด ไป
บวชไปหดกนัตลอดวนั ครัน้เวลาบ่ายสามโมงเศษ ทางวดัจะตกีลองโฮม ประชาชนจะพากนันําบัง้ไฟของตน
มารวมกนัทีว่ดั จดัการแหบ่ัง้ไฟ ถา้บัง้ไฟใหญ่กเ็อาขึน้ “ขาเขยี” (นัง่รา้น) บัง้น้อยกแ็บกเอา การประดบัตกแต่ง
ทาํใหว้จิติรงดงาม  
 “เมือ่แหไ่ดส้ามรอบแลว้ ขบวนกแ็ยกยา้ยกนัไป ชา่งบัง้ไฟกห็ามบัง้ไฟของตนไปไวบ้า้นแลว้กฟ้็อนราํ
ไปจนสวา่ง ในการแหบ่ัง้ไฟมกีารเซิ้ง คาํเซิ้งมขีอ้ความทีห่ยาบโลนอยูบ่า้ง แต่ไมถ่อื เพราะวา่เวลาเล่นเวลากนิ 
ตอ้งเล่นตอ้งกนิ เขา้กบัภาษติทีว่า่ “ตกตาเล่นเล่นสาใหม้นัมว่น ตกตากวนกวนสาใหม้นัขุน่ กวนขุน่แลว้ซวิกุง้
หากสงิอม (ปรชีา พณิทอง. 2534 : 88-89) 
  
 ในมือ้โฮม ยงัมกีารละเล่นทีส่รา้งความตื่นตาตื่นใจในมือ้โฮม คอื “การเสง็กลอง” หรอืการแขง่ขนัตี
กลอง ซึง่มกัจดัขึน้ในตอนกลางคนื เมือ่ไดเ้วลา คนจากทุกบา้นทีเ่ชญิมาจะนํากลองออกมาตัง้เรยีงลาํดบัเป็น
หมูบ่า้นๆ ไป จากนัน้กเ็ริม่ตทีลีะหมูบ่า้น จนคดัเลอืกไดก้ลองทีม่เีสยีงดงัเขา้รอบแขง่ขนั และกลองทีม่เีสยีง
ดงัทีส่ดุ จะเป็นผูช้นะในการเล่นเสง็กลอง นอกจากน้ี ยงัมกีารละเลน่ทีต่อ้งใชภ้มูปิญัญา เป็นเวทสีาํหรบัผูม้ี
ความสามารถทางวาทศลิป์ ไดแ้ก่ การอา่นหนงัสอืเจยีง1 ตวัตน้ฉบบักาพย-์กลอนเซิง้ทีข่นุเจอืงโปรดใหแ้ต่งใน

                                                 
1

 หนงัสือเจียง คือ พงศาวดารของชาวโยนก ท่ีสรรเสริญบารมีของทา้วฮุ่งหรือเจือง กษตัริยท่ี์ครอบครองดินแดนลา้นนา หลวงพระบาง สิบสองปันนา 
สิบสองจุไทย และตงัเก๋ีย มีอยู ่2 ภาค ภาคท่ี 1 เป็นประวติัของทา้วฮุ่ง ท่ีแต่งเป็นกลอนในหนงัสือผกู และภาคท่ี 2 เป็นบทกลอนและกาพย ์นยัวา่ขนุเจือง
โปรดใหแ้ต่งข้ึนในคราวท่ีระดมพลไปฝึกรบท่ีทุ่งไหหิน เพื่อเตรียมทพัไปตีเมืองแกว แต่มีทหารหนีทพัเป็นอนัมาก ขนุเจืองจึงสัง่ใหส้ลกักอ้นหินใหเ้ป็น
ไห หมกัเหลา้สาโทเล้ียงทหาร แต่ทหารยงัหนีทพั สืบสาวจนรู้วา่ ทหารไปติดพนัผูห้ญิง จึงใหแ้ต่งกาพยก์ลอนเก้ียวสาว และใหน้าํไปใชเ้ซ้ิง (ขบัลาํนาํ
จากกาพย-์กลอน) ขณะด่ืมเหลา้สาโท ปรากฏวา่จาํนวนทหารท่ีหนีทพักลบัลดลงโดยลาํดบั 



14 
 

ครัง้นัน้ไดส้ญูหายไปแลว้ ทีเ่หลอือยูเ่ป็นฉบบัของหลานขนุเจอืง และใชช้ื่อวา่ “หนงัสอืเจอืง” หนงัสอืน้ีใชเ้หลก็
จารในตวิไมไ้ผ ่(ผวิไมไ้ผ)่ ดว้ยอกัขระไทน้อย โดยใชไ้ผท่ีแ่ก่จดั ผา่เป็นแผน่ขนาดความกวา้ง 2 น้ิว ความยาว
เทา่กบัความยาวของชว่งปลอ้งไมไ้ผ ่โดยตดัใหม้ขีอ้ทกุดา้น เจาะรดูว้ยเหลก็ซ ี(เหลก็แหลมเผาไฟ) แลว้รอ้ย
เขา้กนัดว้ยเชอืก จงึเรยีกวา่ “ผกู” หน่ึงผกูม ี7-8 แผน่ และเมือ่ไดผ้กูหน่ึงจะทาํเป็นบว้ง (บ่วง) ดว้ยเชอืก บว้ง
น้ีมไีวส้าํหรบัผูอ้า่นใชค้ลอ้งคอในเวลาอา่น 
 แต่ละแผน่สามารถจารกาพยห์รอืกลอนได ้1 บทกลอนพอด ีและกลอนหรอืกาพยใ์นหนงัสอืเจอืงมี
ความหยาบโลนเป็นพเิศษ จะหาความหยาบโลนไปกวา่น้ีเป็นไมม่แีลว้ ทัง้น้ีกเ็พราะมวีตัถุประสงคเ์พือ่ฉุดรัง้
ทหารใหอ้ยูก่บักองทพั เมือ่นํามาเซิง้กไ็มถ่อืสาหาความกนั ถอืเป็นเรือ่งชวนหวั ซึง่ปีหน่ึงจะมสีกัหน 
 ผูอ้า่นหนงัสอืเจยีงจะจบักลุม่ๆ ละ 4-5 คน แต่ละคนกจ็ะไดร้บัแจกหนงัสอืไปคนละผกู ออกตระเวนไป
ทัว่งาน เมือ่เหน็คนออกนัทีไ่หน กลุ่มผูอ้า่นหนงัสอืเจยีงกจ็ะตัง้แถวเขา้ แลว้ผูท้ีไ่ดร้บัผกูอนัเป็นเหมอืนอารมัภ
กถากจ็ะเป็นคนอา่นเป็นคนแรก เมือ่จบคาํอาราธนา คนทีไ่ดร้บัผกูอื่นๆ กจ็ะอา่นต่อ เมือ่จบหน่ึงกลอนกห็ยดุ 
แลว้ออกเดนิไปอา่นทีอ่ื่นทีม่กีารชุมนุมของผูม้รีว่มงาน ไปเรือ่ยๆ จนรอบบรเิวณงาน ตวัอยา่งคาํอาราธนาเป็น
ดงัน้ี 
  ... อมิสัมงิขาเป  คนขาเคหใีหญ่  
หน้าผากไคห่โีหน   ผสีบโปหสีวด  
ผูม้หีนวดหหีมอย   ฮอ้งจลิ่องแมน่นกอเีอี้ยง  
หวัเกลี้ยงๆ แมน่นกกะซุม  นิฏฐติงั เขา้ตม้ตดิหหีมา  
ฉลองศาลากะแลว้   อาราธะนงั กโรม.ิ.. 
     (ปรชีา พณิทอง. 2534 : 100) 
  ในมือ้โฮมบุญ เวลาประมาณ 15 นาฬกิา ทางวดัจะตกีลองเป็นสญัญาณบอกใหทุ้กคุม้นําบัง้
ไฟมารวมกนัทีว่ดั แลว้จดัขบวนแหบ่ัง้ไฟ โดยจดัเสลีย่งหรอืคานหามแดพ่ระภกิษุผูเ้ป็นเจา้อาวาส เป็นผูนํ้า
ขบวน ตามดว้ยขบวนฟ้อน ขบวนเซิง้ และขบวนตลก เชน่ เล่นทอดแหหาปลา หวัลา้นชนกนั เป็นตน้ แลว้
ตามดว้ยขบวนบัง้ไฟ ในขบวนมกีารขบัรอ้งกลอนเซิง้บัง้ไฟ ซึง่การเซิง้บัง้ไฟจะมหีวัหน้าเป็นคนนําขบัเซิง้ 
โดยขบัทลีะวรรค เพือ่ใหผู้ร้ว่มขบวนขบัตาม เขา้จงัหวะกบัเสยีงพรอ้มกลองทีก่ระชบัและเรา้ใจ มกีารเตน้ราํให้
เขา้กบัจงัหวะเสยีงกลองเป็นทีส่นุกสนาน ถอ้ยคาํในกาพยเ์ซิง้กส็ือ่ไปในเรือ่งเพศ ทัง้สือ่แบบสองแงส่องงา่ม
และสือ่ตรงๆ เชน่ เซิง้ขอสิง่ขอของ เซิง้ขอเงนินําเฮอืน เซิง้ขอเงนิผูส้าว เซิง้ตลก เซิง้ถามหาเต่า เซิง้ขอเงนิ
แมค่า้ เซิง้ขอเงนิแมค่า้ขา้วปุ้น เซิง้ขอเงนิแมค่า้ป้ิงไก่ เป็นตน้ ดงั คาํเซิง้ถามหาเต่า ดงัน้ี 
 อแีมใ่หญ่ เหน็เต่าขอ้ยบ ่
เต่าแต่พอ่  ของขอ้ยมนัหาย 
ขอ้ยเสยีดาย  กะดดักะดอ้ 
เต่าแต่พอ่  แต่เก่าเดมิหลงั 
สว่นวา่หลงั  มนัสแีตกแตก  
สแีปลกแปลก  ขนสฮีวยฮาย  
   (ปรชีา พณิทอง. 2534 : 100) 
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เมือ่ถงึวนัจุดบัง้ไฟ อนัถอืวา่เป็นจุดสดุยอดของการทาํบุญบัง้ไฟ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิบัง้

ไฟ เพือ่ดาํเนินการจุดบัง้ไฟ โดยคดัเลอืกเอาผูท้ีม่สีายตาด ีสามารถมองตดิตามบัง้ไฟตัง้แต่ขึน้ จนถงึตกสูพ่ืน้ 
ซึง่ในอดตีทีย่งัมพีืน้ทีโ่ล่งอยูม่าก บา้นเรอืนกจ็าํกดัอยูแ่ต่ในหมูบ่า้น การแขง่ขนัจงึตดัสนิจากบัง้ไฟทีไ่ปตกไกล
ทีส่ดุเป็นผูช้นะ ต่อมา เมือ่บา้นเรอืนมมีากขึน้กต็ดัสนิจากผูท้ีข่ ึน้สงูหรอืทาํเวลาไดม้ากทีส่ดุ เป็นผูช้นะ  
 ในวนัจุดบัง้ไฟ ถอืวา่เป็นวนัทีทุ่กคนรอคอยดว้ยความตื่นเตน้ ขณะทีแ่ขง่บัง้ไฟยงัมกีารแสดงออกถงึ
ความสขุสนุกสนานกนัอยา่งสดุเหวีย่ง สว่นหน่ึงมาจากบุญบัง้ไฟเป็นบุญสดุทา้ยก่อนจะเขา้สูห่น้าฝน ซึง่
ชาวบา้นสว่นใหญ่ไดแ้ก่เกษตรกรทาํนาจงึถอืโอกาสสนุกกนัครัง้สดุทา้ยก่อนจะตอ้งกราํงานหนกัในนา ซึง่จะ
ไมม่งีานรืน่เรงิอกีเลยกนิเวลาถงึ 4-5 เดอืน กล่าวคอื ตัง้แต่เดอืน 7 จนถงึวนัออกพรรษา ในเดอืน 11  
 
 เสยีงจุดบัง้ไฟดงัสนัน่หวัน่ไหว   ทัง้บัง้ไฟขึน้รา้น  และบัง้ไฟบนพืน้  เสยีงตื้ดๆ ต้าดๆ คนดูวิง่หลบ
หน้าหลบหลงักนัสนุกสนาน หมอลาํกล็าํไป เสยีงกลองเสง็ หรอืกลองแขง่กต็กีนัดงักกึกอ้ง หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่
กจ็อ้งหาแมห่มา้ยสาวสวยตาเป็นมนั  จนถูกลาํออ้ยของภรรยากม็ ี(สาํเรงิ รปูสวย. 2553 : 51) 

 
2)บัง้ไฟในยคุปัจจบุนั   
 

 2.1) วตัถปุระสงคข์องบญุบัง้ไฟ  
 การจดัใหม้บุีญบัง้ไฟในปจัจุบนัเป็นการจดัขึน้ตามประเพณ ีโดยความเชื่อเรือ่งแถนและการขอฝน
ไมไ่ดม้คีวามสาํคญัต่อคนอสีานในยคุปจัจุบนัแลว้ ทีต่อ้งทาํบุญบัง้ไฟเป็นเพราะตอ้งการสบืทอดประเพณี
มากกวา่การคาดหวงัเรือ่งขอฝนอยา่งในอดตี 
 
 2.2) กระบวนการทาํบัง้ไฟในปัจจบุนั 
 การทาํบัง้ไฟในสมยัอดตีกบัการทาํบัง้ไฟในยคุปจัจุบนัถอืไดว้า่มคีวามแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ทัง้น้ี 
เป็นเพราะการจุดบัง้ไฟถอืเป็น “การแขง่ขนั” เมือ่มกีารแขง่ขนั ยอ่มตอ้งมผีูต้อ้งการชนะการแขง่ขนั จงึเกดิ
การพฒันารปูแบบและวธิกีารทาํบัง้ไฟมาเป็นลาํดบั โดยเฉพาะการพฒันาสว่นประกอบทีส่าํคญัของบัง้ไฟ คอื 
ตวับัง้ไฟ หรอืเลาบัง้ไฟ ดงัน้ี 
 2.2.1) บัง้ไฟเลาเหลก็ซิง่ ไดแ้ก่ ตวับัง้ไฟทาํจากทอ่ประปา ซึง่ทาํจากเหลก็ชนิดบาง ทาํใหม้คีวาม
คงทนมากกวา่และขึน้ไดส้งูกวา่บัง้ไฟเลาไมไ้ผใ่นอดตี จงึเรยีกบัง้ไฟแบบน้ีวา่ “บัง้ไฟเลาเหลก็ซิง่2”  แต่ดว้ย
ความบางของเหลก็กท็าํใหบ้ัง้ไฟงา่ยต่อการแตกระเบดิ เมือ่ตวับัง้ไฟฉีกแตกมกัเป็นแฉก คลา้ยเสยีม หรอืพลัว่ 
และเป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้ชมบัง้ไฟ 

                                                 
2

 ชาวอสีานในยุคปจัจุบนั เมือ่นําวสัดุจากภายนอก หรอืวสัดุทีชุ่มชนไมส่ามารถผลติขึน้เองได ้เมือ่นําวสัดุเหลา่นัน้มาใชเ้สรมิ
เขา้กบัโครงสรา้งเดมิของสิง่ประดษิฐ ์ซึง่ทาํใหง้า่ยต่อการประดษิฐ ์มกัเตมิชื่อสิง่ประดษิฐน์ัน้ๆ ดว้ยคาํวา่ “ซิง่” เชน่ การนําเอา
ตาขา่ยไนลอ่นมาประกอบกบัโครงของลอบดกัปลากเ็รียกลอบนั้นวา่ “ลอบซ่ิง” 
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 2.2.2) บัง้ไฟเลาเหลก็หนา จากประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากบัง้ไฟเลาเหลก็ซิง่ ทีม่กัเกดิอนัตรายจากการจุด
บัง้ไฟ จงึมกีารเปลีย่นตวัเลาบัง้ไฟโดยใชท้อ่เหลก็ชนิดทีม่คีวามหนาเป็นพเิศษ  ซึง่กส็ามารถแกไ้ขปญัหาบัง้
ไฟแตกระเบดิได ้แต่กย็งัเกดิอนัตรายจากการจุดบัง้ไฟอยูเ่ชน่เดมิ ถงึแมว้า่เลาเหลก็หนาจะไมแ่ตกระเบดิงา่ย 
แต่กม็น้ํีาหนกัมาก เมือ่ตกสูพ่ืน้กท็าํใหเ้กดิอนัตรายไดไ้มแ่พก้นั และยงัประสบปญัหาดา้นน้ําหนกั คอื ทาํให้
บัง้ไฟขึน้ไดไ้มส่งู เน่ืองจากหนกัเลาบัง้ไฟ 
 2.2.3) บัง้ไฟเลาพลาสลอน มผีูท้ดลองนําเอาทอ่พวีซี ี(PVC – polyvinyl chloride) หรอื พลาสลอนมา
ใชท้าํเลาบัง้ไฟ ผลปรากฏวา่ บัง้ไฟสามารถขึน้ไดส้งูกวา่ทุกวสัดุทีเ่คยใชม้า นอกจากน้ี บัง้ไฟเลาพลาสลอนยงั
ชว่ยแกไ้ขปญัหาอนัตรายจากการตกสูพ่ืน้ไดอ้กีดว้ย เพราะเมือ่บัง้ไฟแตกระเบดิกไ็มท่าํอนัตรายใหแ้ก่ผูช้ม 
เน่ืองจากทอ่พวีซีมีน้ํีาหนกัเบา จากการทีเ่น้ือพลาสลอนสามารถถูกเผาใหห้ลอมละลายไดด้ว้ยความรอ้น จงึมี
การคน้คดิสตูรของดนิปืนเพือ่ไมไ่ดเ้ลาพลาสลอนเกดิการหลอมละลาย จนเกดินวตักรรมใหมใ่นวงการผลติบัง้
ไฟ และบัง้ไฟพลาสลอนยงัไดร้บัความนิยมอยูจ่นปจัจุบนั 
 
 2.3)  รปูแบบการจุดบัง้ไฟ 
  วนัทีจุ่ดบัง้ไฟในปจัจุบนั จะมคีนจากต่างถิน่จากหลายจงัหวดัทีมุ่ง่หน้าตรงไปยงั สถานทีห่รอื
พืน้ทีท่ีเ่ป็นทีจุ่ดบัง้ไฟ สว่นคนในชุมชนทีไ่มเ่ล่นการพนนัจะไมเ่ขา้ใกลพ้ืน้ทีบ่รเิวณจุดบัง้ไฟ “...แมว้า่ผมเป็น
กรรมการหมูบ่า้น เสรจ็งานบุญทีว่ดัในวนัจุดบัง้ไฟผมไมเ่คยไปดเูลยหรอืเขา้ใกลเ้ลย เพราะผมไมช่อบการ
พนนั เหน็ญาตพิีน้่องหมดเน้ือผม ตวัเพราะบัง้ไฟมาเยอะแลว้...” (สมัภาษณ์. วนัที ่23 เมษายน. 2555)  

บัง้ไฟทีจ่ะขึน้ฐานจุด จะมคีนของคา่ยไปแจง้ต่อทางกรรมการในกองอาํนวยการ โดยแจง้ชื่อ
คา่ย พรอ้มจา่ย “คา่หาง” หรอืคา่ธรรมเนียม จากนัน้กนํ็าบัง้ไฟเขา้สูฐ่านจุด ฐานจุดบัง้ไฟเลก็ทาํจากเหลก็ 
เป็นรปูคลา้ยประตูฟุตบอล ราวบนสดุทีเ่ป็นทีว่างบัง้ไฟจะมกีารเชื่อมโซ่จกัรยานยนตไ์วส้าํหรบัคลอ้งรดับัง้ไฟ 
สาเหตุทีต่อ้งใชโ้ซ่เหลก็กเ็พือ่ใหท้นทานต่อไฟของการเผาไหมด้นิปืนก่อนบัง้ไฟจะพุง่สูท่อ้งฟ้า และก่อนทีจ่ะ
วางบัง้ไฟบนฐาน คา่ยบัง้ไฟมกัหกัเอากิง่ไมส้ดๆ รองตวับัง้ไฟตรงบรเิวณรบูัง้ไฟ เพือ่ป้องกนัความรอ้นจาก
ไฟ จากนัน้กผ็กูเชอืกรดัหางบัง้ไฟเพือ่ไมใ่หบ้ัง้ไฟเสยีทศิทาง ทศิทางของบัง้ไฟคอืพุง่สูท่อ้งฟ้าดว้ยเสน้ตรง
จากฐาน โดยเชอืกทีร่ดัจะยดึแน่น บัง้ไฟทีจ่ะหลุดจากฐานตอ้งมแีรงสง่มากพอ หากรดัเชอืกไมแ่น่น บัง้ไฟมกั
เสยีทศิทาง ขึน้ไดไ้มส่งู และทาํเวลาไดไ้มด่ ี 
  ใตฐ้านจุดทางผูจ้ดัจะเตรยีมหมอ้แบตเตอรีข่นาดทีใ่ชก้บัรถปิกอพั จาํนวน 1 ลกู โดยวางให้
หา่งจากตําแหน่งบัง้ไฟราว 10 เมตร มไีวส้าํหรบัไวค้นจุดต่อชนวนจากตวับัง้ไฟเขา้สูข่ ัว้บวก-ลบ   ของหมอ้
แบตเตอรี ่การจุดบัง้ไฟทาํโดยใชส้ายไฟจากชนวนแตะเขา้กบัขัว้ใดขัว้หน่ึงของหมอ้แบตเตอรี ่เพือ่ใหเ้กดิ
ประกายไฟจุดชนวน  
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2.1.3 นวตักรรมของการทาํบัง้ไฟ 
 
 1) จากไม้ไผถึ่งท่อพีวีซี 
  เมือ่มกีารใชเ้ลาบัง้ไฟทีท่าํจากทอ่พวีซี ีหรอืพลาสลอน ทาํใหม้กีารดดัแปลงสตูรของหมือ้ 
หรอืดนิปืน เพือ่ไมใ่หเ้กดิการลุกไหมท้ีใ่หค้วามรอ้นมาก จนมกีารคน้พบวา่ การนําดนิประสวิบดและอดัรวม
กบัสว่นผสมอืน่โดยไมค่ัว่ไฟ จะทาํใหไ้ดด้นิปืนทีไ่มเ่กดิความรอ้นมาก หรอืไมแ่รงเหมอืนดนิประสวิทีไ่ดจ้าก
การคัว่ การทีด่นิปืนไมแ่รงทาํใหด้นิปืนเผาไหมไ้ดน้าน อกีทัง้ไมเ่ป็นอนัตรายจากการตําหรอือดัดว้ย เน่ืองจาก
ดนิประสวิหากไมค่ัว่ก่อนจะทาํใหไ้มต่ดิไฟ อกีทัง้ เลาบัง้ไฟทีท่าํจากทอ่พวีซีมีน้ํีาหนกัเบา การใชด้นิปืนไมแ่รง
กส็ามารถมแีรงสง่ตวับัง้ไฟใหข้ึน้ได ้และขึน้ไดน้านกวา่ดนิปืนทีค่ ัว่ดนิประสวิ ต่อมา การทาํดนิปืนจงึไมนิ่ยม
คัว่ดนิประสวิเหมอืนในยคุอดตี 
 
 2)จากขีเ้จียคัว่ถึงขีเ้จียดิบ 
  ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเลาบัง้ไฟ คอื กระบวนการบรรจุดนิปืนเขา้ในกระบอกหรอืเลาบัง้ไฟ 
การบรรจุดนิปืนเขา้สูเ่ลาบัง้ไฟในอดตีมกัเกดิการระเบดิขณะทีบ่รรจุ เน่ืองจากดนิปืนมคีวามแรงสงู และไวไฟ 
แต่เพือ่ใหไ้ดด้นิปืนทีแ่รงทีส่ามารถมแีรงสง่ตวับัง้ทีท่าํจากวสัดุทีม่น้ํีาหนกัมาก เชน่ ไมไ้ผ ่และทอ่เหลก็ การ
ทาํใหด้นิปืนมคีวามแรงดว้ยการคัว่ดนิประสวิ (ขีเ้จยี) ก่อนบดเป็นผงจงึยงัมคีวามจาํเป็น แต่กต็อ้งเสีย่งกบัการ
เกดิระเบดิขณะบรรจุ ยิง่ในระยะต่อมา มกีารบรรจุดนิปืนโดยใชแ้รงของแมแ่รง และพฒันาดว้ยการอดัดว้ย
แรงไฮดรอลกิ (Hydraulic Power) การระเบดิขณะบรรจกุม็มีากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่เปลีย่นเลาบัง้ไปมาเป็น
ทอ่พลาสลอน นอกจากการระเบดิขณะอดับรรจุดนิปืนแลว้ แรงของดนิปืนมกัทาํใหเ้ลาบัง้ไฟหลอมละลายขณะ
พุง่สูท่อ้งฟ้าดว้ย 
 จากปญัหาอุปสรรคดงักล่าว นํามาซึง่การพฒันาดนิปืนโดยใชด้นิประสวิดบิ คอื ไมค่ัว่ดนิประสวิก่อน
บดผสมกบัถ่าน ซึง่นอกจากจะดนิประสวิดบิจะไมต่ดิไฟแลว้ เมือ่เผาไหมก้ใ็ชเ้วลานานกวา่ดนิปืนทีไ่ดจ้ากดนิ
ประสวิคัว่ ทาํใหบ้ัง้ไฟสามารถทาํเวลาไดน้านกวา่วธิกีารเดมิเป็นสบิเป็นรอ้ยเทา่ตวั 
 
 3) จากต้นมะขามถึงบลอ็กเหลก็  
  การบดอดัดนิปืนบรรจุในเลาบัง้ไฟถอืเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัอกีขัน้ตอนหน่ึง เน่ืองจากหากบด
อดัไมแ่น่นกจ็ะทาํใหบ้ัง้ไฟซุ หรอืเผาไหมด้นิปืนแต่ไมม่แีรงสง่ ทาํใหบ้ัง้ไฟคา้งคารา้นหรอืฐานจุด ซึง่เกดิขึน้
จนเป็นเหตุการณ์ปกตใินบัง้ไฟยคุแรก ทัง้แบบเลาไมไ้ผแ่ละเลาเหลก็   

ในระยะแรกการบดอดับรรจุดนิปืนเขา้เลาบัง้ไฟทาํโดยการตําดว้ยแรงคน วธิกีารเดยีวกบัการตอก
เสาเขม็ดว้ยป ัน้จัน่ อาศยัแรงโน้มถ่วงของโลกทาํใหน้ํ้าหนกัของสากกดทบัดนิปืน ต่อมาไดม้กีารพฒันาจาก
การตําดว้ยแรงคนเป็นการอดัดว้ยแมแ่รง โดยมตีน้ไมท้ีม่รีากทีแ่ขง็แรงเป็นตวัรบัการอดั เชน่ ตน้มะขาม เป็น
ตน้ การอดัดว้ยแมแ่รงเป็นการอดัจากดา้นล่าง โดยดา้นบนเป็นตวัรบัหรอืตา้นทานแรงอดั ชา่งบัง้ไฟทาํโดย
การขดุเจาะตน้มะขามใหเ้ป็นโพรงเพือ่สอดเลาบัง้ไฟเขา้และบงัคบัไมใ่หเ้ลาบัง้ไฟเลื่อนไหล 



18 
 

 ต่อมา ชา่งบัง้ไฟไดนํ้าเอาวธิกีารอดัดว้ยแรงไฮดรอลกิมาใชก้บัการทาํบัง้ไฟ พรอ้มๆ กบัการพฒันา
โครงยดึตวัเลาบัง้ไฟดว้ยโครงเหลก็ชนิดหนา ซึง่ประดษิฐโ์ดยโรงกลงึ จนในปจัจุบนั การบดอดัและบรรจุดนิ
ปืนดว้ยแรงไฮดรอลกิเป็นทีนิ่ยมกนัทัว่ไป ขณะเดยีวกนั การใชไ้ฮดรอลกินอกจากจะชว่ยทุน่แรงแลว้ ยงั
สามารถบดอดับรรจุไดเ้รว็กวา่ในอดตีมาก ทีส่าํคญั ชา่งบัง้ไฟสามารถทาํบัง้ไฟดว้ยคนๆ เดยีวได ้โดยไมต่อ้ง
มลีกูมอื 
 บัง้ไฟในยคุเลาพลาสลอน และอดัดว้ยแรงไฮดรอลกิ จงึเป็นสตูรทีล่งตวั ทัง้กระบวนการผลติไมต่อ้งใช้
แรงคนมาก ยน่ระยะเวลาในการผลติ ผลติไดจ้าํนวนมาก และบัง้ไฟขึน้ไดส้งูกวา่ยคุใดสมยัใดนบัแต่มบีัง้ไฟ 
โดยบัง้ไฟ “ทอ่ 2” หรอืบัง้ไฟทีท่าํจากทอ่ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 น้ิว สามารถทาํเวลาไดถ้งึ 900 วนิาท ีจาก
ทีบ่ ัง้ไฟในอดตีทาํเวลาไดเ้พยีง 30-40 วนิาทเีทา่นัน้  
 
 4) จากทางไกลถึงเหมบ 
  ขณะทีน่วตักรรมดา้นการทาํบัง้ไฟไดพ้ฒันาถงึขัน้สงูสดุ กเ็กดิสิง่ทีเ่กดิขึน้ควบคูไ่ปกบั
นวตักรรมการทาํบัง้ไฟ คอื กตกิาการพนนับัง้ไฟ ในอดตี การแขง่ขนับัง้ไฟถอืเอาระยะทางเป็นเกณฑ ์โดยบัง้
ไฟจะพุง่ไปในแนวราบขนานกบัพืน้ดนิ หากบัง้ไฟบัง้ใดพุง่ไปไดไ้กลทีส่ดุ ถอืวา่บัง้ไฟบัง้นัน้ชนะการแขง่ขนั  

ต่อมาเมือ่จาํนวนประชากรมมีากขึน้ จาํนวนบา้นเรอืนและเรอืกสวนไรน่ามคีวามหนาแน่นขึน้ เกณฑ์
การแขง่ขนับัง้ไฟจงึเปลีย่นมาเป็นแขง่ความสงู โดยใชก้ารจบัเวลาดว้ยนาฬกิา หากบัง้ไฟบัง้ใดทาํเวลาไดม้าก 
บัง้ไฟบัง้นัน้กช็นะการแขง่ขนั การวดัดว้ยเกณฑก์ารจบัเวลาทาํใหม้ผีูค้ดิประดษิฐบ์ัง้ไฟเพือ่ใหใ้ชเ้วลาลอยอยู่
ในทอ้งฟ้าไดน้านกเ็กดิขึน้ การพฒันาเลาบัง้ไฟจากไมไ้ผ ่มาเป็นเหลก็และทอ่พลาสลอน ในอกีดา้นหน่ึงกเ็พือ่
ยดืระยะเวลาใหบ้ัง้ไฟอยูบ่นทอ้งฟ้าไดน้านขึน้ นัน่เอง ถงึขนาดมผีูต้ดิรม่ชชูพี และตดิปีกใหบ้ัง้ไฟ 
 พฒันาการของการทาํบัง้ไฟถงึจุดสงูสดุอยูท่ีก่ารนําเอาทอ่พลาสลอนมาเป็นเลาบัง้ไฟ เกณฑก์าร
ตดัสนิกย็งัใชร้ะยะเวลาทีบ่ ัง้ไฟลอยอยูใ่นอากาศเป็นเกณฑ ์จงึทาํใหม้ผีูค้น้คดิวธิทีาํใหบ้ัง้ไฟลอยอยูใ่นอากาศ
ไดน้านอยูเ่ป็นระยะ สง่ผลใหก้ตกิาการพนนับัง้ไฟซบัซอ้นยิง่ขึน้ไปพรอ้มๆ กนัไป ดงัน้ี 

4.1) บัง้ไฟจงู  
  เกดิจากการใชเ้ลื่อยหัน่หวับัง้ไฟใหเ้ป็นรอยแยกไว ้เมือ่บัง้ไฟขึน้สูท่อ้งฟ้าแลว้ แรงของดนิปืน
จะยนัสว่นหวัใหข้าดหลุดออกจากตวับัง้ไฟ เรยีกวา่ “การสลดัหวั” แต่ชา่งบัง้ไฟกใ็ชเ้สน้ลวดผกูยดึหวับัง้ไฟไว้
กบัตวับัง้ไฟ เมือ่บัง้ไฟสลดัหวั จะทาํใหบ้ัง้ไฟมแีรงสง่จากทัง้ตวับัง้และสว่นหวั โดยสว่นหวัจะอยูด่า้นล่าง แลว้
ลากตวับัง้ใหล้อยตามขวาง เหมอืนถูกหวับัง้ไฟจงู จงึเรยีกวา่ “บัง้ไฟจงู” ซึง่วธิกีารน้ีทาํใหท้าํเวลาไดต้ัง้แต่ 
700 วนิาทขีึน้ไป 
  กติกา  

 การจบัเวลาเริม่จบัตัง้แต่บัง้ไฟทะยานขึน้จากฐานจุด จนตวับัง้ไฟตกกระทบพืน้ บัง้ไฟทีท่าํ
เวลาไดน้านถอืวา่ชนะ 
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4.2) บัง้ไฟสลดัหาง  
  ต่อมา ไดม้ผีูค้น้คดิวธิทีีจ่ะทาํใหบ้ัง้ไฟอยูใ่นอากาศไดน้าน โดยการหัน่สว่นโคนหางของบัง้ไฟ
ใหม้รีอยแยก เมือ่บัง้ไฟขึน้ถงึจุดสงูสดุสว่นหางกจ็ะถกูสลดัใหห้ลุดออกจากตวับัง้ไฟ สว่นหางซึง่มน้ํีาหนกัเบา
กวา่สว่นอื่นของตวับัง้ไฟกล็อยและรอ่นอยูใ่นอากาศไดน้านกวา่บัง้ไฟจงู ซึง่นําไปสูก่ารพถิพีถินัในการทาํสว่น
หาง โดยชา่งบัง้ไฟบางคนเหลาหางบัง้ไฟใหบ้างขนาดกระดาษ เพือ่ใหห้างรอ่นและลอยอยูใ่นอากาศหรอืตดิ
ลมบน และทาํใหท้าํเวลาไดน้านกวา่บัง้ไฟจงู ตัง้แต่ 900 วนิาทขีึน้ไป 
  กติกา  
  การจบัเวลาเริม่จบัตัง้แต่บัง้ไฟทะยานขึน้จากฐานจุด จนหางบัง้ไฟตกกระทบพืน้ 

 
4.3) บัง้ไฟเหมบ (นอนควํา่)  

  เน่ืองจากบัง้ไฟ 2 แบบแรกทาํเวลาสงูมาก สง่ผลกระทบต่อควิการจุดของบัง้ไฟบัง้ถดัไป และ
มบีอ่ยครัง้ทีบ่ ัง้ไฟหาย หมายถงึ บัง้ไฟหายไปจากการจบัตาของกรรมการจบัเวลา (เรดาร)์ เมือ่บัง้ไฟหาย 
วงการพนนักถ็อืวา่ จาว หรอืจุบ คอื เสมอกนั ไมม่กีารตดัสนิ และตอ้งคนืเงนิพนนักนั ทาํใหก้ระทบต่อวงการ
พนนัดว้ย จงึไดก้ลบัมาทาํบัง้ไฟแบบเดมิ คอื ไมม่กีารสลดัทัง้สว่นหวัหรอืสว่นหาง เรยีกวา่ “บัง้ไฟเหมบ” 
เหมบ หมายถงึ การนอนควํ่าหน้า เป็นการบอกลกัษณะของการลงของบัง้ไฟทีม่สีว่นประกอบเป็นบัง้ไฟครบ
ทุกสว่น แลว้รอ่นลงจากทอ้งฟ้าคลา้ยคนการนอนควํ่าหน้าลงสูพ่ืน้ ซึง่ทาํใหเ้วลาทีท่าํไดไ้มม่ากเหมอืนบัง้ไฟ 2 
แบบแรก หรอืไมเ่กนิ 450-500 วนิาท ี 
  กติกา 
  การจบัเวลาเริม่จบัตัง้แต่บัง้ไฟทะยานขึน้จากฐานจุด จนตวับัง้ไฟตกกระทบพืน้โดยมี
สว่นประกอบทัง้หวั ตวับัง้และหางบัง้ไฟครบ หากชิน้สว่นสว่นใดสว่นหน่ึงหลุดจากตวับัง้จะถอืวา่ จุบ หรอืจาว 
หรอืเสมอไมม่กีารได-้เสยี 

 
5) จากค้างบัง้ไฟถึงฐานจดุบัง้ไฟ  

  การพฒันาตวับัง้ไฟ ทัง้วสัดุทีใ่ชท้าํ และขนาดของตวับัง้ไฟ สง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงดา้น
ฐานจุดดว้ย ในอดตี ฐานจุดบัง้ไฟทาํดว้ยไม ้โดยวางพาดกบัตน้ไมใ้หญ่ เพือ่ใหต้น้ไมช้ว่ยคํ้ายนั มลีกัษณะเป็น
คา้งหรอืรา้น เชน่ คา้งพล ูเรยีกวา่ คา้งบัง้ไฟ หรอืฮา้น (รา้น) บัง้ไฟ   

ต่อมา มกีารทาํคา้งหรอืฮา้นบัง้ไฟโดยใชไ้มป้กักบัพืน้ดนิโดยไมอ่าศยัการวางพาดกบัตน้ไม ้เป็นคา้ง
หรอืฮา้นบัง้ไฟทีต่ ัง้อยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง ในระยะต่อมา เน่ืองจากมกีารผลติบัง้ไฟทีม่น้ํีาหนกัมาก เชน่ บัง้ไฟลา้น 
(1,200 ก.ก.) หรอืบัง้ไฟกอื (12,000 ก.ก.) ทาํใหค้า้งหรอืฮา้นบัง้ไฟไมส่ามารถทานน้ําหนกัและแรงสง่จากบัง้
ไฟได ้จงึมผีูนํ้าเอาเสาไฟฟ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็มาทาํเป็นคา้งและฮา้นบัง้ไฟ  

เมือ่มกีารผลติบัง้ไฟโดยใชท้อ่พลาสลอนเป็นเลาบัง้ไฟ ทาํใหบ้ัง้ไฟมน้ํีาหนกัเบา และขนาดบัง้ไฟก็
สมดุลกบัคา้งหรอืฮา้นทีส่รา้งรองรบับัง้ไฟแสน บัง้ไฟลา้น รวมถงึการจดัการแขง่ขนับัง้ไฟไดเ้ปลีย่นมอืจาก
คณะกรรมการหมูบ่า้นหรอืคุม้เป็น “ผูร้บัเหมา” หรอื “ผูจ้ดั” พรอ้มๆ กบัการเล่นการพนนัอยา่งเป็นลํ่าเป็นสนั 
ผูจ้ดัจงึสรา้งคา้งหรอืฮา้นบัง้ไฟใหม้ขีนาดทีพ่อเหมาะกบัขนาดบัง้ไฟพลาสลอน คอืสรา้งจากเหลก็ขนาดหน้า 3 
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(กวา้ง 3 น้ิว) สงูราว 2.5 เมตร มรีปูรา่งคลา้ยประตูฟุตบอล โดยเชื่อมโซ่จกัรยานยนตเ์ขา้กบัคานเหลก็เป็น
จุดๆ ราว 10 จุด เพือ่ใชโ้ซ่คลอ้งตวับัง้ไฟทีจ่ะจุดไมใ่หเ้อนเอยีง ขณะเดยีวกนั โซ่เหลก็กท็นทานต่อการถูกเผา
ไหมจ้ากบัง้ไฟ เรยีกวา่ “ฐานจุด” หรอื “ฐานจุดบัง้ไฟ” ซึง่สามารถจุดพรอ้มกนัทเีดยีวไดน้บัสบิบัง้ ทัง้น้ี เพือ่ให้
เอือ้ใหก้ารพนนับัง้ไฟทาํไดม้ากและถีข่ ึน้ 
 ปจัจุบนั ฐานจุดบัง้ไฟมกัมทีัง้สองประเภทควบคูก่นั โดยคา้งบัง้ไฟใชจุ้ดบัง้ไฟใหญ่ สว่นฐานจุดมไีว้
สาํหรบัจุดบัง้ไฟเลก็ 
 

2.1.4 ลกัษณะสาํคญัของบญุบัง้ไฟ จากอดีตถึงปัจจบุนั  
1) ลกัษณะสาํคญัของบญุบัง้ไฟ (ในอดีต) 

 จุดสาํคญัของบุญบัง้ไฟมอียู ่2 อยา่ง คอื 1) บัง้ไฟ และ 2) การแขง่ขนับัง้ไฟ หากไมม่บีัง้ไฟและการ
แขง่ขนัแลว้ กไ็มอ่าจเรยีกวา่บุญบัง้ไฟได ้เมื่อมกีารแขง่ขนัจงึทาํใหเ้กดิการขนัต่อกนัเองระหว่างชาวบา้น เพื่อ
ความสนุกตื่นเตน้ จากทีเ่ล่นกนัสนุกในรปูของการขนัต่อกก็ลายเป็นการเล่นการพนนั  

เน่ืองจากผูเ้ล่นไดใ้ชค้วามฉลาด ความชํานาญ เล่หเ์หลีย่ม ไหวพรบิและฝีมอื เพื่อการน้ี ไดม้กีาร
จดัทําบัง้ไฟโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการเล่นพนัน เช่น การจดัหาช่างบัง้ไฟทีม่ฝีีมอื การคน้คดิสูตรของดนิปืน 
ตลอดจนคน้คดิ ทดสอบทดลองวสัดุในการทําดนิปืน เช่น ไมท้ีใ่ชเ้ผาเอาถ่านเป็นส่วนผสมของดนิปืน เพื่อให้
เกดิความแรงยิง่ขึน้ กระทัง่ มกีารโกงในการจบัเวลาของกรรมการบัง้ไฟ หรอืลม้มวย ไดแ้ก่ ช่างบัง้ไฟรบัจา้ง
ทาํใหบ้ัง้ไฟไมไ่ดค้ะแนนตามทีเ่คยได ้เป็นตน้ 
 ในระยะตน้ๆ การจดับุญบัง้ไฟเป็นการหารายไดเ้พือ่ทาํนุบาํรงุพระศาสนา หมายถงึ การหารายไดเ้ขา้
วดัทีจ่ดังาน นอกจากการบรจิาคโดยทัว่ไปของผูม้จีติศรทัธาตามปกตขิองการทําบุญแลว้ วดัยงัมรีายไดจ้าก 
“คา่หาง” หมายถงึ คา่ลงทะเบยีนเพือ่นําบัง้ไฟเขา้จุดแขง่ขนั ผูท้ีจ่า่ยคา่ลงทะเบยีน คอื เจา้ของบัง้ไฟ    
           นอกจากน้ี วดัยงัมรีายไดอ้กีทางหน่ึงมาจากการ “เซิ้ง” โดยชาวบ้านจะจดัขบวนเซิ้งขึน้ เพื่อเรีย่ไร
เงนิเขา้วดั  ในบุญบัง้ไฟหน่ึงๆ มกัมขีบวนเซิง้มากกว่า 1 คณะ เมื่องานบุญคู่กบัการแขง่ขนัและมรีายได ้บุญ
บัง้ไฟจงึมคีวามโน้มเอยีงไปในทางแสวงหารายได ้นัน่หมายถงึมเีงนิทีแ่ฝงมากบัประเพณี และปจัจยัสาํคญัที่
เอือ้ใหม้กีารเล่นการพนันกนัอย่างกวา้งขวางและไม่รูส้กึผดิบาป กเ็น่ืองจากชาวอสีานถอืกนัว่า การเล่นการ
พนนั คอื การเล่นเพือ่ความสนุก เป็นสว่นหน่ึงของการเฉลมิฉลองการทาํบุญ ซึง่ถอืวา่เป็นการเล่นของผูใ้หญ่  
           บัง้ไฟ คนอีสานถือว่าเป็นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ ได้แก่ บัง้ไฟ เล่นตีกลองหาง กลองเส็ง เล่นว่าว 
หมากข่าง ขาโถกเถก หมากเสอืกินหมู ตีหมากขา้ว ส่วนของเล่นเด็กน้อย ได้แก่ หมากอี่  หมากหวัสบี้า  
หมากคลอ้งชา้ง  หมากลงิจบัหลกั  หมากเฮอืสว่ง หมากเสอืตบตูด (สาํเรงิ รปูสวย. 2553 : 46) 
 ดงันัน้ เมื่อหมดวาระของงานบุญ การเล่นพนันกเ็ลกิราไป ไม่ขอ้งแวะอกีต่อไป ถา้มกีารเล่นการพนัน
นอกเหนือจากระยะเวลาทีม่งีานบุญประเพณี หรอืเล่นไม่ยอมเลกิ จงึจะถอืว่าเป็นการพนัน เช่นเดยีวกบัการ
เล่นโบก โป ไฮโล ไพ่ ในบุญสงกรานต์ หรอืการเล่นไฮโล ไพ่ การละเล่นอื่นๆ ทีม่ที ัง้การพนันเอาเงนิ ดดีห ู
หรอืเขกเข่าใน “งนัเฮอืนด”ี หรอืงานศพ กไ็ม่ถอืว่าเป็นการเล่นพนัน และผูเ้ล่นกไ็ม่เรยีกว่า นักพนัน ดงันัน้ 
การเล่นพนนับัง้ไฟในวาระของบุญบัง้ไฟจงึถอืเป็นการเล่นเพือ่ความสนุก มใิชก่ารพนนัในความหมายของชาว
อสีาน   
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 2) ลกัษณะสาํคญัของบญุบัง้ไฟ (ในปัจจบุนั )  

 อาจกล่าวไดว้า่ ทุกฐานจุดบัง้ไฟในปจัจุบนัมกีารเล่นการพนนัในทุกฐาน ทัง้น้ี เน่ืองจากการจดับุญบัง้
ไฟตอ้งใชทุ้นทรพัยท์ีส่งู และมคีวามยุง่ยากในการบรหิารจดัการสาํหรบัผูท้ีไ่มส่นัทดัในการจดัการแขง่ขนับัง้
ไฟ อกีประการหน่ึง เน่ืองจากการทาํบัง้ไฟมกีารเปลีย่นแปลงดา้นนวตักรรมไปจากอดตีเป็นอยา่งมาก โดย
ความเปลีย่นแปลงดงักล่าว เป็นความเปลีย่นแปลงทีไ่ดจ้ากการคดิคน้ของคา่ยบัง้ไฟ โดยชาวบา้นไมม่สีว่น 
หรอืไมม่อีงคค์วามรูเ้ทา่กบัคา่ยบัง้ไฟ   

ขณะเดยีวกนั กท็าํบัง้ไฟแบบดัง้เดมิลา้สมยั กอปรกบัชา่งบัง้ไฟดัง้เดมิไดเ้สยีชวีติลง หรอืไมก่ส็งูอาย ุ
ปจัจุบนั จงึเหลอืชา่งบัง้ไฟทีเ่ป็นคนของคา่ยบัง้ไฟเทา่นัน้ ดงันัน้ เมื่อกระบวนการทาํบัง้ไฟตกอยูใ่นมอืของ
คา่ยบัง้ไฟ การจุดบัง้ไฟทุกฐานทุกหมูบ่า้นจงึตอ้งอาศยับัง้ไฟจากคา่ยบัง้ไฟ และคา่ยบัง้ไฟกม็แีฟนหรอืเซยีน
พนนัตดิตามไปทุกหนแหง่ ทาํใหก้ารแขง่ขนับัง้ไฟ ไมว่า่จะเป็นการแขง่ขนัของงานบุญ หรอืสนามหรอืบ่อนบัง้
ไฟ เป็นไปเพือ่การเล่นการพนนับัง้ไฟทัง้สิน้ 
 ความเปลีย่นแปลงน้ี ยงัรวมไปถงึการบรหิารจดัการของการจดัการแขง่ขนับัง้ไฟไปดว้ย การบรหิาร
จดัการโดยคณะกรรมการหมูบ่า้นไมส่ามารถตามทนักระบวนการจดุบัง้ไฟแขง่ขนั เพราะทุกการแขง่ขนัมกีาร
เล่นการพนนั ซึง่ตอ้งมเีล่หเ์หลีย่ม กลโกง (Trick) การจุดบัง้ไฟจงึเป็นไปเพือ่การพนนั โดยชาวบา้นเจา้ของ
งานบุญ หรอืคณะกรรมการหมูบ่า้นเป็นเพยีงผูช้มบัง้ไฟเทา่นัน้ และการต่อรอง การชงิไหวชงิพรบิ ทีม่ที ัง้การ
ดงึ การถ่วงเวลาขึน้ฐานจุดของบรรดาเซยีนพนนับัง้ไฟ ไดส้รา้งความเบื่อหน่ายใหแ้ก่ชาวบา้นอยา่งทีส่ดุ 
 การพนนับัง้ไฟทีม่อียูทุ่กฐาน นอกจากจะสรา้งความเบื่อหน่ายใหแ้ก่ชาวบา้นทีไ่มเ่ล่นการพนนัแลว้ 
ยงัสง่ผลกระทบต่อศรทัธาของชาวพทุธทีม่ต่ีอพระสงฆอ์กีดว้ย เน่ืองจากทุกฐานจุดบัง้ไฟมกัมพีระภกิษุทัง้ที่
เป็นเจา้ของคา่ย หรอืเจา้ของบัง้ไฟ และนกัพนนั ซึง่เล่นการพนนัอยา่งโจง่แจง้ ถงึขนาดทีผู่จ้ดัตอ้งประกาศ
ทางไมโครโฟนเพือ่ใหส้าํรวมโดยใหเ้ล่นพนนัในหมูพ่ระดว้ยกนั ไมค่วรเดนิเพน่พา่นออก “จบั” หรอืต่อรอง
ราคากบัฆราวาส โดยเฉพาะเซยีนพนนัผูห้ญงิ พฤตกิรรมอนัไมเ่หมาะสมของพระสงฆใ์นสนามบัง้ไฟทาํให้
บางจงัหวดัประกาศยกเลกิประเพณบีัง้ไฟทัง้จงัหวดั หรอืถา้จดัใหม้ตีอ้งไมม่กีารเล่นการพนนับัง้ไฟอยา่ง
เดด็ขาด (สมัภาษณ์. 17 มนีาคม 2555)  

การบรหิารจดัการแขง่ขนับัง้ไฟของงานบุญบัง้ไฟของชาวบา้นและคณะกรรมการหมูบ่า้น สว่นใหญ่ได้
มอบหมายใหเ้ป็นหน้าที่ของผูจ้ดั หรอืถูกเหมาช่วงโดยผูจ้ดั ยกเวน้ ในหมู่บา้นที่มชีาวบา้นมทีกัษะหรอืเคย
เป็นผูจ้ดัมาแลว้ กด็ําเนินไดเ้อง ซึง่มอียู่เป็นจํานวนน้อย ดงันัน้ รปูแบบของการจุดบัง้ไฟในปจัจุบนั จงึเป็น
รูปแบบเช่นเดียวกับการจัดการแข่งขนับัง้ไฟเพื่อการพนันในสนามบัง้ไฟทัว่ไป ที่ดําเนินการโดยผู้จ ัด 
 พธิกีรรมทางศาสนาซึ่งเคยเป็นแก่นของบุญบัง้ไฟไดแ้ยกส่วนไปดําเนินการในพืน้ทีท่ีท่ําบุญตาปกติ
ของทางวดั โดยไมข่ึน้ตรงต่อกนั ซึง่การจุดบัง้ไฟจะเริม่ขึน้จนกว่าพธิทีางศาสนาเสรจ็สิน้ และเมื่อเสรจ็สิน้ทาง
พธิกีรรม พระสงฆห์รอืชาวบา้นกไ็มม่สีว่นรว่มอกีต่อไป  

ส่วนร่วมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการการแข่งขนับัง้ไฟทีช่าวบา้นพอจะมอียู่บา้ง คอื การตัง้ด่านเกบ็ค่าผ่าน
ประตู ในกรณีทีผู่จ้ดัทีเ่ป็นชาวบา้นเอง เป็นการจดัเพื่อการกุศล หาเงนิเขา้วดั เช่น สนามบัง้ไฟบา้นหนองบวั
เงนิ ต.อบูมงุ เป็นตน้ 
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ในเขตอสีานตอนล่าง โดยเฉพาะในรศัมทีี่คาบเกี่ยวระหว่างจงัหวดัอุบลราชธานี ศรสีะเกษ สุรนิทร ์
ยโสธร การทําบุญบัง้ไฟ โดยเฉพาะการจุดบัง้ไฟถูกยกใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูจ้ดั ซึง่มกีารจดัแขง่ขนัและเล่นการ
พนนัอยา่งยิง่ใหญ่ เน่ืองจากผูจ้ดัเป็นทีนิ่ยมของเซยีนพนนับัง้ไฟ 
 

2.1.5 จดุเร่ิมต้นของการเล่นการพนันบัง้ไฟ  
 นอกจากความเชื่อทีอ่า้งองิจาก 2 ตํานาน คอื ตํานานวสัสะการเทพบุตร และตํานานพญาคนัคาก รบ
แถน แลว้ บุญบัง้ไฟยงัไดร้บัอทิธพิลจากวรรณกรรมเรื่อง ผาแดง-นางไอ ่ซึง่ในเรื่องกล่าวถงึการจดับุญบัง้ไฟ 
และการเล่นเดมิพนั ดงัน้ี เจา้ศรเีชยีงเชดิ หรอืพญาขอม เจา้เมอืงชทติานคร ไดป้า่วประกาศทา้แก่เมอืงต่างๆ 
วา่ ถา้หากบัง้ไฟผูใ้ดสามารถเอาชนะบัง้ไฟของตนได ้จะยกธดิาของตน คอื นางไอ ่ใหแ้ก่ผูน้ัน้ 
 
 ... “งานบัง้ไฟปีน้ีขา้ฯ จะมเีดมิพนัทีย่ ิง่ใหญ่ หากแมบ้ัง้ไฟใครขึน้สงูสดุจะไดก้รรมสทิธิใ์นตวัเอกองคไ์อ่
คาํไปทนัท”ี ... (สทุธา โสภากุล. 2547 : 37) 
 
 คาํประกาศดงักล่าวเขา้ลกัษณะ “ขนัต่อ” หมายถงึ การต่อรอง ซึง่ไดเ้สยีกนัโดยอาศยัเหตุการณ์ใน
อนาคตทีไ่มแ่น่นอนเป็นขอ้แพช้นะ ซึง่ต่างจาก “การพนนั” ซึง่หมายถงึ การเล่นเอาเงนิหรอืสิง่อื่น โดยอาศยั
ความฉลาด ความชาํนาญ เล่หเ์หลีย่ม ไหวพรบิและฝีมอื รวมทัง้โชคดว้ย(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2542)   

จะเหน็ไดว้า่ การขนัต่อบัง้ไฟมมีาตัง้แต่โบราณกาลแลว้ และต่อมา ทุกครัง้ทีม่กีารจุดบัง้ไฟ จงึมกัมผีู้
เดมิพนัหรอืขนัต่อกนัเสมอ จนเรยีกกนัตดิปากวา่ “แขง่บัง้ไฟ”  และบุญบัง้ไฟถอืไดว้า่เป็นบุญสดุทา้ยก่อนทีจ่ะ
เริม่ลงมอืไถหวา่นและปกัดาํ ซึง่เป็นงานหนกั  

ดงันัน้ ผูเ้ขา้รว่มงานจงึแสดงออกถงึความสนุกสนานอยา่งเตม็ทีเ่ป็นการสง่ทา้ย ทาํใหบ้รรยากาศของ
บุญบัง้ไฟใหเ้ป็นบุญของการกนิการเล่น จนมคีาํกล่าววา่ “เวลาเล่นเวลากนิ ตอ้งเล่นตอ้งกนิ”  

การเล่น จงึหมายรวมถงึการสรา้งความตื่นเตน้ดว้ยการเดมิพนับัง้ไฟ ซึง่เงนิเดมิพนัมาจากการ
รวบรวมจากหมูบ่า้นหรอืคุม้ เป็นการเดมิพนัทีไ่มห่วงัจะหารายได ้แต่เดมิพนัเพือ่สรา้งความตื่นเตน้ เงนิเดมิ
พนัเป็นเพยีงผลพลอยได ้เพราะเมือ่ไดเ้งนิเดมิพนักม็กัใชเ้ป็นคา่เลีย้งดกูนั  
 โดยพืน้ฐาน คนอสีานไมนิ่ยมเล่นการพนนั และยงัมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอคนทีเ่ล่นการพนนั ขนาดเรยีก
ขานนกัพนนัดว้ยคาํวา่ “ขี”้ นําหน้า เชน่เรยีกนกัพนนัโบกวา่ ขีโ้บก เรยีกนกัพนนัไพว่า่ ขีไ้พ ่หรอืเรยีกรวมๆ 
วา่ “ขีโ้บกขีไ้พ”่ เป็นตน้ นอกจากน้ี ในประมวลกฎหมายเก่าของอสีาน คอื ปาลกะธรรม ในบรรพทีว่า่ดว้ยผวั
เมยี ไดก้าํหนดวธิกีารคุมประพฤตขิองเขยไวใ้น ฮตีเขา้คองเขย โดยจาํแนกพฤตกิรรมอนัไมพ่งึประสงคข์อง 
(ลกู) เขยเป็น 8 ลกัษณะ ในทุกลกัษณะไดก้าํหนดระวางโทษไวต้ัง้แต่ขัน้ตํ่า คอื สัง่สอน ใหเ้รยีกเงนิ “เงนิตรา
เบีย้บาท” ใหย้กขนัดอกไมแ้ละเทยีนคูข่อสมมา (ขมา) ต่อเจา้โคตร สว่นลกัษณะที ่7 และ 8 ถอืวา่เป็นโทษขัน้
สงูสดุของคนเป็นเขย คอื “ขบัหนีเลยโลด” ซึง่เขยทีเ่ขา้ลกัษณะที ่7 คอื นกัการพนนั ดงับทบญัญตัวิา่  
 



23 
 

 ... วา่โตเป็นเชือ้เจา้แนวขนุ มลูมาสมสู ่มาอยูเ่ป็นเขยไดห้ลายปี ตัง้แต่ยากจน เสพสรุาเล่นไพแ่ทงโป 
เล่นเบีย้เสยีทนุของเก่า ปละเปล่าเฮอืนชาน ขบัหนีเลยโลด... (นิวฒัน์ พ.ศรสีวุรนนัท.์ 2539 : 303) 
 
 ทศันคตอินัเกีย่วแก่การดถูกูการเล่นการพนนัยงัพบในมหรสพจาํนวนมาก เชน่ หนงัประโมทยั หรอื
หนงัตะลุงอสีาน มกัยกเอาการเล่นการพนนัวา่นําไปสูค่วามฉิบหายและสญูเสยีเงนิทองเป็นทีส่ดุ ทัง้น้ี เพือ่
ปลกูฝงัและสัง่สอนมใิหผู้ค้นเล่นการพนนั ดงัคาํสาปแชง่ในการเล่นโบกจากหนงัประโมทยัคณะ ช. ถนอมรุง่
วเิศษศลิป์ บา้นหนองขมุดนิ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ทีม่ผีูบ้นัทกึเสยีงไว ้ดงัน้ี 
 
 ... บัง้ขอ่หล่อ กวา้ง 3 น้ิว ยาว 3 น้ิว ใน (เมด็) หมากขาม 2 ผา่ออกเป็น 4 เฮด็ตะรางๆ คุก... 
ตะรางๆ ตะรางๆ คุก... (ซดีบีนัทกึการแสดงชุด Forgotten Lam Genres โดยเจรญิชยั ชนไพโรจน์) 
 ภายหลงัการใชแ้ผนพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิและแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ทาํใหม้กีารอพยพแรงงานจากชนบทเขา้สูส่ว่นกลาง และภาคอุตสาหกรรม การจากชนบทเขา้สูส่งัคมเมอืงและ
บรรยากาศในสถานประกอบการ ตลอดจน การขายแรงงานในต่างประเทศ ไดท้าํใหช้าวชนบทรบัเอาวถิจีาก
การทาํงานเขา้ไปสูห่มูบ่า้นเมือ่เลกิใชแ้รงงานทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้กดิปญัหาแทรกซอ้นขึน้ในหมูบ่า้น ไดแ้ก่ การ
เล่นการพนนัและดื่มสรุา   

ดงักรณหีมูบ่า้น ดงดนิ (ชื่อสมมต)ิ จ.อุดรธานี ซึง่เป็นหมบูา้นขนาดใหญ่และเก่าแก่ขนาดมากกวา่ 
800 หลงัคาเรอืน และมกีารอพยพเขา้กรงุเทพฯ ตัง้แต่ก่อนแผนพฒันาฯ เพราะมพีระจากหมูบ่า้นเขา้ไปเป็น
เจา้คณะของวดัในกรงุเทพฯ  

จากนัน้กเ็ขา้ทาํงานในฐานทพัสหรฐัฯ ที ่จ.อุดรธานีแบบยกหมูบ่า้น และเมือ่มตีําแหน่งงานใน
ตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะซาอุด ิอารเบยี คนจากหมูบ่า้นดงักล่าวกไ็ปใชแ้รงงานในต่างประเทศแบบยก
หมูบ่า้นเชน่กนั  

เมือ่ตลาดงานในตะวนัออกกลางและอื่นๆ วายลง พรอ้มๆ กบัถูกหลอกลวงตม้ตุ๋นจากบรษิทัจดัหา
งานไปต่างประเทศ ชาวบา้นจากหมูบ่า้นดงักล่าวกก็ลบัไปใชแ้รงงานในกรงุเทพฯ และในจงัหวดัภาค
ตะวนัออก โดยทาํงานแบบเหมาจา่ย ดว้ยการเหมาชว่งงานจากบรษิทัทีป่ระมลูงานได ้  

เมือ่คา่ครองชพีถบีตวัสงูขึน้ จนเกนิกวา่คา่แรงทีไ่ดร้บัแรงงานเหล่าน้ีจงึอพยพกลบับา้น กอปรกบัอายุ
มากขึน้ และสงัขารโรยรา กลบัปรากฏวา่ ในหมูบ่า้นมกีารเล่นการพนนัอยา่งทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อน พรอ้มๆ กบั
การดื่มสรุาและมคีนตดิสรุา ดงัรายงานการสาํรวจขององคก์รพฒันาเอกชน พบวา่  
 
 ... การพนนัในหมูบ่า้นมทีัง้บ่อนไฮโล จาํนวน 6 บ่อน โดยเล่นกนัทกุวนั ตัง้แต่ 13.00-18.00 น. เล่น
ตอนประมาณ หรอืแลว้แต่ลกูขาพอใจทีจ่ะเลกิ โดยไมต่อ้งกลวัตํารวจ เพราะจา่ยใหต้ํารวจทุกวนั  

นอกจากน้ียงัมโีต๊ะสนุกเกอรจ์าํนวน 2 แหง่ ซึง่ถูกจบักุมและเปิดใหม ่บ่อนไพไ่พร่มัมี ่ไพป่ระสมสบิ 
ไพเ่ลอืด (กบดาํกบแดง) ไพต่กีัก๊ มกีารลกัลอบเล่นอยูต่ามบา้นเรอืนทัว่ไป การพนนัมวยตู ้มบีอ่นอยู ่1 แหง่ 
การพนนัไก่ชน-ปลากดั 1 แหง่ ตูเ้กมส ์เล่นทัง้เดก็และผูใ้หญ่) เป็นตูห้ยอดเหรยีญ ครัง้ละ 5 บาท ไมจ่าํกดั
จาํนวนเงนิ เหมอืนเครือ่ง slot machine โดยมคีนนําตูม้าลงให ้ซึง่น่าจะเป็นคนของตํารวจ เจา้ของบา้นจะ
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ไดร้บัคา่ตัง้ตูโ้ดยหกัจากรายไดร้อ้ยละ 20 และคา่ไฟฟ้าตกเดอืนละประมาณ 2,000  บาท รา้นเกมส์
คอมพวิเตอรม์จีาํนวน 4 รา้น เป็นตูอ้อนไลน์ 2 รา้น การพนนัเปตอง มอียูทุ่กคุม้ประมาณ 10 คุม้ แต่ละแหง่มี
ผูเ้ล่นประมาณ 50 คน การพนนัโบก มเีล่นเฉพาะในงานศพและชว่งสงกรานต ์... 
 
 การอพยพแรงงานเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหส้ภาพการณ์ของเล่นการพนนัในภาคอสีานมมีากขึน้ ฐาน
ของผูเ้ล่นกวา้งขึน้ อกีทัง้การกระจายตวัของการเล่นการพนนัในภาคอสีานมมีากขึน้ ทาํใหเ้ป็นฐานรองรบัการ
เล่นการพนนับัง้ไฟ และเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหก้ารเลน่การพนนับัง้ไฟไดร้บัความนิยม และมจีาํนวนผูเ้ล่นเป็น
จาํนวนมาก เพราะการพนนักลายเป็นเรือ่งปกต ิเพราะถงึไมม่กีารพนนับัง้ไฟกม็กีารเล่นการพนนัอยูต่าม
หมูบ่า้นเป็นพืน้ฐานอยูแ่ลว้ 
 จากกรอบของฮตี 12 ได้กําหนดให้จดังานบุญขึ้นในทุกเดอืน โดยถือเป็นจารตีประเพณีอนัดงีาม 
หมู่บา้นใดหากสามารถจดังานบุญไดค้รบทัง้ 12 บุญ หรอื 12 เดอืนในปีหน่ึงๆ ถอืไดว้่าชาวบา้นในหมู่บา้นมี
ความสามคัค ีร่วมแรงร่วมใจ เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ยดึถือตามประเพณีได้ครบถ้วน  
ขณะเดยีวกนั กม็หีมูบ่า้นจาํนวนน้อยทีไ่มส่ามารถจดังานบุญไดค้รบทัง้ 12 เดอืน   

ทัง้น้ี อาจเน่ืองจากเป็นหมู่บา้นเลก็ จงึขาดทุนทรพัยใ์นการจดังาน โดยเฉพาะบุญบัง้ไฟ แต่กระนัน้ 
หมูบ่า้นเหล่าน้ีกย็งัพยายามทีจ่ะจดังานบุญใหไ้ด ้โดยจดัปีเวน้ปี หรอื 2-3 ปีต่อ 1 ครัง้ เป็นตน้  

 
 ดว้ยกรอบเวลาในการจดับุญบัง้ไฟกาํหนดใหจ้ดัไดเ้ฉพาะในเดอืน 6 ไดท้าํใหเ้กดิปรากฏการณ์ ดงัน้ี 

 
๑. เกดิการกระจุกตวัของบุญบัง้ไฟ จากจํานวนหมูบ่า้นในภาคอสีาน และจํานวนบัง้ไฟทีม่มีาก 

รวมทัง้มกีารจุดบัง้ไฟกนัในแต่ละครัง้ตอ้งจุดอยูห่ลายวนั ทาํใหใ้นช่วงเดอืน 6 (พฤษภาคม) จงึมบุีญบัง้ไฟ มี
การจุดบัง้ไฟทุกวนั และสว่นใหญ่กม็กีารจดังานบุญบัง้ไฟตรงกนั 

๒. เกดิการขยายเวลาการจุดบัง้ไฟและการเล่นพนันบัง้ไฟจนเลยไปถงึเดอืนอื่น ทัง้เดอืนก่อน
หน้าและเดือนหลงั นวตักรรมบัง้ไฟ ที่มกีารใช้เครื่องทุ่นแรงในการผลิต ทําให้สามารถผลิตบัง้ไฟได้เป็น
จํานวนมาก บัง้ไฟที่ทําจากท่อพวีซีมีน้ํีาหนักเบา สามารถถอดประกอบหรอืเคลื่อนยา้ยไดง้่าย รวมทัง้การ
เกดิขึน้ของผูจ้ดั และผูเ้หมาชว่ง ทาํใหเ้กดิการขยายเวลาเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จนกระทัง่ มกีารจุดบัง้ไฟกนัตลอดทัง้
ปี โดยเฉพาะบัง้ไฟเลก็ 

 
 การจดัการแขง่ขนัทีถ่ีข่ ึน้ หมายถงึ การเพิม่พนูขึน้รายไดข้องผูจ้ดั ในอกีทางหน่ึง การจดัแขง่บัง้ไฟที่
ถีข่ ึน้ ถอืเป็นโรงเรยีนสอนวชิาชพีใหแ้ก่ทุกสาขา เชน่ ฝึกหดัการเป็นผูจ้ดั ฝึกฝนการเป็นเรดาร ์ฝึกฝีมอืในการ
เป็นช่างบัง้ไฟ และฝึกการกา้วขึน้เป็นเซยีนพนัน เป็นตน้ เมื่อการจดัแขง่บัง้ไฟเป็นแหล่งเพาะและขยายฐาน
ของบุคลากรในวงการพนันบัง้ไฟ ถอืเป็นการสรา้งความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่ผูจ้ดั จํานวนคนทีเ่ขา้ร่วมการ
แขง่ขนั คอื รายไดห้ลกัของผูจ้ดั ผา่นการเกบ็บตัรผา่นประตู หรอืคา่จอดรถ  
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2.1.6 รปูแบบการเล่นพนันบัง้ไฟ จากอดีตถึงปัจจบุนั  
 การเล่นการพนนับัง้ไฟในยคุตน้ เริม่จากคูแ่ขง่ขนันําเอาบัง้ไฟของตนมา “เปรยีบ” กนัอยา่งนกัมวย 
แต่ภาษาบัง้ไฟเรยีกวา่ “ประกบหาง” คอื การดขูนาดของบัง้ไฟ หากเหน็วา่มขีนาดใกลเ้คยีงกนั กต็กลง
แขง่ขนักนั เกณฑก์ารตดัสนิแพ-้ชนะอยูท่ีบ่ ัง้ไฟทีพุ่ง่ไปไดร้ะยะทางไกลกวา่ ถอืเป็นฝา่ยชนะ   

ทัง้น้ี เน่ืองจากชุมชนอสีานมกัตัง้อยูบ่นทีส่งู ทีล่าดตํ่าลงไปเป็นทุง่นา ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่เีน้ือทีก่วา้งขวาง 
เมือ่บา้นเรอืนยงัไมข่ยายรกุสูท่ีล่าดตํ่าอยา่งในปจัจุบนั จงึสามารถแขง่บัง้ไฟโดยใชร้ะยะทางเป็นเกณฑไ์ด ้อกี
ทัง้ตวับัง้ไฟยงัใชว้สัดุเป็นทอ่เหลก็ ซึง่มน้ํีาหนกัมาก ทาํใหบ้ัง้ไฟพุง่ไปไดใ้นระยะใกล ้แต่ในปจัจุบนั บา้นเรอืน
ในชุมชนขยายใหญ่ขึน้ ทาํใหพ้ืน้ทีข่องทุง่นาซึง่เป็นบรเิวณตัง้ “ฮา้นบัง้ไฟ” หรอืฐานจุดลดน้อยลงดว้ย บัง้ไฟ
เลาเหลก็อยา่งเก่าจงึไมม่คีวามปลอดภยัเพยีงพอ เกดิอุบตัเิหตุจากการจุดบัง้ไฟบ่อยครัง้ มทีัง้บัง้ไฟตกใสค่น
และตกถูกบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั วงการพนนัจงึเปลีย่นเกณฑม์าใชก้ารจบัเวลา หากบัง้ใดขึน้ไดส้งู หรอืทาํเวลา
ไดม้ากกวา่ กเ็ป็นผูช้นะ 
 ขณะเดยีวกนั อุตสาหกรรมทอ่น้ํากไ็ดพ้ฒันาจากทอ่เหลก็มาเป็นทอ่พวีซี ี(PVC – polyvinyl chloride) 
สง่ผลใหว้งการการประดษิฐบ์ัง้ไฟเปลีย่นไปใชว้สัดุชนิดใหมต่ามไปดว้ย และบัง้ไฟเลาพวีซีกีไ็ดส้รา้งมติใิหม่
ใหแ้ก่วงการ คอื ไดบ้ัง้ไฟทีม่น้ํีาหนกัเบา แต่เหนียวคงทน แมแ้ตกระเบดิกไ็มเ่ป็นแฉกคมเหมอืนทอ่เหลก็ เมือ่
ตกลงมาจากทีส่งูกไ็มเ่ป็นอนัตรายมาก เพราะมน้ํีาหนกัเบา   

และอกีประการหน่ึง ความเบาทีท่าํใหบ้ัง้ไฟรอ่นปลวิไปตามสายลม ทาํใหท้าํเวลาไดส้งูกวา่บัง้ไฟเลา
เหลก็อยา่งมาก เชน่ บัง้ไฟเลาเหลก็ ไดอ้ยา่งสงูเพยีง 20 วนิาท ีแต่บัง้ไฟเลาพลาสลอนทาํเวลาไดถ้งึ 160 
วนิาทขีึน้ไป (สมัภาษณ์. 13 กุมภาพนัธ ์2555) 
 การเปลีย่นตวับัง้ไฟจากทอ่เหลก็มาเป็นทอ่พลาสลอน นอกจากจะเป็นนวตักรรมใหมส่าํหรบัวงการทาํ
บัง้ไฟแลว้ ขณะเดยีวกนั ทางดา้นวงพนนักพ็ฒันารปูแบบขึน้เป็นการพนนัเตม็ตวั และมกีารปรบัเปลีย่น
กฎเกณฑใ์นการได-้เสยี จนถอืไดว้า่ เป็นนิมติใหมส่าํหรบัวงการพนนับัง้ไฟดว้ยเชน่กนั 
 การทาํเวลาไดม้ากของบัง้ไฟพลาสลอน และการประกบหางประสบความยุง่ยาก เพราะตอ้งใช้
เวลานานกวา่จะประกบคูไ่ด ้เซยีนบัง้ไฟจงึปรบัเปลีย่นกฎและกตกิาการเล่นพนนับัง้ไฟ และการเดมิพนัดว้ย
การประกบหางจงึคอ่ยๆ หมดไป   

ในปจัจุบนั เซยีนบัง้ไฟเริม่การเดมิพนัได-้เสยีดว้ยการ “เปิดเวลาหน้าฐาน” ผูร้เิริม่เป็นนกัพนนัจาก
จงัหวดัศรสีะเกษ  (สมัภาษณ์. 7 กุมภาพนัธ ์2555)  
 เวลาทีเ่ปิดหน้าฐาน เป็นการตัง้ตวัเลขเป็นวนิาท ี เป็นตวัเลขทีค่าดการณ์วา่จะเป็นเวลาทีบ่ ัง้ไฟจะทาํ
เวลาได ้ ตวัเลขน้ีเป็นตวัเลขตัง้ตน้ หรอืตวัเลขสมมตทิีต่ ัง้ขึน้เพือ่การต่อรอง ตวัเลขดงักล่าวมาจากเวลาของ
คา่ยบัง้ไฟทีท่าํเอาไวล้่าสดุ หรอื “ฟอรม์ล่าสดุ” การเปิดเวลาหน้าฐาน หรอืทีเ่ซยีนบัง้ไฟเรยีกวา่ “เปิดหน้า
ฐาน” หรอื “เปิดหน้า” ถูกกาํหนดโดยผูจ้ดั ซึง่ไดต้กลงกบัเซยีนพนนัทีเ่รยีกวา่ “เซยีนยัง้”  
 เซยีนยัง้ คอื เซยีนทีพ่นนัวา่ บัง้ไฟจะทาํเวลาไดเ้ทา่กบัหรอืตํ่ากวา่เวลาเปิดหน้าฐาน เพือ่ใหเ้ซยีนที่
เรยีกวา่ “เซยีนไล่” คอื เซยีนทีพ่นนัวา่ บัง้ไฟจะตอ้งขึน้ทาํเวลาไดม้ากกวา่เวลาเปิดหน้าฐาน ซึง่ฝา่ยทีม่คีวาม
เสีย่งสงู คอื เซยีนไล่ เพราะแน่นอนวา่ เซยีนยัง้ทีเ่ป็นผูต้ ัง้เวลามกัตัง้ใหส้งูเขา้ไว ้เพือ่ไมใ่หบ้ัง้ไฟทาํเวลาไดถ้งึ
เวลาเปิดหน้าฐาน เพือ่ตนจะไดเ้ป็นฝา่ยชนะพนนั   



26 
 

ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่ง จงึมกีารตกลง “ราคาลาก” กนั หมายถงึ การกาํหนดชว่งเวลาทีส่งูกวา่เวลา
เปิดหน้าฐาน เชน่ ราคาเปิดหน้าฐาน 100 (วนิาท)ี กก็าํหนด “ราคาลาก” เป็น 101-110 เป็นตน้ ซึง่หากบัง้ไฟ
ทีพ่นนัทาํเวลาอยูใ่นชว่งเวลาดงักล่าว จะไมม่กีารได-้เสยี คอื “จุบ” หรอื “จาว” หมายถงึ เสมอกนั ไมไ่ด ้ ไม่
เสยี ตอ้งคนืเงนิพนนักนั  
  

2.1.7 ประเภทบัง้ไฟท่ีเล่นในปัจจบุนั 
 บัง้ไฟทีใ่ชเ้ล่นในปจัจุบนั จาํแนกได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 1) บัง้ไฟเลก็ ไดแ้ก่ บัง้ไฟทีเ่ลา (ตวับัง้) มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางตัง้แต่ 1 – 3 น้ิว ราคาซือ้ขายอยู่
ระหวา่ง 1,500-3,000 บาท 
 2) บัง้ไฟใหญ่ ไดแ้ก่ บัง้ไฟทีเ่ลามมีขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางตัง้แต่ 4-5-6 น้ิว เรยีกวา่ บัง้ไฟหมืน่ และ 
บัง้ไฟแสน ตามลาํดบั ราคา บัง้ไฟหมืน่ ขนาด 4 น้ิว อยูท่ี ่10,000 บาท สว่นบัง้ไฟแสน ขนาด 5 น้ิว ราคา 
13,000 บาท บัง้ไฟแสน ขนาด 6 น้ิว ราคา 20,000 บาท  
 3) บัง้ไฟพเิศษ ไดแ้ก่ บัง้ไฟทีเ่ลามเีสน้ผา่ศนูยก์ลางตัง้แต่ 8-10 น้ิวขึน้ไป เรยีกวา่ บัง้ไฟลา้น และบัง้
ไฟกอื (สบิลา้น) ตามลาํดบั ราคาบัง้ไฟลา้น ขนาด 8 น้ิว ราคา 35,000 บาท สว่นบัง้ไฟกอืเพิม่เป็นสองเทา่ 
บัง้ไฟพเิศษ  
 
 ขนาดของบัง้ไฟกบัการเล่นการพนนั 
 บัง้ไฟเลก็ นิยมเล่นอยูท่างอสีานเหนือ เน่ืองจากอสีานเหนือมพีืน้ทีข่นาดเลก็ เพราะชุมชนหนาแน่น 
บัง้ไฟเลก็เมือ่ตกมกัไมเ่ป็นอนัตราย  
 บัง้ไฟใหญ่ นิยมเล่นในแถบอสีานใต ้เพราะมพีืน้ทีข่นาดใหญ่ โดยเฉพาะจงัหวดัทีอ่ยูต่ดิแมน้ํ่ามลูและ
ช ีซึง่มปีา่บุ่งปา่ทามกวา้งใหญ่ และไมม่บีา้นเรอืนผูค้น 
 บัง้ไฟพเิศษ สว่นใหญ่มกัมเีป็นบัง้ไฟลา้น สาํหรบังานบุญทีต่อ้งการแสดงความยิง่ใหญ่ของงานกม็ ีบัง้
ไฟกอื มไีวเ้พือ่หวงัผลการประชาสมัพนัธแ์ละใชจุ้ดเรยีกผูช้ม แต่แมจ้ะเป็นบัง้ไฟที ่“จุดโชว”์ เพือ่ “เรยีกแขก” 
แต่กย็งัมกีารเล่นพนนั เพราะมกีารจบัเวลา 
 บัง้ไฟ กบัวฒันธรรม  
 ขนาดของบัง้ไฟเป็นสิง่หน่ึงทีส่ะทอ้นทศันคตทิางวฒันธรรมของชาวบา้น ทีนิ่ยมความยิง่ใหญ่อลงัการ 
ขนาดความใหญ่ของบัง้ไฟจงึมผีลต่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหเ้ป็นทีส่นใจ และดงึดดูใจผูช้มได้
มากกวา่งานบุญบัง้ไฟทีไ่มม่บีัง้ไฟใหญ่ ถอืเป็นจุดขาย หรอืจุดพเิศษของงาน ชาวบา้นจงึขวนขวายในอนัทีจ่ะ
หาบัง้ไฟขนาดใหญ่มาเป็นจุดดงึดดู ซึง่ตอ้งใชทุ้นมาก โดยบัง้ไฟลา้น (ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8 น้ิว ราคาใน
พืน้ที ่หมายถงึ อยูใ่กลค้า่ยบัง้ไฟอยูท่ี ่35,000 บาท หากอยูไ่กลออกไปจะมกีารบวกคา่ขนสง่เพิม่ + คา่ขนสง่ 
ความอลงัการไมไ่ดอ้ยูท่ีข่นาดทีใ่หญ่โตของบัง้ไฟเทา่นัน้ แมใ้นเวลานําบัง้ไฟเขา้สูฐ่านจุดกม็คีวามยิง่ใหญ่และ
ตระการตา เน่ืองจากการนําบัง้ไฟขึน้ตอ้งใชร้อกชกั ตอ้งใชท้มีงานทีช่าํนาญงานจาํนวนมาก คา่ยบัง้ไฟใหญ่จงึ
ออกแบบเสือ้ สว่นใหญ่เป็นเสือ้ยดืสสีด และมตีวัหนงัสอืบอกชื่อคา่ย เพือ่ใหผู้ค้นไดจ้ดจาํ  ความยิง่ใหญ่และ
อลงัการอนัเป็นจุดสงูสดุของบัง้ไฟใหญ่ คอื ชว่งเวลาจุด กรรมการหน้าฐานจะประกาศเตอืนใหผู้ช้มออกหา่ง
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จากฐานจุด บรรดาเซยีนหน้าฐานกจ็ะวิง่หลบ ปล่อยพืน้ทีห่น้าฐานเป็นพืน้ทีว่า่ง เมือ่จุดชนวนและไฟตดิดนิปืน
ในตวับัง้จะมคีวนัไฟพวยพุง่ออกจากตวับัง้ไฟจนมดืฟ้ามวัดนิ ผูท้ีถู่กควนัจะรูส้กึแสบตาเพราะเป็นไอละออง
ของดนิปืน ในชว่งทีค่วนัปกคลุมจนไมส่ามารถมองเหน็กนัได ้จะเป็นชว่งทีต่ื่นเตน้ทีส่ดุ จนเมือ่แสงไฟสแีดง
เพลงิพลุ่งออกจากถงึจุด บัง้ไฟกท็ะยานออกตวั โดยมเีสยีงกระชากตะปทูีใ่ชต้อกตรงึหางบัง้ไฟกบัฐานจุดจน
หลุดเป็นอสิระ แลว้กพ็ุง่สูท่อ้งฟ้า ถอืเป็นความประทบัใจของผูช้มบัง้ไฟ และเมือ่งานบุญสิน้สดุ มกัมเีสยีง
วพิากษว์จิารณ์ เล่าขานถงึบัง้ไฟลา้น บัง้ไฟกอืกนันานนบัเดอืน เพยีงชื่อเรยีก “บัง้ไฟกอื” กส็รา้งความสนใจ
ไดแ้ลว้ เน่ืองจากงนุงงกบัคาํวา่ “กอื” วา่เป็นจาํนวนนบัเทา่ใดกนัแน่ 
  

 บัง้ไฟเสีย่งทาย  
การจุดบัง้ไฟ ถอืวา่เป็นการสรา้งความแตกตื่น เพราะก่อใหเ้กดิเสยีงดงั มกีารลุกไหมข้องไฟ  

อาจมกีารระเบดิ บัง้ไฟอาจวิง่ชน หรอืตกใสบ่า้นเรอืนและเกดิเพลงิไหม ้ดงันัน้ การจุดบัง้ไฟนอกฤดกูาล หรอื
นอกเดอืน 6 จงึถอืเป็นการไมส่มควร เปรยีบเทยีบไดก้บัการเล่นสาดน้ําแบบสงกรานตใ์นเดอืนอื่นๆ 
โดยเฉพาะฤดหูนาว หรอืทอดกฐนินอกเดอืน 12 ซึง่ถอืวา่เป็นการผดิกาลเทศะอยา่งรา้ยแรง การจุดบัง้ไฟนอก
ฤดกูาลมขีอ้ยกเวน้เพยีงกรณเีดยีว คอื การจุดบัง้ไฟเพือ่การเสีย่งทาย 

การจุดบัง้ไฟเพือ่การเสีย่งทายมขีึน้โดยไมจ่าํกดัเวลา บัง้ไฟเสีย่งทายสว่นใหญ่เป็นบัง้เลก็ 
เน่ืองจากหน้าทีข่องบัง้ไฟเสีย่งทาย คอื การทาํนายอนาคตวา่จะเป็นไปตามทีเ่สีย่งหรอืไม ่เมือ่บัง้ไฟมขีนาด
เลก็ การจุดบัง้ไฟจงึสามารถจุดไดทุ้กเวลา และสถานทีท่ีส่ะดวก ไมจ่าํเป็นตอ้งจุดทีค่า้งหรอืฮา้นบัง้ไฟ หรอื
ฐานจุดบัง้ไฟเทา่นัน้ 
  การเสีย่งทายโดยการจุดบัง้ไฟมอียู ่3 อยา่ง คอื  
  1) เสีย่งคน หมายถงึ เสีย่งเกีย่วกบัคน เชน่ เสีย่งวา่ นาย ก. จะสอบเขา้ทาํงานไดห้รอืไม ่ถา้
จะสอบได ้ขอใหบ้ัง้ไฟขึน้ แต่ถา้จะสอบไมไ่ด ้ขอใหบ้ัง้ไฟไมข่ึน้ เป็นตน้  
  2) เสีย่งสตัว ์หมายถงึ เสีย่งเกีย่วกบัสตัว ์สว่นใหญ่เป็นสตัวพ์าหนะทีใ่ชใ้นงานเกษตรกรรม 
เชน่ ววัและควาย เชน่ เสีย่งวา่ควายจะหายปว่ยหรอืไม ่ 
  3) เสีย่งฟ้าฝน หมายถงึ เสีย่งวา่ฝนฟ้าจะตกตอ้งตามฤดกูาลหรอืไม ่เชน่ ถา้ฝนจะด ีขอใหบ้ัง้
ไฟขึน้ ถา้ฝนจะแลง้ ขอใหบ้ัง้ไฟไมข่ึน้ เป็นตน้ 
 

2.1.8 การใช้บญุบัง้ไฟเป็นศนูยร์วมของผูค้นในปัจจบุนั 
จากอดตีทีบุ่ญบัง้ไฟตอ้งจดัในเดอืน 6 (พฤษภาคม) อนัเป็นชว่งทีจ่ะเขา้สูฤ่ดปูกัดาํ ซึง่ถอืวา่

เป็นงานหลกั และเป็นชว่งทีช่าวนาตอ้งหยดุกจิกรรมสนุกสนานเป็นเวลาถงึ 5 เดอืน จนถงึเดอืน 11 ซึง่เป็น
ชว่งบุญออกพรรษา และเสรจ็สิน้การเกบ็เกีย่ว บรรยากาศแหง่ความสนุกสนานจงึจะกลบัมาอกีครัง้หน่ึง 
ดงันัน้ บุญบัง้ไฟจงึเป็นบุญทีช่าวนาตอ้งสนุกอยา่งเตม็ที ่จนเรยีกวา่ ถงึ “เวลาเล่น เวลากนิ” และในอดตี ทุก
หมูบ่า้นทีท่าํบุญจงึตอ้งหมกัเหลา้สาโท เพือ่ใชใ้นการดื่มกนิและเลีย้งแขก ขณะทีบ่รรยากาศงานบุญกวา่จะถงึ
จุดสาํคญั คอื การจุดบัง้ไฟนัน้ จะมกีจิกรรมประกอบงานบุญเป็นจาํนวนมาก เชน่ การเซิง้ วตัถุประสงคค์อื
การเรีย่ไรเงนิเพือ่นํามาซือ้สรุาอาหารดื่มกนิ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มขบวนจะตอ้งแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ขาดวิน่ และทาหน้า
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ใหด้าํดว้ยดนิปืน เป็นเครือ่งหมายถงึการเตรยีมพรอ้มในการรว่มสนุกแบบหลุดโลก นอกจากน้ี ในขบวนมกัมี
ผูท้าํหุน่หญงิ-ชายทาํการเสพสงัวาส อยา่งโจง่แจง้ และถอืเป็นจุดสรา้งความสนุกสนาน การสรา้งบรรยากาศที่
สือ่ไปในเชงิสงัวาส (Erotic) ยงัมทีีโ่จง่แจง้มากกวา่น้ี ไดแ้ก่การใชจ้อบเสยีมสบัดนิบรเิวณทางแพรง่ในหมูบ่า้น 
โดยทาํเป็นภาพผูห้ญงิเปลอืยเหน็อวยัวะเพศอยูทุ่กแพรง่ ซึง่การแสดงออกเชงิสงัวาสมผีูอ้ธบิายวา่ สือ่ใหเ้หน็
ถงึความอุดมสมบรูณ์ทางการเกษตร และทีส่าํคญั ในการจุดบัง้ไฟ นอกจากจะกนิดื่มจนเมามายแลว้ เมือ่บัง้
ไฟของชา่งบัง้ไฟไมข่ึน้ หมายถงึ อาจแตกระเบดิ หรอื “ซุ” คาฐานจุด พน่ไฟจากการเผาผลาญดนิปืน แต่ไม่
สามารถพุง่ทะยานขึน้ได ้ชา่งผูน้ัน้จะถูกกลุ่มคนกลุ่มใดกไ็ดจ้บัโยนโคลน และถูกพอกดว้ยตมเลนตามหน้าตา
เน้ือตวั เสยีงแผดของบัง้ไฟก่อนทะยานสูท่อ้งฟ้า เสยีงขบัเซิง้ เสยีงหยอกลอ้ เสยีงโยนกนัลงโคลน ทัง้หมดน้ี 
คอื การแสดงออกถงึความสนุกสนานอยา่งเตม็ที ่

ในปจัจุบนั บุญบัง้ไฟไมไ่ดเ้ป็นศนูยร์วมของผูค้นอยา่งในอดตีแลว้ ทัง้น้ี เน่ืองจากวถิชีวีติของ
ชาวอสีานเปลีย่นแปลงไป นอกจากคนรุน่ใหมข่องชาวอสีานจะไมไ่ดเ้ป็นเกษตรกรแลว้ ยงัไดอ้พยพไปยงัต่าง
ถิน่ ทัง้เพือ่การศกึษาต่อและการใชแ้รงงาน  อกีทัง้ประเพณบุีญบัง้ไฟไมไ่ดเ้ป็นวนัหยดุราชการ ทาํใหค้นทีอ่ยู่
ต่างถิน่ไมส่ามารถเดนิทางกลบับา้นได ้ทีส่าํคญั นบัแต่มกีารรบัเหมาจดังานบุญบัง้ไฟ ชาวบา้นในแต่ละคุม้ที่
เคยมสีว่นรว่มในการดาํเนินการจดังานบุญกไ็มไ่ดม้บีทบาทในการจดังานแต่อยา่งใด ชาวบา้นจงึกลายเป็น
เพยีงผูช้มทีไ่มม่สีว่นในการจดังาน เพราะทุกอยา่งไดม้อบหมายใหแ้ก่ผูจ้ดัใหด้าํเนินการทัง้หมด มบีางหมูบ่า้น
ทีพ่ยายามทาํบุญบัง้ไฟแบบดัง้เดมิ เชน่ เทศบาลตําบลหนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรษีะเกษ โดยการใช้
งบประมาณจาก อปท. แจกจา่ยใหก้บัหมูบ่า้นเพือ่ใหส้ง่บัง้ไฟเขา้รว่ม ซึง่ทาํไดเ้พยีงรปูแบบเทา่นัน้ ทัง้น้ี 
เน่ืองจากหมูบ่า้นต่างๆ ไมไ่ดท้าํบัง้ไฟขึน้เอง แต่กลบัไปซือ้บัง้ไฟจากคา่ยบัง้ไฟ สว่นชาวบา้นพนัดอน ต.พนั
ดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แมจ้ะตอ้งการใหม้กีารจดังานบุญบัง้ไฟโดยชาวบา้นเหมอืนในอดตี แต่กต็ดิ
ปญัหาทีค่นในหมูบ่า้นมแีต่เดก็และคนแก่ ในอดตีทีช่าวบา้นสามารถจดังานบุญบัง้ไฟดว้ยตวัเอง เป็นเพราะมี
คนหนุ่มคนสาว เป็นกาํลงัหลกั ดงันัน้ การทีจ่ะนําบุญบัง้ไฟกลบัสูม่อืของชุมชนจงึยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

 
บุญบัง้ไฟ : การทอ่งเทีย่ว 
การเล่นสนุกสนานแบบไมถ่อืสาหาความกนัดงักล่าว ถอืเป็นเสน่หข์องบุญบัง้ไฟ ซึง่ไมม่บุีญ

ใดในฮตี 12 จะเทยีบเทยีมได ้จงึมผีูค้นเขา้รว่มงานบุญเป็นอนัมาก แต่ดว้ยบุญบัง้ไฟไมไ่ดจ้ดัตรงกนัเหมอืน
เชน่บุญสงกรานต ์หรอืวนัขึน้ปีใหม ่จงึไมไ่ดร้บัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ แต่ชาวอสีานทีไ่ปทาํงานยงัต่างถิน่ 
หากมโีอกาสกจ็ะหยดุงานเพือ่เขา้รว่มบุญบัง้ไฟของหมูบ่า้นของตน ต่อมา ไดม้กีารสง่เสรมิจากการทอ่งเทีย่ว
แหง่ประเทศไทย (ททท.) ใหม้กีารจดังานบุญบัง้ไฟทีจ่งัหวดัยโสธร โดยถอืวา่เป็นเทศกาลประจาํจงัหวดั และ
กาํหนดวนั/เวลา/สถานทีท่ีแ่น่นอน และลงในปฏทินิการทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถจดัสรรเวลาเพือ่
เขา้ชมงาน ดว้ยเป็นงานใหญ่ระดบัจงัหวดั ดว้ยพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง ดว้ยจาํนวนผูค้นทีห่ลัง่ไหลมาจากต่างถิน่ 
แมแ้ต่ชาวต่างประเทศ ทาํใหบ้รรยากาศและกจิกรรมทีแ่สดงถงึความเป็นกนัเองระหวา่งผูค้นในชุมชนสญูหาย
และเปลีย่นไป บรรยากาศแบบสนุกสนานแบบเตม็ทีไ่ดแ้ปรเปลีย่นเป็นการจดัเวทแีสดงแทน โดยมเีวทหีมอลาํ
ซิง่ และวงดนตร ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีอ่อกรา้นขายสนิคา้เหมอืนเป็นงานมหกรรมสนิคา้มากกวา่งานบุญหรอื
งานวดั 
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บุญบัง้ไฟ : การระดมเงนิทุน 
บุญบัง้ไฟกเ็หมอืนกบับุญอื่นๆ ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการจดังานเพือ่สง่เสรมิพระพทุธศาสนา 

โดยการหาทุนบาํรงุพระศาสนา หรอืบาํรงุวดัเจา้ภาพทีจ่ดังานบุญ การจดับุญบัง้ไฟกเ็ป็นอกีชอ่งทางหน่ึงใน
การหารายไดเ้ขา้วดั จะต่างกต็รงทีร่ายไดท้ีไ่ดจ้ากงานบุญบัง้ไฟ ไมไ่ดม้าจากพธิกีรรมทางศาสนา หรอืการ
รวบรวมเงนิกนับรจิาคเชน่การทอดผา้ปา่สามคัคหีรอืทอดกฐนิ หากแต่รายไดจ้ากบุญบัง้ไฟมาจากการจดัการ
แขง่ขนับัง้ไฟ ต่อมา เมือ่การแขง่ขนับัง้ไฟเป็นการพนนัเตม็ตวั ผูจ้ดักย็งัใชเ้หตุผลในการจดัโดยอา้งถงึการ
ระดมเงนิทุน และเน่ืองจากการจดัใหเ้ล่นการพนนัมคีวามถี ่กล่าวคอื มทีุกวนัของทุกๆ เดอืนในรอบปี เหตุผล
ในการระดมทนุจงึกระจายตวัออกจากวดั เป็นสาธารณสมบตั ิเชน่ โรงเรยีน เป็นตน้ (สว่นใหญ่มกัอา้งวา่เพือ่
หาทุนสรา้งรัว้โรงเรยีน) ซึง่จากความถีข่องการจดั ทาํใหไ้ดเ้งนิทุนจากการระดมเป็นกอบเป็นกาํ 
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บทท่ี 3  
บัง้ไฟ : จากบญุสู่พนัน  

 
3.1 พฒันาการจากการแข่งขนัชิงรางวลัสู่การพนันเตม็รปูแบบ 
 
 โดยกจิกรรมการจุดบัง้ไฟ คอื การจุดเพือ่ใหต้วับัง้ไฟพุง่ไปขา้งหน้าดว้ยแรงสง่ของดนิปืน ซึง่มนียัอยู ่
2 นยั คอื  
 1) ทาํใหเ้กดิความตื่นเตน้  
 2) ทาํใหเ้กดิความรูส้กึถงึความเหนือกวา่ทางดา้นฝีมอืในการผลติบัง้ไฟ 
 เน่ืองจากการผลติบัง้ไฟเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น และทุกขัน้ตอนเตม็ไปดว้ยอนัตรายถงึขัน้บาดเจบ็
หรอืเสยีชวีติ เพราะอาจเกดิการระเบดิหรอืลุกไหมแ้บบฉบัพลนัไดต้ลอดเวลา ความสาํคญัอยูท่ีก่ารควบคุม
ไมใ่หเ้กดิการระเบดิ ขณะเดยีวกนักต็อ้งการใหม้แีรงขบัสงูสดุ เพือ่เอาชนะคูแ่ขง่ทีใ่ชจ้าํนวนวสัดุและดนิปืน
เทา่กนั การตอ้งการความแรงสงูสดุแต่ไมใ่หแ้ตกระเบดิจงึเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํบัง้ไฟ และการนํา
เงือ่นไข 2 สว่นใหพ้บกนัทีจุ่ดสงูสดุเรยีกวา่ “ฝีมอื” และมเีฉพาะผูม้ฝีีมอืเทา่นัน้จงึจะสามารถดาํรงตนอยูไ่ดใ้น
ฐานะ “ชา่งทาํบัง้ไฟ” 
 ระยะเวลาอนัยาวนานนบัแต่มกีารทาํบัง้ไฟและจุดแขง่ขนัจงึเป็นการคดัเลอืก-คดัสรรผูท้ีม่ฝีีมอืเชงิชา่ง 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากในหมูผู่ช้ายทีอ่ยูใ่นวฒันธรรมฮตี 12 คอง 14 (บัง้ไฟ และบุญบัง้ไฟไมไ่ดม้เีฉพาะในภาค
อสีาน ชาตพินัธุไ์ต และลาว ลว้นมกีารทาํบัง้ไฟและบุญบัง้ไฟ ไตใหญ่และไตลือ้เรยีกบุญบัง้ไฟวา่ ปอยโบกไฟ) 
ซึง่บรรจุบุญบัง้ไฟเขา้ไวใ้นประเพณ ี12 เดอืน สามารถผลติดนิปืนและทาํบัง้ไฟเป็นทุกคน แต่จะยกระดบั
ตวัเองขึน้เป็น “ชา่งบัง้ไฟ” นัน้ มไีมก่ีร่าย ในอดตีทีก่ารแขง่ขนับัง้ไฟตามประเพณ ีไมม่กีารพนนัเขม้ขน้อยา่ง
ในปจัจุบนั มกีารกาํหนดใหแ้ต่ละคุม้ตอ้งทาํบัง้ไฟไปแขง่ขนั กเ็ป็นการแขง่หรอืประกวด หรอืคดัสรร-เลอืกสรร 
คดักรองเอาเฉพาะผูม้ฝีีมอื  

 เมือ่มกีารดดัแปลงปรบัปรงุวธิผีลติและใชว้สัดุสมยัใหม ่เชน่ การไมค่ัว่ดนิประสวิและถ่านก่อนคลุก
ผสม เพือ่ลดการระเบดิ และลดความรอ้นทีเ่ผาตวับัง้ไฟ เน่ืองจากตวับัง้ไฟไดเ้ปลีย่นจากไมแ้ละเหลก็เป็น
ทอ่พลาสลอน หรอืทอ่พวีซี ีทาํใหช้า่งบัง้ไฟระดบัคุม้และระดบัหมูบ่า้นตอ้งปรบัตวั เพือ่ตามเทคโนโลยใีหเ้ทา่
ทนั และในหมูช่า่งบัง้ไฟระดบัคุม้และหมูบ่า้นทีก่า้วไมท่นัจงึถูกกนัออกใหอ้ยูน่อกวงการทาํบัง้ไฟ ไมไ่ดเ้ป็น
ชา่งบัง้ไฟอกีต่อไป  

สว่นผูท้ีก่า้วทนันวตักรรมการทาํบัง้ไฟแบบใหม ่กก็ลายเป็นชา่งบัง้ไฟ และเรยีกสงักดัของตนเป็น 
“คา่ยบัง้ไฟ” ซึง่ในอดตีไมเ่รยีกวา่ “คา่ยบัง้ไฟ” แต่จะเรยีกชื่อคุม้ หรอืชื่อหมูบ่า้น หรอืชื่อของชา่ง เชน่ ชา่งบัง้
ไฟหนองผกัแวน่ (ชื่อคุม้) ชา่งบัง้ไฟพงัง ู(ชื่อหมูบ่า้น) แต่ปจัจุบนัมกีารตัง้ชื่อคา่ยเหมอืนคา่ยมวย เชน่ คา่ย
สรุโิยไท คา่ยน้องมนิท ์คา่ยเทพเวลา เป็นตน้ 
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3.1.1.การแข่งขนัชิงรางวลั  
เน่ืองจากการทาํบัง้ไฟ มกีารแขง่ขนัทัง้แขง่บัง้ไฟ และแขง่ชา่งบัง้ไฟไปพรอ้มกนั กจิกรรมการ

จุดบัง้ไฟจงึมแีต่การชงิความเป็นหน่ึง หรอืแยง่ชงิกนัไปสูจุ่ดสงูสดุ และมผีูแ้พ-้ผูช้นะ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ
เรยีกการจุดบัง้ไฟวา่ “การแขง่ขนับัง้ไฟ” โดยตวักจิกรรมจงึเป็นสือ่ทีท่าํใหเ้กดิการเล่นการพนนัไดง้า่ย โดยเริม่
จากการแขง่ขนัเพือ่ชงิรางวลัทีผู่จ้ดัตัง้ไว ้จากตํานานผาแดง-นางไอ ่อนัเป็นนิยายปรมัปราทีม่กีารแขง่ขนับัง้
ไฟเป็นจุดสาํคญัของเรือ่งกม็กีารตัง้รางวลัเป็นเมอืงกึง่หน่ึง พรอ้มธดิาของเจา้เมอืง  

การตัง้รางวลัและการแขง่ขนัชงิรางวลัยงัคงมอียูจ่นปจัจุบนั โดยรางวลัในระยะแรกเป็นสิง่ของ
และสตัวพ์าหนะประเภทววัควาย เชน่ บัง้ไฟทาํเวลาไดเ้กนิ 300 วนิาท ีรบัเหลา้ขาวขวดใหญ่ 1 ขวด ทาํเวลา
ไดเ้กนิ 320 วนิาท ีรบัเหลา้ 285 หน่ึงขวด อนัดบัที ่1 รบัถว้ยรางวลัแชมป์ชมรมคนรกับัง้ไฟไทยแลนด ์ 

ในปจัจุบนัรางวลัสว่นใหญ่มกัเป็นตวัเงนิ โดยกาํหนดประเภทของรางวลัม ี3 ระดบั ไดแ้ก่ 
รางวลัที ่1 รางวลัที ่2 และรางวลัที ่3 โดยใชส้ตูร 5-3-2 กล่าวคอื รางวลัที ่1 เงนิรางวลั 5,000 บาท รางวลัที ่
2 เงนิ 3,000 บาท และรางวลัที ่3 เงนิ 2,000 บาท  

แต่กม็หีลายแหง่ทีต่ ัง้เงนิรางวลัไวส้งูกวา่น้ี เชน่ บา้นขามป้อม อ.มญัจาครี ีขอนแก่น รางวลัที ่ 
1 เงนิรางวลั 10,000 บาท รางวลัที ่2  เงนิรางวลั 7,000 บาท รางวลัที ่3  เงนิรางวลั 5,000 บาท หรอืที่
ปราสาทหนิเมอืงตํ่า ต.จรเขม้าก อ.ประโคนชยั จ.บุรรีมัย ์ระหวา่งวนัที ่26-30 สงิหาคม 2554 บัง้ไฟขนาดทอ่ 
2 น้ิว (เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 น้ิว) คา่สมคัรคูล่ะ 500 บาท ชงิเงนิรางวลัทีห่น่ึง 12,000 บาท   รางวลัทีส่อง  
9,000 บาท รางวลัทีส่าม  6,000 บาท  และชมเชยอกี 4 รางวลัๆ ละ 1,000 บาท 
 

3.1.2 เดิมพนับัง้ไฟ 
จากการชงิรางวลั ไดม้กีารพฒันาการเล่นพนนัแบบ “ตดิปลายนวม” คอื มกีารวางเงนิเดมิพนั 

โดยในระยะแรกมกีารจบัคูเ่ดมิพนั บัง้ไฟหมูบ่า้น ก. จบัคูก่บับัง้ไฟของหมูบ่า้น ข. โดยเดมิพนักนัวา่ บัง้ไฟ
ของหมูบ่า้นใดจะเป็นผูท้าํเวลาไดม้ากทีส่ดุ ภาษานกัพนนับัง้ไฟเรยีกวา่ “การประกบหาง” หมายถงึ นําบัง้ไฟ
ประกบคู ่แลว้นําเงนิเดมิพนัวางไวก้บักรรมการ หากบัง้ไฟของฝา่ยทาํเวลาไดม้ากกวา่กร็บัเงนิเดมิพนัไป ซึง่
เงนิเดมิพนัมาจากการรวบรวมของหมูบ่า้นหรอืคุม้เจา้ของบัง้ไฟ 

 
3.1.3 พนันบัง้ไฟเตม็รปูแบบ 

การเดมิพนั นอกจากเจา้ของบัง้ไฟจะจบัคูเ่ล่นเดมิพนักนัแลว้ บุคคลภายนอกกส็ามารถเล่น
เดมิพนักนัไดด้ว้ย  เรยีกวา่ “เสมอนอก” โดยใชก้ตกิาอยา่งเดยีวกนักบัการเดมิพนั คอื บัง้ไฟบัง้ใดทาํเวลาได้
มากกวา่เป็นฝา่ยชนะ  

เมือ่ราวปี พ.ศ. 2537 เริม่เกดิการเหมาจดังานบุญบัง้ไฟ เน่ืองจากการจดับุญบัง้ไฟตอ้งใช้
ทกัษะและความสามารถในการบรหิารจดัการมากกวา่บุญอื่นๆ ในจาํนวน 12 บุญ (ฮตี 12) ทัง้น้ี หมูบ่า้นทีจ่ดั
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จะตอ้งมทีุนในการจดั เพราะตอ้งเตรยีมเงนิรางวลัสาํหรบัผูช้นะเลศิ ตัง้แต่อนัดบั 1 จนถงึอนัดบั 3 ถา้เงนิ
รางวลัตํ่า ชา่งบัง้ไฟกไ็มเ่ขา้รว่ม เพราะไมคุ่ม้กบัการลงทุนลงแรงทาํบัง้ไฟ  

ดงันัน้ หมูบ่า้นขนาดเลก็ มจีาํนวนครวัเรอืนหรอืมจีาํนวนประชากรน้อย จงึไมส่ามารถจดับุญ
บัง้ไฟได ้เพราะเงนิดาํเนินการมาจากการเรีย่ไรจากคนในหมูบ่า้นเป็นหลกั และการจดัหรอืไมจ่ดับุญบัง้ไฟได้
นํามาซึง่ทศันคตอิยา่งหน่ึงในหมูช่าวอสีาน คอื ถา้บา้นใดสามารถจดับุญบัง้ไฟไดท้กุปีกแ็สดงวา่หมูบ่า้นนัน้มี
ความสามคัคเีป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั หรอืเป็นหมูบ่า้นทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิด ีน่าภาคภมูใิจ แต่ถา้หมูบ่า้นใด
ไมส่ามารถจดับุญบัง้ไฟไดเ้ลย หรอืจดัปีเวน้ปี หรอืปีเวน้ 2-3 ปี กแ็สดงวา่หมูบ่า้นนัน้ขาดความรกัสามคัคหีรอื
มฐีานะยากจน และน่าละอายใจ ทุกหมูบ่า้นจงึพยายามทีจ่ะจดับุญบัง้ไฟใหไ้ด ้เพือ่จะไดไ้มถู่กมองวา่เป็น
หมูบ่า้นขาดความสามคัคหีรอืยากจน และประการสาํคญัของการจดัหรอืไมจ่ดังานบุญบัง้ไฟ คอื ทุกครัง้ทีม่ ี
การจดับุญบัง้ไฟจะทาํใหม้รีายไดเ้ขา้วดั เมือ่มรีายไดเ้ขา้วดักท็าํใหม้กีารพฒันาทางดา้นวตัถุภายในวดั ซึง่ทาํ
ใหเ้หน็ “บุญ” ทีเ่ป็นรปูธรรม เชน่ มโีบสถ ์มหีอระฆงั ซุม้ประตู ศาลาโรงธรรม กุฎสีงฆ ์ทีส่วยงาม เป็นตน้ 
ชาวบา้นจงึพลอยมหีน้ามตีาทีท่าํใหห้มูบ่า้นอื่นเหน็วา่ หมูบ่า้นของตนเป็นผูท้ีเ่ลื่อมใสศรทัธาและใครใ่นการ
ทาํบุญ และปฏปิทาทีเ่ป็นรปูธรรมกค็อืวตัถุภายในวดั นัน่เอง 

ดว้ยทศันคตดิงักล่าวจงึเป็นแรงขบั หรอืปจัจยัผลกัดนัใหเ้กดิ “การเหมาบุญ” ขึน้ เพราะการ
เหมาจดังานบุญบัง้ไฟเป็นการอาํนวยความสะดวกใหห้มูบ่า้นทีไ่มส่ามารถจดับุญบัง้ไฟใหส้ามารถจดัได ้
ขณะเดยีวกนั ทางวดักม็รีายไดท้ีแ่น่นอน โดยทีไ่มต่อ้งเรีย่ไรเงนิบรจิาคจากชาวบา้น แมใ้นหมูบ่า้นขนาดเลก็ก็
สามารถจดัสรา้งวตัถุในวดัได ้ซึง่การเหมาบุญมกัเกดิในหมูบ่า้นขนาดเลก็ก่อน  

ต่อมา ดว้ยการตดัความยุง่ยากในการจดัการทาํบุญบัง้ไฟ ซึง่ความยุง่ยากเริม่ตัง้แต่การจดั
ประชุมหมูบ่า้น เพือ่กาํหนดวนับุญ การ “ใส”่ หมายถงึการมหีนงัสอืเชญิไปยงัหมูบ่า้นในละแวกนัน้ๆ ใหท้าํบัง้
ไฟมาเขา้รว่มการแขง่ขนั (เป็นธรรมเนียมปฏบิตัมิาแต่โบราณใหต้อ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร) การจดัเตรยีม
สถานทีส่าํหรบัคนจากหมูบ่า้นอื่น  

ในอดตีวดัและหมูบ่า้นเจา้ภาพจะตอ้งปลกูปะราํไวส้าํหรบัแขกทีนํ่าบัง้ไฟมาเขา้รว่ม ตอ้ง
จดัเตรยีมอาหารสาํหรบัเลีย้งด ูตอ้งจดัคนไวค้อยใหบ้รกิาร จากนัน้กต็อ้งจดัเตรยีมกรรมการทีม่ทีกัษะความ
ชาํนาญในการจดัการแขง่ขนั จบัเวลา ซึง่กรรมการจะตอ้งมคีวามเทีย่งธรรม มสีายตาทีด่ ีมวีาทศลิป์ 
นอกจากน้ียงัตอ้งมคีณะกรรมการสาํหรบัการประกวดอืน่ๆ เชน่ ประกวดการ “เอบ้ัง้ไฟ” หรอืการประดบั
ประดาตวับัง้ไฟ ประกวดคาํเซิง้ (การขบักาพยเ์พือ่ขอเรีย่ไรไปตามบา้นเรอืน) การประกวดขบวนเซิง้ (ความ
พรอ้มเพยีงและจาํนวนเงนิทีเ่รีย่ไรได)้  

นอกจากน้ี ยงัตอ้งเดนิเรือ่งกบัทางการเพือ่จดัการแขง่ขนั บางหมูบ่า้นตอ้งเชญิแขกผูใ้หญ่
ทางการปกครองเพือ่เป็นประธานพธิ ีตอ้งประสานงานกบัหน่วยแพทย ์(อนามยั) ในกรณเีกดิอุบตัเิหตุ ตอ้ง
เตรยีมเงนิสาํหรบัคา่ชดเชยการเสยีชวีติ บาดเจบ็ บา้นเรอืนพงัเสยีหาย อนัเกดิจากอุบตัใินการจุดบัง้ไฟ ตอ้ง
จดัใหม้กีรรมการดา้นประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหง้านคกึครืน้ ไมน่บัรวมคา่ใชจ้า่ยดา้นมหรสพ เชน่ หมอลาํ 
ภาพยนตร ์วงดนตร ีมวย เพราะบุญบัง้ไฟถอืเป็นบุญใหญ่จาํเป็นตอ้งมมีหรสพมากชนิด 

เมือ่การเหมาบุญสามารถชว่ยลดภาระของชุมชน และยงัมรีายไดท้ีแ่น่นอนเขา้การกุศล ต่อมา 
จงึไมเ่ฉพาะหมูบ่า้นขนาดเลก็เทา่นัน้ทีใ่ชบ้รกิารเหมาบุญ แต่ใชบ้รกิารกนัทุกหมูบ่า้น มหีลายหมูบ่า้นตอ้งเชือ้
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เชญิ ขอรอ้ง “ผูจ้ดั” ใหช้ว่ยเหมาบุญ เชน่ กรณ ี“เรดารด์”ี (นามสมมต)ิ สามารถพกัอาศยัอยูภ่ายในวดั โดย
ทางวดัยกกุฏใิห ้1 หลงั เป็นการอยูโ่ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย แถมยงัไดร้บัอาหารทีช่าวบา้นทาํบุญใหก้บัวดัทุกวนั 
เน่ืองจากเรดารค์นดงักล่าวจดังานบุญบัง้ไฟใหก้บัหมูบ่า้น ทาํใหว้ดัมซุีม้ประตู กาํแพง โบสถ ์และทีส่าํคญั เจา้
อาวาสชอบการแขง่ขนับัง้ไฟ 

 
3.1.4 บอ่นบญุ  

  การเหมาบุญ หรอืเหมาจดังานบุญบัง้ไฟ ในอกีทางหน่ึง ถอืเป็นการจดัใหม้กีารเล่นการพนนั
อยา่งเป็นทางการ นัน่เอง ทัง้น้ี เพราะรายไดห้ลกัของผูเ้หมาบุญ หรอื “ผูจ้ดั” มาจาก “คา่หาง” หรอื
คา่ธรรมเนียมจากคา่ยบัง้ไฟทีนํ่าบัง้ไฟขึน้จุด  

 ตวัอยา่งกรณกีารจดับัง้ไฟในเขตอสีานเหนือ ไดม้ผีูจ้ดัและเรดาร ์เป็นคนเดยีวกนั  โดยคดิคา่
หาง 200 บาทต่อ 1 บัง้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 มกีารขึน้คา่หางเป็น 300 บาท จาํนวนบัง้ไฟในแต่ละงานบุญอยู่
ระหวา่ง 70-150 บัง้หรอืบางแหง่มถีงึ 1,000 บัง้ แต่ความสามารถในการจุดต่อวนัมกัไมส่ามารถจุดไดห้มด ดงั
กรณสีนามเจอารส์นุ๊กเจอร ์จบัเวลาโดยเรดา้รด์ ีและเรดา้รซ่์าส ์ บัง้ไฟเขา้สนามเป็น 1,000 บัง้ จุดไดเ้พยีง 
109 บัง้ เน่ืองจากฟ้าหลวั (www.bangfaithailand.com สบืคน้ 6 มนีาคม 2555) นัน่หมายถงึวา่ ผูจ้ดัจะมี
รายไดต้ัง้แต่ 21,000 บาท ถงึ 45,000 บาท  นอกจากน้ี ในทุกสนามทีก่องอาํนวยการมกัมกีารตัง้กองผา้ปา่ฯ 
เพือ่ใหผู้ม้าเลน่บัง้ไฟไดร้ว่มบรจิาคทาํบุญ 

ดงันัน้ ผูจ้ดัจงึตอ้งคดิคาํนวณรายรบั-รายจา่ย เพือ่ใหต้นมกีาํไร แต่จากตวัเลขรายไดห้ลกัน้ี ผู้
จดัจะมรีายไดอ้ยูท่ี ่10,000-30,000 บาท   โดยรายจา่ยหลกั ไดแ้ก่ 1) คา่เหมาบุญ 2) คา่เงนิรางวลั 3) 
คา่แรงทมีเรดาร ์และ 4) คา่ใตโ้ต๊ะใหก้บัเจา้หน้าทีร่ฐั ซึง่เวลาต่อมา ผูจ้ดัไดล้ดภาระของตวัเอง โดยลด
บทบาทในฐานะผูจ้ดัมาเป็นเพยีงกรรมการจบัเวลา หรอืทีเ่รยีกวา่ “เรดาร”์ เพือ่ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งรบัผดิชอบ โดย
ยกหน้าทีก่ารบรหิารจดัการใหเ้ป็นภาระของคณะกรรมการของหมูบ่า้น โดยคดิคา่เป็นกรรมการจบัเวลาแบบ
เหมาเป็นทมี เรยีกวา่ “ทมีเรดาร”์ อตัราทีค่ดิกนัอยูท่ี ่4,500-5,000 บาทต่อ 1 วนั สว่นหน้าทีใ่นการ
ประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่าํรวจ ยงัเป็นหน้าทีข่องเรดารเ์ชน่เดมิ 

  งานบุญบัง้ไฟในปจัจุบนัไดใ้หค้วามสาํคญักบั “ทมีเรดาร”์ เป็นอนัดบัแรก เพราะหากจา้งทมี
เรดารท์ีม่ชีื่อเสยีง กจ็ะทาํใหไ้ดเ้งนิเขา้วดัเป็นจาํนวนมากดว้ย ทัง้น้ี เป็นเพราะทมีเรดารแ์ต่ละทมีจะม ี“คา่ยบัง้
ไฟ” อยูใ่นอาณตัหิรอืใหค้วามเชือ่ถอื ขณะเดยีวกนั กม็ ี“เซยีนบัง้ไฟ” ตามมาเลน่พนนั ซึง่ทัง้คา่ยบัง้ไฟและ
เซยีนบัง้ไฟ คอื รายไดห้ลกัของผูจ้ดังาน ไดแ้ก่ 1) คา่หาง 2) คา่บตัรผา่นประตู คดิจากผูท้ีอ่ยูภ่ายในรถยนต ์
โดยคดิเป็นรายหวั ยกเวน้ คนขบั  
           ดงันัน้ ถา้ไปจา้งเอาเรดารไ์มม่ชีื่อเสยีง กไ็มม่คีา่ยบัง้ไฟและเซยีนพนนัตดิตามไปเล่น กจ็ะทาํ
ใหข้าดรายได ้  ทมีเรดารจ์งึมคีวามสาํคญัต่องานบุญบัง้ไฟในปจัจุบนัน้ีอยา่งยิง่ 
  การจดัการแขง่ขนัโดยผูจ้ดั หรอืใชช้ื่อเสยีงของเรดาร ์เป็นการจดัตามประเพณบุีญเดอืน 6 
หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ “ในเทศกาล” อยูภ่ายในชว่งของบุญบัง้ไฟ แมจ้ะเป็นงานบุญ แต่กเ็ป็นบ่อนการพนนั 
จงึเรยีกบ่อนชนิดน้ีวา่ “บ่อนบุญ” 
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 3.1.5 บอ่นนอกเทศกาลหรือบอ่นอาชีพ 
  นอกจากการจดัการแขง่ขนับัง้ไฟในชว่งเดอืน 6 หรอืชว่งบุญบัง้ไฟ หรอื “ในเทศกาล” แลว้ ผู้
จดัยงัจดัใหม้กีารแขง่ขนับัง้ไฟนอกเดอืน 6 โดยจดัตลอดปี เรยีกวา่ “นอกเทศกาล” โดยรปูแบบของการบรหิาร
จดัการเป็นแบบเดยีวกบัการจดัแขง่ขนั “ในเทศกาล” ทุกประการ เพยีงแต่ไมไ่ดจ้ดัโดยอาศยัองิบุญบัง้ไฟ
เหมอืนชว่งในเทศกาล แต่เป็นการจดัขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้กีารเล่นการพนนัเพยีงอยา่งเดยีว ทัง้น้ี 
โดยการจดัแต่ละครัง้จาํเป็นตอ้ง “ขออนุญาต” จงึจาํเป็นจะตอ้งมคีณะบุคคลทีเ่รยีกวา่ “คณะกรรมการหมูบ่า้น” 
เป็นผูร้บัหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดั แลว้กจ็า้งทมีเรดารม์าจบัเวลา  

สว่นใหญ่บ่อนบัง้ไฟนอกเทศกาล มกัมใีนเขตอสีานเหนือ ไดแ้ก่ สนามดอนขา่ อ.เพญ็ จ.
อุดรธานี สนามดงเกษม อ.เซกา จ.บงึกาฬ  สนามทา่คาํรวม อ.โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ เป็นตน้ 
(www.bangfaithailand.com สบืคน้ 6 มนีาคม 2555)  
 
3.2 ปัจจยักระตุ้นท่ีทาํให้เกิดการขยายตวัของการพนันบัง้ไฟในทศวรรษท่ีผา่นมา 
 นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ทีเ่ริม่มกีารเหมาบุญบัง้ไฟ อาจกล่าวไดว้า่บุญบัง้ไฟเกอืบทัง้ภาคอสีานเป็น
การจดังานบุญเพือ่ใหเ้ซยีนพนนับัง้ไฟไดเ้ล่นการพนนั หรอือกีนยัหน่ึงกค็อื การจดังานบุญบัง้ไฟคอืการจดัให้
มกีารเล่นการพนนั นัน่เอง   

ในชว่งดงักล่าวไดม้กีารปรบัเปลีย่นกฎกตกิาในการ “ได-้เสยี” หลากหลายรปูแบบ จนกระทัง่มาหยดุ
อยูท่ีก่ารเล่นแบบ “ยัง้” และ “ไล่” และม ี“เซยีนยัง้” และ “เซยีนไล่” ขึน้ อยา่งทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั รปูแบบน้ีมผีู้
คดิขึน้ในชว่งประมาณ พ.ศ. 2540 หรอืคดิเป็นระยะเวลามากวา่ 1 ทศวรรษมาแลว้ การดาํรงอยูแ่ละความ
เสถยีรของกฎกตกิาแบบ “ไล่-ยัง้” อยูท่ีค่วามเรยีบงา่ยไมซ่บัซอ้น อกีทัง้ม ี“เซยีนยัง้” คอยรบัแทงพนนัจาก 
“เซยีนไล่” ทีเ่ป็นทัง้นกัเล่นอาชพีและนกัเล่นสมคัรเล่นทีเ่ป็นชาวบา้นอยูทุ่กงานบุญ ดว้ยจาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนนั
ขึน้อยูก่บัความพอใจหรอืกําลงัทรพัยข์อง “เซยีนไล่”  

อกีประการหน่ึง การเล่นแบบ “ไล-่ยัง้” เป็นการเล่นโดยมอุีปกรณ์การเล่น คอื บัง้ไฟเพยีงบัง้เดยีว ไม่
ตอ้งมบีัง้ไฟคูเ่ดมิพนัแบบการเล่นแบบ “ประกบหาง” การจุดบัง้ไฟดว้ยกตกิา “ไล่-ยัง้” จงึเลื่อนไหล และ
สามารถปล่อยบัง้ไฟไดค้รัง้ละหลายบัง้ ในสนามเลก็มกีารจุดแบบปล่อยเป็นชุด คอื จุดตดิต่อกนัเป็นชุดละ 10 
บัง้กม็ ีนัน่หมายถงึวา่ การพนนัมคีวามถีม่ากกวา่การเล่นแบบประกบหาง ซึง่ผูเ้ล่นสามารถแทงพนนัไดค้รัง้ละ
หลายบัง้ ดว้ยเหตุน้ี กฎกตกิา “ไล่-ยัง้” จงึกลายเป็นกฎกตกิาสากลและแพรก่ระจายไปในระดบัหมูบ่า้น เป็น
การเพิม่จาํนวนและเป็นการเพาะนกัพนนัหน้าใหมข่ึน้ในทุกงานบุญ 
 ในบ่อนการพนนับัง้ไฟ โดยเฉพาะบ่อนบุญ หรอืบ่อนทีเ่ปิดแฝงงานบุญประเพณบีัง้ไฟ สว่นใหญ่อยู่
ทางอสีานใต ้มกัมกีารแบ่งระดบัของนกัเล่นโดยธรรมชาต ิเน่ืองจากในสนามมกีารใหบ้รกิารเชา่โต๊ะสาํหรบันัง่
หลบแดดและรบัแทงพนนั (โต๊ะ 1 ชุด ประกอบดว้ยรม่แบบรม่ชายทะเล 1 คนั เตยีงผา้ใบ 2 ตวั หรอืเกา้อี้
พลาสตกิ 2-4 ตวั) การแบ่งเกดิจากการทีผู่เ้ล่นทีเ่ล่นในวงเงนิใกลเ้คยีงกนัจะไปรวมตวักนัทีจุ่ดเดยีวกนั  จงึทาํ
ใหม้นีกัเล่นการพนนัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื นกัพนนัรายใหญ่ หรอืขาใหญ่ ทีเ่ล่นดว้ยวงเงนิสงู (ระดบั
แสนบาทขึน้ไป) สว่นใหญ่เป็นเซยีนพนนัอาชพี นกัพนนัระดบักลาง หรอืเซยีนระดบักลาง (ระดบัหมืน่บาทขึน้
ไป) และนกัพนนัรายเลก็ หรอืเซยีนรายยอ่ย ทีเ่ล่นในวงเงนิตํ่า (ระดบัรอ้ย-พนับาท) ไดแ้ก่ ชาวบา้นทัว่ไป 
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และประเภทแมบ่า้นทีเ่ล่นพนนั “เพือ่หาคา่กบัขา้ว” โดยทัง้สามกลุ่มจะออกเดนิและขยบัทีเ่ขา้ใกลก้นั เพือ่ให้
สะดวกในการ “จบัคู”่ ต่อรอง และใชเ้งนิพนนัเมือ่เล่นได-้เสยี  
 สาํหรบับ่อนบุญในเขตอสีานใตท้ีเ่ปิดใหเ้ล่น 3-7 วนั มนีกัพนนัเขา้เลน่กนัแน่นทุกวนั เงนิทีนํ่ามาเล่น
พนนัมทีีม่าจากหลายแหล่ง อนัเป็นปจัจยักระตุน้ทีท่าํใหเ้กดิการขยายตวัของการพนนับัง้ไฟ ไดแ้ก่ 
 เงนิจากภาคเกษตร 
 จะเหน็ไดว้า่ บ่อนบุญทีจ่ดัอยา่งยิง่ใหญ่และมผีูเ้ขา้เลน่พนนัจาํนวนมากไดแ้ก่บรเิวณรอยต่อของ 5 
จงัหวดัของอสีานใต ้ไดแ้ก่ สรุนิทร ์ศรสีะเกษ รอ้ยเอด็ ยโสธร อุบลราชธานี โดยเฉพาะจงัหวดัศรสีะเกษ ถอืวา่
เป็นเขตพืน้ทีท่ีม่กีารเล่นการพนนัสงู จนเป็นขา่วทางสือ่ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เป็นเขตพืน้ทีท่ีม่กีารปลกู
หอมแดงทีส่าํคญัของประเทศ หอมแดง ถอืวา่เป็นสนิคา้สาํคญัของจงัหวดั และในการขายผลผลติ เกษตรกร
ตอ้งนําผลผลติเขา้โครงการประกนัรายไดข้องเกษตรกร/ประกนัราคาสนิคา้เกษตร เมือ่สิน้ฤดเูกบ็เกีย่ว
เกษตรกรจะไดเ้งนิจากสว่นต่างของราคาพชืผลกบัราคาตลาด ซึง่เป็นเงนิจาํนวนมาก ทัง้น้ี ไมน่บัรวมการใช้
เล่หก์ลแจง้ผลติผลทีม่ากเกนิจรงิในการเกบ็ในยุง้ฉางรวม ซึง่กท็าํใหไ้ดเ้งนิเพิม่มากขึน้ หรอืประกนัราคา เงนิ
ทีไ่ดจ้ากการขายผลติผล และเงนิทีไ่ดม้าดว้ยการใชเ้ล่หก์ลโดยไมต่อ้งลงแรง และเป็นเงนิจาํนวนมากจงึงา่ย
ต่อการตดัสนิใจเล่นการพนนับัง้ไฟ 
 เงนิจากโครงการประชานิยมของรฐั 
 โครงการประชานิยมเป็นอกีแหล่งรายไดข้องชาวบา้นทัว่ไป เป็นการเตมิเงนิเขา้ในระบบเศรษฐกจิ
มหพัภาค ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการกระตุน้การใชจ้า่ยของประชาชน ซึง่จะสง่ผลในระยะยาวต่อระบบเศรษฐกจิ 
ดงัทีเ่กดิขึน้แลว้ในประเทศยโุรป เชน่ กรซี เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็าม ดว้ยระบบประชาธปิไตยแบบเลอืกตัง้
ตวัแทนเขา้ไปเป็นฝา่ยบรหิารและนิตบิญัญตัเิชน่ประเทศไทย ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจแก่พรรคการเมอืงทีต่อ้งการ
คะแนนเสยีง จงึมกีารใชน้โยบายประชาสงัคมทุกครัง้ทีไ่ดเ้ป็นรฐับาล เงนิสว่นน้ีเป็นเงนิทีไ่ดม้าเหมอืนไดเ้ปล่า 
แมจ้ะมภีาระในการชาํระหน้ีในภายหน้า แต่ประชาชนกไ็มรู่ส้กึวา่ตวัเองเป็นหน้ี เมือ่ไดร้บัเงนิประชาสงัคมจงึ
นําไปเล่นการพนนัโดยไมรู่ส้กึเสยีดายเหมอืนเงนิทีห่ามาไดด้ว้ยน้ําพกัน้ําแรง  
 เงนิกูน้อกระบบ  
 เงนิทีช่าวอสีานนํามาเล่นการพนนับัง้ไฟอกีสว่นหน่ึง เป็นเงนิทีกู่ย้มืมาจากแหล่งเงนิทีเ่ป็นเงนิกูน้อก
ระบบ ทัง้น้ี เพราะชาวอสีานสว่นใหญ่ไมส่ามารถกูเ้งนิจากแหง่ทุนในระบบได ้เน่ืองจากขาดหลกัประกนั และ
ตอ้งใชเ้วลาในการกูย้มืนาน ในสนามบัง้ไฟบางสนามในแถบอสีานใต ้ถงึกบัมกีารตัง้โต๊ะเพือ่ออกเงนิกู ้โดย
ผูใ้หกู้จ้ะยดึสรอ้ยคอทองคาํและรถยนต ์ไวเ้ป็นประกนั  
 

การละเวน้ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั 
ปจัจยัทีส่าํคญัทีเ่อือ้ใหเ้กดิการขยายตวัของการพนนับัง้ไฟ คอื การละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีข่อง

เจา้หน้าทีใ่นการควบคุมการเล่นพนนัโดยผดิกฎหมาย ซึง่ปฏเิสธไมไ่ดว้า่ การทีม่กีารเล่นการพนนับัง้ไฟอยา่ง
กวา้งขวาง สว่นหน่ึงมาจากการทีเ่จา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการควบคุมการเล่นพนนัโดยผดิกฎหมาย ทัง้ทีก่าร
พนนับัง้ไฟ กจิกรรมสาํคญัคอืการจุดบัง้ไฟขึน้สูท่อ้งฟ้า ซึง่เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะมกีารลกัลอบเล่นโดยทีไ่มส่ามารถ
ตดิตามจบักุมได ้เพราะสนามบัง้ไฟแต่ละแหง่ตัง้อยูไ่มไ่กลจากชุมชน และกระบวนการก่อนทีจ่ะจดัการแขง่ขนั
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ได ้ผูจ้ดัจาํเป็นตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าทีท่ ัง้ฝา่ยปกครอง ตํารวจ และตอ้งแจง้ต่อศนูยค์วบคุมการบนิ โดยผูจ้ดัตอ้ง
แจง้สถานที ่วนั และเวลาทีท่าํการจุด จนถงึเวลาสิน้สดุการแขง่ขนั ทัง้น้ี เพราะบัง้ไฟเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อ
การบนิ จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดั พบวา่ ในการจดัใหม้กีารเล่นการพนนับัง้ไฟ แบบ “บ่อนการพนนั” ผูจ้ดัตอ้ง 
“สง่สว่ย” ใหก้บัเจา้หน้าทีท่กุระดบั โดยเฉพาะฝา่ยตํารวจ ซึง่มกีารโอนเงนิกนัทางตูเ้อทเีอม็ โดยผูจ้ดัแต่ละคน
จะมหีมายเลขบญัชธีนาคารของเจา้หน้าทีทุ่กระดบั  

การจดัใหเ้ล่นการพนนับัง้ไฟโดยไมแ่จง้หรอืสง่สว่ยมกัมปีญัหา เพราะการจุดบัง้ไฟไมส่ามารถปกปิด
หรอืแอบซ่อนไดเ้หมอืนการเล่นการพนนัชนิดอื่น เมือ่จบัไดว้า่ มกีารโกง ไมย่อม “สง่สว่ย” จะมผีลต่อการจดั
ในครัง้ต่อๆ ไป อาจมกีารรบกวนดว้ยการสง่เจา้หน้าทีต่ํารวจเขา้จบักุมขณะเล่นการพนนับัง้ไฟ ซึง่เคยมอียู่
บ่อยครัง้ หรอือาจมเีจา้หน้าทีต่ํารวจจากหน่วยหรอืพืน้ทีอ่ื่นเขา้ไปรดีไถขณะทีก่าํลงัเล่นพนนั ซึง่เมือ่ถูกตํารวจ
รบกวน กจ็ะสง่ผลถงึความเชื่อมัน่ของเซยีนพนนัต่อผูจ้ดั ดงันัน้ ผูจ้ดัทีฉ่ลาดจงึไมโ่กงเจา้หน้าที ่เพราะไม่
คุม้คา่ต่อความเสยีหายอนัจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
3.3 รปูแบบการพนัน   

3.3.1 การขออนุญาต 
การพนนับัง้ไฟมอุีปกรณ์ในการเล่นพนนั คอื บัง้ไฟ แต่การแขง่ขนับัง้ไฟไมม่ใีนกฎหมาย ในทาง

ปฏบิตั ิหมูบ่า้นทีจ่ดังานบุญบัง้ไฟ และเป็นสนามแขง่ขนับัง้ไฟ ตอ้งทาํประชาคมหมูบ่า้น เพือ่นําผลการ
ประชาคมใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หรอืผูจ้ดั หรอืผูร้บัเหมาจดังาน ใชป้ระกอบในการขออนุญาตต่อฝา่ย
ปกครองและตํารวจ โดยทาํหนงัสอืขออนุญาตระบุวา่ “ขออนุญาตทาํดนิปืนชนิดมคีวนั เพือ่ใชใ้นการจุดบัง้ไฟ
ตามประเพณ”ี  ขณะทีห่น่วยงานราชการ โดยอาํเภอกต็อบหนงัสอืขออนุญาตดงักล่าว วา่ “นายทะเบยีนทอ้งที่
ไมม่อีาํนาจอนุญาตใหป้ระชาชนจุดพลุหรอืบัง้ไฟได ้เพราะไมอ่าจปฏบิตัเิกนิไปกวา่ทีพ่ระราชบญัญตัอิาวธุปืน
ฯ พ.ศ. 2490 กาํหนดไว ้แต่อนุญาตใหท้าํดนิปืนชนิดมคีวนัเทา่นัน้ สาํหรบัการยงิบัง้ไฟ ขอใหด้าํเนินการไป
ดว้ยความระมดัระวงั ควรจุดโดยผูม้คีวามชาํนาญ เพือ่ป้องการเกดิเหตุรา้ย หากอุบตัเิหตุเกดิขึน้จาการยงิบัง้
ไฟ ผูย้งิตอ้งรบัผดิชอบทัง้ทางอาญาและทางแพง่ ทางอาํเภอจะไมร่บัผดิชอบ  

พรอ้มกนัน้ี ทางอาํเภอกอ็อกใบอนุญาต แบบ ป. ๕ ซึง่เป็นแบบการขออนุญาต “ให ้ทาํ 
ประกอบ ซ่อมแซม เปลีย่นลกัษณะ หรอืจาํหน่ายอาวุธปืน หรอืเครือ่งกระสนุปืนสาํหรบัการคา้ - ให ้ทาํ ซือ้ ม ี
ใช ้สัง่ นําเขา้ คา้ หรอืจาํหน่ายดว้ยประการใดๆ ซึง่วตัถุระเบดิ - ให ้ทาํ สัง่ นําเขา้ หรอืคา้ ซึง่ดอกไมเ้พลงิ ให ้
สัง่ นําเขา้ หรอืคา้ ซึง่สิง่เทยีมอาวุธปืน” โดยขดีฆา่ขอ้ความทีร่ะบุในแบบขออนุญาต เหลอืไวเ้พยีง คาํวา่ 
“อนุญาตใหท้าํ” แลว้ใชป้ากกาเขยีนขอ้ความ “ดนิปืนชนิดมคีวนั” และคดิคา่ธรรมเนียม 10 บาท 

อยา่งไรกต็าม การขออนุญาตดงักล่าว ไมใ่ชก่ารขออนุญาตเพือ่เล่นการพนนั หรอืการเปิด
บ่อนพนนั แต่ในทางปฏบิตั ิเมือ่มกีารขออนุญาตดงักล่าวแลว้ กค็อืกนัวา่ไดร้บัอนุญาต และจุดบัง้ไฟแขง่ขนั 
และเล่นการพนนั 

 สาํหรบัการขออนุญาตตํารวจ มกัใชว้ธิใีห ้“เรดาร”์ ขอให ้ซึง่หมายถงึการจา่ยใตโ้ต๊ะ ตัง้แต่
ระดบัทอ้งถิน่จนถงึระดบัภาค ในเขตพืน้ทีอ่สีานเหนือ ตอ้งจา่ยใตโ้ต๊ะใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวนัละ 5,000 
บาท (สมัภาษณ์. 7 พฤษภาคม 2555) สว่นอสีานใต ้กรณ ีสนามบัง้ไฟแหง่หน่ึงใน จ.ศรสีะเกษ ตอ้งจา่ยคา่ใต้
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โต๊ะในการขออนุญาตถงึวนัละ 50,000 บาท แต่จาํนวนเงนิทีเ่สยีใหก้บัการขออนุญาตกถ็อืวา่คุม้คา่สาํหรบัผูจ้ดั 
เพราะในปี 2554 ผูจ้ดัสามารถเกบ็บตัรผา่นประตูไดถ้งึ 400,000 บาท (บตัรละ 200 บาท)  
 

3.3.2 อปุกรณ์ในการเล่นพนันบัง้ไฟ 
1) บตัร หรอื บลิ เป็นบตัรทีผู่เ้ป็นเซยีนยัง้ซือ้มาเพือ่ใชใ้นการจดบนัทกึการรบัแทง โดย

บตัรหรอืบลิดงักล่าวมขีายในสนาม เมือ่เจา้ของบตัรหรอืเซยีนยัง้ บอก “ราคา” หมายถงึ ระยะเวลาทีม่หีน่วย
เป็นวนิาท ีเชน่ 280 ถอืเป็นราคายัง้ คอื ราคาหรอืเวลาสงูสดุ หรอืราคาอัน้ ทีผู่บ้อกราคาคดิวา่บัง้ไฟจะขึน้
สงูสดุเพยีงเทา่นัน้  เมือ่มผีูร้บัพนนั หรอื “จบั” กแ็สดงวา่ ผูท้ีจ่บัคดิวา่เวลาทีบ่ ัง้ไฟจะทาํไดต้อ้งเกนิกวา่ 280 
คอืตัง้แต่ 281 วนิาทขีึน้ไป ผูท้ีจ่บัหรอืรบัพนนักบัเซยีนยัง้เรยีกวา่ “เซยีนไล่” หมายถงึ ไล่เวลาทีย่ ัง้ไว ้ทีข่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ล่นจะเป็นบตัรแบบ “ไล่” ผูเ้ล่นหรอืเซยีน เรยีกวา่ “เซยีนไล”่ หมายถงึ ผูเ้ล่นหรอืเซยีนจะตอ้งไล่เวลา 
คอื ผูเ้ล่นจะตอ้งแทงวา่ บัง้ไฟจะขึน้เกนิกวา่ 280 วนิาทีข่ ึน้ไป จงึจะไดเ้งนิพนนั (เป็นกลโกงของผูจ้ดั เพราะ
ระยะเวลาขนาดนัน้ น้อยนกัจะทาํได)้ บัง้ไฟตอ้งขึน้ทาํเวลา จงึจะไดพ้นนั แต่ถา้หากขึน้เพยีง 280 วนิาทลีงมา 
ถอืวา่ เจา้มอื หรอื “เซยีนยัง้” หรอืผูจ้ดักนิ  

ระบุจาํนวนทีเ่ล่น เมือ่ “เซยีนไล่” หรอืผูเ้ลน่จะระบุจาํนวนทีเ่อาพนนั เชน่ 1000 บาท เจา้หน้าทีก่จ็ะ
เขยีนจาํนวนเงนิ1000 บาท ลงในบตัรทัง้ 2 สว่น พรอ้มลงลายมอืชื่อของเจา้หน้าทีก่าํกบัไวใ้ตเ้สน้ทีข่ดีใต้
ตวัเลข  
 บตัรตวัอยา่ง คอื บตัรไล่ ทีเ่ซยีนไล ่(ถูกบงัคบัให)้ เลน่ โดยแทง 1,000 บาท หมายถงึ ถา้บัง้ไฟขึน้
ตัง้แต่ 301วนิาท ีเซยีนไล่จงึจะไดเ้งนิพนนั   

                         
   

2) กล้องส่องทางไกล 
การแขง่ขนับัง้ไฟทีม่กีารนบัเวลาโดยใชก้ารตกสูพ่ืน้ของบัง้ไฟเป็นเกณฑต์ดัสนิ ทาํใหก้ลอ้งสอ่ง

ทางไกลเขา้ไปมบีทบาทต่อการตดัสนิบัง้ไฟ และคาํวา่ “เรดาร”์ แทจ้รงิกม็าจากการมองดว้ยกลอ้งสอ่งทางไกล 
เน่ืองจากสามารถมองเหน็บัง้ไฟ ขณะทีม่องดว้ยตาเปลา่ไมเ่หน็ นัน่เอง ดงันัน้ กลอ้งสอ่งทางไกล จงึเป็น
เครือ่งมอืสาํคญัของทมีเรดาร ์เมือ่ตดัสนิอยา่งใดแลว้ ทุกคนตอ้งยอมรบัโดยดุษฎ ีเพราะต่างกเ็ชื่อในสมรรถนะ
ของกลอ้ง นัน่หมายถงึวา่ การไดห้รอืเสยียอ่มขึน้อยูก่บัเรดาร ์ทีม่กีลอ้งสอ่งทางไกลเป็นเครือ่งมอื แต่อยา่งไร
กต็าม ในบางครัง้การตดัสนิของทมีเรดารก์ค็า้นสายตาของบรรดาเซยีน แต่กไ็มอ่าจโตแ้ยง้ได ้ทาํใหเ้ซยีนหรอื
นกัพนนัตอ้งนํากลอ้งสอ่งทางไกลไปใชใ้นสนาม เพือ่ทาํใหเ้รดาร ์“ไมก่ลา้ตดัสนิมัว่ๆ” หรอื “ตดัสนิโกง” 

3) นาฬิกาจบัเวลา 
นาฬกิาจบัเวลา กเ็ป็นเครือ่งมอืสาํคญัอกีอยา่งหน่ึง ทีใ่ชป้ระกอบกนักบักลอ้งสอ่งทางไกล ซึง่

นอกจากเรดารจ์ะมแีลว้ บรรดาเซยีนกม็ไีวเ้ชน่กนั โดยมวีตัถุประสงคเ์ชน่เดยีวกนักบักลอ้งสอ่งทางไกล คอื 
เพือ่กนัไมใ่หเ้รดารโ์กง 
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 3.3.3 กติกา  
  ในสนามเลก็ หรอืบัง้ไฟเลก็ ก่อนการจุดบัง้ไฟ เซยีนยัง้ หรอืเซยีนหน้าฐานจะเป็นผูก้าํหนด 
“ราคายัง้” หมายถงึ การกาํหนดเวลาเพือ่เป็นฐานการเล่น เชน่ กาํหนดวา่ บัง้ไฟจากคา่ย ก. ราคายัง้อยูท่ี ่90 
หมายถงึ การกาํหนดเวลาวา่ บัง้ไฟของคา่ย ก. จะขึน้ไดไ้มเ่กนิ 290 วนิาท ี(สนามเลก็จะไมบ่อกตวัเลขเวลา
ขา้งหน้า จาํนวน 200 วนิาท ีเพราะเป็นอนัรูก้นัวา่ ถา้บอก 90 กห็มายถงึ 290 วนิาท ีหรอื 67 หมายถงึ 267 
วนิาท ี เมือ่มผีูท้ี ่“จบั” หรอืสูห้รอืเล่นพนนัดว้ย กแ็สดงวา่ ผูร้บัพนนัๆ วา่ บัง้ไฟจะตอ้งขึน้ไดม้ากกวา่ 290 
วนิาท ีคอื 291 วนิาทขีึน้ไป จงึเรยีกผูท้ีเ่ลน่ดว้ยน้ีวา่ “เซยีนไล่” เหตุเพราะตอ้งไล่ราคา หรอืไล่เวลา  
  แต่ในสนามใหญ่ หรอืสนามบัง้ไฟใหญ่ ซึง่อยูใ่นเขตอสีานใต ้การตัง้ราคาของเซยีนยัง้มกัไม่
เป็นเอกภาพ ราคายัง้ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งเซยีนยัง้กบัเซยีนไล่ เน่ืองจากไมม่กีารรวมตวัของเซยีน
ยัง้ในการกาํหนดราคา 
  การได-้เสยี 
  เมือ่บัง้ไฟขึน้ทาํเวลาเกนิราคายัง้ เซยีนไล่จะเป็นฝา่ยได ้ในทีน้ี่ คอื บัง้ไฟทาํเวลาไดเ้กนิ 290 
วนิาท ีคอื 291 วนิาทขีึน้ไป เซยีนไล่กเ็ป็นฝา่ยได ้ถา้บัง้ไฟขึน้ไมเ่กนิ 290 วนิาท ีหรอืได ้290 วนิาทพีอด ีถอื
วา่เซยีนยัง้ได ้แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ การไดเ้สยีถูกกาํหนดโดยเซยีนยัง้ โดยผูเ้ซยีนยัง้มกัใชก้ลวธิ ี(Tactic) โดย
พยายามตัง้ราคายัง้ใหส้งูทีส่ดุ เพือ่ลดความเสีย่ง โดยฝา่ยเซยีนไล่กจ็ะพยายามขอลดราคาลง แต่สว่นใหญ่
เซยีนยัง้มกัไมล่ดให ้และในสนามบัง้ไฟเลก็ ราคายัง้มกัเกดิจากการตกลงกนัของเหล่าบรรดาเซยีนยัง้ ซึง่เป็น
กลุ่มทีม่กีารรวมตวัแขง็แกรง่ สว่นใหญ่มกัอยูบ่รเิวณหน้าฐานจุดบัง้ไฟ 
  เงนิพนนั 
  เงนิทีเ่ล่นพนนัไมม่กีารต่อรองเพือ่ลดหรอืเพิม่จาํนวนเงนิ ใหฝ้า่ยหน่ึงเป็นฝา่ยไดเ้ปรยีบแก่อกี
ฝา่ยหน่ึง กล่าวคอื ทัง้เซยีนยัง้และเซยีนไล่จะลงเงนิพนนัในจาํนวนทีเ่ทา่กนั เชน่ เซยีนยัง้ตัง้ราคา 90 เงนิ
พนนั 10,000 บาท ถา้เซยีนไล่จะเล่นพนนัดว้ยกต็อ้งนําเงนิ 10,000 บาทไปมอบใหเ้ซยีนยัง้เป็นผูร้กัษา ถา้บัง้
ไฟ “ผา่น” หมายถงึ ทาํเวลาไดเ้กนิ 290 วนิาท ีเซยีนยัง้กจ็ะตอ้งจา่ยใหเ้ซยีนไล่ 20,000 บาท (รวมกบัเงนิ
พนนัทีเ่ซยีนยัง้ถอืไว)้ 
   

3.3.4 กลโกง หรือ แทก็ติก 
1) ผูจ้ดั สามารถควบคุมเจา้ของคา่ยบัง้ไฟใหอ้ยูใ่นอาณตัไิด ้โดยสว่นใหญ่เป็นการสัง่ให ้“ดงึ” 

หมายถงึ ทาํใหบ้ัง้ไฟไมส่ามารถขึน้ทาํเวลาไดถ้งึ “ราคายัง้” ดงัตวัอยา่ง คอื ขึน้ไดไ้มเ่กนิ 300 วนิาท ีเพือ่
เซยีนยัง้จะไดก้นิเงนิเดมิพนั หากเจา้ของคา่ยใดไมเ่ชือ่ฟงั ผูจ้ดักจ็ะไมใ่หเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัในครัง้ต่อๆ ไป 
ซึง่ถอืวา่เป็นมาตรการขัน้เดด็ขาดทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ เพราะทาํใหค้า่ยบัง้ไฟไมก่ลา้ขดัขนื 

2) วธิ ี“ดงึ” ทาํไดห้ลายวธิ ีแต่วธิทีีนิ่ยมทาํและมปีระสทิธภิาพ ม ี2 วธิ ีคอื 
    2.1)  ลา้งรบูัง้ไฟใหด้นิปืน (หมือ้) เปียกจนโชก เพือ่ทาํใหไ้ฟไหมด้นิปืนชา้ และไมม่แีรงสง่ 

            2.2) ดงึสายชนวนใหอ้ยูใ่นตวับัง้ไฟสัน้กวา่ปกต ิซึง่ตามปกต ิในบัง้ไฟใหญ่ ชนวนทีส่อดอยูใ่นรบูัง้
ไฟมคีวามยาวจากดา้นล่างขึน้ไปจนเหลอืระยะเพยีง 1 เมตรจากหวับัง้ไฟ เมือ่ตอ้งการดงึ กด็งึสายชนวนให้
รน่ลง โดยใหช้นวนถอยลงหา่งจากหวับัง้ไฟมากกวา่ 1 เมตร ซึง่ยิง่หา่งมาก บัง้ไฟจะมแีรงน้อยหรอืหมดแรง
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สง่ลงตามลาํดบั เมือ่ทาํดงัน้ีจะทาํใหบ้ัง้ไฟขึน้ไมส่งู แลว้กต็กลงสูพ่ืน้ในลกัษณะลอยควา้ง เซยีนบัง้ไฟเรยีก
กนัวา่ “ราํดาบ” จนในทีส่ดุ บัง้ไฟกท็าํเวลาไดไ้มเ่กดิราคายัง้ 

  3) ถา้ผูจ้ดัรบัจดังาน 3 วนั ในวนัแรก ผูจ้ดัจะออ่ย หรอืปล่อยใหเ้ซยีนไดพ้นนัไปก่อน เพือ่ใหต้ายใจ 
โดยสัง่ใหค้า่ยบัง้ไฟปล่อยใหบ้ัง้ไฟขึน้ไดเ้วลามากวา่ราคายัง้ ตามตวัอยา่ง คอืทาํเวลาไดเ้กดิ 300 วนิาทขีึน้ไป 
ซึง่คา่ยดงัๆ สามารถทาํใหบ้ัง้ไฟขึน้ทาํเวลาไดถ้งึ 450-480 วนิาท ีและการโกงดว้ยวธิน้ีี มกัไมท่าํพรํ่าเพรือ่ คอื 
ในจาํนวนบัง้ไฟ 14 บัง้ จะปล่อยใหบ้ัง้ไฟเป็นไปตามธรรมชาต ิประมาณ 10 บัง้ สว่นอกี 4 บัง้มไีวด้งึ โดยจะสัง่
ใหด้งึในวนัที ่2 และ 3 ซึง่จะทาํใหเ้ซยีนสว่นใหญ่เป็นเซยีนไล่เสยีพนนั 
  4) โกงโดยสัง่เรดารใ์หข้านเวลาเป็นประโยชน์แก่ผูจ้ดั จงึปรากฏเหตุทาํรา้ยรา่งกายเรดาร ์โดยเซยีนที่
ไมย่อมรบัการขานเวลา เพราะเซยีนกม็นีาฬกิา และกลอ้งสอ่งทางไกลเชน่กนั ในบางทีม่กีารเขยีนขอ้ความทาง
สือ่อนิเทอรเ์น็ต ดงัขอ้ความเมือ่ 21 กรกฎาคม 2554 ดงัน้ี 
 

“ขอแจง เรือ่งกรรมการ ในฐานะที ่เป็นเซยีนยัง้นะครบั การมนีอกออกใน ไมเ่ป็นธรรม เตะเขา้ใสใ่ห้
บัง้ไฟ 1 ว ิ2 ว ิมปีญัหากนัไดเ้สยีกนั เพราะฉะนัน้ กรรมการตอ้งเป็นธรรมดว้ย กลอ้ง นาฬกิา ไมใ่ชคุ่ณมคีน
เดยีว โปรดระวงั “เรดา้ร ์ก” จอม โกงชอบ โมเม ขอใหม้นัฉิบหายตลอดไปครบั” (www.bangfaithailand.com 
สบืคน้ 6 มนีาคม 2555) 

แต่อยา่งไรกต็าม การโกงโดยวธิขีานเวลาใหเ้ป็นคุณแก่ผูจ้ดักม็อียูต่ลอด ทัง้น้ี เป็นเพราะเวลาทีโ่กงใช้
เพยีง 1 หรอื 2 วนิาทเีทา่นัน้ แมเ้ซยีนจะมนีาฬกิาจบัเวลา พรอ้มกลอ้งสอ่งทางไกล กไ็มอ่าจจบัผดิหรอื
คาดคัน้เอาได ้เพราะดว้ยระยะเวลาดงักลา่วเกดิจากการคลาดเคลื่อนไดทุ้กระยะ เชน่ การกดนาฬกิาเริม่จบั
เวลา โดยทาํใหค้ลาดเคลื่อนใหช้า้หรอืเรว็ตามตอ้งการได ้

 
 3.3.5 การจดัให้บริการการพนันบัง้ไฟ  
 สนามบัง้ไฟ หมายถงึ สถานทีท่ีม่กีารจดัแขง่ขนับัง้ไฟเพือ่เล่นการพนนับัง้ไฟ สามารถจาํแนก ได ้2 
ประเภท ดงัน้ี 

1) สนามเลก็หรอืบ่อนบัง้ไฟเลก็ หมายถงึ สนามทีจ่ดัแขง่ขนับัง้ไฟขนาดเลก็ ขนาดทอ่ 3 หรอืมี
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของทอ่ทีท่าํบัง้ไฟ 3 น้ิวลงมา 
          2) สนามใหญ่หรอืบ่อนบัง้ไฟใหญ่ หมายถงึ สนามทีม่กีารจดัแขง่ขนับัง้ขนาดใหญ่ ตัง้แต่ทอ่ 4 ถงึทอ่ 
6 ขึน้ไป ไดแ้ก่ บัง้ไฟแสน บัง้ไฟลา้น บัง้ไฟสบิลา้น หรอืบัง้ไฟกอื  

1) บ่อนบัง้ไฟเลก็ในเขตอสีานเหนือ  
  เน่ืองจากพืน้ทีม่น้ีอย เพราะการขยายตวัของชุมชน เป็นปจัจยัใหเ้ขตอสีานเหนือตอ้งเล่นการ
พนนับัง้ไฟเลก็ (ทอ่ 1-3 หมายถงึ ทอ่พวีซีขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1-3 น้ิว) เพราะบัง้ไฟขนาดเลก็ไมท่าํใหเ้กดิ
อนัตรายเมือ่ตกสูพ่ืน้ หรอืตกใสอ่าคารบา้นเรอืน หรอืแปลงปลกูพชื และดว้ยขนาดของบัง้ไฟ และความ
ปลอดภยัของการแขง่ขนั ไดท้าํใหม้กีารเล่นการพนนัไมไ่ดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะเดอืน 6 หรอืในเทศกาล แต่เล่นกนั
เกอืบทุกวนัตลอดทัง้ปี จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัรายหน่ึง พบวา่ ปีหน่ึงๆ เขาจดัการแขง่ขนั 350 กวา่วนั 
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(สมัภาษณ์. 7 พค. 2555) ซึง่ในเขตอสีานเหนือมจีาํนวนผูจ้ดัมากกวา่ 5 กลุ่ม นัน่หมายถงึวา่ ในวนัหน่ึงๆ จะ
มกีารจุดบัง้ไฟเพือ่เล่นการพนนับัง้ไฟถงึ 5 แหง่ 

    สนามเลก็ ตัง้อยูใ่นเขตอสีานเหนือ มลีกัษณะเป็นเหมอืนบ่อนวิง่ ซึง่จดัใหม้กีารพนนับัง้ไฟขึน้โดย
มกีาํหนดเวลาเป็นชว่งๆ แต่ละชว่งอยูร่ะหวา่ง 5-10 วนั 
 สภาพสนาม :  มกัตัง้อยูห่า่งจากถนนใหญ่ 15-20 ก.ม. หา่งจากหมูบ่า้น มทีุง่นา มทีีจ่อดรถ และมี
ปา่ไมล้อ้มรอบ  
 จาํนวนสนาม : ในปีก่อนๆ มหีลายสนาม เชน่ สนามนาแบก ต.เวยีงคาํ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
สนามเกาะลมโชย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี สนามหว้ยทราย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี สนามนาสนีวล อ.เมอืง จ.
หนองบวัลาํภ ูและเทา่ทีย่งัเปิดอยูเ่ชน่   

1) สนามนาสนีวล ต.โคกกลาง อ.เพญ็ จ.อุดรธานี เปิดเมือ่วนัพธุที ่1-11 กุมภาพนัธ ์2555 
2) สนามหนองบวัเงนิ ต.อบูมงุ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี เปิดเมือ่วนัอาทติยท์ี ่12-16 กุมภาพนัธ ์

2555 
  สนามนาสีนวล จ.อดุรธานี 

 จาํนวนนกัพนนั : ประมาณ  200  คน ทุกคนเดนิทางเขา้สนามดว้ยรถยนต ์  
   สว่นตวั จากอุดรธานี หนองคาย สกลนคร 
 คา่บตัรผา่นประต ู คดิเป็นคา่จอดรถ คนัละ 20 บาท 
 เน่ืองในโอกาส :  จดัหาทุนเพือ่สรา้งสาธารณะสมบตัใิหแ้ก่บา้นนาสนีวล 
 จาํนวนรา้นคา้  10 รา้น 
 จาํนวนบัง้ไฟ :  80-100 บัง้/วนั 
 คา่ยดงัในสนาม :  อมัภวนั จากวดัปา่กา้ว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ทาํเวลา 319 วนิาท ี
 ชื่อคา่ยอื่นๆ :   น้องมนิท ์ราชานนท ์วรนิทร หลานเทวดา นครอุดร นครลาํดวน ชา้งคู ่ 
   หนุ่มไทรทนั แวมไพร ์แมงกน้แซ่บ ไก่พนัลาย หนุ่มหนองบ่อ สบัขา  
   หลอก  
 ผูจ้ดั :     เรดารส์ี ่(นามสมมต)ิ 
 คา่หาง :  300 บาท 
 
 2) สนามหนองบวัเงิน จ.อดุรธานี 
 จาํนวนนกัพนนั :  ประมาณ 150 คน สว่นใหญ่เป็นนกัพนนัต่างถิน่ทีเ่ดนิทางมา 
           โดยรถยนตส์ว่นตวั จากหนองคาย อุดรธานี หนองบวัลาํภ ูมหาสารคาม  
           และนกัพนนัระดบัชาวบา้นในหมูบ่า้น 
 คา่บตัรผา่นประต ู คดิเป็นคา่บตัรผา่นประตู คนละ 20 บาท 
 เน่ืองในโอกาส :  เป็นงานพระราชทานเพลงิศพเจา้อาวาสวดัหนองบวัเลงิ บา้นหนองบวัเงนิ  
    และเป็นรองเจา้คณะตําบลอบูมงุ 
 จาํนวนรา้นคา้ :  30 รา้น 
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 จาํนวนบัง้ไฟ :  80-115 บัง้/วนั 
 คา่ยดงัในสนาม :  เทวดา 
 ชื่อคา่ยอื่นๆ :    

ผูจ้ดั :   นายกฯ ชยั (นามสมมต)ิ ซึง่เป็นนกัการเมอืงทอ้งถิน่ระดบัตําบล เป็น
เจา้ของคา่ยบัง้ไฟ ชื่อ ทรงวาด (นามสมมต)ิ รว่มกบั เรดารส์ี ่(นามสมมต)ิ  

 คา่หาง :  300 บาท 
 
 2) สนามใหญ่หรือบอ่นบัง้ไฟใหญ่ เป็นสนามทีแ่อบแฝงงานประเพณบุีญบัง้ไฟ หรอืบุญเดอืน 6 
หรอืเดอืนพฤษภาคม แต่พอเขา้เดอืนเมษายนกเ็ริม่จดักนัแลว้ สนามใหญ่มกัอยูใ่นเขตอสีานใต ้ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่
มกีารเลน่การพนนับัง้ไฟมาก่อนพืน้ทีอ่ื่น สนามใหญ่มกัจดัในเขตพืน้ทีท่ีม่นีกัการเมอืง ทัง้ระดบัชาตแิละระดบั
ทอ้งถิน่ใหค้วามสาํคญั และเขา้สนามเป็นประจาํ โดยเขา้ไปสนบัสนุนการจดังาน ทัง้น้ี เน่ืองจากผูจ้ดัสว่นใหญ่
ไดแ้ก่คนของนกัการเมอืง นัน่เอง รศัมคีวามเขม้ขน้อยูใ่นเขตอาํเภอทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนัใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
ยโสธร : มหาชนะชยั คอ้วงั รอ้ยเอด็ : พนมไพร อุบลราชธานี : เขือ่งใน ศรสีะเกษ : ราษไีศล สรุนิทร ์: รตั
นบุร ีทุกแหง่ทีม่บุีญบัง้ไฟมกัเป็นงานใหญ่และมลีกัษณะเหมอืนกนัในทุกมติ ิเน่ืองจากมผีูจ้ดัอยูใ่นกลุ่ม
เดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มทีน่กัการพนนันิยมมากทีส่ดุ   
 สนามสว่นใหญ่มกัตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นทีไ่มไ่กลจากตวัอาํเภอมากนกั (15-20 กโิลเมตร) และมกัมทีาํเลที่
มปีา่ไมล้อ้มรอบ ตวัสนามเป็นทีโ่ล่งรปูวงกลม ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 100 เมตร โดยมฐีานจุดตัง้อยู่
ใกลเ้สน้รอบวงดา้นทีห่นัหน้าสูทุ่ง่นา หรอืปา่ไม ้ไมม่บีา้นเรอืนประชาชน ดา้นทีอ่ยูต่รงขา้มกบัฐาน สว่นใหญ่
เป็นดา้นทีม่ปีระตูเขา้สนามจะจดัไวเ้ป็นทีจ่อดรถยนตข์องนกัพนนั โดยจอดเป็นรปูครึง่วงกลมตามเสน้รอบวง 
บรเิวณใกลท้ีจ่อดรถตามรม่ไมจ้ะถูกคา่ยบัง้ไฟจบัจองเป็นทีเ่ตรยีมบัง้ไฟ   

โดยคา่ยทีคุ่น้เคยกนัมกัจบักลุ่มกนั ทางเสน้รอบวงอกีดา้นหน่ึง สว่นใหญ่อยูน่อกเขตรัว้ของสนาม จะ
เป็นทีพ่กัของพระสงฆท์ีเ่ป็นเจา้ของคา่ยและนกัการพนนั ถดัจากเสน้รอบวงเขา้มาในวงกลมจะเป็นรา้นอาหาร 
โดยรา้นคา้จะตัง้เรยีงรายกนั และถดัจากรา้นอาหารกเ็ป็นสว่นทีเ่ป็นไขแ่ดง เป็นทีอ่ยูข่องบรรดาเซยีนยัง้ หรอื
เซยีนหน้าฐาน ใกลก้บัลานโล่งหน้าฐาน จะมกีารตัง้เตน็ทแ์ละมรีม่กนัแดดขนาดกลางพรอ้มเกา้อี ้2-4 ตวั กาง
เป็นแถวยาวประมาณ 30 แถวๆ ละประมาณ 10-15 ชุด   

ถดัไปดา้นขา้ง หรอืดา้นหน้าฐานอกีดา้นหน่ึงจะเป็นกองอาํนวยการ เป็นทีป่ระกาศ ประชาสมัพนัธ ์
และสว่นสาํคญัอกีสว่นหน่ึง คอื บรเิวณเลยจากหน้าฐานออกไป และอยูห่า่งไกลจากนกัพนนั เป็นทีอ่ยูข่องทมี
เรดาร ์ทมีเรดารจ์ะอยูเ่ป็นเอกเทศ ไมส่งุสงิกบัเซยีนพนนั แต่ทุกคนมกัมหีฟูงัโทรศพัทเ์สยีบไวท้ีห่ตูลอดเวลา 

สนามใหญ่ นอกจากจะเล่นพนนับัง้ไฟใหญ่กนัแลว้ เงนิเดมิพนัและจาํนวนนกัพนนัยงัถอืวา่ยิง่ใหญ่สม
ชื่อ กล่าวคอื เงนิเดมิพนัสะพดัภายในบ่อนไมต่ํ่ากวา่สบิลา้นบาทต่อวนั และมนีกัพนนันบัพนัคน เฉพาะคา่
บตัรผา่นประตูกส็ามารถทาํใหผู้จ้ดัรํ่ารวยขึน้มาได ้นอกจากจะถอืวา่เป็นสนามบัง้ไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุแลว้ ขณะน้ี จ.
ศรสีะเกษ ยงัเป็นบ่อนการพนนับัง้ไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ  เพราะจะมปีระชาชนไปเล่นการพนนับัง้ไฟเป็น
จาํนวนมากนบัหมืน่คน (www.esanclick.com/newses. สบืคน้ 22 เมษายน 54) 
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 สนามราษีไศล        จ. ศรีสะเกษ 
 จาํนวนนกัพนนั : 1,000 คน ขึน้ไปสว่นใหญ่เป็นนกัพนนัต่างถิน่ทีเ่ดนิทางมา  
   โดยรถยนตส์ว่นตวั จากทุกจงัหวดัในภาคอสีาน    
 คา่บตัรผา่นประต ู คดิเป็นคา่บตัรผา่นประตู คนละ 200 บาท ปจัจุบนั 400 บาท  
 เน่ืองในโอกาส :  เป็นงานบุญบัง้ไฟประจาํปี 
 จาํนวนรา้นคา้ :  ประมาณ 50 รา้นขึน้ไป 
 จาํนวนบัง้ไฟ :  80-115 บัง้/วนั 
 คา่ยดงัในสนาม :  4 คา่ยใหญ่ ไดแ้ก่  

คา่ยเทพลลีา ชา่งลอง บา้นแสนแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 
คา่ยเทพพนม ชา่งพงษ์ บา้นแสนแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 
คา่ยเจา้พอ่เมอืงแสน ชา่งทา บา้นแสนแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 
คา่ยสรุโิยไท ชา่งพจน์ สามารถ บา้นหมากเลื่อม ต.ลาํภ ูอ.เมอืง จ.
หนองบวัลาํภ ู

 ชื่อคา่ยอื่นๆ :   
 ผูจ้ดั :    “ดาํ” (นามสมมต)ิ และ “ขาว” (นามสมมต)ิ 
 คา่หาง :  ไมม่ ี
    

สนามบา้นเปาะ   จ.ยโสธร 
 จาํนวนนกัพนนั :  ประมาณ 500 คน สว่นใหญ่เป็นนกัพนนัต่างถิน่ทีเ่ดนิทางมา 
           โดยรถยนตส์ว่นตวั จาก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ยโสธร รอ้ยเอด็ ศรสีะเกษ อุบลราชธานี 
สรุนิทร ์และนกัพนนัระดบัชาวบา้นในหมูบ่า้น 
 คา่บตัรผา่นประตู : คดิเป็นคา่บตัรผา่นประตู คนละ 60 บาท 
 เน่ืองในโอกาส :  เป็นงานประจาํปี 
 จาํนวนรา้นคา้ :  30 รา้น 
 จาํนวนบัง้ไฟ :  15 บัง้/วนั 
 คา่ยดงัในสนาม :   
 ชื่อคา่ยอื่นๆ :    

ผูจ้ดั :  เรดารด์ดีี ้(นามสมมต)ิ  
 คา่หาง :  ไมม่ ี
 
  เน่ืองจากบ่อนอสีานใตส้ว่นใหญ่มกัเป็นบอ่นทีจ่ดัขึน้ “ในเทศกาล” หรอืก่อนหน้าหรอืหลงั
เดอืน 6 ไมม่าก (มนีาคม-กรกฎาคม) ดงันัน้ จาํนวนเซยีนพนนัจงึมมีากกวา่บ่อนสนามเลก็หลายเทา่ และ
เน่ืองจากเป็นสนามบัง้ไฟใหญ่ (ทอ่ 5-8) การดาํเนินการจุดบัง้ไฟจงึไมถ่ีเ่หมอืนสนามเลก็ เมือ่จาํนวนบัง้ไฟมี
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น้อย ทาํใหน้กัพนนัตอ้งเลน่ดว้ยเงนิพนนัทีม่ากกวา่สนามเลก็ กล่าวคอื เงนิพนนัมมีลูคา่ตัง้แต่แสน-ลา้น จงึได้
ชื่อวา่ “สนามเงนิลา้น”  
  กระบวนการจดุ เป็นเชน่เดยีวกบัการจุดของสนามเลก็ทุกประการ เพยีงแต่ขนาดของบัง้ไฟที่
ใหญ่ ทาํใหม้ฐีานจุดขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยอุปกรณ์ในการชกัลากตวับัง้ไฟขึน้สูฐ่าน เชน่ รอก เชอืก เป็นตน้ 
และสนามใหญ่ไมม่กีารเกบ็ “คา่หาง” หรอืคา่ธรรมเนียมจากคา่ยบัง้ไฟ ในทางตรงกนัขา้ม ผูจ้ดัจะตอ้งจา่ยคา่
บัง้ไฟใหก้บัทางคา่ยดว้ย โดยถอืวา่ผูจ้ดัไดอ้าศยัชื่อเสยีงของคา่ยบัง้ไฟในการเรยีกความสนใจจากเซยีนพนนั  
 
  ดาราสนามใหญ่ 
  ความแตกต่างของสนามเลก็กบัสนามใหญ่อยูท่ี ่สนามใหญ่ทางอสีานใตใ้หค้วามสาํคญักบัทมี
เรดารม์ากกวา่สนามเลก็ โดยสนามเลก็ขอใหเ้ป็นทมีเรดารท์ีม่ชีื่อเสยีงกเ็พยีงพอ แต่สาํหรบัอสีานใต ้บรรดา
เซยีนบัง้ไฟมกัยดึถอืตวับุคคล คอื หวัหน้าทมีเรดาร ์ชื่อ “ดดีี”้ (นามสมมต)ิ ถอืวา่เป็นดาราของวงการพนนั
ของสนามบัง้ไฟใหญ่ ดงันัน้ สนามใดทีต่อ้งการใหม้ผีูเ้ขา้ชม หรอืนกัพนนัเป็นจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งจา้งทมี
เรดารท์ีเ่ป็นดาราเทา่นัน้ หากสนามทีไ่มม่ดีาราไวด้งึดดูแฟนนกัพนนั การแขง่ขนัมกัไมป่ระสบความสาํเรจ็
ทางดา้นการเกบ็คา่บตัรผา่นประตู สง่ผลถงึจาํนวนบัง้ไฟทีเ่ขา้รว่ม รวมทัง้จาํนวนนกัพนนักล็ดน้อยลงไปดว้ย  
 
         3.3.6 กรรมการจบัเวลา หรือทีมเรดาร ์
  ทมีเรดาร ์ถอืเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการพนนั เพราะนกัพนนัมกันิยมเล่นในบอ่นทีม่ทีมี
เรดารท์ีม่ชีื่อเสยีง ซึง่การสรา้งชื่อเสยีงของทมีเรดารอ์ยูท่ี ่1) มคีวามซื่อสตัย ์2) มคีวามเทีย่งตรง 3) ไมม่นีอก
มใีน หมายถงึ ไมข่านเวลาเพือ่เขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง หรอืแอบสง่คนไปเล่นพนนั แลว้ตดัสนิใหต้นเองชนะ 
 
 3.3.7 เงินเดิมพนั 
  เงนิเดมิพนัของสนามเลก็เป็นเงนิจาํนวนรอ้ย ไมเ่กนิหมื่นบาท แต่ความถีข่องการจุดบัง้ไฟมี
ความถีส่งู หรอืจาํนวนบัง้ไฟมากกวา่สนามบัง้ไฟใหญ่ นัน่หมายถงึรอบของการเลน่พนนักเ็พิม่สงูขึน้ดว้ย 
  
 
   
3.4 บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ 
 3.4.1 ผูจ้ดั หรอื โปรโมเตอร ์(Promoter)   
 เพือ่ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งจงึใชค้าํวา่ “โปรโมเตอร”์ ซึง่ฟงัแลว้เหมอืนโปรโมเตอรผ์ูจ้ดัรายการแขง่ขนั
ชกมวย อนัทีจ่รงิ ผูจ้ดัการแขง่ขนับัง้ไฟกม็สีถานะเดยีวกนักบัโปรโมเตอรม์วย กล่าวคอื โปรโมเตอรเ์ป็นผู้
จดัหาบัง้ไฟเพือ่ทาํการจุดแขง่ขนั เพือ่ใหน้กัพนนัไดเ้ล่นการพนนั โดยหลกัการ ผูจ้ดัหรอืโปรโมเตอรม์รีายได้
จากการเกบ็คา่บตัรผา่นประตูเทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็น “เจา้มอื”  รบัแทงจากนกัพนนั เหมอืนเจา้มอืหรอืเจา้ของบ่อน
คาสโิน แต่ในความเป็นจรงิ พบวา่ ผูจ้ดัไดส้ง่คนของตนออกรบัแทงพนนัจากเซยีนไล่ ซึง่คนของผูจ้ดัไดแ้ก่
ญาตพิีน้่องและลกูเมยีของผูจ้ดั นัน่เอง 
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ผูจ้ดั หรอื โปรโมเตอร ์(Promoter)  มอียู ่2 นยั 
 นยัแรก หมายถงึ บุคคลภายนอกทีเ่ขา้ไปเหมาบุญ เพือ่ใหม้กีารเล่นการพนนับัง้ไฟ สว่นใหญ่ไดแ้ก่ 
ทมีเรดาร ์เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ีมทีกัษะในการดาํเนินการแขง่บัง้ไฟ เชน่ การตดิต่อประสานงานกบัเจา้หน้าที่
รฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการอนุญาตใหเ้ล่นการพนนั และบุคคลทีส่ามารถใหคุ้ณใหโ้ทษต่อการจดัแขง่ขนับัง้ไฟ 
และการจดัควิของคา่ยบัง้ไฟในการนําบัง้ไฟเขา้ฐานจุด การปล่อยบัง้ไฟ การจบัเวลา การประกาศผล การ
ตดัสนิใจหรอืการแกไ้ขปญัหาเมือ่เกดิขอ้โตแ้ยง้การประกาศผล ตลอดจนการควบคุมเวลา หรอืกดดนัใหค้า่ย
บัง้ไฟปฏบิตัติามกตกิา  

อกีนยัหน่ึง หมายถงึ ผูนํ้าทอ้งถิน่ หรอื คณะกรรมการหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัมอบหมายจากการประชาคม
หมูบ่า้น ซึง่ผูจ้ดัตามนยัน้ีอาจมวีธิกีารดาํเนินการเพือ่ใหม้กีารแขง่ขนับัง้ไฟอยู ่2 วธิ ีคอื 1) ดาํเนินการจดัการ
แขง่ขนับัง้ไฟเอง แต่เน่ืองจากขาดทกัษะในการดาํเนินการจงึมกัไมค่อ่ยไดร้บัความเชื่อถอื ทีส่าํคญั หาก
ดาํเนินการโดยคณะกรรมการหมูบ่า้น กลุ่มนกัพนนัมกัไมใ่หค้วามสนใจ ทาํใหง้านไมร่าบรืน่ และมปีญัหาใน
การตดัสนิ ดงัน้ี ผูจ้ดัตามนยัน้ีจงึนิยมดาํเนินการในวธิทีี ่2) มอบหมายใหท้มีเรดารด์าํเนินการแขง่ขนัและ
ตดัสนิใจในทกุเรือ่ง ยกเวน้ดา้นพธิกีรรมและการมอบรางวลับัง้ไฟ 

           แต่อยา่งไรกต็าม ไมว่า่โปรโมเตอร ์หรอื ผูจ้ดั จะเป็นเรดาร ์หรอืกรรมการหมูบ่า้น จาํเป็น
จะตอ้งเป็นผูม้อีทิธพิล หมายถงึ เป็นบุคคลทีค่นทัว่ไปใหค้วามเคารพนบัถอื และมคีวามสมัพนัธก์บัทางฝา่ย
ปกครองและตํารวจ เป็นผูรู้ช้อ่งทางในการตดิต่อกบัเจา้หน้าที ่และรูว้ธิจีา่ยเงนิใตโ้ต๊ะใหก้บัเจา้หน้าที ่
 
 3.4.2 เรดาร ์ หรือ กรรมการจบัเวลา  

เมือ่การจุดบัง้ไฟเป็นเงนิเป็นทอง มไีดม้เีสยี กรรมการจบัเวลา จงึเป็นภาคสว่นทีจ่าํเป็นสดุของการ
แขง่ขนับัง้ไฟในปจัจุบนั เน่ืองจากการเดมิพนัแพ-้ชนะตดัสนิกนัทีก่ารทาํเวลาของบัง้ไฟ นอกจากฝีมอื ความ
เทีย่งตรงและซื่อสตัยแ์ลว้ อุปกรณ์กเ็ป็นเรือ่งสาํคญั ดงันัน้ กรรมการจบัเวลาจงึพฒันาอุปกรณ์และทกัษะความ
ชาํนาญอยูต่ลอดเวลา  
 ในอดตี การจบัเวลาของกรรมการนอกจากสายตาทีค่มและฉบัไวแลว้ อุปกรณ์ทีส่าํคญัมเีพยีงนาฬกิา
จบัเวลาเทา่นัน้ แต่ในปจัจุบนั กรรมการจบัเวลาไดส้รา้งสสีนัใหก้บังานดว้ยการนําเอากลอ้งสอ่งทางไกลมาใช ้
การมองเหน็ในสิง่ทีส่ายตาคนธรรมดาไมเ่หน็ หากทมีงานใดมกีลอ้งสอ่งทางไกลใชม้กัไดช้ื่อทมีทีว่เิศษเกนิจรงิ
วา่ “ทมีเรดาร”์ นยัวา่สามารถตรวจจบับัง้ไฟไดแ้มน่ยาํอยา่งกบัใชเ้รดารจ์บั (เรดาร ์หรอื radar หมายถงึเครือ่ง
หาวตัถุในระยะไกล โดยสง่วทิยคุลื่นสัน้ใหส้ะทอ้นกลบั) 
 
 “พวกผมเริม่เป็นเรดารร์าวๆ ปี 2545 ทุกวนัน้ีกส็ามารถทาํเป็นอาชพีได ้ เพราะมแีขง่กนัตลอดปี” 
(นายจนั และนายวนั (นามสมมตุ ิ) สมัภาษณ์. 7 พฤษภาคม 2550)  
 
 นายอาจ และนายสม อยูท่ี ่บา้นสามพรา้ว ต. สามพรา้ว อ.เมอืง จ.อุดรธานี เป็นสมาชกิทมี “เรดารส์ี”่ 
(นามสมมต)ิ  เรดารด์งัของจงัหวดัอุดรธานี เล่าวา่ อาชพีกรรมการจบัเวลาหรอืเรดารข์องคนทัง้สองเริม่จาก
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การทีเ่ป็นคนชอบเล่นเดมิพนับัง้ไฟ และมเีซยีนดว้ยกนัเหน็วา่เป็นคนสายตาด ี จงึใหเ้ป็นกรรมการ จากนัน้ก็
รวมตวักนัตัง้เป็นทมีงานขึน้ แลว้เริม่แจก “เบอรโ์ทรศพัท”์ แก่บรรดาเซยีน จนเป็นทีรู่จ้กักนัในหมูเ่ซยีน 
 คุณสมบตัทิีด่ขีองเรดาร ์คอื ตอ้งมคีวามชาํนาญในการดบูัง้ไฟ สายตาตอ้งด ีและทีส่าํคญั คอื ตอ้งรูถ้งึ
ทศิทางการลงของบัง้ไฟ ซึง่ผูจ้ะเป็นเรดารต์อ้งรูเ้คลด็ลบัในการเดาทางบัง้ไฟ เคลด็ลบัจบัทางบัง้ไฟของทมี
เรดารอ์าศยัการสงัเกตจากบัง้ไฟทีจุ่ดขึน้ไปก่อน บัง้ไฟทีจุ่ดก่อนหน้าสามารถใชเ้ป็นเครือ่งตรวจสอบทศิทาง
ลมไดเ้ป็นอยา่งด ี เมือ่สงัเกตเหน็บัง้ไฟทีถู่กลมบนอุม้ไปในทศิทางใดแลว้ กส็ามารถดกัทางบัง้ไฟไดโ้ดยไม่
ยาก การดกัทางไดถู้กทาํใหบ้ัง้ไฟไมค่ลาดสายตา หากไมรู่จ้กัสงัเกตทศิทางลม บัง้ไฟมกัจะหายชว่งทีผ่า่นเขา้
กลบีเมฆ ถา้เรดารป์ล่อยใหบ้ัง้ไฟหายไปต่อหน้าต่อตา ถอืเป็นเรือ่งเสยีหาย ความน่าเชื่อถอืของทมีเรดารจ์งึ
เปราะบางยิง่ เพราะสามารถพสิจูน์กนัไดภ้ายในไมก่ีว่นิาท ี  ดงันัน้ จงึมน้ีอยคนทีจ่ะเป็นกรรมการจบัเวลา 
หรอืเรดารไ์ด ้
  คุณสมบตัขิองกรรมการจบัเวลาบัง้ไฟทีส่าํคญักวา่นัน้ คอื จะตอ้งมคีวามซื่อสตัยแ์ละเทีย่งธรรมสงู ไม่
ลาํเอยีงเขา้ขา้งฝา่ยหน่ึงฝา่ยใด เพราะผูจ้บัเวลาไมม่แีต่กรรมการเทา่นัน้ แต่บรรดาเซยีนมอือาชพีกจ็บัเวลา
ดว้ยเชน่กนั เพราะการได-้เสยีอยูท่ีเ่วลา หากเทยีบเคยีงเวลาแลว้หา่งกนัมาก เซยีนกจ็ะประทว้ง และเมือ่มี
การประทว้งบอ่ยเขา้ ความน่าเชื่อถอืกห็มดไปเอง เมื่อหมดความไวว้างใจเพยีงงานเดยีว อาจทาํใหท้มีเรดาร์
พงัได ้ เพราะเซยีนมเีครอืขา่ยโยงใยกนัทกุฮา้นบัง้ไฟ เพยีงเซยีนกระซบิผา่นมอืถอืเทา่นัน้ อาชพีเรดารก์ด็บั
วบู 
 มผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตวา่ อาชพีเรดาร ์เป็นอาชพีเดยีวทีม่แีต่ได ้และคา่ตวักจ็ดัวา่สงูมากแลว้ แต่เรดารเ์กอืบ
ทัง้หมด โดยเฉพาะเรดารส์นามเลก็ มกัเล่นพนนับัง้ไฟดว้ย เน่ืองจากบัง้ไฟเลก็มกัหายเขา้กลบีเมฆ ดงันัน้ จงึ
เปิดชอ่งใหเ้รดารข์านเวลาผดิ โดยขานใหเ้ขา้ขา้งทีต่นเล่นไว ้ 
 
 “มกีารไล่กระทบืเรดารก์ห็ลายงาน เพราะขานเวลาโกง เซยีนเขากม็กีลอ้งมนีาฬกิาเหมอืนกนัน่ี” 
(สมัภาษณ์. 31 มกราคม 2555)  
  
 กรรมการบัง้ไฟสนามเลก็ ในเขตจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ 

1) เรดารส์อง (นามสมมต)ิ เป็นทมีกรรมการทีร่บังานเฉพาะบัง้ไฟทอ่ 2-3 ขึน้ไป โดยรบังานทัว่ภาค
อสีาน และเป็นทเีรดารท์ีม่คีนยอมรบัมากทีส่ดุในเขตอสีานเหนือ 

2) เรดารส์าม (นามสมมต)ิ มพีืน้เพเป็นคนยโสธร ถา้รบังานแถบอาํเภอกุมภวาปีจะพกัทีบ่า้นแชแล  
ต.แชแล อ.กุมภวาปี คา่จา้งวนัละ 2,500-6,000 บาท  

3) เรดารส์ี ่ (นามสมมต)ิ พืน้เพเป็นชาวบา้นสามพรา้ว ต. สามพรา้ว อ.เมอืง จ.อุดรธานี เป็นทมี
กรรมการทีร่บังานเฉพาะบัง้ไฟเลก็ ขนาดทอ่ 1-2 เทา่นัน้ เรดารส์ี ่ประจาํอยูใ่นเขตอาํเภอเมอืง จ.อุดรธานี  

4) เรดารห์า้ (นามสมมต)ิ พืน้เพเป็นชาวอาํเภอบา้นดุง จ.อุดรธานี รบังานทัว่ไป ตัง้แต่บัง้ไฟขนาด 1-
3 น้ิว ประจาํในเขต 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอหนองหานและอาํเภอบา้นดุง 

5) เรดารห์ก (นามสมมต)ิ รบังานบัง้ไฟ 1-3 น้ิว ประจาํอยูเ่ขตอาํเภอสวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร  
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 กรรมการบัง้ไฟสนามใหญ่ ในเขตอสีานใต ้
เรดารท์ีม่ชีื่อเสยีงและคนในแวดวงพนนัในเขตอสีานใตใ้หก้ารยอมรบัมากทีส่ดุ คอื “ไทยศกัดิ”์ (นาม

สมมต)ิ  อดตีเป็นคนขายไอศกรมีแทง่ เขา้ไปขายในสนาม แลว้เหน็บัง้ไฟทีแ่มแ้ต่กรรมการจบัเวลายงัมองไม่
เหน็ หลายครัง้เขา้ ผูจ้ดัเลยเชญิใหเ้ป็นเรดาร ์และนบัแต่นัน้ “ไทยศกัดิ”์ กท็าํหน้าทีเ่ป็นเรดารม์าโดยตลอด 
ปจัจุบนั แก่มากแลว้ จงึถ่ายทอดวชิาใหแ้ก่ลกู ซึง่กเ็ป็นเรดารม์ชีื่อเชน่กนั ชื่อ เรดารท์รง (นามสมมต)ิ   
 มผีูก้ล่าวถงึความซื่อตรงของ “ไทยศกัดิ”์ วา่ เป็นเรดารท์ีย่ดึมัน่ในอาชพี ไมเ่ล่นพนนับัง้ไฟ ทาํใหไ้ม่
ลาํเอยีงเขา้ขา้งทีต่นเล่น และถงึแมจ้ะมคีนมาจา้งใหต้ดัสนิเป็นคุณแก่ผูจ้า้ง เขากท็าํเดนิหนีเสยี  
 
 “ถา้จะยกใหเ้ป็นปชูนียบุคคลทางดา้นเรดารค์วรจะยกให ้ “ไทยศกัดิ”์ (นามสมมต)ิ เพราะเป็นคนที่
ซื่อสตัยข์องจรงิ เพราะแกไมย่อมเล่น ทุกคนจงึใหค้วามเคารพแก” (สมัภาษณ์. 13 กุมภาพนัธ ์2555) 
 
 เรดาร ์ผูท้ีม่ชีื่อเสยีงรองจาก ไทยศกัดิ ์(นามสมมต)ิ ไดแ้ก่ เรดา้รด์ดีี ้(นามสมมต)ิ  ซึง่เคยเป็นทมีงาน
เดยีวกนักบัไทยศกัดิ ์เขาเป็นคนสายตาดโีดยพืน้ฐาน กอปรกบัเป็นคนทีม่วีาทศลิป์จงึมชีื่อเสยีงแซงหน้าไทย
ศกัดิ ์ไปแลว้ในปจัจุบนั เรดารส์ว่นใหญ่ไต่เตา้มาจากเรดารบ์ัง้ไฟเลก็มาก่อน จากนัน้จงึไต่ระดบั สรา้งชื่อให้
เป็นทีรู่จ้กัของเซยีนบัง้ไฟ นอกจากน้ียงัมเีรดารท์ีม่ชีื่อ ซึง่สว่นใหญ่เป็นทมีงานเดยีวกบั “ดดีี”้ ไดแ้ก่ อาจารย์
ทอง (นามสมมต)ิ  สขุ ลาํพะเนียง (นามสมมต)ิ ซึง่เป็นเรดารใ์นเขตอสีานใต ้สว่นเรดารใ์นเขตอสีานเหนือ 
ไดแ้ก่ เรดารบ์ัง้ไฟเลก็ทัง้หมด ไดแ้ก่ เรดารส์าม (นามสมมต)ิ  เรดารส์ี ่(นามสมมต)ิ เรดารห์า้ (นามสมมต)ิ 
เป็นตน้ 
 ทมีเรดารท์มีหน่ึงๆ จะมสีมาชกิอยูร่ะหวา่ง 3-5 คน แต่กม็บีางคณะทีม่ถีงึ 7 คน ทีต่อ้งจาํกดัจาํนวนก็
เพราะถา้สมาชกิมากสว่นแบ่งรายไดก้ม็มีากตามไปดว้ย และเน่ืองจากแวดวงเรดารย์งัมน้ีอย กรรมการทุกทมี
จงึรูจ้กักนัเป็นอยา่งด ีและในหน้างานชุก หากทมีใดมงีานลน้มอืกจ็ะแบ่งงานใหแ้ก่ทมีอื่น แบบถอ้ยทถีอ้ย
อาศยักนั 
 อุปกรณ์ของทมีเรดารป์ระกอบดว้ยกลอ้งสอ่งทางไกล นาฬกิาจบัเวลา เกา้อีส้นามทีส่ามารถปรบัเอน-
นอนได ้และสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้คอื ไมโครโฟนเป็นแบบใชส้าย ซึง่ตอ้งใชส้ายไฟยาวกวา่รอ้ยเมตร ไมม่ทีมีเรดาร์
ทมีใดใชไ้มคล์อย เพราะทมีงานตอ้งออกไปตัง้หลกัใหห้า่งจากเครือ่งขยายเสยีงจนพน้รศัมสีญัญาณ และหา่ง
ผูค้น เพือ่ใชส้มาธใินการจบัเวลา อกีประการหน่ึง ถ่านไฟทีใ่ชก้บัไมคล์อยมรีาคาแพง และยงัทาํใหม้ภีาระ
ตรวจสอบไฟถ่านอยูเ่สมอ ซึง่เป็นเรือ่งยุง่ยาก ดงันัน้ ทมีเรดารจ์งึนิยมใชไ้มคใ์ชส้าย ซือ้ครัง้เดยีวใชไ้ดต้ลอด
ชพี 
 ในการปฏบิตังิาน ถา้จาํนวนบัง้ไฟมน้ีอย และจุดทลีะบัง้ เรดารค์นหน่ึงๆ นอกจากจะสอ่งกลอ้งแลว้ยงั
ตอ้งพากยบ์ัง้ไฟไปดว้ย แต่ถา้บัง้ไฟมมีาก จุดทลีะหลายๆ บัง้ โดยทยอยจุดไล่ๆ กนั ทมีเรดารก์จ็ะแบ่งหน้าที่
จบัเวลากนัคนละบัง้ แต่ตอ้งเผือ่อะไหล่ไวห้น่ึงคน สาํหรบัทาํหน้าที ่“พากยบ์ัง้ไฟ”  

เมือ่เรดารม์ชีื่อเสยีงมกัมกีารแยกคณะกนัไปตัง้คณะของตวัเอง บา้งกผ็นัตวัเองเป็นผูจ้ดั ซึง่จะทาํใหม้ี
รายไดเ้พิม่มากขึน้ แต่ลาํพงัคา่จา้งทาํหน้าทีเ่รดารก์ถ็อืวา่เป็นรายไดท้ีส่งูมากแลว้ คอื เรดารม์รีายไดต้ัง้แต่ 
1,500-6,000 บาทต่อคนต่อวนั 
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 เน่ืองจากบุญบัง้ไฟไดล้ดตวัลงเป็นเพยีงการแขง่ขนักฬีา การเล่นพนนั และจดัแขง่ขนักนัตลอดทัง้ปี 
ทาํใหท้มีเรดารท์วคีวามสาํคญัขึน้ทุกขณะ การกาํหนดวนัทาํบุญบัง้ไฟในปจัจุบนั มไิดห้าฤกษ์หายามหรอืจดั
ตามความพรอ้มของพระสงฆห์รอืชาวบา้นเจา้ของงานไม ่หากผูจ้ดัการแขง่ขนับัง้ไฟจะตอ้งตรวจสอบ
ตารางเวลางานของทมีเรดารก่์อน แลว้จงึกาํหนดวนัทาํบุญใหต้รงกบัวนัวา่งของเรดาร ์ 
 
 3.4.3 ผูเ้ล่นพนัน 
  ผูเ้ล่น หรอืนกัพนนั หรอืเซยีนพนนั จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
  1) นักพนันอาชีพ  
  นกัพนนัอาชพี ไดแ้ก่ นกัพนนัทีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟเป็นอาชพีหลกั สว่นใหญ่ไดแ้ก่ผูท้ีเ่คยเป็น
นกัการพนนัในการพนนัประเภทอื่นมาก่อน เชน่ ไพ ่ไฮโล เป็นตน้ นกัพนนัมอือาชพีมกัเป็นเซยีนยัง้ มากกวา่
จะเป็นเซยีนไล่ เน่ืองจากเซยีนยัง้สามารถเป็นผูก้าํหนดราคา (ราคายัง้) เพือ่ลดความเสีย่งในการเสยีพนนั ถอื
วา่เล่นพนนัแบบไดเ้ปรยีบ และปิดประตแูพ ้เพราะสามารถเลอืกเวลา หรอืเปิดราคา ไดต้ามใจชอบ 

ตําแหน่งของนกัพนนัอาชพีในสนาม มกัอยูบ่รเิวณหน้าฐาน และเซยีนพนนัอาชพีมกัมี
ยานพาหนะเป็นของตวัเอง สามารถเดนิทางไปสนามไดทุ้กสนาม ทัง้สนามเลก็และสนามใหญ่ กล่าวคอื เมือ่
ถงึเทศกาลกจ็ะเล่นพนนัในสนามใหญ่ทางอสีานใต ้แต่เมือ่หมดชว่งเทศกาลกไ็ปเลน่ในสนามเลก็ทางอสีาน
เหนือ  
  สว่นนกัพนนัอาชพีทีม่อีาชพีอื่นรองรบั มกัมตีําแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่าํรายไดส้งู เชน่ 
ขา้ราชการ ทัง้ตํารวจ ทหาร และพลเรอืน แพทย ์พยาบาล นกัธุรกจิ (เจา้ของรา้นทอง) นกัการเมอืงทอ้งถิน่ 
ซึง่นกัพนนัอาชพีเหล่าน้ีมกัอยูใ่นเขตอสีานใต ้ซึง่ต่างจากนกัพนนัอาชพีทีม่อีาชพีอื่นในเขตอสีานเหนือมกัเป็น
ขา้ราชการชัน้ผูน้้อย รายไดไ้มส่งูนกั ไดแ้ก่ คร ูตํารวจ นกัพนนัประเภทน้ีมกัเล่นเป็นทัง้เซยีนไล่ และเซยีนยัง้ 
  นกัพนนัอาชพีอกีประเภทหน่ึง ไดแ้ก่ พระภกิษุ นกัพนนัประเภทน้ีเป็นทัง้เจา้ของคา่ยบัง้ไฟ
และนกัการพนนั วงเงนิการเล่นพนนัของนกัพนนัประเภทน้ีจาํนวนเงนิจะสงูกวา่นกัพนนัประเภทสมคัรเล่น 
สว่นใหญ่เล่นกนัเองระหวา่งพระดว้ยกนั มบีา้งที ่“จบั” กบัฆราวาสนกัพนนั และสว่นหน่ึงมอบเงนิใหฆ้ราวาสที่
ไวใ้จไดไ้ปเลน่แทน 
 
  2) นักพนันสมคัรเล่น 
  นกัพนนัสมคัรเล่น ไดแ้ก่ ผูท้ีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟเป็นครัง้คราว เล่นเฉพาะสนามใกลบ้า้น และ
เล่นเฉพาะในชว่งเทศกาล เน่ืองจากมทีุนทรพัยน้์อย นกัพนนัประเภทน้ีมกัเป็น “เซยีนไล่” มากวา่เล่นเป็น 
“เซยีนยัง้” การเริม่เล่นพนนับัง้ไฟมกัเริม่ทีห่มูบ่า้นของนกัพนนัก่อน แลว้จงึไปเล่นในหมูบ่า้นอื่นในละแวก
ใกลเ้คยีง นกัพนนัสมคัรเลน่สว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ อยูใ่นรปูลกัษณ์ของ “แมบ่า้น” และเล่นพนนัดว้ยวงเงนิพนนั
ตํ่า เมือ่ไดแ้ลว้กต็ดัใจเลกิ หรอืทีเ่รยีกวา่ “หาเงนิคา่กบัขา้ว”  

นกัพนนัสมคัรเล่น มกัเป็นผูห้ญงิมากวา่ผูช้าย สดัสว่น 80 : 20 (ญ : ช) 
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3.4.4. ค่ายบัง้ไฟ 
 คา่ยบัง้ไฟ เกดิจากทมีชา่งบัง้ไฟทีร่วมตวักนัผลติบัง้ไฟทีไ่ดม้าตรฐาน จนเป็นทีเ่ชื่อถอืกนัในแวดวงบัง้
ไฟ ผูซ้ือ้บัง้ไฟสามารถรูส้มรรถนะ เพือ่ใหไ้ดเ้ปรยีบในการ “เปิดเวลาหน้าฐาน” คา่ยบัง้ไฟจงึมาจากฝีมอืลว้นๆ 
ตอ้งสรา้งชื่อเสยีงใหป้รากฏ การแสวงหาชื่อเสยีงทาํไดโ้ดยการนําบัง้ไฟไปลงแขง่ขนัตามงานบุญบัง้ไฟทัว่ไป 
ทีรู่ข้า่วการแขง่ขนัจากการลงประกาศแจง้ความตามสถานีวทิยแุละใบปลวิ เมือ่บัง้ไฟสามารถทาํไดท้ี ่ 1 หรอืที ่
2 ถอืวา่สอบผา่น และขึน้ชัน้แจง้เกดิในวงการบัง้ไฟ เมือ่เหล่าเซยีนจากทีต่่างๆ แหก่นัไปซือ้บัง้ไฟ จนสามารถ
ทาํบัง้ไฟขายเพยีงอยา่งเดยีว และสามารถเลีย้งครอบครวัได ้จงึจะถอืวา่เป็น “คา่ยบัง้ไฟ” 
 คา่ยบัง้ไฟจาํเป็นตอ้งนําบัง้ไฟของตนออกตระเวนแขง่ เพือ่สรา้งชื่อเสยีง และเมือ่มชีื่อเสยีงกจ็ะมคีน
สัง่ซือ้บัง้ไฟ โดยคา่ยทีม่ชีือ่เสยีงขายบัง้ไฟถงึวนัละ 50 บัง้ขึน้ไป สนนราคาถา้เป็นบัง้ทีใ่ชท้อ่พวีซีขีนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 น้ิว ซึง่เป็นบัง้ไฟเลก็จะตกบัง้ละ 1,200 บาทขึน้ไป สว่นบัง้ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ ราคาก็
สงูขึน้ตามขนาด เชน่ บัง้ไฟแสน ขนาดทอ่ 5-6 ราคาอยูท่ี ่13,000-20,000 บาท บัง้ไฟลา้น ขนาดทอ่ 8 ราคา 
35,000 บาท  
 คา่ยบัง้ไฟทีม่ชี ัน้มชีื่อในจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ คา่ยวฒันาภร คา่ยนครลาํดวน คา่ยคมเดช  คา่ยสริิ
มงคล คา่ยน้องมนิท ์คา่ยอมัภวนั เป็นตน้ 
 สว่นเจา้ของคา่ยใหญ่ หมายถงึ ชา่งทาํบัง้ไฟ ทีเ่ป็นเจา้ของโรงงานทาํบัง้ไฟเอง และผูท้ีถ่อืหุน้ คา่ย
ใหญ่มอียู ่4 คา่ย ไดแ้ก่  

1) คา่ยเทพเวลา ของ “ชา่งลอง” บา้นแสนแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็  
2) คา่ยเทพพนม ของ “ชา่งพงษ์” บา้นแสนแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 
3) คา่ยเจา้พอ่เมอืงแสน  ของ “ชา่งทา” บา้นแสนแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 
4) คา่ยสรุโิยไท  ของ “ชา่งพจน์” บา้นหมากเลื่อม ต.ลาํภ ูอ.เมอืง จ.หนองบวัลาํภ ู

 
           3 คา่ยแรก เป็นคา่ยแบบมผีูถ้อืหุน้และนายทนุของคา่ย ในแต่ละคา่ยมผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่ 30 คนขึน้

ไป สว่นคา่ยสรุโิยไท เป็นเจา้ของเพยีงคนเดยีว คอื ชา่งพจน์ หรอืนายสพุจน์ สามารถ ในแต่ละคา่ยมคีนงาน
ตัง้แต่ 50-100 คน สาํหรบัคา่ยสรุโิยไทม ี50 คน ซึง่สว่นใหญ่ไดแ้ก่ลกูๆ หลานๆ ของเจา้ของคา่ย ดงันัน้ จงึ
ทาํใหค้า่ยอยูไ่ด ้ถงึแมจ้ะไมม่งีานเขา้กต็าม   

      จาํนวนของคา่ยบัง้ไฟ เฉพาะในภาคอสีานทัง้คา่ยเลก็และคา่ยใหญ่ จากการสมัภาษณ์พบวา่มี
อยูร่าว 30,000 คา่ย โดยเขตอสีานเหนือและใตม้เีทา่ๆ กนั นอกจากน้ียงัมคีา่ยบัง้ไฟทีอ่ยูน่อกภาค ไดแ้ก่ คา่ย
บัง้ไฟในเขตภาคเหนือ มอียูร่าว 200-300 คา่ย ซึง่บางคา่ยมเีพยีงคนเดยีวทีส่ามารถทาํบัง้ไฟไดห้รอืเป็นชา่ง
บัง้ไฟกเ็ป็นเจา้ของคา่ยได ้(สมัภาษณ์. 13 กุมภาพนัธ ์2555) ขอ้มลูจากเรดารร์ะบุวา่มอียูร่าว 5,000-6,000 
คา่ย (สมัภาษณ์. 7 พฤษภาคม 2555) แต่จากการสาํรวจทางเวบ็ไซต ์พบวา่มอียู ่105 คา่ย ในพืน้ที ่ 12 
จงัหวดั  คอื  หนองบวัลาํภ ูหนองคาย บงึกาฬ อุดธานี  ขอนแก่น รอ้ยเอด็ มหาสารคาม  มกุดาหาร 
อาํนาจเจรญิ ศรสีะเกษ ยโสธร  อุบลราชธานี  ซึง่พบมากในจงัหวดัศรสีะเกษ มถีงึ 12 คา่ย และ ทีอ่าํเภอ
พนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ มจีาํนวน 9 คา่ย (http://www.bangfaithailand.pantown.com. สบืคน้ 25 
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พฤษภาคม 2555) คา่ยบัง้ไฟชื่อดงัในหมูน่กัพนนัในเขตอสีานใต ้ม ี2 คา่ย คอื คา่ยแอ๊ดเทวดา อาํเภอมหา
ชนะชยั จ.ยโสธร  และ คา่ยถงัเจรญิ อาํเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรสีะเกษ (สมัภาษณ์. 26 ธนัวาคม 2554 ) 

อยา่งไรกต็าม จาํนวนคา่ยบัง้ไฟไมอ่าจระบุใหแ้น่นอนได ้โดยเฉพาะคา่ยบัง้ไฟเลก็ไดเ้พิม่ขึน้ใน
ทุกสนาม เน่ืองจากคา่ยบัง้ไฟสามารถเกดิขึน้ไดห้ลายชอ่งทาง เชน่ คา่ยหน่ึงๆ อาจตัง้ชื่อหลายชือ่ดว้ยเหตุผล
ไมต่อ้งการใหค้นรูว้า่เป็นบัง้ไฟของคา่ยเดมิ หรอืมผีูซ้ือ้บัง้ไฟไปแลว้ตัง้ชื่อคา่ยขึน้ใหมเ่ป็นของผูซ้ือ้ หรอืผูท้ีไ่ม่
มอุีปกรณ์สาํคญัในการทาํบัง้ไฟ คอื บลอ็กบัง้ไฟ จงึนําทอ่และสว่นผสมไปจา้งอดั แลว้นํามาประกอบ ก็
สามารถตัง้เป็นคา่ยบัง้ไฟได ้และโดยสาเหตุอื่นๆ  
 

3.4.5 บคุคลอ่ืนๆ ภายในสนาม (บอ่น) 
 1) เจ้าของร้านอาหารและเครื่องด่ืม 

ภายในสนามบัง้ไฟทีบ่รรจุคนจาํนวนมากและใชเ้วลาอยูใ่นสนามทัง้วนั ยอ่มตอ้งเกดิหวิ
กระหาย จงึเกดิธุรกจิขายอาหาร เครือ่งดื่มและกบัแกลม้ ควบคูไ่ปกบัสนามบัง้ไฟทุกสนามเพือ่ใหบ้รกิารแก่
นกัพนนั โดยเซยีนพนนัทีเ่ชา่โต๊ะกซ็ือ้อาหารและเครือ่งดื่มเตรยีมไวบ้นโต๊ะ สว่นนกัพนนัรายยอ่ย ถา้ไมน่ัง่
ดื่ม-กนิทีร่า้น กถ็อืเดนิรบัประทาน  ทีส่าํคญัเมือ่เซยีนพนนัชนิดทีเ่รยีกกนัวา่ เซยีนยัง้ เมือ่เล่นพนนัไดก้ม็กัใช้
จา่ยมอืเตบิ โดยซือ้อาหารและเครือ่งดื่มแบบไมอ่ัน้ จนนกัธุรกจิรา้นคา้ในสนามบัง้ไฟบางรายถงึกบัตัง้ชื่อรา้น
เอาใจเซยีนพนนัประเภทน้ี วา่ “ยาํเซยีนยัง้” การขายอาหารและเครือ่งดื่มใหแ้ก่นกัพนนัในสนาม จงึเป็นธุรกจิ
ทีท่าํรายได ้จงึมผีูค้า้เขา้เชา่ทีเ่ปิดรา้นขายอาหารและเครือ่งดื่ม และสว่นใหญ่มกัเคลื่อนยา้ยเกาะกลุ่มไปกบัผู้
จดัในทุกที่ๆ  มกีารแขง่ขนับัง้ไฟ รา้นคา้เหล่าน้ี บางรา้นกด็แูลการใหเ้ชา่โต๊ะและขายโพยคา่ยบัง้ไฟไปพรอ้ม
กนั 

        ในเขตอสีานเหนือ รา้นคา้ในสนามบัง้ไฟสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ผูท้ีคุ่น้เคยกบับ่อนในยคุตน้ๆ ของการ
มบี่อนอาชพี ไดแ้ก่ บ่อนเกาะลมโชย อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี เน่ืองจากบ่อนบัง้ไฟมกัตัง้อยูห่า่งไกล และคอ่นขา้ง
เปลีย่ว คนทีคุ่น้เคยกบับ่อนเทา่นัน้จงึจะสามารถเขา้ไปคา้ขายในบ่อนได ้และคนกลุ่มน้ีมอีาชพีขายอาหารใน
บ่อนเพยีงอยา่งเดยีว สว่นใหญ่จงึไดแ้ก่คนในอาํเภอบา้นดุง สงัเกตไดจ้ากชื่อรา้น และชื่อทีอ่ยูข่องเจา้ของ
กระบะน้ําแขง็ 

 
2) กลุ่มร้านค้ารอบนอก 
นอกจากรา้นขายอาหาร เครือ่งดื่ม ซึง่ตัง้อยูใ่นใจกลางของสนามโดยปะปนอยูก่บั “โต๊ะ” ของ

เซยีนพนนัแลว้ ยงัมรีา้นคา้ทีต่ ัง้อยูร่อบนอกแต่อยูภ่ายในสนามเดยีวกนั ซึง่ขายทัง้สนิคา้อุปโภคและบรโิภค 
ไดแ้ก่ รา้นขายเสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย โดยเฉพาะหมวกทีใ่ชป้กปิดใบหน้า ซึง่รา้นคา้ในบ่อนสว่นใหญ่เป็นพวก
ทีต่ดิตามทมีเรดาร ์เรยีกวา่เป็นรา้นเจา้ประจาํ  

 
3) แม่ค้าจากหมู่บา้น  
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ภายในบ่อนบุญในเทศกาล เป็นชว่งเวลาทีใ่นพืน้ทีม่ผีลผลติจากปา่ จงึมชีาวบา้นทีเ่ขา้บ่อน
เพือ่ขายสนิคา้ประเภทพชืผกัและอาหารพืน้บา้น เชน่ หน่อไม ้ไขม่ดแดง เหด็ปา่ ผกัหวาน เป็นตน้ โดยรวม
ตวักนับรรทุกสนิคา้ใสร่ถปิกอพั แลว้ออกเดนิตระเวนขายสนิคา้ใหแ้ก่นกัพนนั 

 
4) คนเดินโพย 
 ในเขตอสีานใต ้ซึง่มนีกัพนนัจาํนวนมาก ทางผูจ้ดัมกัหารายไดโ้ดยการทาํเอกสารทเีดด็ หรอื

โพย แสดงชื่อคา่ยและประวตักิารทาํเวลาจากสนามอื่นๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจเล่นพนนั จงึตอ้งมคีนเดนิ
โพยเพือ่จาํหน่ายใหแ้ก่นกัพนนัทัว่สนาม 
  

3.4.6  ผูท่ี้เก่ียวข้องในการให้อนุญาต     
1) เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ  
เจา้หน้าทีต่ํารวจทีม่ตีําแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคบัการตํารวจภธูร ภาค จนถงึระดบัผูก้าํกบั และนายตํารวจ

สญัญาบตัร   ถอืไดว้า่เป็นผูม้บีทบาทหลกั คอื การบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนั ทัง้น้ี โดยสามารถจบักุมไดท้ัง้
โดยการแจง้ความ และพบเหน็การกระทาํความผดิซึง่หน้า ดงันัน้ ผูจ้ดั หรอืผูท้ีต่อ้งการจดัใหเ้ล่นการพนนับัง้
ไฟจงึตอ้ง “สง่สว่ย” ใหแ้ก่เจา้หน้าทีต่ํารวจ เพือ่มใิหก้ารจดัการเล่นการพนนัไมถู่กรบกวน หรอืทาํใหรู้้
คา่ใชจ้า่ยทีแ่น่นอน ไมต่อ้งจา่ยพรํ่าเพรือ่หรอืจา่ยเป็นรายยอ่ย เพราะการถูกรบกวนจากเจา้หน้าทีต่ํารวจถอื
เป็นการลดความน่าเชื่อถอืของผูจ้ดัต่อเซยีนพนนั หากถูกรบกวนหรอืถูกจบัคา่สนาม จะกระทบต่อการจดัครัง้
ต่อไปอยา่งแน่นอน เพือ่มใิหเ้กดิการรบกวน ผูจ้ดัจงึตอ้งจา่ยหรอืสง่สว่ยในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัล่างสดุไป
จนถงึระดบับนสดุของสายการบงัคบับญัชา ซึง่การสง่สว่ย มกัเพิม่จาํนวน “คา่สว่ย” อยูต่ลอดเวลา จนสรา้ง
ความลาํบากใจแก่ผูจ้ดั จงึปรากฏวา่ ผูจ้ดัหลายๆ คนมกัเขา้ไปอยูใ่นเครอืขา่ยของนายตํารวจ เพือ่รบัประกนั
วา่ จะไมถู่ก “ไถ” หรอืเพิม่คา่สว่ย และเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหบ้รรดาผูจ้ดั ตลอดจนเจา้ของคา่ยบัง้ไฟตอ้งการ
ทีจ่ะ “ยก” การพนนับัง้ไฟ “ขึน้บนดนิ” หรอืทาํใหถู้กกฎหมาย เน่ืองจาก “คา่สว่ย” คอืคา่ใชจ้า่ยหลกัของผูจ้ดั 
โดยเฉพาะสว่ยตํารวจ หากสามารถแกไ้ขปญัหาการเรยีกสว่ยเกนิจาํนวนทีพ่อจา่ยได ้ผูจ้ดักปิ็ดประตูขาดทุน 

 สว่ยของฝา่ยตํารวจ ถอืวา่เป็นเงนิจาํนวนมากทีส่ามารถชีข้าดผลกาํไร/ขาดทุนของผูจ้ดั สว่นใหญ่คดิ
กนัทีร่อ้ยละ 10-20 ของรายไดข้องผูจ้ดั เชน่ ผูจ้ดัเกบ็บตัรผา่นประตูได ้3 ลา้น ตอ้งสง่สว่ยใหเ้จา้หน้าทีต่ํารวจ
ถงึ 1-2 แสนบาท  

 
3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการปกครอง    
เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง ตัง้แต่ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนถงึนายอาํเภอ  มบีทบาทกาํกบัดแูลความสงบ

ฝา่ยพลเรอืน บรรดากจิกรรมอนัจะก่อใหเ้กดิความไมส่งบ ยอ่มเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของฝา่ยปกครอง 
ดงันัน้ ฝา่ยปกครองจงึเป็นฝา่ยทีผู่จ้ดัไมอ่าจมองขา้มได ้จาํเป็นตอ้งสง่สว่ยดว้ยเชน่กนั เพราะหากไมม่กีารสง่
สว่ยกจ็ะเป็นอุปสรรคในการจดังาน และจะสง่ผลถงึความน่าเชื่อถอืของผูจ้ดัไดเ้ชน่กนั 
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3.4.7 ระบบอปุถมัภแ์ละฝ่ายการเมือง 
นกัการเมอืงทัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาตมิสีว่นอยา่งสาํคญัในการดาํเนินการจดัการแขง่ขนับัง้ไฟใน

บุญบัง้ไฟ นยัวา่เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณอีนัดขีองประชาชน เป็นการชว่ยเหลอืชาวบา้น ชว่ยเหลอื
ชุมชน ในทางตรงขา้ม หากนกัการเมอืงไมเ่ขา้รว่มในการจดัแขง่ขนั กจ็ะสง่ผลกระทบต่อคะแนนนิยม สว่น
ใหญ่นกัการเมอืงระดบัชาตมิกัสนบัสนุนใหน้กัการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยเป็นผูจ้ดังาน หรอื
สนบัสนุนการจดังานแขง่ขนับัง้ไฟ นกัการเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตรศัมเีขม้ขน้ของการเลน่พนนับัง้ไฟ ไดแ้ก่ เขตพืน้ที่
รอยต่อระหวา่ง จ.อุบลราชธานี จ.ศรสีะเกษ และ จ.ยโสธร จะตอ้งเขา้สนามบัง้ไฟ ทัง้เพือ่พบปะผูค้นและให้
การสนบัสนุนการแขง่ขนั ทาํใหม้ขีา่วการพวัพนัของการเมอืงกบัการแขง่ขนับัง้ไฟจงึมขีึน้เป็นระยะๆ บางครัง้
กล็่อแหลมต่อการกระทาํความผดิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้ เชน่ กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) จงัหวดั
อุบลราชธานี ระบุวา่ในเขตพืน้ทีร่อยต่อ 3 จงัหวดั อาจมกีารทุจรติการเลอืกตัง้ดว้ยการซือ้เสยีง ผา่น
กระบวนการการเล่นพนนับัง้ไฟ (http://www.guideubon.com/news. สบืคน้ 30 พฤษภาคม 2554)  

    ในกรณบี่อนบัง้ไฟแบบบ่อนบุญ ผูจ้ดัมกัไดแ้ก่องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) เชน่ หมูบ่า้น 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.) และเทศบาล โดยมทีมีเรดาร ์เป็นฝา่ยประสานงานกบัเจา้หน้าทีแ่ละทาํ
หน้าทีจ่า่ยใตโ้ต๊ะ บุคลากรทีเ่ขา้ไปอยูใ่นบอ่นสว่นใหญ่จงึเป็นพนกังานของ อปท. ทีเ่ขา้ไปใหบ้รกิารและ
อาํนวยความสะดวกแก่นกัพนนั เชน่ จดัการจราจร เกบ็คา่ผา่นประตู ดแูลและเกบ็คา่ใชบ้รกิารหอ้งน้ํา  
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บทท่ี 4 
เศรษฐกิจการเมืองเร่ืองการพนันบัง้ไฟ  

 
4.1 ต้นทุนและรายได้ ในการจดัพนันบัง้ไฟ  
           ภาคอสีานเป็นภาคทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ เน้ือทีแ่ละประชากรคดิเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของประเทศ 
และการแขง่ขนับัง้ไฟ ถอืวา่เป็นงานบุญทีม่วีดัเป็นเจา้ภาพหรอืศนูยก์ลาง เมือ่การพนนัไดเ้ขา้ครอบงาํงานบุญ
บัง้ไฟ จงึทาํใหก้ารพนนับัง้ไฟมจีาํนวนครัง้เทา่กบัจาํนวนหมูบ่า้น หรอืมากกวา่ เพราะในหมูบ่า้นหน่ึงๆ มกัมี
หลายวดั ทีส่าํคญั กฎกตกิาของการพนนับัง้ไฟไมซ่บัซอ้นเหมอืนการพนนัชนิดอื่น เพยีงใชเ้วลาสงัเกต หรอื
เพยีงสอบถามวธิกีารเล่นกส็ามารถเล่นพนนับัง้ไฟได ้ดว้ยเหตุน้ี จงึทาํใหจ้าํนวนของนกัพนนับัง้ไฟเพิม่
จาํนวนขึน้ทุกปี และการเพิม่จาํนวนของนกัพนนับัง้ไฟถอืเป็นรายไดส้าํคญัของผูจ้ดั โดยเฉพาะในสนามใน
เขตอสีานใต ้ขณะเดยีวกนั ดว้ยจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ของนกัพนนักท็าํให ้“เงนิใตโ้ต๊ะ” ขยบัตวัสงูขึน้ ซึง่นัน่
หมายถงึ ตน้ทุนของผูจ้ดักเ็พิม่ขึน้ดว้ย 
 ในการคาํนวณตน้ทุนและรายไดข้องผูจ้ดั จาํเป็นตอ้งเขา้ใจในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

1. ผูจ้ดั หรอื โปรโมเตอร ์ในการจดัใหม้กีารพนนับัง้ไฟ มอียู ่2 ประเภท ไดแ้ก่  
1.1 ผูจ้ดัประเภทบุคคลภายนอกทีเ่ขา้ไปเหมาบุญ  
1.2 ผูจ้ดัทีเ่ป็นบุคคลภายในในรปูของคณะกรรมการหมูบ่า้น  

2. บ่อนพนนับัง้ไฟจาํแนกได ้2 แบบ ไดแ้ก่ 
2.1 บ่อนบุญ หรอืบ่อนในเทศกาล  
2.2 บ่อนอาชพี หรอืบ่อนนอกเทศกาล  

3. เขตพืน้ทีท่ีก่าํหนดขนาดของบัง้ไฟ ม ี2 เขต ไดแ้ก่  
3.1 เขตพืน้ทีอ่สีานเหนือ เป็นบัง้ไฟขนาดเลก็ หรอืบัง้ไฟเลก็ 
3.2 เขตพืน้ทีอ่สีานใต ้เป็นบัง้ไฟขนาดใหญ่ หรอืบัง้ไฟใหญ่ 

 ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึแยกวเิคราะหต์น้ทุนและรายไดใ้นการดาํเนินการตามประเภทของผูจ้ดั ตาม
ประเภทของบอ่น และตามเขตพืน้ที ่โดยขอ้มลูไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูจ้ดั ทัง้ผูจ้ดัทีเ่ป็นกรรมการหมูบ่า้นและผู้
จดัทีเ่ป็นทมีเรดาร ์หรอืกรรมการจบัเวลา ดงัน้ี   
  
 4.1.1 ต้นทุนในการจดับญุบัง้ไฟ  

4.1.1.1 ตน้ทนุของผูจ้ดัในเขตอสีานเหนือ ประเภทในเทศกาล 
ผูจ้ดัทีเ่ป็นคณะกรรมการหมูบ่า้น 
รายจา่ยสาํหรบัผูจ้ดัระดบัหมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการหมูบ่า้น มกัมภีาระตน้ทุนมากกวา่ผูจ้ดั

ประเภทรบัเหมาบุญ เน่ืองจากตอ้งใชจ้า่ยในดา้นพธิกีรรมและมหรสพเพิม่เขา้เป็นตน้ทุน อนัเป็นตน้ทุนทีอ่ยู่
นอกเหนือจากตน้ทุนในการดาํเนินการทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนับัง้ไฟ ทีส่าํคญั ยงัตอ้งมตีน้ทุนในการจา้งทมี
เรดารอ์กีดว้ย  
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ตน้ทุนทีผู่จ้ดัทีเ่ป็นกรรมการหมูบ่า้นจาํเป็นตอ้งจา่ย ไดแ้ก่ เงนิรางวลัที ่1-3 ซึง่บัง้ไฟทอ่ 1 
รางวลัที ่1 อยูท่ี ่1,000 บาท ที ่2 - 700 บาท และที ่3 อยูท่ี ่500 บาท สว่นบัง้ไฟทอ่ 2-3 รางวลัที ่1 อยูท่ี ่
5,000 บาท รางวลัที ่2 อยูท่ี ่3,000 บาท และรางวลัที ่3 อยูท่ี ่2,000 บาท และคา่จา้งกรรมการจบัเวลา อยู่
ระหวา่ง 4,500-5,000 บาทต่อวนัต่อทมี ดงัรายละเอยีดตน้ทุนจากตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ตน้ทุนของการจดังานบุญบัง้ไฟในชว่งเทศกาล ของคณะกรรมการหมูบ่า้น กรณ ีบา้นพนัดอน   ต.พนั
ดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มดีงัน้ี   

            4.1 ตารางต้นทนุกรรมการหมู่บา้น  ในช่วงเทศกาล  
รายการค่าใช้จ่าย บาท หมายเหต ุ

คา่จา้งทมีเรดาร ์     4,500 บาท/วนั 
เงนิรางวลั (3 รางวลั สตูร 5-3-2)    10,000 บาท/งาน 
คา่บัง้ไฟบชูา (3 บัง้ๆ ละ 1,100)  3,300 บาท/งาน 
คา่พธิกีรรม ไหว ้ปูแ่ดง  (รวมงานเบกิบุญบา้นดว้ย)    10,000 บาท/งาน 
คา่น้ําดื่มทีจุ่ดบัง้ไฟ (1 รถ)         400 บาท/งาน 
คา่สายไฟจุดชนวน (15 เมตร)       120 บาท/งาน 
คา่เครือ่งเสยีง       800 บาท/งาน 
คา่กรรมการดแูลงาน        1000 บาท/งาน 
คา่รถขนโต๊ะ เตน็ท ์เกา้อี ้(1 คนั)           200 บาท 
คา่เชา่หมอ้แบตเตอรี ่(2 ใบ)           40 บาท 
คา่ทาํขวญัทีบ่ ัง้ไฟตกใสบ่า้นเรอืนชาวบา้น ไมแ่น่นอน บาท 
คา่พฒันาหมูบ่า้น  20,000   
                      รวมประมาณการตน้ทุน  50,360   

 
ผูจ้ดัทีเ่ป็นผูร้บัเหมาบุญหรอืทมีเรดาร ์
การจดังานบุญบัง้ไฟการรบัเหมาบุญ สว่นใหญ่เป็นทมีเรดาร ์แต่กม็เีป็นจาํนวนน้อยทีเ่ป็น

บุคคลอื่น ซึง่ไดแ้ก่คนในหมูบ่า้นอาจเป็นนกัพนนับัง้ไฟ โดยจดัรว่มกบัทมีเรดาร ์การคาํนวณตน้ทุนจงึคดิจาก
ผูจ้ดัทีเ่ป็นทมีเรดารเ์ป็นหลกั  

การเขา้จดังานบุญบัง้ไฟ หรอืการเหมาบุญมสีาเหตุมาจากการจุดบัง้ไฟมกัเกดิอุบตัเิหตุ ทาํให้
ผูจ้ดัทีเ่ป็นกรรมการหมูบ่า้นไมม่เีงนิสาํหรบัการน้ี นอกจากน้ี คา่ใชจ้า่ยในการจดับุญบัง้ไฟถอืวา่เป็นคา่ใชจ้า่ย
ทีส่งูสาํหรบัหมูบ่า้น ตลอดจน ชาวบา้นขาดทกัษะความชาํนาญในการบรหิารจดัการใหง้านบุญดาํเนินไปอยา่ง
ราบรืน่ การเหมาบุญ ทีเ่ป็นการเหมาจา่ย หมายถงึ ผูร้บัเหมาจะจา่ยเงนิใหก้บัทางวดัหรอืชุมชนในจาํนวนที่
ตกลงกนั โดยชาวบา้นไมต่อ้งลงทุน และเหมาจา่ยหากเกดิอุบตัเิหตุ โดยกรรมการหมูบ่า้นไมต่อ้งรบัผดิชอบ 
จงึทาํใหก้ารเหมาบุญไดร้บัความนิยมมากขึน้เป็นลาํดบั 

การเหมาบุญยงัทาํใหห้มูบ่า้นขนาดเลก็ทีไ่มส่ามารถจดังานบุญบัง้ไฟได ้ใหส้ามารถจดัจดับุญ
บัง้ไฟไดทุ้กปี แต่การเหมาบุญ กท็าํใหง้านบุญกลายเป็นบ่อนการพนนับัง้ไฟไปโดยปรยิาย เมือ่มกีารพนนัเขา้
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เกีย่วขอ้งกบังานบุญ จงึทาํใหม้กีารจดัการแขง่ขนับัง้ไฟถีข่ ึน้ เพราะการเหมาบุญแต่ละครัง้หมายถงึการเพิม่
รายไดข้องผูจ้ดั และความถีข่องงานบุญบัง้ไฟ ในอกีทางหน่ึง ไดก้ลายเป็นแหล่งฝึกหดัทกัษะหลายดา้น เชน่ 
ฝึกทกัษะการเป็นผูจ้ดั ฝึกฝนการเป็นเรดาร ์ฝึกฝีมอืในการเป็นชา่งบัง้ไฟ และฝึกการกา้วขึน้เป็นเซยีนพนนั  

ดงันัน้ การจดัแขง่บัง้ไฟจงึเป็นแหล่งเพาะและขยายฐานของบุคลากรในวงการพนนับัง้ไฟ 
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการสรา้งความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่ผูจ้ดั เพราะจาํนวนคนทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนับัง้ไฟ คอื 
รายไดห้ลกัของผูจ้ดั จากการเกบ็บตัรผา่นประตูหรอืคา่จอดรถ  

การรบัเหมาจดังานบุญบัง้ไฟ สอดรบักบัปญัหาและอุปสรรคในการจดังานของชุมชน เพราะ
ชาวบา้นมปีญัหาหน้ีสนิ มงีานบุญประจาํเดอืนตามฮตี 12 รวมทัง้งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ทีต่อ้งบรจิาค
เงนิอยู่แลว้ การเรีย่ไรเงนิเพื่อนําไปเป็นเงนิรางวลับัง้ไฟ จงึเป็นภาระหนักของชุมชน เมื่อมผีูจ้ดัเสนอตวัขอ
รบัเหมาจดังาน โดยรบัผดิชอบทัง้ค่าใชจ้่ายและความเสยีหายอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ และวดัและชุมชนยงัไดเ้งนิ
จากการเหมาบุญอกีดว้ย ดงักรณี บา้นเชยีงกรม ต.นาม่วง อ.ประจกัษ์ศลิปาคม จ.อุดรธานี มนีายสงา่ (นาม
สมมุติ) รบัเหมาบุญตัง้แต่ปี 2547 ทําให้สามารถจดับุญบัง้ไฟได้ทุกปี ทัง้ๆ ที่ชาวบ้านไม่มคีวามพร้อม 
ชาวบา้นคนหน่ึงระบุถงึขอ้ดขีองการเหมาบุญ วา่ 

 
 “เดีย๋วน้ีชาวบา้นทาํบัง้ไฟไมเ่ก่ง ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุงา่ย ทัง้บัง้ไฟแตก  บางครัง้ตกฐานแลว้วิง่ไล่ชน
คนบาดเจบ็ หรอืไมก่ต็กถูกบา้นเรอืนโดยไมม่ผีูร้บัผดิชอบ แต่ถา้ชาวบา้นตกลงใหม้กีารรบัเหมาจดังาน การ
แขง่ขนักจ็ะเป็นระบบระเบยีบ มกีรรมการจบัเวลา มกีรรมการกลาง มกีรรมการรกัษาความปลอดภยัคอยชธูง
เขยีว-แดง ใหส้ญัญาณปล่อยบัง้ไฟ และบัง้ไฟทีเ่ขา้แขง่ขนัลว้นมาจากคา่ยทาํบัง้ไฟทีม่คีวามชาํนาญสงู ทาํให้
ไมค่อ่ยเกดิอุบตัเิหตุ” (สมัภาษณ์. 7 พฤษภาคม 2550)  
 การเหมาบุญ นอกจากจะทาํใหม้บุีญบัง้ไฟมากขึน้แลว้ ยงัทาํใหม้กีารจดังานบุญบัง้ไฟเลยกําหนดจาก
เดอืน 6 โดยจดักนัตัง้แต่เดอืนเมษายนจงึถงึเดอืนกรกฎาคม และหลายหมู่บา้นจดัการแขง่ขนับัง้ไฟกนัตลอด
ทัง้ปี เช่น ในเขตจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ สนามเกาะลมโชย ในเขต อ. บา้นดุง จ.อุดรธานี เน่ืองจากเป็นชยัภูมิ
ทีเ่หมาะ เพราะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ และฐานจุดตัง้อยูบ่นเกาะกลางน้ํา บัง้ไฟมกัจะตกน้ําเสยีเป็นสว่นใหญ่ 
รวมทัง้อยู่ห่างไกลชุมชน จงึไม่ส่งเสยีงรบกวนและก่ออนัตราย แต่ตัง้แต่ปี 2551 สนามดงักล่าวตอ้งปิดตวัลง 
เน่ืองจากนายอําเภอ ซึง่รูก้นัว่าเป็น “คนของประชาธปิตัย”์ ไมย่อมใหเ้ปิดสนาม จนกระทัง่เกดิการเดนิขบวน
ขบัไล่ใหอ้อกนอกพืน้ที ่และหลงัจาก “รฐับาลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” เขา้บรหิารประเทศ นายอําเภอคนดงักล่าวก็
ถูกยา้ยไปพืน้ทีอ่ื่น (สมัภาษณ์. 8 กุมภาพนัธ ์2555) เซยีนพนนัในสนามต่างโจษจนักนัว่า การพนนับัง้ไฟจะ
กลบัมาสูส่นามเกาะลมโชย บา้นดุง ตามเดมิ  
  อยา่งไรกต็าม การเหมาบุญของผูจ้ดัมเีป้าหมายสาํคญั คอื เพื่อกําไรสงูสุด ดงัปรากฏว่า ใน
บางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ มเีงนิบรจิาคมาก ผู้จดัมกัผลกัภาระให้วดัเป็นผู้จ่ายเงนิรางวลัและค่าจ้าง
กรรมการจบัเวลา และหากผูจ้ดัไดก้ําไรมากจงึจะแบ่งเขา้วดั แต่ถา้ขาดทุนผูจ้ดัตอ้งรบัผดิชอบเอง แต่โอกาส
ขาดทุนมน้ีอย ยกเวน้ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสยีหายจากอุบตัเิหตุ ซึ่งไม่เกดิขึน้บ่อยนัก (สมัภาษณ์. 7 
พฤษภาคม 2550)   
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  ตน้ทุนทีผู่จ้ดัประเภทผูร้บัเหมาบุญทีต่อ้งจา่ย โดยไมอ่าจผดัผอ่นหรอืขอลดได ้คอื การจ่ายใต้
โต๊ะทัง้สายป่า หมายถึง เจ้าหน้าที่รฐัระดบัอําเภอ และสายยาว หมายถึง เจ้าหน้าที่รฐัระดบัสูงกว่าระดบั
อาํเภอ ซึง่อสีานเหนือไดจ้่ายเป็นรายเดอืนๆละประมาณ 30,000 บาท ทีส่าํคญั ผูจ้ดัทีเ่ป็นผูร้บัเหมาบุญ มกัมี
ความรูส้กึลกึๆ วา่ตนไดก้ระทาํผดิฮตี-คองประเพณี ทีจ่ดัใหม้กีารเล่นการพนนั จงึจดัใหม้พีธิกีรรมเพื่อขอขมา
ในทุกครัง้ทีเ่ขา้รบังาน ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 
 

4.2 ต้นทุนของผูร้บัเหมาบญุ ในเทศกาลในเขตอีสานเหนือ 
รายการค่าใช้จ่าย บาท หมายเหต ุ

เงนิใตโ้ต๊ะสายปา่  10,000  บาท/วนั 
เงนิใตโ้ต๊ะสายยาว 10,000  บาท/วนั  
เงนิรางวลับัง้ไฟ (3 รางวลั สตูร 5-3-2)             10,000  บาท/งาน 
คา่พธิกีรรม                600 บาท/งาน 
คา่การพฒันาชุมชน มอบใหห้มูบ่า้น 20,000  บาท/วนั   
คา่ทมีกรรมการจบัเวลา  5,000 บาท/วนั  

            รวม  ประมาณการตน้ทุน  55,600 บาท  
 

4.1.1.2 ตน้ทนุของผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้ประเภทในเทศกาล  
การจดังานบุญบัง้ไฟในเทศกาล ในความเป็นจรงิกค็อื บ่อนบุญ นัน่เอง ดงันัน้ แมจ้ะเป็นงาน

บุญประเพณ ีแต่เมือ่มกีารพนนัอยา่งเอกิเกรกิ กท็าํใหเ้จา้หน้าทีร่ฐั ทัง้ตํารวจและฝา่ยปกครองเขา้เรยีกรบั
ผลประโยชน์จากผูจ้ดั ซึง่ตน้ทุนสาํคญัและเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นภาระหนกัสดุของผูจ้ดั คอื เงนิใตโ้ต๊ะ และมกีาร
เรยีกเพิม่จาํนวนขึน้ในทุกปี และรายไดส้าํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี คอื การเกบ็คา่ผา่นประตู การเรยีกเงนิ
เพิม่ถอืเป็นตวัแปรสาํคญัต่อการกาํไร-ขาดทุนของผูจ้ดั บางครัง้การเรยีกเงนิเพิม่และผูจ้ดัไมย่อมจา่ยกท็าํให้
การดาํเนินงานตดิขดั จนในบางงานผูจ้ดัถงึกบัประกาศผา่นเครือ่งขยายเสยีง เพือ่ขอความเหน็ใจจาก
เจา้หน้าที ่วา่หากไมอ่นุญาตใหจ้าํหน่ายบตัรเขา้งาน และไมอ่นุญาตเล่นการพนนัได ้กไ็มรู่ว้า่จะหาเงนิทีไ่หน
มาใชห้น้ีจาํนวน 400,000  บาท ทีไ่ดจ้า่ยเป็นคา่ดาํเนินงานไปแลว้ (สาํนกัขา่วเนชัน่อสีาน. 2554) 

            4.3 ต้นทุนของบอ่นบญุหรือบอ่นในเทศกาลในเขตอีสานใต้   
รายการค่าใช้จ่าย บาท หมายเหต ุ

เงนิใตโ้ต๊ะสายปา่             100,000    บาท/วนั 
เงนิใตโ้ต๊ะสายยาว             100,000    บาท/วนั 
คา่ซือ้บัง้ไฟ (ประมาณ 15บัง้)                                  116,000 ไมแ่น่นอน      
บัง้ไฟแสน  ขนาด  5 น้ิว  8,000     บาท    
              ขนาด 6 น้ิว  18,000    บาท     
บัง้ไฟลา้น  ขนาด 8 น้ิว   30,000   บาท     
บัง้ไฟกอื    ขนาด 12 น้ิว 60,000   บาท     
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คา่การพฒันาชุมชน มอบใหห้มูบ่า้น  15,000 - 20,000 บาท/วนั  
คา่พธิกีรรม                500 บาท/งาน 
คา่เบีย้เลีย้ง กรรมการหมูบ่า้น   2,000- 6,000  บาท/วนั 
คา่ทมีงานกรรมการจบัเวลา(เรดาร)์           5,000 บาท/วนั  
               รวม  ประมาณการตน้ทุน  338,000 - 347,000  

  
  สถานการณ์ปญัหาการพนนัในบ่อนบุญในเทศกาลในเขตอสีานใตท้วคีวามรนุแรงขึน้ เป็นลาํดบั ดงั

ปรากฏเป็นขา่วทางสือ่จาํนวนมาก จงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่เป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่ชีื่อทางการดา้นพนนับัง้ไฟ ที่
สาํคญั ไดเ้กดิกรณกีารเล่นการพนนัของพระสงฆอ์ยา่งโจง่แจง้ และมจีาํนวนมาก ทางจงัหวดัจงึไดค้น้คดิ
วธิกีารแกไ้ขปญัหา โดยกาํหนดมาตรการต่างๆ นานา ตัง้แต่การหา้มไมใ่หม้กีารจดังานบุญบัง้ไฟ หา้มมกีาร
เล่นการพนนั เป็นตน้ กระบวนการแกไ้ขปญัหายิง่ประสบความยุง่ยากและซบัซอ้นยิง่ขึน้ เมือ่ฝา่ยการเมอืงอยู่
เบือ้งหลงัวงพนนับัง้ไฟ การโยกยา้ยของผูว้า่ราชการจงัหวดัศรสีะเกษ ผูซ้ึง่เอาจรงิเอาจงักบัการปราบปราม
การพนนับัง้ไฟเป็นทีโ่จษจนัของประชาชนในจงัหวดัวา่ สาเหตุของการโยกยา้ยมทีีม่าจากการปราบปรามการ
พนนับัง้ไฟ 

 ขณะเดยีวกนั องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีก่พ็ยายามคน้คดิวธิแีกไ้ขปญัหา ดงั 
กรณเีทศบาลตําบลหนองแค อาํเภอราศไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่จดังานเพือ่ฟ้ืนฟูประเพณบุีญเดอืน ๖ หรอื
บุญบัง้ไฟ ซึง่ทาํใหเ้หน็วา่ หากเอาจรงิกบัการแกไ้ขปญัหากจ็ะสามารถลดตน้ทุนใหแ้ก่ชุมชนไดเ้ป็นจาํนวน
มาก ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 
 
 
 
            4.4 ตน้ทุนของผูจ้ดัในรปูของคณะกรรมการหมูบ่า้น โดยการสนบัสนุนของเทศบาลตาํบล 

รายการค่าใช้จ่าย บาท หมายเหต ุ
คา่ซือ้บัง้ไฟ (เทศบาลสนบัสนุนบา้น 10,000 บาท บัง้ ม ี17 หมูบ่า้น)          170,000 บาท 
            -แลว้แต่ขนาดของบัง้ไฟและแหล่งทีซ่ือ้  ซึง่หมูบ่า้นจะจดัซือ้จากคา่ยทาํบัง้ไฟ   
   บัง้ไฟหมืน่ ขนาด 3 น้ิว        6,000 – 7,000     บาท   
                        4 น้ิว                     10,000   บาท   
บัง้ไฟแสน  ขนาด  5 น้ิว     10,000  - 16,000   บาท   
                        ขนาด 6 น้ิว             20,000     บาท   
คา่จา้งทมีเรดาร ์             3,500        บาท/วนั 
เงนิรางวลั ม ี2  - ประเภท       
- ขบวนแหส่วยงาม 4 รางวลั 10,000 – 7,000 – 5,000-3,000 บาท 25,000  
- ความสงูของบัง้ไฟ 3 รางวลั  10,000 – 7,000 – 5,000     บาท 22,000  
คา่พธิกีรรม 1,000 บาท/งาน 
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คา่เบีย้เลีย้งตาํรวจชุมชนรกัษาการณ์  1,000 บาท/งาน 
                               รวม  ประมาณการตน้ทุน 222,500  

                            
4.1.1.3 ตน้ทนุของผูจ้ดัในเขตอสีานเหนือ ประเภทนอกเทศกาล 
  การจดัการแขง่ขนับัง้ไฟนอกเทศกาล หรอือกีนยัหน่ึง คอื การเปิดบ่อนบัง้ไฟ ซึง่เป็น

บ่อนอาชพี มกีารจดัตลอดทัง้ปี โดยผูจ้ดัเป็นทมีเรดาร ์ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 5 ราย แบ่งพืน้ทีก่นักระจายจนทัว่พืน้ที่
อสีานเหนือ เชน่ อุดรธานี หนองบวัลาํภ ูชยัภมู ิหนองคาย บงึกาฬ เลย สกลนคร เป็นตน้ ตน้ทนุสว่นใหญ่ยงั
อยูท่ีก่ารจา่ยเงนิใตโ้ต๊ะ  ซึง่ในการจดั ม ี2 แบบคอื จดัโดยหมูบ่า้นดาํเนินการโดยคณะกรรมการหมูบ่า้น และ 
อกีแบบ ทมีคนนอกจดัเอง ซึง่การจดัเองโดยไมอ่งิหมูบ่า้นจะไมม่ตีน้ทุนใหก้บัหมูบ่า้น   ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 

4.5 ตารางตน้ทุนบ่อนอาชพีหรอืบ่อนนอกเทศกาลในเขตอสีานเหนือ 
รายการค่าใช้จ่าย บาท หมายเหต ุ

เงนิใตโ้ต๊ะสายปา่      10,000  บาท/วนั  
เงนิใตโ้ต๊ะสายยาว 10,000  บาท/วนั   
เงนิรางวลับัง้ไฟ (3 รางวลั สตูร 5-3-2)     10,000 บาท/วนั 
คา่พธิกีรรม            500 บาท/งาน 
คา่การพฒันาชุมชน มอบใหห้มูบ่า้น  20,000 บาท/วนั  
คา่ทมีเรดาร ์ 5,000 บาท/วนั 
                               รวม  ประมาณการตน้ทุน 55,500 บาท/วนั  

 
4.1.1.4 ตน้ทนุของผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้ประเภทนอกเทศกาล 
เน่ืองจากเซยีนพนนัสนามบัง้ไฟในเขตอสีานใตนิ้ยมแขง่ขนับัง้ไฟใหญ่ นยัวา่สามารถมองเหน็

ไดง้า่ย จงึทาํใหม้กีารโกงกนัยากกวา่บัง้ไฟเลก็ สว่นใหญ่บ่อนนอกเทศกาลมกัตัง้อยูร่อยต่อของจงัหวดัยโสธร 
ศรสีะเกษ อุบลราชธานี ซึง่เป็นพืน้ทีป่า่ทาม รมิฝ ัง่แมน้ํ่ามลู โดยระยะทางจากรมิแมน้ํ่าถงึเขตชมุชนกนิ
ระยะทางถงึ 4-5 กโิลเมตร ทาํใหไ้มก่่อความเดอืดรอ้นแก่ชุนชน และยงัมดิชดิอกีดว้ย 

ผูจ้ดัทีเ่ขา้ไปดาํเนินการตัง้บอ่น ตอ้งไดร้บัการขออนุญาตจากคณะกรรมการหมูบ่า้น
ในละแวกนัน้ โดยมวีตัถุประสงคห์น้าฉาก เพือ่นําเงนิรายไดม้อบใหส้าธารณะ แต่วตัถุประสงคซ่์อนเรน้ คอื 
เล่นการพนนั ตน้ทุนทีต่อ้งใชจ้า่ยจาํนวนมากยงัเป็น เงนิใตโ้ต๊ะ ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 

 
4.6 ตน้ทุนของบ่อนอาชพีหรอืบ่อนนอกเทศกาลในเขตอสีานใต ้

รายการค่าใช้จ่าย บาท หมายเหต ุ
เงนิใตโ้ต๊ะสายปา่      100,000  บาท/วนั 
เงนิใตโ้ต๊ะสายยาว             100,000  บาท/วนั 
คา่พธิกีรรม                                            500  บาท 
คา่ซือ้บัง้ไฟ (ประมาณ 15บัง้)                      116,000  ไมแ่น่นอน บาท 
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บัง้ไฟแสน  ขนาด  5 น้ิว  8,000     บาท    
              ขนาด 6 น้ิว  18,000    บาท     
บัง้ไฟลา้น  ขนาด 8 น้ิว   30,000   บาท     
บัง้ไฟกอื    ขนาด 12 น้ิว 60,000   บาท     
คา่เบีย้เลีย้งกรรมการหมูบ่า้นทีม่าชว่ยเกบ็คา่ผา่นประตู 
(ประมาณ 20- 30 คนๆ ละ 200 บาท)                   

2,000- 6,000 บาท/วนั 

คา่การพฒันาชุมชน มอบใหห้มูบ่า้น 15,000 - 20,000 บาท/วนั 
คา่ทมีงานกรรมการจบัเวลา(เรดาร)์                5,000 บาท/วนั 
คา่ผลติใบโพย                 500  
รวมประมาณการตน้ทุน  339,000 - 348,000    

         
 
4.1.2 รายได้ในการจดับญุบัง้ไฟ 
รายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใตม้คีวามแตกต่างจากรายไดข้องผูจ้ดัเขตอสีานเหนือ เน่ืองจากเป็นสนาม

ใหญ่กวา่ คอื มพีืน้ทีก่วา้งขวาง มนีกัพนนัจาํนวนมาก และนกัพนนัเล่นพนนัดว้ยจาํนวนเงนิทีม่ากกวา่ ดงั
คาํพดูทีใ่หภ้าพของความแตกต่างน้ีไดช้ดัเจน วา่ “อสีานเหนือเป็นสนามเงนิพนัเงนิหมืน่ อสีานใตเ้ป็นสนาม
เงนิลา้น” รายไดข้องผูจ้ดัอสีานใตจ้งึเป็นกอบเป็นกาํมากกวา่ และรายไดบ้างรายการทีผู่จ้ดัอสีานใตม้ ีแต่ผูจ้ดั
ในเขตอสีานเหนือกลบัไมม่ ีดงัน้ี 
 

รายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้บ่อนในเทศกาล 
1) คา่บตัรผา่นประต ู

สาํหรบัสนามบัง้ไฟในเขตอสีานใต ้คา่บตัรผา่นประตูถอืวา่เป็นรายไดห้ลกัของผูจ้ดั ทัง้ผูจ้ดัทีเ่ป็น
กรรมการหมูบ่า้นและผูจ้ดัทีเ่ป็นเรดาร ์แต่ในเขตอสีานเหนือ คา่บตัรผา่นประตูไมไ่ดเ้ป็นรายไดห้ลกัของผูจ้ดั 
จะเหน็ไดจ้ากในบางสนามของอสีานเหนือไมม่กีารเกบ็คา่บตัรผา่นประตูเสยีดว้ยซํ้า  แต่รายไดห้ลกัของผูจ้ดั
อยูท่ี ่“คา่หาง” หรอืคา่ธรรมเนียมในการนําบัง้ไฟขึน้จุด ซึง่สนามในเขตอสีานใตไ้มม่กีารเกบ็ 

สนามในเขตอสีานใต ้จาํนวนนกัพนนั จงึหมายถงึความอยูร่อดของผูจ้ดั เมือ่นกัพนนัเพิม่จาํนวนมาก
ขึน้ กเ็ป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูจ้ดั เพราะรายไดข้องผูจ้ดั คอื ค่าบตัรผา่นประตู ซึง่จะเพิม่ขึน้ตาม
จาํนวนของนกัพนนั และอตัราคา่บตัรผา่นประตูมกัเพิม่ใหส้งูขึน้ โดยในปี 2553 คา่บตัรผา่นประตูอยูท่ี ่200 
บาทต่อคน แต่เมือ่ปี 2554 บางพืน้ทีไ่ดเ้พิม่คา่บตัรผา่นประตูสงูขึน้ถงึ 400 บาทต่อคน ซึง่ในแถบสรุนิทร ์ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นกัพนนัทีซ่ือ้บตัรผา่นประตูมจีาํนวน 1,000 คนขึน้ไป (สมัภาษณ์. 17 มนีาคม 
2555)  

2) คา่เชา่โต๊ะ 
คา่เชา่โต๊ะกเ็ป็นอกีรายการของรายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใตท้ีเ่ขตอสีานเหนือไมม่ ีเน่ืองจาก

คา่ใชจ้า่ย โดยเฉพาะคา่ “เงนิใตโ้ต๊ะ” ทีถ่กูเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ การเกบ็คา่เชา่โต๊ะจงึเป็นทางออกทางหน่ึง
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ของผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้และเป็นการลดความเสีย่งต่อการขาดทุนของผูจ้ดั โดยผูจ้ดัจะจดัหา “โต๊ะ” สาํหรบันัง่
หลบแดดและรบัแทงพนนั โดย “โต๊ะ” ดงักล่าวประกอบดว้ยรม่แบบรม่ชายทะเล 1 คนั เตยีงผา้ใบ 2 ตวั หรอื
เกา้อีพ้ลาสตกิ 2-4 ตวั พรอ้มโต๊ะรองเขยีน 1 ตวั เหมอืนชุดนัง่ตากอากาศทีม่อียูต่ามแหล่งทอ่งเทีย่วชายทะเล 
โดยคดิคา่เชา่โต๊ะละ 100 บาท ซึง่ในทางปฏบิตั ิมกัมผีูร้บัเหมาจดัโต๊ะเพือ่บรกิารแก่เซยีนพนนั ซึง่ในแต่ละ
สนามมผีูร้บัเหมาจดัโต๊ะประมาณ 5 ราย จาํนวนโต๊ะรายละ 100 ชุด ผูร้บัเหมาคดิคา่เชา่กบันกัพนนัชุดละ 
100 บาท โดยเสยีคา่ใหแ้ก่ผูจ้ดัชุดละ 50 บาท 

3) คา่เชา่รา้นคา้ 
การตัง้แผงคา้หรอืรา้นคา้ภายในบรเิวณสนามบัง้ไฟ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร เครือ่งดื่ม สนิคา้อุปโภคบรโิภค

อื่นๆ ในเขตอสีานใต ้คอื รายไดอ้กีรายการหน่ึงของผูจ้ดั แต่สนามบัง้ไฟในเขตอสีานเหนือไมม่กีารเกบ็คา่เชา่ 
หรอืเกบ็กแ็ต่น้อย โดยคา่เชา่รา้นทีผู่จ้ดัในเขตอสีานใตเ้รยีกเกบ็อยูท่ีว่นัละ .... บาท 

4) โพย 
โพย หรอืแผน่กระดาษทีพ่มิพป์ระวตัผิลงาน หรอื “ฟอรม์” ของคา่ยในรอบปีของคา่ยบัง้ไฟ กเ็ป็น

รายไดอ้กีรายการหน่ึงของผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้ซึง่มขีายอยูเ่กอืบทุกสนาม ในราคาแผน่ละ 20 บาท แต่ใน
สนามเขตอสีานเหนือไมม่ ีหรอืมกีเ็พยีงบ่อนนอกเทศกาลบางบ่อนเทา่นัน้ โดยขายในราคาแผน่ละ 10 บาท 
ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะความถีข่องการจดัทีม่อียูเ่กอืบทุกวนัในรอบปี และเซยีนพนนักต็ดิตามไปเลน่พนนัในทุก
สนาม ทาํใหเ้ซยีนพนนัอสีานเหนือรูฟ้อรม์ของคา่ยบัง้ไฟเป็นอยา่งด ีไมจ่าํเป็นตอ้งอา่นจากโพย 

การขายโพยในสนามบัง้ไฟในเขตอสีานใตม้ทีัง้ใหเ้ดก็เดนิโพย และวางขายตามรา้นอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

 
รายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้บ่อนในเทศกาล 
รายไดข้องผูจ้ดัประเภทบุคคลภายนอกทีเ่ขา้ไปเหมาบุญ ซึง่ในแต่ละสนามจะมผีูเ้ขา้รว่มเฉลีย่

ประมาณ 1,000-5,000 คนขึน้ไป  หากมกีารจดังานทีต่รงกนัหลายหมูบ่า้น จาํนวนคนในสนามบัง้ไฟจะอยูท่ี่
สนามละประมาณ 1,000 คน ซึง่สามารถประมาณรายไดม้ดีงัน้ี 

 
4.7 รายได้ของบอ่นบญุหรือบอ่นในเขตอีสานใต้ ประเภทในเทศกาล 

รายการ บาท หมายเหต ุ
คา่ผา่นประตู (คนละ 20 ยกเวน้คนขบั) 20,000 บาท/วนั 
คา่เขา้สนาม (คนละ 300 )แลว้แต่สนาม(บางสนาม400บาท)  300,000  
คา่โต๊ะใหเ้ชา่ (โต๊ะ/เกา้อี/้รม่) (ชุดละ 500X50 บาท  25,000  บาท/วนั 
คา่ทีร่า้นอาหาร-เครือ่งดื่ม/รา้นเครอืขา่ย   2,000  บาท/วนั 
เงนิ ทีไ่ดจ้ากเซยีนพนนัทีไ่ดพ้นนั (โดยเสน่หา)      ไมแ่น่นอน  
คา่ใชบ้รกิารหอ้งน้ํา(คนละ5 บาทเฉลีย่คนเขา้หอ้งน้ํา1000คน) 5,000 บาท/วนั 
คา่โพย (แผน่ละ 20 บาท 1,000 แผน่)                     20,000   บาท 
           รวมประมาณการรายได้  372,000  
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2) รายไดข้องผูจ้ดัทีเ่ป็นบุคคลภายในในรปูของคณะกรรมการหมูบ่า้น ในกรณ ีตําบล

หนองแค ไมม่รีายได ้เน่ืองจากเป็นการจดัเพือ่ฟ้ืนฟูประเพณจีงึสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ต่ละหมูบ่า้นไดเ้ขา้
มารว่มงานบุญ   

 
รายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใต ้บ่อนนอกเทศกาล 

รายไดข้องผูจ้ดัประเภทบุคคลภายนอกทีเ่ขา้ไปดาํเนินการตัง้บ่อน โดยการขออนุญาต
ของคณะกรรมการหมูบ่า้น มวีตัถุประสงค ์เพือ่นําเงนิรายไดม้อบใหส้าธารณะ แต่วตัถุประสงคซ่์อนเรน้ คอื 
เล่นการพนนั   ซึง่ในแต่ละสนามจะมผีูเ้ขา้รว่มเฉลีย่ ประมาณ 1,000-5,000 คนขึน้ไป หากมกีารจดังานที่
ตรงกนัหลายหมูบ่า้น คนในสนามบัง้ไฟจะประมาณสนามละ 3,000 คน  ในปจัจุบนัไมม่กีารจดันอกเทศกาล
เน่ืองจากการเขม้งวดของเจา้หน้าที ่ ซึง่สามารถประมาณรายไดม้ดีงัน้ี  

 
4.8รายได้ของบอ่นอาชีพในเขตอีสานใต้ ประเภทนอกเทศกาล 

รายการ บาท หมายเหต ุ
คา่ผา่นประตู (คนละ 20 ยกเวน้คนขบั) 60,000 บาท/วนั 
คา่เขา้สนาม (คนละ 300 )แลว้แต่สนาม(บางสนาม400บาท) 900,000 บาท/วนั 
คา่โต๊ะใหเ้ชา่ (โต๊ะ/เกา้อี/้รม่) (ชุดละ 500X50 บาท )   25,000  
คา่ทีร่า้นอาหาร-เครือ่งดื่ม/รา้นเครอืขา่ย   2,000  บาท/วนั 
เงนิ ทีไ่ดจ้ากเซยีนพนนัทีไ่ดพ้นนั (โดยเสน่หา)      ไมแ่น่นอน  
คา่ใชบ้รกิารหอ้งน้ํา(คนละ5 บาทเฉลีย่คนเขา้หอ้งน้ํา1000คน) 5,000 บาท/วนั 
คา่โพย (แผน่ละ 20 บาท 1,000 แผน่)                     20,000   บาท 
           รวมประมาณการรายได้  1,012,000  

 
  รายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานเหนือ ประเภทในเทศกาล 

ในเทศกาล หมายถงึ ชว่งเวลาทีส่ามารถแอบอา้งไดว้า่อยูใ่นชว่งของบุญบัง้ไฟ คอื ตัง้แต่เดอืน
เมษายน-เดอืนกรกฎาคม เป็นชว่งทีผู่จ้ดัมกัไดแ้ก่ กรรมการหมูบ่า้น และผูร้บัเหมาบุญ ซึง่อาจเป็นทมีเรดาร์
รบัเหมาเอง หรอืเป็นบุคคลอื่น เชน่ ทีส่นามบัง้ไฟบา้นหนองบวัเงนิ ต.อบูมงุ มนีายกฯ ชยั (นามสมมต)ิ เป็น
ผูร้บัเหมา และหากเป็นผูร้บัเหมาอื่น ทมีเรดารเ์ป็นเพยีงกรรมการจบัเวลา และรบัคา่ตวัจากงานจบัเวลา 

รายไดห้ลกัของผูจ้ดัทีเ่ป็นกรรมการหมูบ่า้น และผูร้บัเหมางานบุญ ไดจ้ากเงนิคา่ลงทะเบยีนบัง้ไฟที่
เสนอตวัเขา้แขง่ขนั บัง้ไฟเลก็ ขนาดทีเ่รยีกวา่ “ทอ่ 1” คอื ขนาดของทอ่มเีสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 น้ิว ยาว 40 น้ิว 
คา่ลงทะเบยีนหรอืคา่สมคัรบัง้ละ100 บาท บัง้ทอ่ 2 และทอ่ 3 บัง้ละ 200 บาท ซึง่แต่ละครัง้จาํนวนบัง้ไฟมี
มากกวา่ 80 บัง้ขึน้ไป ปจัจุบนั (ปี 2555) บัง้ไฟเลก็ทุกขนาด คา่ลงทะเบยีนอยูท่ีบ่ ัง้ละ 300 บาท 

 
รายได้ของบอ่นบญุในเขตอีสานเหนือ ประเภทในเทศกาล 
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รายไดข้องผูจ้ดัทีเ่ป็นบุคคลภายในในรปูของคณะกรรมการหมูบ่า้น มดีงัน้ี  
 
4.9รายได้ของผูจ้ดัท่ีเป็นบคุคลภายในในรปูของคณะกรรมการหมู่บา้น 

รายการ บาท หมายเหต ุ
เงนิบรจิาคจากทุกหมูบ่า้น (ก่อนวนังาน        ไมแ่น่นอน          บาท 
เงนิบรจิาค (ในวนังาน)         ไมแ่น่นอน  
เงนิบรจิาคจากเซยีนยัง้ (เรดารข์อให ้   
คา่ลงทะเบยีนบัง้ไฟ (70 บัง้ๆ ละ 300)           21,000     บาท/วนั 

 
 
รายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานเหนือ ประเภทนอกเทศกาล 
นอกเทศกาล หมายถงึ ชว่งเวลาทีไ่มส่ามารถแอบอา้งไดว้า่อยูใ่นชว่งของบุญบัง้ไฟ คอื ทุกเดอืน

ยกเวน้เดอืนเมษายน-เดอืนกรกฎาคม เป็นชว่งทีผู่จ้ดัคอืทมีเรดาร ์และรายไดห้ลกัของผูจ้ดัไดจ้ากเงนิ
คา่ลงทะเบยีนบัง้ไฟ ปจัจุบนั (ปี 2555) บัง้ไฟเลก็ทุกขนาด คา่ลงทะเบยีนอยูท่ีบ่ ัง้ละ 300 บาท 

รายไดข้องผูจ้ดัประเภทบุคคลภายนอกทีเ่ขา้ไปดาํเนินการตัง้บ่อน โดยการขออนุญาตของ
คณะกรรมการหมูบ่า้น มวีตัถุประสงคห์น้าฉาก เพือ่นําเงนิรายไดม้อบใหส้าธารณะ แต่วตัถุประสงคซ่์อนเรน้ 
คอื เล่นการพนนั มดีงัน้ี 

 
รายได้ของบอ่นอาชีพหรือบอ่นในเขตอีสานเหนือ ประเภทนอกเทศกาล 
 

4.10 รายได้ของผูจ้ดัท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
รายการ บาท หมายเหต ุ

เงนิทีไ่ดจ้ากเซยีนพนนัทีไ่ดพ้นนั         ไมแ่น่นอน          บาท 
คา่ลงทะเบยีนบัง้ไฟ (70 บัง้ๆ ละ 300)           21,000     บาท/วนั 

 
 

4.2 ประมาณการวงเงินพนัน    
         จากการสมัภาษณ์ เรดาร ์หรอืกรรมการผูจ้บัเวลา ( 7 พฤษภาคม 2555) พบวา่การวงเงนิและจาํนวน
คนเล่นการพนนั  สามารถแบ่งเป็นชว่งในเทศกาลและนอกเทศกาล  ดงัน้ี        

          ในเทศกาล จาํนวนคนเล่นการพนนัในสนามประมาณ 400 คน สามารถแบ่งนกัพนนัออกได้
เป็น 3 ระดบัโดยการแบ่งระดบัมาจากเกณฑป์ระมาณการวงเงนิพนนัของนกัพนนั กล่าวคอืระดบันกัพนนัราย
ใหญ่ โดยวงเงนิมากทีส่ดุอยู ่ทีห่ลกัหมืน่ขึน้ไป  คดิเป็นรอ้ยละ 20  นกัพนนัระดบักลางทีม่วีงเงนิพนนั
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ประมาณ 500 ขึน้ไป ประมาณ รอ้ยละ 30 และนกัพนนัระดบัรายยอ่ย มวีงเงนิพนนัประมาณ 100 บาทขึน้ไป    
ประมาณรอ้ยละ 50   
            สว่นนอกเทศกาล จาํนวนคนเล่นพนนัในสนามประมาณ 200 คน   สามารถแบ่งนกัพนนัออกไดเ้ป็น 
2ระดบั คอืระดบันกัพนนัรายใหญ่ โดยวงเงนิมากทีส่ดุอยู ่ทีห่ลกัพนัถงึหมืน่ คดิเป็นรอ้ยละ 40 นกัพนนัระดบั
รายยอ่ย มวีงเงนิพนนัประมาณ 100 บาทขึน้ไป    ประมาณรอ้ยละ 60  

4.11 ตารางจาํนวนคนเล่นพนันบัง้ไฟในอีสานเหนือ ช่วงในเทศกาล   
ประเภท 
นักพนัน 

 

ลกัษณะจาํเพาะ ประมาณการ
จาํนวนเงิน (บาท) 

ประมาณการนักการ
พนัน 

400  คน 
   (ร้อยละ)    คน   

 รายใหญ่ 
“ขาใหญ่”   

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิระดบัสงู ไดแ้ก่
เซยีน 

  10,000  ขึน้ไป 20 80 

ระดบักลาง 
“เซยีน
ระดบักลาง” 

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิระดบักลาง  มทีัง้
ขา้ราชการ  นกัการเมอืง พอ่คา้ ชาวบา้นที่
เป็นเซยีนพนนั  

     500   ขึน้ไป 
 

30 120 

รายเลก็ 
“เซยีนราย
ยอ่ย” 

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิตํ่า กลุ่มชาวบา้น
ทัว่ไป แมบ่า้น เดก็ เยาวชน คนชรา  

  100     ขึน้ไป 50  200  

 
 4.12 ตาราง จาํนวนคนเล่นพนันบัง้ไฟในอีสานเหนือ   นอกเทศกาล  

ประเภท 
นักพนัน 

 

ลกัษณะจาํเพาะ ประมาณการ
จาํนวนเงิน (บาท) 
ในเทศกาล  

ประมาณการนักการ
พนัน  
 200 คน  

   (ร้อยละ)  คน  

รายใหญ่ 
“ขาใหญ่”   

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิระดบัรายใหญ่มทีัง้
ขา้ราชการ นกัการเมอืง พอ่คา้ ชาวบา้นที่
เป็นเซยีนพนนั  

  10,000  ขึน้ไป 
 

40 80 

รายเลก็ 
“เซยีนราย
ยอ่ย” 

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิตํ่า กลุ่มชาวบา้น
ทัว่ไป แมบ่า้น เดก็ เยาวชน คนชรา   

    500    ขึน้ไป 60  120 

 
สว่นอสีานใต ้  จากการสมัภาษณ์ คณะกรรมการหมูบ่า้นในเขตพืน้ทีอ่สีานใต ้  (วนัที ่ 26 ธนัวาคม 

2554 ) พบวา่ จาํนวนนกัเล่นการพนนับัง้ไฟ หากประมาณการในสนามบ่อนบัง้ไฟต่อหน่ึงสนาม สามารถ
จาํแนกผูเ้ขา้ไปในสนามประมาณ 1000 คนคดิเป็นรอ้ยละ กลุ่มทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นกลุ่มชาวบา้นทัว่ไป เชน่ กลุ่ม
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แมบ่า้น ผูส้งูอาย ุคอืเป็น รอ้ยละ 50  โดยประมาณการวงเงนิทีเ่ลน่ประมาณ 100 บาทขึน้ไป สว่นกลุ่มคนทีม่ี
วงเงนิเล่นสงูประมาณวงเงนิตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 20  ดงัน้ี       

4.13 ตารางจาํนวนคนเล่นพนันบัง้ไฟในอีสานใต้  (ในเทศกาล)  
ประเภท 
นักพนัน 

ลกัษณะจาํเพาะ ประมาณการ
จาํนวนเงิน (บาท) 

ประมาณการ 
 นักการพนัน 1000 คน  

   (ร้อยละ)   คน  

 รายใหญ่ 
“ขาใหญ่”   

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิระดบัสงู มทีัง้
ขา้ราชการ  นกัการเมอืง พอ่คา้ 

100,000  ขึน้ไป 20 200 

 ระดบักลาง 
“เซยีน
ระดบักลาง” 

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิระดบักลาง  มทีัง้
ขา้ราชการ  นกัการเมอืง พอ่คา้ ชาวบา้นที่
เป็นเซยีนพนนั  

  10,000  ขึน้ไป 
 

30 300 

รายเลก็ 
“เซยีนราย
ยอ่ย” 

เล่นการพนนัดว้ยวงเงนิตํ่า กลุ่มชาวบา้น
ทัว่ไป แมบ่า้น เดก็ เยาวชน คนชรา  

     100   ขึน้ไป 50  500 

   การประมาณการวงเงนิพนนั ในเขตพืน้ทีอ่สีานเหนือและอสีานใต ้มฐีานการคดิประมาณวงเงนิพนนั
คอื นําเอา  มดีงัน้ี    
          ประมาณการในรอบ 1 ปี เขตพืน้ท่ี อีสานเหนือ  

จากการสมัภาษณ์ กรรมการผูจ้บักล่าววา่ (7 พฤษภาคม 2555)  “ ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมาทาํงานเป็น
กรรมการจบัเวลา มวีนัหยดุเพยีง 10 กวา่วนั ทีไ่ดก้ลบัไปเยีย่มครอบครวั” ซึง่ในเขตพืน้ทีอ่สีานเหนือมี
กรรมการจบัเวลาหรอืเรดาร ์5 คน   

ขณะที ่ ขอ้มลูจาก เวบ็ไซต ์ชมรมคนรกับัง้ไฟไทยแลนด ์( วนัที ่15 มถุินายน 2554 – 25 พฤษภาคม 
2555 )  พบวา่มกีารแจง้กาํหนดการเปิดสนามเล่นประมาณจาํนวน 152 วนั  

ในการการประมาณการวงเงนิการพนนั ไดนํ้าเอาฐานจาํนวนวนัจากการสมัภาษณ์กรรมการจบัเวลา
มาคาํนวนประมาณการวงเงนิ  โดยในรอบปีคาดวา่จะมกีารเล่นการพนนัจาํนวน  350 วนั แบ่งออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งการเปิดสนามในชว่งเทศกาล   (เมษายน – กรกฏาคม)  ประมาณ 123  วนั   นอกเทศกาล 
ประมาณ 227 วนั สว่นจาํนวนคนมาจากระดบัของนกัพนนั  

 
4.14 ตาราง ประมาณการวงเงนิการพนนับัง้ไฟ อสีานเหนือ  

นอกเทศกาล  

จาํนวนคน 
ประเภท
นกัพนนั จาํนวนวงเงนิ  ประมาณการวงเงนิในแต่ละวนั  ประมาณการในรอบปี  

       (จาํนวนผูค้นXรอบXวงเงนิแต่ละกลุม่)   
200 80 10000                          28,000,000    

  120 500                           2,100,000    
          
รวมประมาณการวงเงนิ     ต่อ วนั                         30,100,000    



64 
 

ในรอบปีมจีาํนวนวนัเปิดสนามประมาณ  
227 วนั                                              227 

รวมวงเงนิประมาณ การนอกเทศกาล ในรอบ 1 ปี (จาํนวน 227 วนั )       6,832,700,000  
          

ในเทศกาล  

จาํนวน 
ประเภท
นกัพนนั จาํนวนวงเงนิ  ประมาณการวงเงนิในแต่ละวนั  

       (จาํนวนผูค้นXรอบXวงเงนิแต่ละกลุม่)                          
400 80 10000                          56,000,000    

  120 500                           4,200,000    
  200 100                           1,400,000    
รวมประมาณวงเงนิพนนั     ต่อ วนั                         61,600,000    

 ในรอบปีมจีาํนวนวนัเปิดสนาม
ประมาณ                123 วนั                                      123 วนั      

รวมวงเงนิประมาณ การในเทศกาล (เมษายน - กรกฏาคม )      7,576,800,000  

รวมประมาณการวงเงนิในรอบ 1 ปี(ในและนอกเทศกาบ) สนามอสีานเหนือ    14,409,500,000  

 
จะเหน็ไดว้า่ประมาณการวงเงนิพนนัในอสีานเหนือ ในรอบ 1 ปี มเีงนิหมนุเวยีนประมาณ 

14,409,500,000 ลา้นบาท  หากแยกเป็นมกีารเล่นในเทศกาล  (เมษายน – กรกฎาคม)  ประมาณ 123 วนั 
มวีงเงนิพนนัประมาณ 7,576,800,000   บาท นอกเทศกาล ประมาณ 227  วนั วงเงนิพนนัประมาณ 
6,832,700,000.00 บาท    

 
ประมาณการในรอบ 1 ปี เขตพืน้ท่ี อีสานตอนล่าง 
สนามบัง้ไฟทีถ่อืวา่เป็นสนามใหญ่มกัอยูใ่นเขตอสีานใต ้เน่ืองจากนกัพนนัอสีานใตไ้มนิ่ยมเล่นบัง้ไฟ

เลก็ เพราะสามารถโกงกนัไดง้า่ย ไมเ่หมอืนบัง้ไฟใหญ่ทีข่ ึน้และลงกเ็หน็กนัไดช้ดั ยากแก่การโกง เมือ่การขึน้-
ลงของบัง้ไฟไมส่ามารถโกงเวลาได ้จงึทาํใหน้กัพนนัมัน่ใจ และสามารถทุม่เงนิเลน่ดว้ยความมัน่ใจ  

เน่ืองจากบัง้ไฟใหญ่มจีาํนวนน้อยกวา่บัง้ไฟเลก็ในสนามเลก็ ดงันัน้ นกัพนนัจงึตอ้งทุม่ในทุกครัง้ทีเ่ล่น 
หากคดิคาํนวณจากจาํนวนการตัง้โต๊ะพนนัทีว่างไวใ้หเ้ชา่มรีม่กนัแดดพรอ้มเกา้อี ้2-4 ตวั  อยา่งน้อย 300 โต๊ะ  
จาํนวนบัง้ไฟในแต่ละวนัเฉลีย่ 15 บัง้  นกัพนนัในสนามประมาณเฉลีย่ 500 คน สามารถแบ่งประเภทนกัพนนั
ตามระดบัวงเงนิพนนั ได ้3 กลุ่ม คอื กลุ่มผูเ้ล่นรายใหญ่ หรอื ขาใหญ่ ผูเ้ล่นระดบักลาง และผูเ้ลน่รายยอ่ย  
ซึง่วงเงนิพนนั หน่ึงแสนขึน้ไป มปีระมาณ 100 คน วงเงนิพนนัระดบั หน่ึงหมืน่ บาท ขึน้ไป มปีระมาณ 150 
คน และวงเงนิระดบั 100 บาท ขึน้ไปมจีาํนวนประมาณ 250 คน  ดงันัน้การคดิประมาณวงเงนิพนนัคอื นําเอา 
(จาํนวนผูค้นXรอบทีเ่ล่นXวงเงนิแต่ละกลุ่ม)x จาํนวนวนัในรอบปี      

ในรอบปีมสีนามเล่นในระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ กรกฎาคม  ประมาณ 122 วนั   มปีระมาณการ
วงเงนิพนนัประมาณ 42,181,500,000 บาทต่อปี   ดงัตาราง     
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4.15 ตาราง ประมาณการวงเงนิพนนั ในเขตพืน้ทีอ่สีานใต ้ 

ในเทศกาล  
จาํนวน ประเภท จาํนวนวงเงนิ  ประมาณการวงเงนิในแต่ละวนั             บาท   
       (จาํนวนผูค้นXรอบXวงเงนิแต่ละกลุม่)                          

1000 200 100000                        300,000,000.00    
  300 10000                          45,000,000.00    
  500 100                              750,000.00    

ประมาณการวงเงนิพนนัต่อวนั                         345,750,000.00    
 ในรอบปีมจีาํนวนวนัเปิดสนาม
ประมาณ                122 วนั                                        122   

รวมประมาณการวงเงนิพนนัอสีานลา่งในรอบ 1 ปี    42,181,500,000  

             
จะเหน็ไดว้า่ประมาณการวงเงนิพนนัในแต่ละวนั ในพืน้ทีอ่สีานเหนือ ในชว่งเทศกาลมวีงเงนิพนนั

ประมาณการวนัละ 60 ลา้นบาท นอกเทศกาลประมาณวนัละ 30 ลา้นบาท  
          สว่นอสีานล่างในชว่งเทศกาลมวีงเงนิพนนัประมาณการวนัละ   300 ลา้นบาท  
                ดงันัน้ ประมาณการวงเงนิพนนับัง้ไฟ ในภาคอสีานในรอบ 1 ปีรวม ทัง้อสีานเหนือและอสีานใต ้
มปีระมาณการวงเงนิพนนัในจาํนวน        56,591,000,000  ลา้นบาท  

 
4.3 ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจการผลิตบัง้ไฟ 

  1) ธรุกิจดินประสิว 
  บรรดาวสัดุอุปกรณ์ในการทาํบัง้ไฟถอืวา่เป็นสิง่สาํคญัของการพนนับัง้ไฟ ทัง้น้ี เน่ืองจากหาก

ขาดสิง่ดงักล่าวแลว้ การทาํบัง้ไฟ และการเล่นการพนนัอาจตอ้งเปลีย่นไป และในบรรดาธุรกจิเหล่าน้ีมธุีรกจิที่
ทาํรายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํ นัน่คอื บรษิทัคา้ดนิประสวิ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัของคา่ยบัง้ไฟมอียู ่3 ราย ไดแ้ก่ ตราพระ
อาทติย ์ตรา 3A และตรามา้บนิ  

ในจาํนวนน้ี ตรามา้บนิถอืวา่เป็นดนิประสวิทีแ่พงทีส่ดุ ราคาลงัละ 890 บาท สว่นตราพระ
อาทติยแ์ละตรา 3A ราคา 830 และ 800 บาท ตามลาํดบั ซึง่ในชว่งเดอืนกุมภาพนัธ ์ถอืวา่เป็นชว่งเตรยีม
การณ์ก่อนจะเขา้สูเ่ทศกาลบุญบัง้ไฟ ทุกคา่ยบัง้ไฟจงึสัง่ดนิประสวิใหพ้รอ้ม โดยคา่ยสรุโิยไท มคีาํสัง่ซือ้
จาํนวน 1,300 ลงั ซึง่ใชไ้มคุ่ม้ปี จะตอ้งสัง่เพิม่อกี 

  การสัง่ซือ้เป็นลอ็ตใหญ่ของคา่ยบัง้ไฟ และซือ้ในรอบปีหลายครัง้ ทาํใหเ้หน็วา่ ธุรกจิดนิประ
สวิตอ้งอาศยัคา่ยบัง้ไฟและงานบุญบัง้ไฟไมม่ากกน้็อย  

 
  2) ธรุกิจท่อพีวีซี 
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 ทอ่พวีซี ีถอืเป็นหวัใจของการทาํบัง้ไฟ และทอ่พวีซีทีีช่า่งทาํบัง้ไฟเลอืกใชจ้ะเป็นทอ่ทีม่คีวามเหนียว
ทนทาน และราคายอ่มเยา คา่ยใหญ่มกัสัง่เป็นลอ็ต แต่คา่ยเลก็จะซือ้แบบซือ้ปลกี ยีห่อ้ทีเ่ป็นทีนิ่ยม คอื ไทย 
สแตนดารด์ ไปป์ 
 
 “ยีห่อ้น้ีดเูหมอืนเขาจะผลติมาเพือ่ใหช้า่งทาํบัง้ไฟนําไปใช ้เพราะผมไมเ่คยเหน็มใีครเขาใชท้าํทอ่
ประปา เคยเหน็แต่พวกชา่งบัง้ไฟซือ้ ผมวา่ถา้คา่ยบัง้ไฟเลกิทาํบัง้ไฟ บรษิทัน้ีตอ้งเลกิกจิการแน่ๆ เลย” 
(สมัภาษณ์. 2 เมษายน 2555) 
 

3) ธรุกิจปุ๋ ยโปแตสเซียม 
  คา่ยบัง้ไฟ เริม่มกีารทดลองใชปุ้๋ ยโปแตสเซยีม โดยเฉพาะคา่ยบัง้ไฟเลก็ เน่ืองจากปุ๋ ยโปแต
สเซยีมมคีุณสมบตัทิีส่ามารถใชท้ดแทนดนิประสวิได ้ทัง้ราคากถ็ูกกวา่ดนิประสวิเป็น  2 เทา่ วธิใีชก้ท็าํ
โดยวธิเีดยีวกนักบัการใชด้นิประสวิ แต่เน่ืองจากยงัเป็นวสัดุใหม ่คา่ยบัง้ไฟจงึยงัคน้คดิสตูรการผสมปุ๋ ยโปแต
สเซยีมกบัสว่นผสมอื่นทีล่งตวัยงัไมไ่ด ้ 
 ปุ๋ ยโปแตสเซยีมทีใ่ชนํ้าเขา้จากประเทศอสิราเอล ของบรษิทั Haifa Chemicals Ltd.  ยีห่อ้ MULTI-K 
PRILLS  

 
4) ธรุกิจบลอ็กบัง้ไฟ  

  บลอ็ก คอื โครงเหลก็ทีม่คีวามแขง็แรงทนทานต่อการกระแทกดว้ยแรงของไฮดรอลกิ 
(Hydraulic Power) เป็นตวัยดึเลาบัง้ไฟใหต้ดิอยูก่บัทีเ่พือ่บรรจุดนิปืน และมสีว่นทีใ่ชบ้รรจุสากและเครือ่งอดั
โดยต่อเขา้กบัไฮดรอลกิ บลอ็กเป็นรางสาํหรบัการบรรจุดนิปืนเขา้เลา หรอืตวับัง้ไฟ หากเป็นบลอ็กบัง้ไฟ
ใหญ่ ซึง่มคีวามสงู จาํเป็นตอ้งสรา้งนัง่รา้นทีส่งู และยงัขดุใหเ้ป็นหลุมลกึเพือ่การเหวีย่งตวั 

  การผลติบัง้ไฟในยคุปจัจุบนั ถอืวา่ บลอ็ก หรอืแมพ่มิพส์าํหรบักดอดัดนิปืนเขา้สูเ่ลาบัง้ไฟ ซึง่
การทาํบลอ็กบัง้ไฟพฒันามาจากการทีช่า่งบัง้ไฟนําเอาความคดิไปปรกึษากบัโรงกลงึ เพือ่ใหโ้รงกลงึสรา้ง
บลอ็กใหต้รงกบัความตอ้งการของชา่งบัง้ไฟ  

  จนในทีส่ดุ ไดม้โีรงกลงึไดห้นัเขา้มาทาํบลอ็กใหก้บัคา่ยบัง้ไฟ โดยเรยีกราคาสงูลิว่ เน่ืองจาก
ตอ้งใชเ้หลก็ทีม่คีวามหนาเป็นพเิศษ เพือ่ใหท้นทานต่อการกระแทกกระทัน้ของแรงไฮดรอลกิ และยงัตอ้งเสีย่ง
ในกรณทีีค่า่ยบัง้ไฟสัง่ทาํแลว้ไมเ่อา โรงกลงึจงึเรยีกราคาทีส่งู และมดัจาํครึง่ราคา ดงันัน้ การทาํคา่ยบัง้ไฟจงึ
เป็นธุรกจิทีต่อ้งลงทุนสงู โดยเริม่แรกของคา่ยสรุโิยไท ตอ้งใชทุ้นสาํหรบัซือ้บลอ็กเพยีงอยา่งเดยีวกวา่ลา้น
บาท 

  ขณะเดยีวกนั ทางโรงกลงึจากทีไ่มเ่คยขอ้งแวะกบัการจุดบัง้ไฟกม็คีวามจาํเป็นตอ้งเขา้ไป
ศกึษาถงึสนาม เพือ่ทาํความเขา้ใจกบัการทาํบัง้ไฟ และนําขอ้ผดิพลาดของบัง้ไฟไปสรา้งบลอ็กทีม่คีวาม
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ โรงกลงึทีเ่อาใจใสใ่นการทาํบลอ็กในเขตจงัหวดัอุดรธานี คอื โรงกลงึแหลมทอง ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอ
หนองววัซอ จ.อุดรธานี 
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  คา่ยน้องมายด ์(ชื่อสมมต)ิ ซึง่เป็นคา่ยขนาดเลก็ และเป็นคา่ยระดบัตน้ๆ ของอสีานเหนือ ใช้
บลอ็กจากโรงกลงึทีรู่จ้กักนัที ่อ.โนนสงัข ์จ.หนองบวัลาํภ ูในราคาทีถ่อืวา่ไมแ่พง เน่ืองจากรูจ้กักนั เครือ่งน้ีซือ้
มาเมือ่ 7 ปีทีแ่ลว้ (พ.ศ. 2544) บลอ็กน้ีถอืวา่เป็นบลอ็กทีส่มบรูณ์แบบ เพราะเป็นบลอ็กทีด่ดัแปลงมาจาก
บลอ็กรุน่แรก กล่าวคอื บลอ็กรุน่แรกตวับงัคบัการอดัของไฮดรอลกิเป็นแบบคนัโยก เหมอืนกบัคนัโยกของรถ
แบก็โค (Back Hoe) 

แต่บลอ็กรุน่ทีส่มบรูณ์แบบ คอื รุน่ทีก่ารบงัคบัไฮดรอลกิเป็นปุม่สวติช ์และมเีกจว์ดัความดนัมี
หน่วยเป็นปอนด ์สามารถตัง้ความดนัของไฮดรอลกิได ้ราคาของบลอ็กพรอ้มการดดัแปลงตกราวๆ 7-8 หมื่น
บาท ซือ้มาไมถ่งึปีกส็ามารถคนืทุนได ้ 
 

5) ธรุกิจเผาถ่าน 
 ในอดตี ถ่านทีนํ่าไปทาํดนิปืนตอ้งมกีารคดัสรรเป็นอยา่งด ีเพือ่ใหไ้ดถ่้านไมท้ีท่าํใหด้นิปืนมคีวามแรง
แต่ไมท่าํใหแ้ตกระเบดิ เชน่ ไมม้ะขา่ง เป็นตน้ แต่ในปจัจุบนั เน่ืองจากความขาดแคลนไม ้ชา่งทาํบัง้ไฟจงึใช้
ถ่านโดยไมเ่ลอืกชนิดของไม ้แมแ้ต่ไมย้คูาลปิตสักต็อ้งใช ้ซึง่ นายสน (นามสมมตุ)ิ เจา้ของคา่ยดงัจงัหวดั
หนองบวัลาํภ ูบอกวา่ ชนิดของไมท้ีใ่ชเ้ผาถ่านไมส่าํคญั ขึน้อยูท่ีก่ารผสมสตูร ระหวา่งผงถ่านกบัดนิประสวิ 
ซึง่แต่ละคา่ยจะหวงสตูรของตนโดยไมย่อมแพรง่พรายใหค้นภายนอกรู ้เขาซือ้ถ่านจากชาวบา้นทีต่กลงซือ้
ขายกนัเป็นประจาํจาํนวน 5 ครอบครวัในหมูบ่า้นใกลเ้คยีง โดยผูเ้ผาถ่านจะบดถ่านเป็นผงถ่านสง่ใหค้า่ย 
 สว่นคา่ยบัง้ไฟเลก็ หรอืคา่ยทีผ่ลติบัง้ไฟทีใ่ชท้อ่พวีซีขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3 น้ิวลงมา มคีวาม
จาํเป็นตอ้งพถิพีถินัในการเลอืกถ่าน เพราะบัง้ไฟเลก็จาํเป็นตอ้งไดด้นิปืนทีม่สีว่นผสมของถ่านทีใ่หค้วามแรง 
และในสดัสว่นทีพ่อเหมาะ บัง้ไฟจงึจะขึน้ไดส้งู สว่นใหญ่ใชถ่้านทีเ่ผาจากตน้สะคาง หรอื มะขา่ง ซึง่เป็นไมท้ี่
ใหผ้งถ่านทีม่คีวามแรง และขึน้เฉพาะที ่  

ดงันัน้ การจะไดถ่้านไมด้งักล่าวจงึตอ้งมกีารสัง่เผา และผกูกนัเป็นปี โดยตน้ไมช้นิดน้ีมกัขึน้ตามเขตที่
เคยเป็นปา่ดงมาก่อน แถบเขตตดิต่อของจงัหวดัอุดรธานีกบัหนองคาย 
 

6) ธรุกิจหางบัง้ไฟและอปุกรณ์แยงรบู ัง้ไฟ 
 บัง้ไฟทุกบัง้จาํเป็นตอ้งมหีาง และหางบัง้ไฟตอ้งใชไ้มไ้ผท่ีม่คีวามเหนียว สามารถตม้ เผา ลน ดดัได้

งา่ย และมขีนาดไมใ่หญ่มาก ไดแ้ก่ ไมไ้ผส่สีกุ จงึมผีูท้าํธุรกจิปลกูไมไ้ผส่สีกุขาย เพือ่ทาํเป็นหางบัง้ไฟเป็น
การเฉพาะ สว่นใหญ่อยูจ่งัหวดัอาํนาจเจรญิ และไมล้าว ทีเ่ขา้ไทยทางอาํเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี สว่น
ใหญ่ของผูท้ีข่ายไมห้างบัง้ไฟมกัพว่งอุปกรณ์ทาํบัง้ไฟทีท่าํจากพชือื่นๆ ดว้ย เชน่  ทางของตน้ลาน สาํหรบัทาํ
ไมแ้ยงรบูัง้ไฟ เป็นตน้ 

 
 
4.4 ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัแข่งขนับัง้ไฟ 
 4.4.1 โตะ๊ให้เช่า  
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  โต๊ะทีใ่หบ้รกิารในบ่อนเป็นโต๊ะเตีย้ สาํหรบัวางอาหาร เครือ่งดื่ม และรองเขยีน  จาํนวน 1 ตวั 
นอกจากน้ียงัมรีม่แบบทีใ่ชต้ามชายหาดเมอืงทอ่งเทีย่ว จาํนวน 1 คนั และเกา้อีพ้ลาสตกิ จาํนวน 2 ตวั แต่
บางบ่อนเกา้อีเ้ป็นแบบเกา้อีเ้อนนอนแบบชายหาด จาํนวน 2 ตวั โดยคดิคา่เชา่ 100 บาท  
 4.4.2 ร้านอาหารและเครือ่งด่ืม 

ทุกสนามบัง้ไฟ ตอ้งมรีา้นขายอาหารและเครือ่งดื่ม จงึเป็นธุรกจิทีท่าํรายได ้จงึมผีูค้า้เขา้เชา่ทีเ่ปิดรา้น
ขายอาหารและเครือ่งดื่ม และสว่นใหญ่มกัเคลื่อนยา้ยเกาะกลุ่มไปกบัผูจ้ดัในทุกที่ๆ  มกีารแขง่ขนับัง้ไฟ 

4.4.3 บตัรจดบนัทึกการรบัแทงพนัน 
 บตัรสาํหรบัจดบนัทกึการรบัแทงพนนั เป็นบตัรทีม่ ี2 สว่น สว่นที ่1 เป็นตน้ขัว้ของบตัร สว่นที ่2 เป็น
สว่นสาํหรบัฉกีใหแ้ก่คูพ่นนั โดยผูอ้อกบตัรเป็นผูย้ดึถอืตน้ขัว้บตัรเอาไว ้บตัรน้ีเป็นของเซยีนยัง้ทีร่บัแทงจาก
เซยีนไล่ ในบตัรจะลงบนัทกึ ระบุ จาํนวนเงนิทีร่บัแทง พรอ้มลงลายมอืชื่อของเจา้ของบตัรกาํกบั ในอดตีมกีาร
นําเอาบตัรจอดรถทีม่ขีายอยูท่ ัว่ไปมาประยกุตใ์ช ้โดยใชเ้ขยีนทางดา้นหลงัของบตัร แต่ปจัจุบนั มกีารพมิพ์
บตัรเพือ่ใชใ้นการเล่นการพนนับัง้ไฟโดยเฉพาะ โดยดา้นล่างของบตัรระบุวา่ “เพยีง-จาว หาย-จาว” หมายถงึ 
เพยีง คอื เสมอราคายัง้ทีต่ ัง้ไว ้เชน่ ราคายัง้ทีต่ ัง้ไวเ้ป็น 250 วนิาท ีถา้บัง้ไฟทาํเวลาไดเ้ทา่กบั 250 วนิาที
พอด ีถอืวา่ จาว หรอื เจ๊า หรอืไมม่กีารจ่ายเงนิ สว่น หาย-จาว หมายถงึ บัง้ไฟหายไปจากการสอ่งกลอ้งเหน็
ของทมีเรดาร ์ถอืวา่ เจ๊า ไมม่กีารจา่ยเงนิ 
 เพือ่รบัแทงมากขึน้ เซยีนยัง้บางคนจะจา้งผูท้ีไ่วใ้จได ้หรอืเป็นญาตพิีน้่อง ใหช้ว่ยรบัแทง จากเซยีน
ไล่ โดยเซยีนยัง้เป็นผูก้าํหนด “ราคาเปิด” ใหก้บัลกูจา้งไดร้บัซือ้ตามราคาทีก่าํหนด บางครัง้ผูจ้ดั หรอืโปรโม
เตอรเ์องกใ็ชค้นอื่นใหอ้อกรบัแทงโดยการจดบนัทกึในบตัรรบัแทงดว้ยเชน่กนั 
 
 4.4.4  โพยบัง้ไฟ 
 ในสนามใหญ่ทางอสีานใตบ้างสนาม ผูจ้ดัจะจดัทาํคูม่อื หรอื โพย  เพื่อประกอบการตดัสนิใจของ
เซยีนพนนั โดยเฉพาะการกาํหนดราคาหน้าฐานของเซยีนยัง้ เน่ืองจากในโพยจะระบุราคาเปิดหน้าฐานของบัง้
ไฟของคา่ยต่างๆ วา่ ครัง้ลา่สดุเปิดราคาเทา่ใด ขณะเดยีวกนั กเ็ป็นคูม่อืประกอบการตดัสนิใจไล่ของเซยีนไล ่
เพือ่จะไดไ้มต่อ้งเสยีเปรยีบ 
 
 4.4.5 ประกนัภยั  
  ในสนามใหญ่มกัมกีารประกนัภยัใหแ้ก่ทกุคนทีเ่ขา้อยูภ่ายในสนาม หากเกดิอุบตัเิหตุอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการจุดบัง้ไฟ ผูเ้สยีหายจะไดร้บัการชดเชยเป็นเงนิ ทัง้น้ี การประกนัภยัไมไ่ดท้าํในรปูของ
สญัญาประกนัภยั ประเภทประกนัวนิาศภยั และผูร้บัประกนักค็อืคณะผูจ้ดันัน่เอง ไมใ่ชบ่รษิทัประกนัภยัทีจ่ด
ทะเบยีนต่อเจา้พนกังาน  

แต่ทีจ่ดัใหม้ปีระกนัภยักเ็พือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นกัพนนั รวมทัง้ผูช้มบัง้ไฟทัว่ไป ที่
สาํคญั กเ็พือ่แสดงใหน้กัพนนัเหน็วา่ ผูจ้ดัมมีาตรฐานดา้นความปลอดภยั ซึง่จะสะทอ้นไปถงึความมรีะดบัของ
โปรโมเตอร ์โดยประสงคต่์อผลใหม้กีารเพิม่จาํนวนนกัพนนัในการจดัใหม้กีารเล่นพนนัในโอกาสต่อไป ซึง่
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บรษิทัทีร่บัประกนัภยังานบุญบัง้ไฟ เชน่ บรษิทัวริยิะประกนัภยั จาํกดั  บรษิทัเจา้พระยาประกนัภยัจาํกดั 
บรษิทัวริยิะประกนัภยั จาํกดั  เป็นตน้  

            ธรีวฒัน์ ธรรมโรจน์  ตวัแทนบรษิทัวริยิะประกนัภยั จาํกดั ( สมัภาษณ์. 9 สงิหาคม 2555) 
กล่าววา่ เริม่รบัทาํประกนัภยัเมือ่ปี 2550 ขณะนัน้มบีรษิทัประกนัทาํอยูก่่อนแลว้ คอื บรษิทัเจา้พระยา
ประกนัภยัจาํกดั  แต่เน่ืองจาก บ.เจา้พระยาเรยีกเบีย้ประกนัสงูมาก และยงัมเีงือ่นไขหยมุหยมิ ทีส่าํคญั คอื ผู้
เอาประกนัตอ้งระบุรายชื่อคา่ยบัง้ไฟใหล้ะเอยีด ถา้หากบัง้ไฟทีเ่กดิอุบตัเิหตุไมอ่ยูใ่นรายชื่อทีร่ะบุกไ็มคุ่ม้ครอง   

         ธรีวฒัน์ยา้ยเขา้อยูย่โสธรใหม่ๆ  จงึเสนอสว่นกลาง (คณะกรรมการบรษิทั) ขอทาํประกนับัง้ไฟ
ในจงัหวดัยโสธร สว่นกลางอนุมตัจิงึเริม่รบัประกนั โดยคดิเบีย้ประกนัที ่7,500 บาท วงเงนิเอาประกนั 1 ลา้น
บาท ปรากฏวา่ในครัง้แรกบัง้ไฟเกดิระเบดิ ตอ้งจา่ยถงึ 300,000 บาท บรษิทัจงึประชุมใหป้รบัคา่เบีย้ประกนั
ใหส้งูขึน้ เป็น 15,000 บาทต่อวนั และในชว่งดงักล่าว บรษิทัวริยิะประกนัภยั จาํกดั กเ็ปิดรบัประกนับัง้ไฟ ทาํ
ใหต้วัแทนประกนัถูกแยง่ลกูคา้ ทาํใหท้าํยอดขายไมไ่ดต้ามเป้า จงึไดป้รบัคา่เบีย้ประกนัขึน้อกีเป็น 17,042 
บาทต่อวนั แต่ถา้หากมงีานจุดบัง้ไฟต่อเน่ือง 2 วนั และทาํประกนั 2 วนั กค็ดิเบีย้ประกนักนัที ่8,000 บาท
เศษต่อวนั  

         ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัวริยิะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ระบุเงือ่นไขสาํคญั คอื 
ขอบเขตการรบัผดิชอบอยูท่ีร่ศัม ี10 กโิลเมตรโดยวดัจากฐานจุด และไมไ่ดแ้ยกความรบัผดิชอบ โดยกาํหนด
จา่ยเงนิประกนัเป็น ในบรเิวณงาน และนอกบรเิวณงาน ซึง่จา่ยลดหลัน่กนั ประกนัภยัของวริยิะฯ คดิเทา่นัน้ 
ไมว่า่จะอยูใ่นบรเิวณงานหรอืนอกบรเิวณงาน ขอใหอ้ยูใ่นรศัม ี10 กโิลเมตร  

         รศัมดีงักล่าวเป็นรศัมทีีย่อมรบักนั เพราะบัง้ไฟมกัไมต่กไกลเกนิระยะทางดงักล่าว ธรีวฒัน์เล่า
วา่ เคยมอุีบตัเิหตุบัง้ไฟตกใสบ่า้นชาวบา้นในเขตอาํเภอเขือ่งใน จ.อุบลราชธานี ในรศัม ี9.50 กโิลเมตร  

          วริยิะฯ โดยธรีวฒัน์ ถอืเป็นเจา้แรกทีม่กีารเปิดตวัในการรบัประกนับัง้ไฟอยา่งเปิดเผย โดย
การตดิประกาศดว้ยป้ายขนาดใหญ่ (billboard) ในเขตจงัหวดัทีม่กีารแขง่ขนับัง้ไฟ ในปจัจุบนั วริยิะฯ มี
ตวัแทนทีร่บัประกนับัง้ไฟอยูใ่นหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรสีะเกษ อาํนาจเจรญิ และ
มกุดาหาร แต่การรบัประกนัสามารถรบัไดท้ัว่ประเทศทีม่กีารแขง่ขนับัง้ไฟ 

4.4.5.1 ประเภทของการประกนัภยั 
         การประกนับัง้ไฟเป็นประกนัภยัประเภทประกนัวนิาศภยั โดยการรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย

ต่อบุคคลภายนอก และความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ เชน่เดยีวกบัการประกนัป้ายโฆษณา เมือ่ถกูลมพดัตกใส่
คนและทรพัยส์นิเสยีหาย เพยีงแต่ต่างกนัทีร่บัประกนัป้ายโฆษณาทาํสญัญาเป็นปี แต่ประกนัภยับัง้ไฟทาํ
เฉพาะชว่งทีม่กีารจุดบัง้ไฟ ถา้ทาํสญัญาประกนัอุบตัเิหตุ เรยีกวา่ อุบตัเิหตุเอือ้อาร ีโดยทาํสญัญาเป็นปี เสยี
คา่เบีย้ประกนัปีละ 550 บาท ทุนประกนั 300,000 บาท 

          การรบัประกนัภยัทาํโดยผูเ้อาประกนัเดนิทางไปทีส่าํนกังานเอง โทรศพัทแ์จง้ และตวัแทน
เดนิทางไปทาํสญัญาประกนัในหมูบ่า้นทีจ่ดังานบุญบัง้ไฟ ดงันัน้ จงึไมต่อ้งเสยีเงนิใหก้บัผูจ้ดังาน 

         การรบัประกนัภยัของวริยิะฯ รบัทาํประกนัเฉพาะบ่อนในเทศกาล อยูร่ะหวา่งปลายเดอืน
มนีาคม-เดอืนกรกฎาคม  
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4.4.5.2 ผูเ้อาประกนั 
         ผูเ้อาประกนัไดแ้ก่ คณะกรรมการหมูบ่า้น วริยิะฯ กาํหนดจาํนวนผูเ้อาประกนั 6-10 คน ซึง่

สญัญาประกนัจะไมร่บัผดิชอบต่อผูเ้อาประกนัทัง้หมด  ในปีน้ี (2555) ธรีวฒัน์ (วริยิะฯ ยโสธร) มลีกูคา้ 150 
รายเศษ 

4.4.5.3 การเกดิอุบตัเิหตุ 
         การเกดิอุบตัเิหตุจากการจุดบัง้ไฟจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัประกนัภยัตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนมี

อยูทุ่กงาน รอ้ยละ 80 เป็นอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้กบับา้นเรอืนและรถยนต ์ 
 
 4.4.6 รบัจาํนําและปล่อยเงินกู้ 
  ในสนามใหญ่ทีม่กีารเล่นพนนัได-้เสยีกนัเป็นลา้น มกัมกีารรบัจาํนําทรพัยโ์ดยมกีารตัง้โต๊ะ
ภายในบ่อนบัง้ไฟ นัน่เอง เป็นการใหบ้รกิารสาํหรบัผูเ้สยีพนนัทีต่อ้งการแกม้อืไดท้นัทว่งท ีทรพัยท์ีร่บัจาํนอง 
ไดแ้ก่ รถยนต ์และเครือ่งประดบัทีท่าํจากทองคาํ ซึง่ผูท้ีจ่ะเขา้ไปเปิดรบัจาํนําในบ่อนไดจ้งึไดแ้ก่ผูท้ีเ่ขา้ไปเล่น
พนนั และมพีืน้ฐานในการบัจาํนําทรพัยอ์ยูก่่อนแลว้ เมือ่เขา้ไปคลุกคลใีนบ่อนจงึมองเหน็ชอ่งทาง  ผูร้บัจาํนํา
จงึไดแ้ก่เจา้ของกจิการรา้นทอง  
  กฎของการจาํนํา คอื ตอ้งไถ่จาํนําภายในวนัทีม่กีารจาํนอง เมือ่เจา้ของทรพัยไ์มม่เีงนิไถ่
ภายในวนันัน้กถ็อืวา่ทรพัยน์ัน้หลุดจาํนํา แต่สว่นใหญ่เจา้ของทรพัยม์กัไมย่อมใหท้รพัยห์ลุด เน่ืองจากเพดาน
ของการจาํนําอยูท่ี ่50,000 บาทเทา่นัน้ จาํเป็นอยูเ่องทีเ่จา้ของทรพัยจ์ะตอ้งดิน้รนหาทางนําเงนิมาไถ่จาํนํา 
ซึง่ตอ้งจา่ยดอกเบีย้รอ้ยละ 20 
 
 4.4.7 รบัจ้างติดคกุ 
  เน่ืองจากการจดัการพนนับัง้ไฟ แมจ้ะมกีารจา่ยหรอืสง่สว่ยกนัเป็นปกต ิแต่อาจมเีหตุการณ์
ไมค่าดคดิเกดิขึน้ไดเ้สมอ สว่นใหญ่มกัเกดิขึน้กบัเขตทีค่าบเกีย่วกนัของสถานีตํารวจหลายสถานี ทาํใหไ้ม่
สามารถ “เคลยีร”์ ไดห้มด หรอืบางครัง้ ผูจ้ดั หรอืคณะกรรมการหมูบ่า้นก ็“ลกัไก่” โดยไมจ่า่ย หรอืจา่ยน้อย 
หรอืฝา่ยตํารวจมคีวามจาํเป็นตอ้ง “สรา้งภาพ” ผูจ้ดัหรอืคณะกรรมการหมูบ่า้นจงึตอ้งจดัเตรยีมคนไวส้าํหรบั
ใหต้ํารวจจบักุม บางหมูบ่า้นมกีารประกาศรบัสมคัรทางเครือ่งขยายเสยีง รายไดส้าํหรบัการถูกจบักุมคดิเป็น
วนัละ 2,000 บาท ในงานบุญหน่ึงๆ มกัจดัเตรยีมไวต้ัง้แต่ 5 - 10 คนขึน้ไป  
 
4.5 โครงข่ายความสมัพนัธท์างสงัคมของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการเล่นพนันบัง้ไฟ  
  ในการจดัใหม้กีารเล่นการพนนับัง้ไฟ ระบบอุปถมัภไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทในการเอือ้อาํนวยเหน็ไดจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดักบัเจา้หน้าทีข่องรฐัผูอ้าจใหคุ้ณใหโ้ทษในการจดัใหม้กีารเล่นการพนนั ทัง้น้ี 
เน่ืองจากการจุดบัง้ไฟไมม่บีทบญัญตัใินกฎหมาย แต่มกีารนํากฎหมายอื่นมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยระบุไว้
ในเอกสารการขออนุญาตเพยีงวา่ “ดนิปืนชนิดมคีวนั” และเน้ือหาในใบอนุญาตทีอ่อกโดยสถานีตํารวจระดบั
อาํเภอ ไดก้าํหนดหน้าทีใ่นการแจง้แก่ ศนูยค์วบคุมการบนิ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูข้ออนุญาต โดยอาํนวยความ
สะดวกเพยีงระบุหมายเลขโทรศพัทไ์วใ้นทา้ยหนงัสอืเทา่นัน้ แต่ในทางปฏบิตั ิไมว่า่การจดัใหม้กีารพนนับัง้ไฟ
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แบบในเทศกาลหรอืนอกเทศกาลลว้นแลว้ตอ้งจา่ยเงนิใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัทัง้สิน้ โดยแบ่งเงนิออกเป็น 3 
สว่น สว่นที ่1 ใหแ้ก่ฝา่ยตํารวจ สว่นที ่2 ใหแ้ก่เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง (ปลดัอาวุโส) และสว่นที ่3 ตอ้งจา่ย
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูในสว่นกลาง ดงัรายละเอยีด ดงัน้ี    

สายป่า  เงนิทีต่อ้งจา่ยใหก้บัเจา้หน้าทีร่ะดบัอาํเภอ ไดแ้ก่สถานตํารวจ และเจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง 
คดิกนัวนัละ 5,000 -50,000 บาท (อสีานเหนือ 5,000 บาท/งาน  อสีานใต ้50,000 บาท/วนั) คณูดว้ยจาํนวน
วนัทีท่าํการแขง่ขนั เงนิทัง้สองสว่นมจีาํนวนเทา่กนั เงนิสว่นน้ีเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการหมูบ่า้นหรอืโปรโม
เตอรท์ีจ่ะตอ้งนําสง่เอง การสง่เงนิใหแ้ก่ตาํรวจและฝา่ยปกครองระดบัทอ้งทีน้ี่เรยีกกนัวา่ “สายปา่”  

สายยาว  แมก้ารจดัใหม้กีารเล่นการพนนับัง้ไฟจะจดัในเทศกาล ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่นําเงนิรายได้
เป็นการกุศล โดยมอบใหแ้ก่ทางวดั แต่เน่ืองจากเป็นการจดัใหม้กีารเล่นพนนัโดยแอบแฝง หรอือา้งองิงานบุญ
ประเพณ ีผูจ้ดั หรอืโปรโมเตอร ์ซึง่นอกจากจะจา่ยใหแ้ก่สายปา่แลว้ ยงัตอ้งเจยีดเงนิอกีสว่นหน่ึงไวส้าํหรบั
จา่ยใหก้บัฝา่ยตํารวจหรอืฝา่ยปกครองทีอ่ยูใ่นระดบัการบงัคบับญัชาทีส่งูกวา่ระดบัอาํเภอ ไดแ้ก่ กองกาํกบั
การจงัหวดั และกองบงัคบัการตํารวจภาค ซึง่ในภาคอสีานม ี2 กองบงัคบัการ ไดแ้ก่ กองบงัคบัการ
ตํารวจภธูร ภาค 3 ในเขตอสีานใต ้และกองบงัคบัการตํารวจภธูร ภาค 4 ในเขตอสีานเหนือ เรยีกกนัในหมูผู่้
จดัวา่ “สายยาว” 
  ในทางปฏบิตั ิการจา่ยเงนิใหแ้ก่สายยาว คณะกรรมการหมูบ่า้นจะจา่ยเงนิผา่นทมีเรดาร ์
เน่ืองจากเรดารส์ว่นใหญ่เป็นผูท้ีเ่คยเป็นผูจ้ดัการพนนัมาก่อน จงึคุน้เคยและรูว้ธิใีนการสง่เงนิ ตลอดจนมี
หมายเลขบญัชขีองสายยาวทุกระดบั โดยคดิเป็นวนัๆ ละ 5,000 -50,000 บาท (อสีานเหนือ 5,000 บาท/งาน  
อสีานใต ้50,000 บาท/วนั)  บาท คณูดว้ยจาํนวนวนั  
  จะเหน็ไดว้า่ เรดาร ์หรอืกรรมการจบัเวลา เป็นตวัเชื่อมและตวัการสาํคญัในการสง่เงนิใหแ้ก่
สายยาว จงึพบวา่ เรดารร์ายดงัๆ มกัม ี“แบก็อพั” หรอืผูคุ้ม้ครองทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเป็นนายตํารวจระดบัสงู และ
เรดารเ์องยงัฉวยใชค้วามสมัพนัธน้ี์ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตน ซึง่ทาํใหก้ารจดัการสนามบัง้ไฟเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
ไมม่กีารรบกวนจากเจา้หน้าทีต่ํารวจ นกัพนนักส็ามารถเล่นพนนัไดอ้ยา่งไมเ่ป็นกงัวล กรณทีีม่ตีํารวจเขา้ไป
ในงาน โดยแต่งเครือ่งแบบเตม็ยศ เรดารก์จ็ะประกาศทางเครือ่งขยายเสยีงเชญิใหอ้อกจากสนาม หรอืไมก่ใ็ห้
เปลีย่นเครือ่งแต่งกายเป็นพลเรอืน สะทอ้นใหเ้หน็ระดบัความสมัพนัธไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี 
  นอกจากน้ี กลุ่มเจา้หน้าทีท่ีท่าํหน้าทีคุ่ม้ครองบ่อนพนนับัง้ไฟยงัมกีาร หมนุเงนิทีไ่ดจ้ากบอ่น
โดยนํากลบัเขา้ไปเล่นการพนนั โดยผา่นเครอืขา่ยของเรดาร ์จงึเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหม้กีารโกงกนั เพราะมี
การ “สัง่” เน่ืองจากกลุ่มแบก็อพัมอีทิธพิลเหนือเรดาร ์และความมัน่ใจในแบก็อพัของเรดาร ์ทาํใหเ้รดาร์
สามารถพดูวจิารณ์วเิคราะหส์ถานการณ์รอบขา้ง ไมเ่ฉพาะกจิกรรมการพนนัเทา่นัน้ อยา่งตรงไปตรงมา 
โดยเฉพาะวจิารณ์การเขา้บอ่นของพระสงฆ ์
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 4.5.1 กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการเล่นพนันบัง้ไฟ  
  
      4.5.1.1 นักการเมือง    
  กลุ่มบุคคลอกีกลุ่มหน่ึงทีม่อีทิธพิลและฉวยใชบ้่อนการพนนับัง้ไฟเพือ่ประโยชน์ทัง้เป็นตวัเงนิ 
และคะแนนความนิยม ไดแ้ก่ นกัการเมอืง  
  การเขา้สูบ่่อนการพนนับัง้ไฟของนกัการเมอืงเขา้ไปในรปูของการสนบัสนุนกจิกรรมงานบุญ 
ถอืวา่เป็นการชว่ยทาํนุบาํรงุพระศาสนา และสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณ ีซึง่ผูท้ีเ่ป็นผูแ้ทนของประชาชน
จะตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่มอยา่งสาํคญั เพราะหากนกัการเมอืงไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมแลว้ ประชาชนในเขตเลอืกตัง้ก็
จะถอืวา่ ผูแ้ทนของตนไมส่นใจงานกุศลของพืน้ที ่ซึง่จะสง่ผลถงึคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ รปูแบบและ
กระบวนการสนบัสนุนงานบุญบัง้ไฟเริม่จากหวัคะแนนของนกัการเมอืงในพืน้ทีเ่สนอตวัจะขอเงนิสนบัสนุน
จากนกัการเมอืงมาใหห้มูบ่า้น หรอืชาวบา้นยืน่ขอ้เสนอของเงนิสนบัสนุนจากหวัคะแนนของนกัการเมอืง เมือ่
การจุดบัง้ไฟไดเ้ป็นกจิกรรมทีม่กีารพนนัเตม็รปูแบบ หรอืเป็นบ่อนบุญ การเขา้ไปสง่เสรมิบุญประเพณขีอง
นกัการเมอืง จงึเทา่กนัการสนบัสนุนการพนนัไปโดยปรยิาย และพบวา่ นกัการเมอืงในเขตจงัหวดัทีเ่ป็นรศัมี
การเล่นพนนัสงูสดุ หรอืเขตรอยต่อของจงัหวดัในพืน้ทีทุ่ง่กุลารอ้งไห ้ใหก้ารสนบัสนุนผูจ้ดัหรอืโปรโมเตอร ์ซึง่
ชาวบา้นทัว่ไปกร็ู้ๆ  กนัวา่ ผูจ้ดัคนใดเป็น “เดก็” ของนกัการเมอืงคนใด นอกจากน้ี นกัการเมอืงทอ้งถิน่ 
รวมทัง้การฝากเล่นพนนับัง้ไฟดว้ย  

4.5.1.2 องคก์ารปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
  องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ กเ็ป็นอกีกลุ่มหน่ึงทีไ่ดป้ระโยชน์จากบอ่นการพนนั โดยเฉพาะ
บ่อนบุญ ทัง้น้ี เน่ืองจากการจดับุญบัง้ไฟเป็นการสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณ ีและการจดับุญในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบจงึถอืวา่ อปท. เป็นเจา้ภาพงาน ทีจ่ะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทัง้งบประมาณ และกาํลงัคน เมือ่การจดั
งานแขง่ขนับัง้ไฟเป็นบ่อนเตม็รปูแบบ การสง่เสรมิสนบัสนุนของ อปท. จงึเทา่กบัการสนบัสนุนการพนนัไป
ดว้ย ดงันัน้ จงึม ีอปท. บางแหง่รเิริม่การจดับุญบัง้ไฟโดยไมม่กีารเล่นการพนนัเป็นหลกั แต่ไดจ้ดักจิกรรมการ
มสีว่นรว่มจากหมูบ่า้นในเขตพืน้ทีใ่หส้ง่บัง้ไฟมาเขา้รว่มแขง่ขนั สง่ขบวนฟ้อนราํมาประกวด รวมทัง้การ
ประกวดการตกแต่ง (การเอ)้ บัง้ไฟ ซึง่ทุกกจิกรรมลว้นแต่ตอ้งใชง้บประมาณ หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื ตอ้ง
ใชเ้งนิเป็นตวัล่อ  
  4.5.1.3  ผูนํ้าชมุชน  
  จุดเริม่ของการจดังานบุญบัง้ไฟเริม่ทีก่ารประชุมคณะกรรมการหมูบ่า้นและชาวบา้น เพือ่
กาํหนดวนัจุดบัง้ไฟ ดงันัน้ ผูนํ้าชุมชนจงึมบีทบาทในงานบุญโดยตําแหน่งและในทางปฏบิตั ิเพราะผูท้ีจ่ะตอ้ง
ไปตดิต่อประสานงานหรอืยืน่ขออนุญาตต่อทางการกค็อื ผูนํ้าชุมชน เชน่ ผูใ้หญ่บา้น หรอืกาํนนั เมือ่บุญบัง้ไฟ
กลายเป็นการบ่อนบุญ บทบาทของผูนํ้าชุมชนอยา่งหน่ึงกค็อื การตดิต่อทมีเรดารท์ีม่ชีื่อเสยีง กล่าวอยา่ง
งา่ยๆ กค็อื ทมีเรดารท์ีจ่า้งตอ้งเป็นทีย่อมรบัของคา่ยบัง้ไฟดงัและเซยีนพนนับัง้ไฟ หรอืมคีา่ยบัง้ไฟนําบัง้ไฟ
เขา้รว่มมาก และมเีซยีนพนนัตามเขา้ไปเล่นพนนักนัมาก เมือ่ผูเ้ล่นพนนัมจีาํนวนมากกจ็ะทาํใหม้รีายไดใ้น
การจดังานมากเป็นเงาตามตวั ทัง้น้ี เพราะรายไดห้ลกัของการจดับ่อนบุญมาจากการเกบ็คา่ผา่นประตู ซึง่
รายไดจ้ะเพิม่ขึน้ตามจาํนวนของคนทีเ่ขา้ไปในงาน ในปจัจุบนั ความยิง่ใหญ่ของงานบุญบัง้ไฟ หรอืบ่อนบุญ
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วดักนัจากการทีม่ ี“นกัพนนัมอืหนกั” หรอื “เซยีนยัง้” เขา้ไปเล่น เพราะเซยีนยัง้เหล่าน้ีจะเป็นกลไกสาํคญัทาํ
ใหว้งพนนัคกึคกั และมเีงนิสะพดัล่อใจใหน้กัพนนัประเภทมอืสมคัรเล่นใหต้ดัสนิใจกระโดดเขา้รว่มวงไดง้า่ย 
  การจดังานไดย้ิง่ใหญ่ คอื มคีา่ยบัง้ไฟดงั และเซยีนพนนัเขา้รว่มมาก ถอืเป็นบารมหีรอืความ
กวา้งขวางของผูนํ้าชุมชน จงึปรากฏวา่ ผูนํ้าชุมชนทีส่ามารถถงึเอาเรดารร์ะดบัดารา มคีา่ยบัง้ไฟมชีื่อ และ
เซยีนพนนัมอืหนกัตามมา ไดก้ลายเป็นทศันคตขิองชาวบา้นทีป่ระเมนิผูนํ้าชุมชนวา่ผูใ้ดมบีารมหีรอื
กวา้งขวางหรอืไม ่ขณะเดยีวกนั ความยิง่ใหญ่กท็าํรายไดใ้หแ้ก่ทางวดัและชุมชนไดม้ากเชน่กนั 
 
  4.5.1.4 พระสงฆ ์ 
  พระสงฆก์บับุญบัง้ไฟ ถอืเป็นของคูก่นัมาทุกยคุทุกสมยั เน่ืองจากพระเป็นผูนํ้าทางดา้นการ
ประดษิฐค์ดิคน้การทาํบัง้ไฟ เจา้ของบัง้ไฟดงัในอดตีจงึมพีระรวมอยูด่ว้ย และดว้ยบุญบัง้ไฟถอืวา่เป็นงานที่
เรยีกวา่ “เล่น-กนิ” คอืเล่นสนุกสนานและกนิอยา่งเตม็ที ่เป็นการสง่ทา้ยก่อนเขา้สูฤ่ดทูาํนา ดงันัน้ พระสงฆท์ี่
เขา้รว่มการจุดบัง้ไฟจงึไดร้บัการอนุโลม โดยประเพณขีองชาวอสีานอนุญาตใหพ้ระสงฆเ์ขา้รว่มกจิกรรมได้
อยา่งฆราวาส โดยไมถ่อืวา่ผดิพระธรรมวนิยั ถงึขนาดมกีารผลติหมวกผา้สเีหลอืงทีเ่รยีกวา่ “หวอ่ม” ให้
พระสงฆไ์ดส้วม เพือ่สือ่สญัลกัษณ์แก่ผูพ้บเหน็วา่ พระรปูดงักล่าวไดร้บัการรบัรูจ้ากญาตโิยมแลว้วา่ สามารถ
เล่นสนุกในบุญบัง้ไฟได ้
  เมือ่กาลเวลาผา่นไป ขณะทีป่ระเพณบุีญบัง้ไฟกเ็ปลีย่นไปในทางทีท่าํใหม้กีารเล่นพนนักนั
อยา่งขวาง พระสงฆก์ย็งัคงเกาะตดิกบักจิกรรมจุดบัง้ไฟไมห่า่ง จงึปรากฏทัง้พระทีเ่ป็นเจา้ของคา่ย และพระที่
เป็นนกัพนนับัง้ไฟ  
  ประเพณแีละวฒันธรรมของอสีาน ทีย่ดืหยุน่ใหก้บัพระสงฆใ์นบุญบัง้ไฟตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปจัจุบนั ไดก้ลายเป็นปราการสาํคญัทีพ่ระสงฆใ์ชอ้า้ง เมือ่บุญบัง้ไฟกลายเป็นบ่อนบุญ การปรากฏตวัของ
พระสงฆจ์งึเป็นทีค่รหาของผูพ้บเหน็ บา้งกก็ระแหนะกระแหนวา่ “เลน่ไปเลย  เสยีกไ็มเ่ป็นไร ไปนัง่เทศน์เอา
เดีย๋วเดยีวกไ็ดเ้งนิแลว้” ซึง่ถอืวา่เป็นคาํดถููกพระสงฆอ์ยา่งยิง่ เพราะคาํพดูในทาํนองน้ี หมายถงึวา่ แทนทีจ่ะ
นําเงนิทีไ่ดจ้ากการทาํบุญทาํทานของชาวบา้นไปสรา้งประโยชน์แก่พระพทุธศาสนา กลบันําไปเลน่พนนั ใน
อกีทางหน่ึง เป็นการกระทาํทีเ่อาเปรยีบสงัคมของพระ ผูท้ีถ่อืวา่ตนไดส้ละแลว้ทกุสิง่ทุกอยา่งเพือ่อุทศิใหแ้ด่
พระศาสนา 
  พระสว่นใหญ่ทีเ่ขา้ในบ่อนบุญทางอสีานใตม้กัเป็นพระต่างถิน่ จงึยากแก่การควบคุมของฝา่ย
ปกครองสงฆ ์และอกีประการหน่ึง พระทีเ่ล่นการพนนับัง้ไฟสว่นใหญ่มกัเป็นพระผูใ้หญ่ของจงัหวดัและอาํเภอ 
ทาํใหก้ารตดิตามและปราบปรามการเลน่พนนัทาํไดย้าก ใชแ่ต่ประชาชนชาวบา้นเทา่นัน้ทีค่รหาเมือ่ไดเ้หน็
ภาพของพระสงฆเ์ขา้บ่อนบัง้ไฟ แมพ้ระสงฆด์ว้ยกนักไ็มพ่อใจ เพราะทาํใหเ้สยีภาพลกัษณ์ของพระโดยรวม 
แต่กเ็ป็นเรือ่งยากทีพ่ระวนิยัธรจะออกตดิตามไปตามบ่อน     เพราะเป็นทีอ่โคจร หรอืเมือ่เขา้ประตบู่อนกถ็กู
ตขีลุมวา่เป็นพระนกัพนนัเหมอืนๆ กนั 
  สว่นในบ่อนอาชพีหรอืบ่อนนอกเทศกาลในเขตอสีานเหนือนัน้ จาํนวนพระทีเ่ขา้ไปในฐานะ
เจา้ของคา่ยบัง้ไฟและนกัพนนักม็เีป็นจาํนวนไมน้่อย คดิเป็นสดัสว่นถงึรอ้ยละ 10 ของนกัพนนัทัง้หมด หรอื
บ่อนทีม่นีกัพนนัประมาณ 200 คน จะมพีระสงฆอ์ยูถ่งึ 20 รปู และพระทัง้หมดเป็นพระในเขตอสีานเหนือ  
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4.5.2  โครงข่ายความสมัพนัธผ์ูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการเล่นพนันบัง้ไฟ 
 

4.5.2.1 โครงข่ายความสมัพนัธข์องฝ่ายตาํรวจ/ฝ่ายปกครอง 
  โครงขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเล่นพนนับัง้ไฟถอืเป็นระบบอุปถมัภท์ี่
เกดิขึน้ภายใตค้วามเหลื่อมต่างทางสงัคม โดยเครอืขา่ยของกลุ่มคนทีม่สีงักดัทีข่ ึน้ต่อกนัเป็นชัน้ๆ โดยการยดึ
ผูอุ้ปถมัภ ์(Patrons) ทีเ่ป็นตวับุคคลและตําแหน่งหน้าทีก่ารใหคุ้ณใหโ้ทษในสายงานของขา้ราชการ เชน่ 
ขา้ราชการตํารวจในระดบัภาค และฝา่ยปกครองในระดบัจงัหวดั และตําแหน่งหรอืระดบัชัน้ของระบบพรรค
การเมอืง เชน่ นกัการเมอืงระดบัชาตใินจงัหวดั ทีม่ผีูถู้กอุปถมัภ ์(Clients) ไดแ้ก่ ขา้ราชการตํารวจในระดบั
จงัหวดัและอาํเภอ ขา้ราชการปกครองระดบัอาํเภอ และนกัการเมอืงทอ้งถิน่ใน อปท. ซึง่เป็นไปทัง้ในลกัษณะ
ที ่Clients ใหก้บั Patrons เชน่ ขา้ราชการตํารวจและขา้ราชการฝา่ยปกครอง และในลกัษณะที ่Patrons 
ใหก้บั Clients เชน่ ฝา่ยการเมอืง ซึง่ระบบอุปถมัภท์ัง้สองกลุ่ม แสดงใหเ้หน็ถงึเครอืขา่ยทางสงัคมทีต่่างกนั 
โดยฝา่ยตํารวจและฝา่ยปกครองมอีาํนาจต่อรองในการใหคุ้ณใหโ้ทษในการปรบัยศ ปลด ยา้ย โดยมเีป้าหมาย
รว่มอยูท่ีค่วามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน สว่นระบบอุปถมัภข์องฝา่ยการเมอืงเป็นไปในลกัษณะเกือ้กลู
ชว่ยเหลอืกนัโดยมเีป้าหมายรว่มทีก่ารไดร้บัเลอืกตัง้จากประชาชนในเขตเลอืกตัง้ ซึง่ทัง้สองระบบอุปถมัภม์ี
ความเป็นกลุม่และวฒันธรรมเดยีวกนั ทัง้น้ี โดยมผีูจ้ดั หรอื Promoters เป็นฐานรองรบัหรอืเป็นฐานตัง้ตน้
ของระบบอุปถมัภข์องโครงสรา้งฝา่ยขา้ราชการ สว่นฐานรองรบัของระบบอุปถมัภข์องฝา่ยการเมอืงมี
คณะกรรมการหมูบ่า้นเป็นฐาน โดยมเีป้าหมายเพือ่หวงัผลดา้นคะแนนเสยีงในการเลอืกตอ้งของกลุ่ม ซึง่
ระบบอุปถมัภข์องฝา่ยการเมอืงอาจมหีลายกลุ่มตามจาํนวนของกลุม่หรอืพรรคการเมอืงทีม่สีทิธลิงสมคัรรบั
เลอืกตัง้ ดงัแผนภมู ิดงัน้ี 
 

โครงสร้างระบบอปุถมัภข์องฝ่ายข้าราชการ 
(ตํารวจและฝา่ยปกครอง) 

Patrons 
 

Clients 
 

Promoters 
 ระบบอุปถมัภข์องฝา่ยขา้ราชการเริม่ตน้จากผูจ้ดั (Promoters) ตอ้งนํา “เงนิใตโ้ต๊ะ” เขา้บญัชธีนาคาร 
ซึง่เป็นบญัชเีฉพาะการพนนับัง้ไฟในเขตของขา้ราชการตํารวจชัน้ผูน้้อย (Clients) ในระดบัอาํเภอ และระดบั
จงัหวดั จากนัน้ตํารวจชัน้ผูน้้อยทัง้สองระดบักจ็ดัการถ่ายโอนเงนิในบญัชใีหก้บัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสงูใน
ระดบัภาค 
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โครงสร้างระบบอปุถมัภข์องฝ่ายการเมือง 
Patrons 

 
Clients 

 
คณะกรรมการหมู่บา้น 

  สว่นระบบอุปถมัภข์องฝา่ยการเมอืงเริม่ตน้จากทีน่กัการเมอืงระดบัชาตใินเขตเลอืกตัง้และจดั
ใหม้กีารพนนับัง้ไฟนําเงนิมอบใหก้บันกัการเมอืงทอ้งถิน่ ซึง่ไดแ้ก่ฝา่ยการเมอืงในระดบัองคก์ารปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (อปท.) โดยเรยีกเงนิจาํนวนน้ีวา่ เงนิบรจิาคสนบัสนุนบุญประเพณบีัง้ไฟ เพือ่นําเงนิดงักล่าวไปมอบ
ใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้นทีจ่ดังาน เพือ่ใหช้าวบา้นไดร้บัรูว้า่ ส.ส. ของตนไดใ้หค้วามสาํคญัและสนบัสนุน
การจดังานบุญประเพณ ีและปรากฏวา่ในหลายพืน้ที ่บรรดาผูจ้ดั (Promoters) มกัอยูใ่นสงักดัของ
นกัการเมอืงทอ้งถิน่  
  ตน้ตอของระบบอุปถมัภข์องการพนนับัง้ไฟเกดิขึน้เน่ืองจากการจุดแขง่ขนับัง้ไฟไมม่ี
กฎหมาย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการขออนุญาตไมไ่ดร้ะบุโดยตรงวา่ ขออนุญาตในการจุดบัง้ไฟ แต่ในทางปฏบิตัมิี
การเพิม่เตมิในใบขออนุญาตวา่ “ดนิปืนชนิดมคีวนั” การไมม่กีฎหมายรองรบัดงักล่าวยงัสง่ผลเชือ่มโยงไปถงึ
การจดัใหม้กีารพนนับัง้ไฟดว้ย ซึง่กไ็มม่กีฎหมายบญัญตัใิหม้กีารอนุญาตดว้ยเชน่กนั แต่อยา่งไรกต็าม ทัง้
การจุดบัง้ไฟและการพนนับัง้ไฟ ทุกฝา่ยกร็บัรูว้า่เป็นเรือ่งทีผ่ดิกฎหมาย และตอ้งขออนุญาต ทัง้น้ี เพราะการ
จุดบัง้ไฟมกัเกดิอุบตัเิป็นอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนอยูเ่นืองๆ และทุกครัง้ในการจุดบัง้ไฟก็
มกัมกีารเล่นการพนนับัง้ไฟตามมา ดงันัน้ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจงึสรา้งความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่
ตนเอง ดว้ยการนําเงนิหรอืผลประโยชน์อนัเกดิจากการจุดบัง้ไฟและการพนนับัง้ไฟไปมอบใหก้บัผูม้บีารม ี
ทัง้ๆ ทีรู่ว้า่ ผูม้บีารมดีงักล่าวไมอ่าจคุม้ครองไดต้ามกฎหมายกต็าม ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีบ่รษิทัประกนัภยั
หลายบรษิทั ไดเ้ขา้ไปมบีทบาทในการรบัความเสีย่งใหแ้ก่ผูจ้ดัและคณะกรรมการหมูบ่า้น 
  ดว้ยการรบัรูว้า่ระบบอุปถมัภท์ีม่อียูไ่มอ่าจคุม้ครองความเสีย่งได ้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจุด
และการพนนับัง้ไฟโดยอาชพี เชน่ ผูจ้ดั (Promoters) จงึพยายามหาชอ่งทางในอนัทีจ่ะใหม้กีฎหมายรองรบัใน
การจุดและการพนนับัง้ไฟดว้ยการเปิดเป็นบ่อนเสร ีหรอืนําบ่อนบัง้ไฟขึน้ใตด้นิ เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยใน
ระบบอุปถมัภด์งักล่าว ขณะทีร่ะบบอุปถมัภข์องฝา่ยตํารวจและฝา่ยปกครองไมม่แีนวคดิในการทาํใหบ้่อนบัง้
ไฟเป็นบ่อนบนดนิหรอืบ่อนเสร ีทัง้น้ี เป็นเพราะถงึบ่อนพนนับัง้ไฟอยูใ่ตด้นิหรอืบนดนิ ระบบอุปถมัภด์งักล่าว
ยงัไดร้บัผลประโยชน์อยูด่ ีสว่นระบบอุปถมัภข์องฝา่ยการเมอืงมทีา่ทตีอ้งการใหเ้ปิดเป็นบ่อนเสร ีโดยใชฐ้าน
ของการรวมกนัเป็นหน่ึงของอาเซยีน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยใชค้าํขวญัวา่ “บัง้ไฟสูอ่าเซยีน” (สมัภาษณ์. 
10 กุมภาพนัธ ์2555) เพยีงแต่ยงัไมม่ัน่ใจวา่ หากนําเสนอแนวคดิไปจะไดร้บัการตอ้นรบัหรอืต่อตา้นจาก
มหาชน จงึยงัไมเ่ปิดเผยมากนกั  
  ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Patrons, Clients และ Promoters ของฝา่ยขา้ราชการ โดยเฉพาะ
ตํารวจเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตอสีานใต ้ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งเชื่อมโยงกนัเฉพาะกจิการบัง้ไฟเทา่นัน้ เน่ืองจากพืน้ฐาน
ของผูจ้ดัมกัเป็นนกัพนนัไมเ่ฉพาะบัง้ไฟเทา่นัน้ หากยงัเป็นนกัพนนัระดบัเซยีนในการพนนัหลายประเภท เชน่ 
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ไก่ชน ไพ ่ไฮโล ทัง้น้ี การพนนัดงักล่าวลว้นแลว้แต่จาํเป็นตอ้งม ี“ผูคุ้ม้ครอง” ทัง้สิน้ สว่นระบบอุปถมัภข์อง
ฝา่ยการเมอืงนัน้ ทัง้ Patrons และ Clients ต่างกอ็ยูใ่นระบบอุปถมัภข์องโครงสรา้งของระบบเลอืกตัง้เดมิอยู่
แลว้ เพยีงแต่ใชก้จิกรรมประเพณบุีญบัง้ไฟเป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนุนการเลอืกตัง้ของกลุ่ม โดยการเรยีก
คะแนนเสยีงดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเงนิแก่คณะกรรมการหมูบ่า้น ขณะเดยีวกนักลุ่มการเมอืงอื่นๆ ต่างก็
ทาํในลกัษณะเดยีวกนั คอื ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงนิในการจดังาน จงึเกดิการแขง่ขนักนัอยูใ่นท ี 
  
  4.5.2.2 โครงข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างผูจ้ดักบันักพนัน  

นกัพนนัทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นเซยีนพนนั ในเขตอสีานเหนือกบัผูจ้ดั มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเดยีวกนั เพยีงแต่ต่างทีบ่ทบาทหน้าทีเ่ทา่นัน้ จนอาจถอืไดว้า่เป็น
คนกลุ่มเดยีวกนั สามารถสือ่หรอืพดูภาษาเดยีวกนัไดเ้ขา้ใจ อกีทัง้จาํนวนนกัพนนักม็จีาํนวนน้อย ระดบั 100-
400 คน ทัง้น้ี เป็นเพราะการจดัใหม้กีารแขง่ขนับัง้ไฟเพือ่เล่นการพนนัในเขตอสีานเหนือมคีวามถีส่งู จนแทบ
กล่าวไดว้า่มทีกุวนั เชน่ ใน 1 ปี ผูจ้ดัคนหน่ึงๆ มวีนัหยดุเพยีง 5-10 วนัเทา่นัน้ ความสมัพนัธด์งักล่าวอยูใ่น
แนวระนาบเดยีวกนั ไมม่ผีูใ้ดเป็น Patron และ Client อกีทัง้ไมม่กีารใชบ้ารมคีุม้ครอง มเีพยีงผลประโยชน์
รว่ม คอื ขอใหม้กีารจดัการแขง่ขนัและอยา่ใหม้ตีํารวจรบกวน  ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคนผูจ้ดัและนกัพนนัเป็น
เพยีงการรว่มกจิกรรมเดยีวกนั มคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจและความคาดหวงัวา่ ผูจ้ดั ซึง่สว่นใหญ่ไดแ้ก่ “เรดาร”์ วา่ 
จะตดัสนิบัง้ไฟดว้ยความเทีย่งตรง “ไมม่นีอกมใีน” และเพือ่ใหต้อบสนองต่อความคาดหมาย เรดารจ์งึจดั
ตําแหน่งหรอืกาํหนดเขตในการทาํการตดัสนิเป็นสดัเป็นสว่น ไมใ่หม้เีซยีนพนนัหรอืบุคคลอื่นเขา้ไปยุม่ยา่มใน
เขตทีท่มีเรดารอ์ยูท่าํหน้าที ่อยา่งไรกต็าม ความสมัพนัธด์งักล่าวกม็คีวามเปราะบางยิง่ หากมกีารตดัสนิที่
คา้นสายตาของเซยีนพนนั กเ็ป็นอนัวา่ ความสมัพนัธด์งักพ็งัในทนัท ีสง่ผลใหอ้าชพีเรดาร ์หรอือาชพีผูจ้ดั
ลม้เหลวและพงัไปดว้ย ระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดั (เรดาร)์ กบันกัพนนัสามารถวดัไดจ้าก การทีเ่รดาร์
ประกาศทางเครือ่งขยายเสยีง เพือ่ขอบรจิาคจากนกัพนนัใหช้ว่ยบรจิาคเขา้กองกฐนิหรอืผา้ปา่ฯ ของหมูบ่า้น
อนัเป็นทีต่ ัง้ของสนามบัง้ไฟกม็กัมเีซยีนพนนับรจิาคเป็นอนัมาก  

สว่นในเขตอสีานใต ้ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดักบันกัพนนัไมม่คีวามใกลช้ดิเหมอืนในเขต
อสีานเหนือ ทัง้น้ี เน่ืองจากสนามบัง้ไฟในอสีานใตม้คีวามกวา้งใหญ่ และจาํนวนผูค้นทีเ่ขา้สนามมเีป็นจาํนวน
มาก อกีทัง้วงเงนิพนนัทีส่งู ไดส้รา้งความเครง่เครยีดใหแ้ก่นกัพนนั บรรยากาศความเป็นกนัเองจงึไมม่เีหมอืน
เขตอสีานเหนือ สว่นใหญ่นกัพนนัมกัรูจ้กัผูจ้ดั หรอื “เรดาร”์ จากทางเสยีงเครือ่งขยายเสยีงในสนามเทา่นัน้  

 
4.5.2.3 โครงข่ายความสมัพนัธใ์นหมู่นักพนัน 

         พืน้ฐานของนกัพนนัสว่นใหญ่มาจากความชื่นชอบในบัง้ไฟ อยา่งทีม่คีาํกลา่วในหมูเ่ซยีนพนนั
ในทาํนองทีว่า่ “วนัใดไมไ่ดก้ลิน่หมือ้ (ดนิปืน) จะนอนไมห่ลบั” หรอื “แคไ่ดก้ลิน่หมือ้กช็ื่นใจ” ความสนุก
ตื่นเตน้จากเสยีงบัง้ไฟ กลิน่ดนิปืน การทะยานขึน้สูท่อ้งฟ้าของบัง้ไฟ ตลอดจนการได-้เสยีจากการเล่นพนนั 
ไดเ้ป็นเสน่หร์ดัรงึคนกลุ่มหน่ึงใหอ้ยูใ่นสนามตัง้แต่เริม่แขง่ขนัตัง้แต่ 13.00 น. จนถงึเวลา 18.00 น. 
โดยประมาณ โดยไมห่นีออกไปทีอ่ื่น และเป็นอยูอ่ยา่งนัน้เกอืบทุกวนั และดว้ยจาํนวนนกัพนนัทีน้่อย จงึทาํให้
เกดิความสนิทสนมกนัในหมูน่กัพนนัดว้ยกนั และทุกคนแทบจะเคย “จบั” หรอืเล่นได-้เสยีกนัจนครบกนัทุกคน 
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ความชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัจงึเกดิขึน้ไดง้า่ย เชน่ การใหอ้าศยัรถไปสนาม การไปรบั-สง่ การหยบิยมืเงนิเลก็ๆ 
น้อยๆ การขอเงนิคนืเมือ่เลน่เสยี หรอืแมแ้ต่การพดูจาหยอกลอ้เล่นหวัระหวา่งการแทงพนนั เป็นตน้ 
ความสมัพนัธใ์นหมูน่กัพนนับัง้ไฟอาจอนุโลมไดว้า่เป็นกลุ่มคนทีม่อุีดมการณ์รว่มกนั คอื ขอใหไ้ดเ้ล่นการ
พนนัโดยไมถู่กรบกวน    
 
 4.6 ผลกระทบจากการพนันบัง้ไฟ 
 คาํพดูทีว่า่ “ไมม่ใีครรํ่ารวยจากการพนนั” ยงัคงเป็นสจัพจน์ทีใ่ชไ้ดก้บัการพนนับัง้ไฟ เน่ืองจากการ
พนนับัง้ไฟไดเ้กดิผลกระทบต่อนกัพนนัในหลายๆ ดา้น จนทีส่ดุกส็ิน้เน้ือประดาตวั นอกจากน้ี ผลกระทบจาก
การพนนับัง้ไฟยงัสง่ผลต่อผูอ้ื่นและสงัคมโดยรวม ซึง่เกดิผลกระทบ 2 ดา้นพรอ้มๆ กนั คอื ผลกระทบทางภว
วสิยั (Objective) และผลกระทบทางอตัวสิยั (Subjective) แต่อยา่งไรกต็าม ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟที่
เกดิขึน้ทัง้สองดา้นกย็งัเป็นเหมอืนเหรยีญทีม่อียู ่2 ดา้น กล่าวคอื ในผลกระทบทีเ่กดิขึน้หากพจิารณาใหด้ยีงั
เป็นไดท้ัง้ผลกระทบในทางบวก และผลกระทบในทางลบ ดงัน้ี 
 

4.6.1 ผลกระทบทางภววิสยั    
ไดแ้ก่ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟทีเ่กดิขึน้ต่อสงัคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม โดยเกดิเป็น

ผลกระทบขึน้ม ี2 ทาง ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบทางภววสิยัทางตรง และ 2) ผลกระทบทางภววสิยัทางออ้ม ดงัน้ี   
 4.6.1.1 ผลกระทบทางภววิสยัทางตรง 
         ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟทีเ่กดิกบัสงัคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มในทางตรง ยงั

เกดิขึน้ไดอ้กี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบวก และดา้นลบ 
  (1) ผลกระทบทางภววิสยัทางตรงด้านบวก 

การระดมทุน  
การพนนับัง้ไฟเป็นชอ่งทางหน่ึงสาํหรบัการระดมทุนในการพฒันาชุมชน เชน่ การ

สรา้งวดั ถาวรวตัถุ สรา้งโรงเรยีน ซึง่ตามประเพณอีสีาน การระดมทุนเพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุและพฒันาชุมชน
และทาํนุบาํรงุศาสนามเีพยีงการระดมทุนจากบุญกฐนิและผา้ปา่ เทา่นัน้ 

กระตุน้ใหม้นีกัประดษิฐ ์
                   การจดัแขง่ขนับัง้ไฟทีม่อียูเ่ป็นอนัมากและต่อเน่ือง ไดก้ระตุน้ใหม้ผีูป้ระดษิฐบ์ัง้ไฟเพือ่

ทาํการแขง่ขนัเพิม่จาํนวนขึน้เป็นเงาตามตวั กอปรกบัมกีารพฒันาดา้นเทคนิคการผลติทีง่า่ยและสะดวกมาก
ขึน้ จงึทาํใหเ้กดิคา่ยบัง้ไฟเป็นอนัมาก 
 

  (2) ผลกระทบทางภววิสยัทางตรงด้านลบ 
                     แหล่งอบายมขุ 
                     การพนนับัง้ไฟ ทัง้บ่อนบุญและบ่อนนอกเทศกาล มกัเกดิความขดัแยง้อนั

เน่ืองมาจาก “การเบีย้วพนนั” ซึง่มขีึน้อยูบ่่อยครัง้ โดยเฉพาะบ่อนทางอสีานใต ้เน่ืองจากมเีงนิเอาพนนัเป็น
จาํนวนสงู โดยเจา้ของโต๊ะทีเ่หมาชว่ง หรอืเซยีนยัง้ เป็นฝา่ย “เบีย้ว” หรอืไมย่อมจา่ยเมือ่เซยีนไล่แทงพนนัถูก 
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จงึเกดิเหตุรา้ยต่างๆ ขึน้ ตัง้แต่การทะเลาะววิาทชกต่อย กระทัง่ ไล่สงัหารกนัดว้ยอาวุธปืนภายในสนามบัง้ไฟ 
(สมัภาษณ์. 17 มนีาคม 2555) 

  4.6.1.2 ผลกระทบทางภววิสยัทางอ้อม 
                    ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟทีเ่กดิกบัสงัคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มใน

ทางออ้ม ยงัเกดิขึน้ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบวก และดา้นลบ ดงัน้ี 
  (1) ผลกระทบทางภววิสยัทางอ้อมด้านบวก 

                                    การสบืทอดประเพณ ี 
                   แมก้ารพนนับัง้ไฟ ซึง่เปลีย่นแปลงไปสูร่ปูแบบทีแ่อบแฝงการพนนัเชน่ในปจัจุบนั แต่

ในอกีทางหน่ึง การพนนับัง้ไฟกเ็ป็นเหมอืนการต่อลมหายใจใหก้บัประเพณขีองอสีาน การเหมาบุญ ดว้ยการ
เหมาบุญเพือ่จดัประเพณบุีญบัง้ไฟ ไดท้าํใหชุ้มชนอสีานยงัมกีารสบืทอดและรกัษาประเพณบุีญบัง้ไฟไวไ้ด ้ไม่
วา่จะเป็นหมูบ่า้นเลก็หรอืใหญ่ กส็ามารถจดับุญบัง้ไฟได ้แมว้า่จะเป็นเพยีงรปูแบบกต็าม 
 

  (2) ผลกระทบทางภววิสยัทางอ้อมด้านลบ 
                    บ่มเพาะนกัพนนัหน้าใหม ่
การพนนับัง้ไฟทีม่จีาํนวนสนามและจาํนวนบัง้ไฟมากขึน้ ทาํใหเ้กดินกัพนนัหน้าใหมเ่ขา้สูว่งการพนนั

บัง้ไฟ กลุ่มนกัพนนัหน้าใหมท่ีส่าํคญั ไดแ้ก่ กลุ่มแมบ่า้นและกลุ่มเยาวชน ในกลุ่มแมบ่า้นมกัเริม่ดว้ยการ “หา
คา่กบัขา้ว” คอื เล่นดว้ยเงนิจาํนวนน้อย และเล่นทีส่นามใกลบ้า้นก่อน จากนัน้กข็ยายรศัมไีปสูส่นามทีไ่กล
ออกไป สว่นเยาวชน แมจ้ะเป็นกลุ่มทีไ่มม่รีายได ้เพราะยงัไมไ่ดป้ระกอบอาชพี แต่เยาวชนกถ็กูดงึใหเ้ขา้สู่
วงจรพนนับัง้ไฟไมท่างใดกท็างหน่ึง สว่นใหญ่มกัถูกคา่ยบัง้ไฟชกัชวนใหเ้ป็นแรงงานในการผลติบัง้ไฟ 
เน่ืองจากเยาวชนมแีรงกายและความคล่องแคล่ว ซึง่ในทีส่ดุ กเ็ป็นการนําเยาวชนเขา้สูส่นามบัง้ไฟทีม่กีาร
พนนั ทัง้น้ี เพราะเป็นการสรา้งความคุน้เคยและฝึกหดัใหเ้ล่นการพนนับัง้ไฟ ในทีส่ดุ เยาวชนกลุม่น้ีกเ็ป็นกลุ่ม
ทีม่โีอกาสทีจ่ะเป็นนกัพนนับัง้ไฟในอนาคต (สมัภาษณ์.17 มนีาคม  2555 ) 

ปญัหาทางเศรษฐกจิ 
                    สนามบัง้ไฟในขณะแขง่ขนัมกัพลุกพล่านดว้ยผูค้นจาํนวนมาก ขณะเดยีวกนั นกั

พนนับัง้ไฟตอ้งใชเ้งนิสด โดยนกัพนนัมกัถอืธนบตัรออกเดนิ “จบั” หาคูพ่นนัอยา่งโจง่แจง้ การสะพดัของ
ธนบตัร โดยเฉพาะธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท จงึเป็นชอ่งทางสาํหรบัมจิฉาชพี หรอืกลุ่มปลอมแปลงธนบตัร 
นําธนบตัรปลอมออกจาํหน่าย โดยการนําธนบตัรปลอมเขา้เล่นการพนนั ดงันัน้ ทุกครัง้ของการได-้เสยีก็
เทา่กบัเป็นการแพรก่ระจายของธนบตัรปลอมไปพรอ้มกนั (สมัภาษณ์.17 มนีาคม  2555 ) 

ตน้เหตุของปญัหาสงัคม  
           ปญัหาการขายตวั 

การขายตวัอนัเน่ืองมาจากการพนนับัง้ไฟมอียู ่2 แบบ คอื  
1) การขายตวัของเซยีนพนนัหญงิทีห่มดตวั ยอมขายตวัเพือ่ใชห้น้ีพนนั โดยใชส้ถานทีท่ ัง้ทุง่

นา ปา่ละเมาะ และรสีอรต์ ซึง่ใกล้ๆ  กบัสนามบัง้ไฟมกัมรีสีอรต์แทบทุกสนาม 
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2) การขายตวัของหญงิใหบ้รกิาร ในสนามบัง้ไฟบางแหง่ โดยเฉพาะทางอสีานใตม้กัมหีญงิ
ใหบ้รกิารเขา้สนามเพือ่ขายบรกิารกบันกัพนนั 

          ปญัหาการฆา่ตวัตาย  
เมือ่แกไ้ขปญัหาหน้ีสนิจากการพนนับัง้ไฟไมต่ก เน่ืองจากหน้ีพนนับัง้ไฟมกัเป็นจาํนวนเงนิที่

สงู นกัพนนัจงึเลอืกวธิหีนีหน้ีดว้ยการฆา่ตวัตาย สว่นใหญ่ใชว้ธิผีกูคอตาย (ประชุมกลุ่มยอ่ย. 16 พฤษภาคม 
2555) 

          ปญัหาความเสือ่มทางวฒันธรรม 
1) ชาวบา้นเกดิความเบื่อหน่าย 
เมือ่งานบุญกลายเป็นการพนนัและมมีากวา่ทศวรรษแลว้ ทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปทีไ่มม่สีว่นใน

การเล่นการพนนั หรอืเป็นผูใ้ฝใ่นธรรม และผูท้ีร่กัในวฒันธรรม ทาํใหช้าวบา้นกลุม่น้ี ซึง่เป็นคนหมูม่ากเกดิ
ความเบื่อหน่าย รูส้กึวา่การทาํบุญบัง้ไฟกลบักลายเป็นการทาํลายประเพณ ีตลอดจน เกดิความเสือ่มศรทัธา
ในพระสงฆ ์ผูท้ีค่วรตัง้ใจศกึษาพระธรรมวนิยัและมคีวามเป็นอยูอ่ยา่งสมถะ กลบันําเงนิทีไ่ดจ้ากความศรทัธา
ไปเล่นการพนนั ขณะเดยีวกนั เมือ่งานบุญบัง้ไฟไดถ้กูครอบงาํและบรหิารจดัการโดยกลุ่มผูจ้ดัและนกัการ
พนนั ชาวชุมชนทีเ่คยมบีทบาทและมสีว่นรว่มในการจดังานอยา่งสาํคญัในฐานะเจา้ภาพ กถ็ูกกดีกนัใหเ้ป็น
เพยีงผูช้ม หรอืเป็น “คนนอก” ในหมูบ่า้นของตนเอง 

 
           สรา้งทศันคตเิหน็แก่เงนิแก่ชุมชน 

การจดังานบุญบัง้ไฟโดยการมอบใหก้บัผูจ้ดัเขา้จดัการ แสดงใหเ้หน็วา่ การจดังานบุญมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้รีายไดเ้ขา้วดัหรอืเขา้ชุมชน เป็นการใหค้วามสาํคญัของเงนิมากกวา่การแสดงออกถงึ
รว่มมอืรว่มใจของคนในชุมชน หรอืใชบุ้ญประเพณเีป็นเครือ่งมอืในการสรา้งความรกัสามคัคขีองคนในชุมชน 
ในทีส่ดุกก็ลายเป็นความเคยชนิ และก่อคา่นิยมขึน้ในใจของประชาชนชาวอสีาน ซึง่เป็นคา่นิยมทีใ่หก้าร
ยอมรบัผูท้ีนํ่าเงนิมาให ้โดยไมร่บัรูว้า่เงนินัน้ไดม้าโดยวธิกีารใด ทุจรติหรอืสจุรติ หรอืแมจ้ะรูท้ ัง้รูว้า่เงนินัน้
ไดม้าในทางมชิอบ แต่กย็งัยอมรบั และคา่นิยมน้ียงัสง่ผลต่อทศันคตใินทางการเมอืงในยคุปจัจุบนัของคน
อสีาน ทีนิ่ยมพรรคการเมอืงทีใ่ชน้โยบายประชานิยม โดยไมค่าํนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะยาว หรอื
ยอมรบัการคอรร์ปัชนั ถา้ผูทุ้จรตินําเงนิทีทุ่จรติมาแบ่งให ้
   

          ปญัหายาเสพตดิ 
สนามพนนับัง้ไฟหลายสนามโดยเฉพาะสนามในอสีานใต ้ไดก้ลายเป็นตลาดรบั-สง่ยาเสพตดิ 

หรอืเป็นแหล่งนดัพบของผูค้า้ยาเสพตดิ โดยคนในกระบวนการคา้ยาเสพตดิฉวยโอกาสทีม่คีนหมูม่ากภายใน
สนาม ทาํการรบั-สง่ของกนั โดยไมเ่ป็นทีผ่ดิสงัเกต ซึง่ผูค้า้ยาสว่นใหญ่มกัเป็นตํารวจ (สมัภาษณ์. 26 
ธนัวาคม  2554) 

 4.6.2 ผลกระทบทางอตัวิสยั 
ไดแ้ก่ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟทีเ่กดิขึน้ต่อทัง้ตวันกัพนนัเองและครอบครวั โดยเกดิเป็น

ผลกระทบขึน้ 2 ทาง ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบทางอตัควสิยัทางตรง และ 2) ผลกระทบทางอตัวสิยัทางออ้ม ดงัน้ี  
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 4.6.2.1 ผลกระทบทางอตัวิสยัทางตรง 
ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟทีเ่กดิกบัทัง้ตวันกัพนนัเองและครอบครวัในทางตรง ยงัเกดิขึน้ใน 2 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบวก และดา้นลบ ดงัน้ี 
 (1) ผลกระทบทางอตัวิสยัทางตรงด้านบวก 
         การสง่เสรมิการคดิคน้นวตักรรม 

การพนนับัง้ไฟเป็นเครือ่งกระตุน้ใหม้กีารคดิคน้นวตักรรมเพือ่การเอาชนะ ดว้ยการทาํใหบ้ัง้
ไฟสามารถอยูบ่นทอ้งฟ้า โดยทาํเวลาไดม้ากทีส่ดุ จงึมชีา่งบัง้ไฟทีค่ดิคน้วธิกีาร วสัดุ อุปกรณ์ทีส่ามารถทาํให้
บัง้ไฟทาํเวลาไดม้ากกวา่ทีเ่ป็นอยู ่จนมกีารพฒันาและต่อยอดเป็นลาํดบั ทาํใหบ้ัง้ไฟทาํเวลาไดม้ากกวา่ใน
อดตีหลายเทา่ตวั  

              สรา้งอาชพี 
การพนนับัง้ไฟเป็นการสรา้งสรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1) เจา้ของคา่ยบัง้ไฟ  
2) ผูป้ระกอบการผลติ/นําเขา้วสัดุในการทาํบัง้ไฟ เชน่ ธุรกจิทอ่ประปา ธุรกจินําเขา้ดนิประสวิ ปุ๋ ย

โปแตสเซยีม 
3) กลุ่มทีป่ระดษิฐอุ์ปกรณ์ในการทาํบัง้ไฟ กลุ่มธุรกจิโรงกลงึสรา้งบลอ็กบัง้ไฟ กลุ่มจดัหาไมไ้ผ่

สาํหรบัทาํหาง กลุ่มประดษิฐไ์มแ้ละเหลก็สาํหรบัแยงรบูัง้ไฟ กลุ่มธุรกจิกาว เทปกาว 
4) กลุ่มแมค่า้พอ่คา้รายยอ่ย เชน่ รา้นอาหาร เครือ่งดื่ม และธุรกจิน้ําแขง็ 
 
  (2) ผลกระทบทางอตัวิสยัทางตรงด้านลบ 
                     ปญัหาหน้ีสนิจากการจาํนําทรพัย ์

                ในสนามบัง้ไฟในอสีานใต ้มกีารตัง้โต๊ะเพือ่รบัจาํนําทรพัยจ์ากนกัพนนั และนกัพนนัก็
เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการจาํนําทรพัยส์นิ ดว้ยการนําเอกสารกรรมสทิธิใ์นทรพัยต์ดิตวัไปดว้ย ทัง้โฉนดทีด่นิ 
ทะเบยีนรถยนต ์และทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์ซึง่การจาํนําชาวอสีานเรยีกวา่ “จาํ” สาํหรบัการจาํนํารถยนต์
และจกัรยานยนต ์เรยีกวา่ “จาํจอด” หมายถงึ การจาํนําทีเ่จา้ของทรพัยต์อ้งนําเอาทะเบยีนรถ พรอ้มกุญแจ
มอบใหแ้ก่ผูร้บัจาํนํา และผูจ้าํนําไมส่ามารถนํารถกลบับา้นได ้ตอ้งจอดรถไวก้บัผูร้บัจาํนําจนกวา่จะมเีงนิไถ่
จาํนํา และดว้ยการรบัจาํนํากนัในสนามบัง้ไฟดงักล่าว ไดท้าํใหป้ญัหามคีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการ
จาํนํารถจกัรยานยนต ์เมือ่ผูจ้าํนําๆ รถกบัผูร้บัจาํนําแลว้ ไมม่เีงนิไถ่จาํนํา กไ็ปแจง้ความกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจ
วา่รถหาย การจบักุมกลุ่มโจรกรรมรถขา้มพรมแดนไทย-ลาว ทีอ่าํเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปรากฏวา่มรีถจกัรยานยนตท์ะเบยีนศรสีะเกษ 10 คนั ซึง่เชื่อวา่เป็นรถทีม่กีารจาํนํากนัในสนามบัง้ไฟ 
(สมัภาษณ์. 4 มนีาคม 2555) เป็นตน้  
 

ปญัหาหน้ีสนิ 
1) ปญัหาหน้ีสนิจากการกูย้มื 
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                 การพนนับัง้ไฟเป็นการพนนัทีต่อ้งใชเ้งนิพนนัจาํนวนทีส่งูสาํหรบัระดบัรายไดข้อง
ชาวอสีานทัว่ไป ทาํใหเ้งนิทีเ่ตรยีมเขา้สนามไมเ่พยีงพอสาํหรบัเล่นพนนั หรอืทีเ่รยีกวา่ สายปา่นไมย่าวพอ 
กอปรกบัในสนามมนีายทุนเงนิกูท้ีพ่รอ้มจะใหกู้ย้มื จงึมกีารกูย้มื และนํามาซึง่ปญัหาหน้ีสนิในทีส่ดุ ดงักรณี
จงัหวดัศรสีะเกษ 1 ใน 3 จงัหวดัในอสีานใตท้ีม่กีารเลน่การพนนับัง้ไฟสงูสดุ มคีดใีนกรมบงัคบัคดทีีเ่ป็นหน้ี
จากการเล่นพนนับัง้ไฟประมาณ 20 ราย วงเงนิตัง้แต่ 60,000-200,000 บาท และเป็นหน้ีของเจา้หน้ีราย
เดยีวกนั คอื นายทุนในอาํเภอราศไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ แต่ในบนัทกึมกัอา้งมลูหน้ีวา่เป็นหน้ีจากการลงทุน
ทางการเกษตร เป็นตน้ (สมัภาษณ์. 4 มนีาคม 2555) 
 

 4.6.2.2 ผลกระทบทางอตัวิสยัทางอ้อม 
          ผลกระทบจากการพนนับัง้ไฟทีเ่กดิกบัทัง้ตวันกัพนนัเองและครอบครวัในทางออ้ม ยงัเกดิขึน้

ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบวก และดา้นลบ ดงัน้ี 
 (1) ผลกระทบทางอตัวิสยัทางอ้อมด้านบวก 

สนัทนาการ-สรา้งเครอืขา่ย  
ในหมูน่กัการพนนับัง้ไฟมกัไดแ้ก่ผูท้ีช่ ื่นชอบบัง้ไฟเป็นพืน้ฐานทัง้สิน้ ถงึกบักล่าวกนัในหมูน่กั

พนนัวา่ “แคไ่ดก้ลิน่หมือ้ (ดนิปิน) กช็ื่นใจ” การไดช้มบัง้ไฟและไดเ้ลน่พนนั “ตดิปลายนวม” ทาํใหน้กัพนนัเกดิ
ความสขุใจ ขณะเดยีวกนั นกัพนนักไ็ดอ้ยูใ่นหมูค่นทีคุ่น้เคย คอืนกัพนนัดว้ยกนั ซึง่เป็นคนหน้าเก่าๆ และ
คุน้เคยกนัเป็นอยา่งด ีขณะเดยีวกนักเ็ป็นการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม ซึง่อาจมกีารใหค้วามชว่ยเหลอืเกือ้กลู
อนัในดา้นอื่นๆ ในอนาคต ทัง้ชว่ยเหลอืกนัดา้นการประดษิฐบ์ัง้ไฟและดา้นการดาํเนินชวีติ 

 (2) ผลกระทบทางอตัวิสยัทางอ้อมด้านลบ 
ปญัหาครอบครวั  

    1) ในกรณสีาม-ีภรรยาทีเ่ป็นนกัพนนัดว้ยกนั เมือ่ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเสยีพนนั กจ็ะหยบิยมืเงนิ
จากอกีฝา่ยหน่ึง แลว้นําไปสูก่ารทะเลาะเบาะแยง้ และมกีารหยา่รา้งกนัในทีส่ดุ  
            2) ในสามเีป็นนกัพนนัแต่ภรรยาไมเ่ล่นการพนนั สามเีสยีพนนั แต่ไมก่ลา้บอกภรรยา เมือ่มี
การทวงหน้ี กใ็หผู้ต้ดิตามหน้ีสนิไปจงูเอาววัทีภ่รรยากาํลงัเลีย้งอยูก่ลางทุง่นา ภรรยาตอ้งหิว้กระป๋องตกัน้ําให้
ววัและเชอืกผกูววักลบับา้น ในทีส่ดุ กห็ยา่รา้งกนั  
                     3) สามเีป็นกรรมการวดั เป็นผูถ้อืเงนิของวดั นําเอาเงนิไปเล่นพนนับัง้ไฟ แลว้เสยีพนนั จน
ตอ้งขายทีน่าใชห้น้ีวดั จนชาวบา้นพดูกนัวา่ “บัง้ไฟตกใสน่า ไหมท้ัง้ทีน่าและโฉนด” ในทีส่ดุสาม-ีภรรยาคู่
ดงักล่าวกต็อ้งหยา่รา้งกนั (สมัภาษณ์. 4 มนีาคม 2555)  

 
             อยา่งไรกต็าม แมผ้ลกระทบของการพนนับัง้ไฟจะมผีลกระทบทีเ่ป็นไปในทางบวกอยูบ่า้ง แต่
หากคาํนึงถงึความเปลีย่นแปลงทางสงัคมไปสูส่ ิง่ทีด่แีละมคีุณธรรมแลว้ จะเหน็ไดว้า่ ผลแหง่ผลกระทบใน
ทางบวกไมไ่ดนํ้าไปสูค่วามสขุสงบของสงัคม และหา่งไกลจากการพน้ทุกขต์ามหลกัพทุธศาสนาทีบุ่ญประเพณี
บัง้ไฟใชเ้ป็นฐานอา้งองิ ทัง้น้ี เน่ืองจากเป้าหมาย (Ends) จะตอ้งสดุคลอ้งกบัมรรควธิ ี(Means) (ชมรมพฒันา
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สงัคม. 2534 : 75-76) ในเมือ่มรรควธิไีมถ่กูตอ้งดว้ยหลกัการทางพทุธศาสนาเน่ืองจากการพนนับัง้ไฟคอื
อบายมขุอยา่งหน่ึง การทีจ่ะกา้วใหถ้งึซึง่เป้าหมายตามหลกัการทางพทุธศาสนายอ่มไมม่ทีางเป็นไปได ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
บทท่ี 5 
บทสรปุ  

 
1.บทสรปุ   

การวจิยัเรือ่ง “โครงการ การศกึษาเรือ่งสถานการณ์ พฤตกิรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศ
ไทย  กรณศีกึษาการพนนัในประเพณบุีญบัง้ไฟ” ใหค้วามสาํคญั ในมติทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม  มี
วตัถุประสงค ์  ศกึษาวถิวีฒันธรรมดัง้เดมิ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และกระบวนการเล่นพนนั ของบุญบัง้ไฟ  ศกึษา
ตน้ทุนและรายไดข้องผูจ้ดั ประมาณการวงเงนิพนนั รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเล่นพนนั และการ
วเิคราะหโ์ครงขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเล่นพนนับัง้ไฟ รวมทัง้จดัทาํขอ้เสนอ
เชงินโยบายต่อการจดัการการพนนับัง้ไฟ 
 การวจิยัน้ี มพีืน้ทีศ่กึษาเป็น 2 เขต พืน้ทีแ่รกอยูท่างอสีานใต ้มศีนูยก์ลางของการศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดั
ศรสีะเกษ และอกีพืน้ทีห่น่ึงอยูท่างอสีานเหนือ มศีนูยก์ลางของการศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดัอุดรธานี  
            ซึง่มวีธิกีารศกึษา  โดย  การเกบ็ขอ้มลูจากเอกสาร  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม การเทคนิคการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) การใชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant 
Observation) และไมม่สีว่นรว่ม (Non-Participant Observation) ในพืน้ทีท่ีจ่ดัใหเ้ป็นบ่อนบัง้ไฟขนาดเลก็ 
บ่อนบัง้ไฟขนาดใหญ่  มรีะยะเวลา 8 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2554 ถงึเดอืน มถุินายน 2555  
 ผลการศกึษาพบวา่    บุญบัง้ไฟ มทีีม่าจากกรอบทางจารตีประเพณขีองชาวอสีานทีย่ดึถอืตามระบบ
ฮตี 12 คอง 14 ซึง่เป็นกุศโลบายทีท่าํใหค้นในชุมชนไดก้อปรกจิรว่มกนัในทุกเดอืนในรอบ 1 ปี ซึง่ในเดอืน 6 
ไดจ้ดัใหม้บุีญเดอืน 6 หรอืบุญบัง้ไฟ เพือ่บชูาพระยาแถน โดยเชื่อวา่พระยาแถนเป็นผูท้ีส่ามารถบนัดาลฝนให้
ตกตอ้งตามฤดกูาล แต่แก่นแท ้หรอืหลกัของการทาํบุญบัง้ไฟ หรอืบุญเดอืน 6 คอื การทาํบุญวนัวสิาขบชูา 
ในวนัเพญ็เดอืน 6 อนัเป็นวนัประสตู ิตรสัรูแ้ละปรนิิพพานของพระพทุธเจา้  
 บัง้ไฟในยคุตน้ๆ ตวับัง้ไฟทาํจากกระบอกไมไ้ผ ่ปจัจุบนัใชเ้ลาบัง้ไฟทาํจากทอ่พวีซี ีหรอืพลาสลอน 
ทาํใหก้ระบวนการผลติพฒันาควบคูไ่ปดว้ย  เชน่ กระบวนการบรรจุดนิปืนเขา้ในกระบอกหรอืเลาบัง้ไฟ การ
บดอดัและบรรจุดนิปืนดว้ยแรงไฮดรอลกิ  ดา้นฐานจุดเปลีย่นจากฐานไม ้เรยีกวา่ คา้งบัง้ไฟ หรอืฮา้น (รา้น) 
บัง้มาเป็นฐานเหลก็ เรยีกวา่ “ฐานจุดบัง้ไฟ” ฐานจุดบัง้ไฟมกัมทีัง้สองประเภทควบคูก่นั โดยคา้งบัง้ไฟใชจุ้ด
บัง้ไฟใหญ่ สว่นฐานจุดมไีวส้าํหรบัจุดบัง้ไฟเลก็ซึง่สามารถจุดพรอ้มกนัทเีดยีวไดน้บัสบิบัง้ ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้อือ้ให้
การพนนับัง้ไฟทาํไดม้ากและถีข่ ึน้  
          บัง้ไฟทีใ่ชเ้ล่นในปจัจุบนั จาํแนกได ้3 ประเภท  บัง้ไฟเลก็  บัง้ไฟใหญ่ เรยีกวา่ บัง้ไฟหมืน่ และ บัง้
ไฟแสน และ บัง้ไฟพเิศษ เรยีกวา่ บัง้ไฟลา้น และบัง้ไฟกอื (สบิลา้น)  

การแขง่ขนับัง้ไฟไมม่ใีนกฎหมาย ในทางปฏบิตั ิหมูบ่า้นทีจ่ดังานบุญบัง้ไฟ และเป็นสนามแขง่ขนับัง้
ไฟ ตอ้งทาํประชาคมหมูบ่า้น เพือ่นําผลการประชาคมใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หรอืผูจ้ดั หรอืผูร้บัเหมาจดั
งาน ใชป้ระกอบในการขออนุญาตต่อฝา่ยปกครองและตํารวจ  
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การเล่นการพนนับัง้ไฟ ปจัจุบนักตกิาการพนนับัง้ไฟ   ใชเ้กณฑก์ารตดัสนิใชร้ะยะเวลาทีบ่ ัง้ไฟลอย
อยูใ่นอากาศเป็นเกณฑ ์  เซยีนบัง้ไฟเริม่การเดมิพนัได-้เสยีดว้ยการ “เปิดเวลาหน้าฐาน”  ถูกกาํหนดโดยผูจ้ดั 
ซึง่ไดต้กลงกบัเซยีนพนนัทีเ่รยีกวา่ “เซยีนยัง้”     

เงนิทีเ่ล่นพนนัไมม่กีารต่อรองเพือ่ลดหรอืเพิม่จาํนวนเงนิ ทัง้เซยีนยัง้และเซยีนไลจ่ะลงเงนิพนนัใน
จาํนวนทีเ่ทา่กนั เชน่ เซยีนยัง้ตัง้ราคา 90 เงนิพนนั 10,000 บาท ถา้เซยีนไล่จะเล่นพนนัดว้ยกต็อ้งนําเงนิ 
10,000 บาทไปมอบใหเ้ซยีนยัง้เป็นผูร้กัษา ถา้บัง้ไฟ “ผา่น” หมายถงึ ทาํเวลาไดเ้กนิ 290 วนิาท ีเซยีนยัง้ก็
จะตอ้งจา่ยใหเ้ซยีนไล่ 20,000 บาท (รวมกบัเงนิพนนัทีเ่ซยีนยัง้ถอืไว)้ ,u 

การจดัใหก้ารพนนับัง้ไฟ มอียู ่2 แบบ  ไดแ้ก่  บ่อนบุญ หรอืบ่อนในเทศกาล  และ  บ่อนอาชพี หรอื
บ่อนนอกเทศกาล  โดย ผูจ้ดั หรอื โปรโมเตอร ์ในการจดัใหม้กีารพนนับัง้ไฟ มอียู ่2 ประเภท ไดแ้ก่   ผูจ้ดั
ประเภทบุคคลภายนอกทีเ่ขา้ไปเหมาบุญ  และผูจ้ดัทีเ่ป็นบุคคลภายในในรปูของคณะกรรมการหมูบ่า้น  

 ดา้นตน้ทุนและรายไดใ้นการดาํเนินการตามประเภทของผูจ้ดั ตามประเภทของบอ่น และตามเขต
พืน้ที ่พบวา่ ตน้ทุนสาํหรบัผูจ้ดัระดบัหมูบ่า้นหรอืคณะกรรมการหมูบ่า้น มกัมภีาระตน้ทุนตอ้งใชจ้า่ยในดา้น
พธิกีรรมและมหรสพเพิม่เขา้เป็นตน้ทนุ  และการจา้งทมีเรดาร ์การตัง้รางวลัในการแขง่ขนั  ในการจดัเพือ่
ฟ้ืนฟูประเพณมีตีน้ทุนการสนบัสนุนหมูบ่า้นใหจ้ดัหาบัง้ไฟดว้ย     ตน้ทุนทีผู่จ้ดัประเภทผูร้บัเหมาบุญทีต่อ้ง
จา่ย โดยไมอ่าจผดัผอ่นหรอืขอลดได ้คอื การจา่ยใตโ้ต๊ะ เจา้หน้าทีร่ฐัระดบัอาํเภอ เจา้หน้าทีร่ฐัระดบัสงูกวา่
ระดบัอาํเภอ  

ดา้นรายไดข้องผูจ้ดัในเขตอสีานใตม้คีวามแตกต่างจากรายไดข้องผูจ้ดัเขตอสีานเหนือ เน่ืองจากเป็น
สนามใหญ่กวา่ คอื มพีืน้ทีก่วา้งขวาง มนีกัพนนัจาํนวนมาก และนกัพนนัเล่นพนนัดว้ยจาํนวนเงนิทีม่ากกวา่  

 สว่นประมาณการวงเงนิพนนัพบวา่ ประมาณการวงเงนิพนนับัง้ไฟ ในภาคอสีานในรอบ 1 ปีรวม ทัง้
อสีานเหนือและอสีานใต ้มปีระมาณการวงเงนิพนนัในจาํนวน   56,529,400,000  ลา้นบาท แยกเป็น อสีาน
เหนือ ในรอบ 1 ปี มเีงนิหมุนเวยีนประมาณ 14,409,500,000 ลา้นบาท  หากแยกเป็นมกีารเล่นในเทศกาล
(เมษายน – กรกฏาคม)  ประมาณ 122 วนั มวีงเงนิพนนัประมาณ 7,515,200,000   บาท นอกเทศกาล 
ประมาณ 227  วนั วงเงนิพนนัประมาณ 6,832,700,000.00 บาท   

และอสีานใตใ้นรอบปีมสีนามเล่นในระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ กรกฎาคม  ประมาณ 122 วนั   มี
ประมาณการวงเงนิพนนัประมาณ 42,181,500,000 บาทต่อปี    

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้มทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคอื ผลกระทบทางบวก   เกดิการสรา้งอาชพี  และ
รายไดใ้หแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เชน่ เจา้ของคา่ยบัง้ไฟ   กลุ่มทีป่ระดษิฐอุ์ปกรณ์ในการทาํบัง้ไฟ กลุ่มธุรกจิโรง
กลงึสรา้งบลอ็กบัง้ไฟ กลุ่มจดัหาไมไ้ผส่าํหรบัทาํหาง กลุ่มประดษิฐไ์มแ้ละเหลก็สาํหรบัแยงรบูัง้ไฟ กลุ่มธุรกจิ
กาว เทปพนั  กลุ่มแมค่า้พอ่คา้รายยอ่ย เชน่ รา้นอาหาร เครือ่งดื่ม และธุรกจิน้ําแขง็ ตลอดจน เป็นชอ่งทาง
หน่ึงสาํหรบัการระดมทุนในการพฒันาชุมชน เชน่ การสรา้งวดั ถาวรวตัถุ สรา้งโรงเรยีน ยงัเป็นการสบืทอด
ประเพณ ีและการพนนับัง้ไฟเป็นเครือ่งกระตุน้ใหม้กีารคดิคน้นวตักรรมเพือ่การเอาชนะดว้ยการทาํใหบ้ัง้ไฟ
สามารถอยูบ่นทอ้งฟ้า โดยทาํเวลาไดม้ากทีส่ดุ  

สว่นผลกระทบทางลบ  ทาํใหเ้กดิ แหล่งอบายมขุ  ทาํใหเ้กดินกัพนนัหน้าใหม ่เกดิปญัหาหน้ีสนิ 
ปญัหาทางเศรษฐกจิ เป็นชอ่งทางสาํหรบัมจิฉาชพี หรอืกลุ่มปลอมแปลงธนบตัร โดยการนําธนบตัรปลอมเขา้
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เล่นการพนนั เป็น ตน้เหตุของปญัหาสงัคม เชน่  ปญัหาครอบครวั  ในกรณสีาม-ีภรรยาทีเ่ป็นนกัพนนัดว้ยกนั 
เมือ่ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเสยีพนนั กจ็ะหยบิยมืเงนิจากอกีฝา่ยหน่ึง แลว้นําไปสูก่ารทะเลาะเบาะแยง้ และมกีารหยา่
รา้งกนัในทีส่ดุ   ปญัหาการขายตวั ซึง่การขายตวั ม ี2 แบบ คอื  การขายตวัของเซยีนพนนัหญงิทีห่มดตวั 
ยอมขายตวัเพือ่ใชห้น้ีพนนั และ การขายตวัของหญงิใหบ้รกิาร ในสนามบัง้ไฟบางแหง่ โดยเฉพาะทางอสีาน
ใตม้กัมหีญงิใหบ้รกิารเขา้สนามเพือ่ขายบรกิารกบันกัพนนั 

นอกจากน้ียงัเกดิปญัหาความเสือ่มทางวฒันธรรม ทาํใหป้ระชาชนทัว่ไป รูส้กึวา่การทาํบุญบัง้ไฟกลบั
กลายเป็นการทาํลายประเพณ ีตลอดจน เกดิความเสือ่มศรทัธาในพระสงฆ ์ สรา้งทศันคตเิหน็แก่เงนิแก่ชุมชน  
การจดังานบุญบัง้ไฟโดยการมอบใหก้บัผูจ้ดัเขา้จดัการ แสดงใหเ้หน็วา่ การจดังานบุญมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้ี
รายไดเ้ขา้วดัหรอืเขา้ชุมชน เป็นการใหค้วามสาํคญัของเงนิมากกวา่การรว่มมอืรว่มใจกนัของคนในชุมชน 
หรอืใชบุ้ญประเพณเีป็นเครือ่งมอืในการสรา้งความรกัสามคัคขีองคนในชุมชน มปีญัหายาเสพตดิ  สนามแขง่
บัง้ไฟ กลายเป็นตลาดรบั-สง่ยาเสพตดิ เป็นแหล่งนดัพบของผูค้า้ยาเสพตดิ โดยฉวยโอกาสทีม่คีนหมูม่าก รบั-
สง่ของกนั โดยไมม่คีนสงัเกตเหน็  

สว่นโครงขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเลน่พนนับัง้ไฟ พบวา่ การเลน่
พนนับัง้ไฟมผีูเ้กีย่วขอ้งหลากหลาย  เชน่ ชาวบา้น คณะกรรมการหมูบ่า้น พระ ทมีจดังาน เจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบัการอนุญาต นกัการเมอืงทอ้งถิน่  ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิระบบอุปถมัภ ์เหน็ไดจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดักบัเจา้หน้าทีข่องรฐัผูอ้าจใหคุ้ณใหโ้ทษในการจดัใหม้กีารเล่นการพนนั  

ทัง้น้ี เน่ืองจากการจุดบัง้ไฟไมม่บีทบญัญตัใินกฎหมาย แต่มกีารนํากฎหมายอื่นมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม โดยระบุไวใ้นเอกสารการขออนุญาตเพยีงวา่ “ดนิปืนชนิดมคีวนั” และเน้ือหาในใบอนุญาตทีอ่อกโดย
สถานีตํารวจระดบัอาํเภอ ไดก้าํหนดหน้าทีใ่นการแจง้แก่ ศนูยค์วบคุมการบนิ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูข้ออนุญาต 
โดยอาํนวยความสะดวกเพยีงระบุหมายเลขโทรศพัทไ์วใ้นทา้ยหนงัสอืเทา่นัน้ แต่ในทางปฏบิตั ิไมว่า่การจดัให้
มกีารพนนับัง้ไฟแบบในเทศกาลหรอืนอกเทศกาลลว้นแลว้ตอ้งจา่ยเงนิใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัทัง้สิน้ โดยแบ่ง
เงนิออกเป็น 3 สว่น สว่นที ่1 ใหแ้ก่ฝา่ยตํารวจ สว่นที ่2 ใหแ้ก่เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง (ปลดัอาวุโส) และสว่นที ่
3 ตอ้งจา่ยใหแ้ก่เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูในสว่นกลาง  

 หรอืนกัการเมอืงทอ้งถิน่ทีส่นบัสนุนการจดับัง้ไฟในรปูของการสนบัสนุนกจิกรรมงานบุญ ถอืวา่เป็น
การชว่ยทาํนุบาํรงุพระศาสนา และสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณ ีซึง่ผูท้ีเ่ป็นผูแ้ทนของประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมี
สว่นรว่มอยา่งสาํคญั เพราะหากนกัการเมอืงไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมแลว้ ประชาชนในเขตเลอืกตัง้กจ็ะถอืวา่ 
ผูแ้ทนของตนไมส่นใจงานกุศลของพืน้ที ่ซึง่จะสง่ผลถงึคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้    เป็นตน้  

 
2 การฟ้ืนฟวูฒันธรรมสู้พนันบัง้ไฟ  
 มขีอ้เทจ็จรงิอยูข่อ้หน่ึง คอื จาํนวนนกัพนนัมจีาํนวนน้อยกวา่ประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ จงึเกดิความรูส้กึ
ของประชาชนผูท้ีไ่มไ่ดเ้ลน่พนนับัง้ไฟ คอื ตอ้งการรือ้ฟ้ืนหรอืฟ้ืนฟูประเพณบุีญบัง้ไฟแบบทีเ่คยทาํมาในอดตี 
ซึง่ใชบุ้ญบัง้ไฟเป็นเครือ่งมอืเพือ่ใหค้นในชุมชนไดพ้บกนั ทาํงานรว่มกนั และเกดิความรกัสามคัคกีนั อนัเป็น
วตัถุประสงคท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของพธิกีรรมของฮตี 12 คอง 14 สง่ผลใหบ้า้นเมอืงของอสีานเกดิความสงบรม่เยน็  
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 มคีวามพยายามดาํเนินการเพือ่ใหก้ารจดังานบุญบัง้ไฟใหเ้ป็นไปตามประเพณใีนหลายพืน้ที ่เชน่ ที่
อาํเภอราษไีศล จ.ศรสีะเกษ พืน้ทีท่ีม่ชีื่อทางดา้นการพนนับัง้ไฟ เทศบาลตําบลหนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรสีะ
เกษ โดย อปท. ในพืน้ทีไ่ดจ้ดังบประมาณแจกจา่ยใหห้มูบ่า้นในเขตปกครองหมูบ่า้นละ 10,000 บาท เพือ่ให้
จดัซือ้บัง้ไฟ และจดัใหม้กีารประกวดขบวนฟ้อนราํ และประกวดความสวยงามของการตกแต่งตวับัง้ไฟ   

การดาํเนินการกย็งัใชเ้งนิงบประมาณจาก อปท. เป็นหลกั ชาวบา้นเป็นเพยีงเขา้รว่มรายการทีม่ผีู้
เตรยีมการไวแ้ลว้ โดยไมม่สีว่นรว่มคดิ อกีทัง้บัง้ไฟยงัตอ้งซือ้จากคา่ยบัง้ไฟอยูด่ ีเน่ืองจากกาํหนดเงนิรางวลั
ใหแ้ก่บัง้ไฟของหมูบ่า้นทีท่าํเวลาไดส้งูสดุ 3 ลาํดบั ซึง่นวตักรรมการผลติบัง้ไฟในปจัจุบนัไดก้า้วหน้าไปมาก 
ทัง้เปลีย่นแปลงวสัดุและอุปกรณ์ ซึง่ชา่งบัง้ไฟทีเ่คยทาํไมอ่าจตามทนั จงึตอ้งซือ้จากคา่ย  
 ชาวบา้นทีเ่ขา้รว่มกเ็น่ืองจากไดเ้งนิมาดาํเนินการ และมเีงนิรางวลัในกจิกรรมอื่นๆ เป็นปจัจยัดงึดดู 
การรว่มงานบุญบัง้ไฟของชาวบา้นจงึแตกต่างจากอดตีโดยสิน้เชงิ และไมต่่างอะไรกบัการจุดบัง้ไฟเพือ่การ
พนนั ทีส่าํคญั แมจ้ะดาํเนินการโดย อปท. และมเีป้าหมายเพือ่ฟ้ืนฟูประเพณ ีแต่กย็งัมกีารเล่นการพนนัอยู่
เหมอืนเดมิ เน่ืองจากยงัมกีารจบัเวลา 
 แต่อยา่งไรกต็ามยงัพบวา่การฟ้ืนฟูประเพณวีฒันธรรม สามารถลดจาํนวนวนัการเล่นการพนนัได ้
ตําบลหนองแค มจีาํนวน 17 หมูบ่า้น  เดมิมกีารจดังานบุญบัง้ไฟเกอืบทุกบา้นประมาณ  เมือ่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากเทศบาลตําบลและกาํหนดใหม้าจดับุญในบัง้ไฟรว่มกนั กาํหนดใหม้กีารจุดบัง้ไฟเพยีง 1 วนั ทาํ
ใหก้ารเล่นพนนัจาก 10 กวา่วนัเหลอืเพยีงวนัเดยีวเทา่นัน้   ทาํใหล้ดการเกดินกัพนนัหน้าใหมเ่กดิขึน้  

สว่นทีบ่า้นพนัดอน ต. พนัดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ชาวบา้นมคีวามเหน็วา่ การพนนับัง้ไฟโดย
การจดัการอยา่งเป็นอยูเ่ป็นการทาํลายประเพณอีนัดงีาม จงึตอ้งการใหม้กีารรือ้ฟ้ืนประเพณใีหเ้หน็เหมอืนใน
อดตี คอื มกีารทาํบัง้ไฟของคุม้ต่างๆ แลว้นํามาจุดแขง่ขนักนั   

ขณะเดยีวกนั ชาวบา้นทุกหลงัคากท็าํอาหารเพือ่ตอ้นรบัแขกจากหมูบ่า้นอื่น ถงึขนาดขอใหม้กีาร
หมกัสาโทไวด้ื่มในชว่งงานบุญดว้ย  

แต่ขอ้เสนอดงักล่าวกต็อ้งมาสะดุดกบัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ ในอดตีทีท่าํไดเ้น่ืองจากคนในชุมชนไมอ่พยพ
ยา้ยถิน่เหมอืนในปจัจุบนั การอยูต่ดิถิน่ทาํใหชุ้มชนมกีาํลงัคน โดยเฉพาะคนหนุ่ม-คนสาว ซึง่ถอืวา่เป็นวยัที่
เป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนกจิกรรมในชุมชนเมือ่มคีนหนุ่ม-คนสาวอยูใ่นชมุชนมากจงึทาํใหบ้รรยากาศมี
ความสนุกสนาน  

       แต่ปจัจุบนั ชุมชนมแีต่เดก็และคนแก่ คนหนุ่ม-คนสาวต่างหนีออกจากชุมชน ทัง้เพือ่การศกึษาและ
การทาํงาน ต่อเมือ่มงีานบุญจงึกลบัชุมชน ซึง่คนเหล่าน้ีเมือ่มาถงึชุมชนมกัจบักลุม่กนักนิดื่มสรวลเสเฮฮา เมือ่
ครบกาํหนดลากอ็อกจากถิน่ แมม้คีวามคดิทีจ่ะรือ้ฟ้ืน แต่พืน้ฐานทางสงัคมของชุมชนไมเ่อือ้อาํนวย   
2 การฟ้ืนฟวูฒันธรรมสู้พนันบัง้ไฟ  
 มขีอ้เทจ็จรงิอยูข่อ้หน่ึง คอื จาํนวนนกัพนนัมจีาํนวนน้อยกวา่ประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ จงึเกดิความรูส้กึ
ของประชาชนผูท้ีไ่มไ่ดเ้ลน่พนนับัง้ไฟ คอื ตอ้งการรือ้ฟ้ืนหรอืฟ้ืนฟูประเพณบุีญบัง้ไฟแบบทีเ่คยทาํมาในอดตี 
ซึง่ใชบุ้ญบัง้ไฟเป็นเครือ่งมอืเพือ่ใหค้นในชุมชนไดพ้บกนั ทาํงานรว่มกนั และเกดิความรกัสามคัคกีนั อนัเป็น
วตัถุประสงคท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของพธิกีรรมของฮตี 12 คอง 14 สง่ผลใหบ้า้นเมอืงของอสีานเกดิความสงบรม่เยน็  
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 มคีวามพยายามดาํเนินการเพือ่ใหก้ารจดังานบุญบัง้ไฟใหเ้ป็นไปตามประเพณใีนหลายพืน้ที ่เชน่ ที่
อาํเภอราษไีศล จ.ศรสีะเกษ พืน้ทีท่ีม่ชีื่อทางดา้นการพนนับัง้ไฟ เทศบาลตําบลหนองแค อ.ราษไีศล จ.ศรสีะ
เกษ โดย อปท. ในพืน้ทีไ่ดจ้ดังบประมาณแจกจา่ยใหห้มูบ่า้นในเขตปกครองหมูบ่า้นละ 10,000 บาท เพือ่ให้
จดัซือ้บัง้ไฟ และจดัใหม้กีารประกวดขบวนฟ้อนราํ และประกวดความสวยงามของการตกแต่งตวับัง้ไฟ   

การดาํเนินการกย็งัใชเ้งนิงบประมาณจาก อปท. เป็นหลกั ชาวบา้นเป็นเพยีงเขา้รว่มรายการทีม่ผีู้
เตรยีมการไวแ้ลว้ โดยไมม่สีว่นรว่มคดิ อกีทัง้บัง้ไฟยงัตอ้งซือ้จากคา่ยบัง้ไฟอยูด่ ีเน่ืองจากกาํหนดเงนิรางวลั
ใหแ้ก่บัง้ไฟของหมูบ่า้นทีท่าํเวลาไดส้งูสดุ 3 ลาํดบั ซึง่นวตักรรมการผลติบัง้ไฟในปจัจุบนัไดก้า้วหน้าไปมาก 
ทัง้เปลีย่นแปลงวสัดุและอุปกรณ์ ซึง่ชา่งบัง้ไฟทีเ่คยทาํไมอ่าจตามทนั จงึตอ้งซือ้จากคา่ย  
 ชาวบา้นทีเ่ขา้รว่มกเ็น่ืองจากไดเ้งนิมาดาํเนินการ และมเีงนิรางวลัในกจิกรรมอื่นๆ เป็นปจัจยัดงึดดู 
การรว่มงานบุญบัง้ไฟของชาวบา้นจงึแตกต่างจากอดตีโดยสิน้เชงิ และไมต่่างอะไรกบัการจุดบัง้ไฟเพือ่การ
พนนั ทีส่าํคญั แมจ้ะดาํเนินการโดย อปท. และมเีป้าหมายเพือ่ฟ้ืนฟูประเพณ ีแต่กย็งัมกีารเล่นการพนนัอยู่
เหมอืนเดมิ เน่ืองจากยงัมกีารจบัเวลา 
 แต่อยา่งไรกต็ามยงัพบวา่การฟ้ืนฟูประเพณวีฒันธรรม สามารถลดจาํนวนวนัการเล่นการพนนัได ้
ตําบลหนองแค มจีาํนวน 17 หมูบ่า้น  เดมิมกีารจดังานบุญบัง้ไฟเกอืบทุกบา้นประมาณ  เมือ่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากเทศบาลตําบลและกาํหนดใหม้าจดับุญในบัง้ไฟรว่มกนั กาํหนดใหม้กีารจุดบัง้ไฟเพยีง 1 วนั ทาํ
ใหก้ารเล่นพนนัจาก 10 กวา่วนัเหลอืเพยีงวนัเดยีวเทา่นัน้   ทาํใหล้ดการเกดินกัพนนัหน้าใหมเ่กดิขึน้  

สว่นทีบ่า้นพนัดอน ต. พนัดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ชาวบา้นมคีวามเหน็วา่ การพนนับัง้ไฟโดย
การจดัการอยา่งเป็นอยูเ่ป็นการทาํลายประเพณอีนัดงีาม จงึตอ้งการใหม้กีารรือ้ฟ้ืนประเพณใีหเ้หน็เหมอืนใน
อดตี คอื มกีารทาํบัง้ไฟของคุม้ต่างๆ แลว้นํามาจุดแขง่ขนักนั   

ขณะเดยีวกนั ชาวบา้นทุกหลงัคากท็าํอาหารเพือ่ตอ้นรบัแขกจากหมูบ่า้นอื่น ถงึขนาดขอใหม้กีาร
หมกัสาโทไวด้ื่มในชว่งงานบุญดว้ย  

แต่ขอ้เสนอดงักล่าวกต็อ้งมาสะดุดกบัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ ในอดตีทีท่าํไดเ้น่ืองจากคนในชุมชนไมอ่พยพ
ยา้ยถิน่เหมอืนในปจัจุบนั การอยูต่ดิถิน่ทาํใหชุ้มชนมกีาํลงัคน โดยเฉพาะคนหนุ่ม-คนสาว ซึง่ถอืวา่เป็นวยัที่
เป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนกจิกรรมในชุมชนเมือ่มคีนหนุ่ม-คนสาวอยูใ่นชมุชนมากจงึทาํใหบ้รรยากาศมี
ความสนุกสนาน  

       แต่ปจัจุบนั ชุมชนมแีต่เดก็และคนแก่ คนหนุ่ม-คนสาวต่างหนีออกจากชุมชน ทัง้เพือ่การศกึษาและ
การทาํงาน ต่อเมือ่มงีานบุญจงึกลบัชุมชน ซึง่คนเหล่าน้ีเมือ่มาถงึชุมชนมกัจบักลุม่กนักนิดื่มสรวลเสเฮฮา เมือ่
ครบกาํหนดลากอ็อกจากถิน่ แมม้คีวามคดิทีจ่ะรือ้ฟ้ืน แต่พืน้ฐานทางสงัคมของชุมชนไมเ่อือ้อาํนวย   
  
3.ข้อเสนอแนะ  

3.1 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปฏิบติั 
 3.1.1 ข้อเสนอต่อการฟ้ืนฟปูระเพณี  
-  ควรเปลีย่นทศันคตเิป้าหมายของบุญบัง้ไฟใหม ่เป้าหมายไมใ่ชก่ารระดมทุนเขา้สูชุ่มชนหรอืวดั ให้

กลบัไปสูเ่ป้าหมายเดมิบุญประเพณบีัง้ไฟใหช้ดัเจนเพือ่บชูาพระยาแถน ผูท้ีส่ามารถบนัดาลฝนใหต้กตอ้งตาม
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ฤดกูาล หรอืแก่นแท ้หลกัของการทาํบุญบัง้ไฟ หรอืบุญเดอืน 6 คอื การทาํบุญวนัวสิาขบชูา  การระดมทุน
ของชุมชนตอ้งไปจดัหาจากบุญประเพณอีืน่ๆ เชน่ บุญกฐนิ บุญผา้ปา่ เป็นตน้  
 - องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท) ควรจดังบประมาณสนบัสนุนชุมชนในการฟ้ืนฟู  
 - เจา้หน้าทีท่ีร่กัษากฎหมายตอ้งไมล่ะเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่และไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากการพนนั
บัง้ไฟ  
 3.2 ข้อเสนอทางนโยบาย  

1. ควรปรบัเปลีย่นทศิทางการพฒันาประเทศทีมุ่ง่เน้นการพฒันาอุตสาหกรรม ทีส่ง่ผลใหต่้อการ

ทาํลายฐานทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชน จนทาํใหค้นในชุมชนเกดิอพยพแรงงานไปทาํมาหากนิต่างถิน่   

2. ควรแกไ้ขปญัหาทางสงัคมของประชาชนในภาคอสีาน ซึง่เป็นปญัหาสาํคญัคอืการอพยพ

แรงงาน จนก่ออุปนิสยัใหเ้ป็นนกัพนนันานาชนิด อนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการกา้วเขา้สูก่ารเป็นนกัพนนับัง้

ไฟ   การขจดัปญัหาการอพยพโยกยา้ยถิน่ คอื หวัใจสาํคญัในการรือ้ฟ้ืนบุญบัง้ไฟ เพราะหากรือ้ฟ้ืนเพยีง

รปูแบบกจ็ะประสบปญัหาการขาดบุคลากร โดยเฉพาะคนหนุ่ม-คนสาว อนัเป็นกาํลงัสาํคญัของการพฒันา  

3. ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัทีเ่ป็นมลูเหตุใหเ้กดิการพนนับัง้ไฟ เพือ่นําผลการศกึษาไปสูก่าร

ปฏบิตัเิพือ่ใหม้กีารลด ละ เลกิการพนนับัง้ไฟ 

 
4. ควรศกึษาแนวทางของการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมประเพณ ีโดยใหรู้ว้า่ แทจ้รงิแลว้ วฒันธรรม

ประเพณ ีโดยเฉพาะฮตี 12 ซึง่มบุีญบัง้ไฟบรรจุอยูน่ัน้ มใิชเ่ป็นเพยีงพธิกีรรม หรอืเป็นเพยีงรปูแบบ คอื การ

จุดบัง้ไฟถวายแถน หากเน้ือหาของฮตี คอื การทาํใหค้นในชุมชนไดพ้บกนั ทาํงานรว่มกนั และเกดิความรกั

สามคัคกีนั  

5. ควรปรบัทศันคตขิองคนในสงัคม ทีว่า่ การต่อยอดจากการนวตักรรมบัง้ไฟไปสูก่ารสรา้ง

นวตักรรมในมติอิื่นเป็นเรือ่งน่าขบขนัและเหลวไหล เพราะการต่อยอดสามารถทาํไดจ้รงิหากมกีารสนบัสนุน

เพยีงพอ ชา่งบัง้ไฟอาจสรา้งเครือ่งบนิเลก็สาํหรบัพน่ยาปราบศตัรพูชื หรอืเครือ่งบนิสาํหรบัตรวจการณ์สภาพ

ของระบบนิเวศในทอ้งถิน่และเฝ้าระวงัการทาํลายสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

6. ควรศกึษาแนวทางการต่อยอดนวตักรรมบัง้ไฟ จะเหน็ไดว้า่ กระบวนการผลติบัง้ไฟเป็น

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยการตัง้สมมตฐิาน การสงัเกต การคาํนวณ การทดสอบทดลอง 

การทาํงานเป็นหมูค่ณะ (ทมี) ทีส่าํคญั ดนิปืน และแรงขบัของดนิปืน มกีารนําไปใชป้ระโยชน์ทางดา้น

การทหาร ยานยนต ์ยานอวกาศ สมควรทีจ่ะมกีารวจิยัและพฒันานวตักรรมบัง้ไฟไปสูก่ารนําไปใชป้ระโยชน์

ในมติอิื่น นอกเหนือจากการทาํบัง้ไฟเพือ่จุดแขง่ขนั และเล่นพนนั อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัชา่งทาํ

บัง้ไฟและคา่ยบัง้ไฟ   

7. บัง้ไฟคอืนวตักรรม เป็นสิง่ประดษิฐท์ีเ่ป็นสมบตัแิละภมูปิญัญาของบรรพบุรษุ และไดร้บั ถา้
บัง้ไฟเป็นเพยีงสิง่ประดษิฐห์รอืนวตักรรมอยา่งหน่ึง กไ็มม่เีรือ่งกรอบเวลาเขา้มากาํหนด และนวตักรรมบัง้ไฟ
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ข้อเสนอต่อการจดัให้มีบอ่นถกูกฎหมายของผูเ้ก่ียวข้องกบัการพนัน 
จากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย(วนัที ่8 พฤษภาคม และ 16 พฤษภาคม 2555) ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบั

การพนนัไดแ้ก่ ผูจ้ดั เจา้ของคา่ยบัง้ไฟ เรดาร ์รวมทัง้นกัพนนั กลุ่มคนดงักล่าวมคีวามเหน็วา่ ควรเปิด
บ่อนการพนนับัง้ไฟใหถู้กกฎหมาย โดยมเีหตุผลพอสรปุไดด้งัน้ี 

- เพือ่จะไดไ้มต่อ้งเสยีเงนิใตโ้ต๊ะใหก้บัเจา้หน้าที ่ 
- เพือ่จะไดเ้สยีภาษใีหแ้ก่รฐัเพือ่นําไปพฒันาประเทศ  
- เพือ่จดัการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบไมใ่หม้กีารโกงกนั 
- เพือ่สง่เสรมิรายไดข้องผูผ้ลติวตัถุดบิในการทาํบัง้บัง้ไฟ 
- เพือ่สรา้งงานใหแ้ก่ชา่งบัง้ไฟ 
- เพือ่ใหม้กีารพฒันาทกัษะฝีมอืในการผลติบัง้ไฟใหด้ยีิง่ขึน้ 
- เพือ่เปิดสนามทีเ่ป็นสดัเป็นสว่นเพือ่ความปลอดภยั หา่งจากชุมชนอยา่งน้อย 3 กโิลเมตร 

สนามบัง้ไฟใหญ่ควรหา่งชมุชน 10 กโิลเมตร   
- ถา้นําบัง้ไฟเขา้อาเซยีน (ASEAN) จะทาํใหเ้กดิการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและนํารายไดเ้ขา้สู่

ประเทศ 
 
ในการจดัการ หากมีการเปิดบอ่นบัง้ไฟถกูกฎหมาย  
-เรือ่งสนามเป็นปจัจยัหลกัในการอนุญาตใหม้กีารเปิดบอ่นบัง้ไฟหรอืไม ่  โดย สนามใน

เทศกาลควรหา่งจากชุมชน อยา่งน้อย 500 เมตร – 1 กโิลเมตร และสนามนอกเทศกาล สนามบัง้ไฟเลก็
ควรหา่งชุมชนอยา่งน้อย 3 กโิลเมตร และสนามบัง้ไฟใหญ่ควรหา่งชมุชนอยา่งน้อย 10 กโิลเมตร และ
รอบๆ พืน้ทีไ่มม่กีารทาํการเกษตร รวมทัง้เจา้ของพืน้ทีย่นิยอม  

- การเสยีภาษ ี มภีาษกีารเปิดบ่อนควรเสยีเฉพาะชว่งนอกเทศกาล ในชว่งเทศกาลไมค่วรมี
การเสยีภาษ ี  และการเสยีภาษโีรงเรอืนของเจา้ของคา่ยบัง้ไฟทีม่บีลอ็กการทาํบัง้ไฟ  

- มกีารทาํประกนัอุบตัเิหตุ โดยผูจ้ดัเป็นผูจ้า่ย  
- มกีารจดัทาํทะเบยีนคา่ยบัง้ไฟ  

  และเหตุผลสาํคญั คอื ไหนๆ กห็า้มเล่นไมไ่ดแ้ลว้ กย็กขึน้มาอยูบ่นโต๊ะ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
เหมอืนกบัการพนนัหวยใตด้นิ และการพนนัชนิดอื่นๆ  
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