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เรื่อง ประเพณีบุญบัง้ไฟ เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         งานประเพณีบุญบัง้ไฟถือเป็นประเพณีของชาวอีสานไดจัดสืบทอดกันมาแตโบราณเพื่อเป็นการขอฝนใหตก

ตามฤดูกาลและใหการเกษตรไดผลอุดมสมบูรณ โดยทัว่ไปชาวอีสานนิยมทําบุญตามความคติคําสัง่สอนของ

โบราณที่ไดถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ซึ่งเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม

ประเพณีตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ทําใหคนอีสานยึดมัน่ในการทําบุญตามจารีตประเพณี ฮีตสิบสอง

คลองสิบสี่ มาเป็นเวลานาน คือทําบุญทุกเดือนในรอบ 1 ปี สําหรับเดือนหก (พฤษภาคม) ฤดูฝนก็จะเริ่มและวัน

เพ็ญเดือนหก ก็เป็นวันวิสาขบูชา ชาวบานจึงทําบุญระลึกถึงพระพุทธเจา พรอมกันนัน้ก็มี ประเพณีบุญบัง้ไฟ เป็น

ประเพณีหน่ึงของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) ประวัติความเป็น

มาของประเพณีบุญบัง้ไฟ 2) ประเภทของบัง้ไฟ 3) ความสําคัญของประเพณีบุญบัง้ไฟ 4) การทําบัง้ไฟ

ประวัติความเป็นมา

         ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเลมีหมูบานจํานวน 16 หมูบานมีจํานวนประชากรประมาณ 4,384 คน ประชากรสวน
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ใหญอพยพมาจากภาคอีสานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสวนใหญ เชน ทํานา ทําสวน ทอผา จึงมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบัง้ไฟตามแบบของภาคอีสานติดตามมาดวย โดยมีความเชื่อวา ประเพณีบุญบัง้ไฟน้ี

จะทําใหการเกษตรอุดมสมบูรณฝนฟ าตกตองตามฤดูกาลพอเริ่มเขาเดือนหกตอเดือนเจ็ดซึ่งอยูระหวางเดือน

พฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ชาวบานจะมีการเตรียมงานใหญ คือ ประเพณีบุญบัง้ไฟคําวา “บุญ”

ของชาวอีสานหมายถึงการจัดงานตาง ๆ ขึ้น โดยมีวัดพระสงฆและชาวบานมาจัดกิจกรรมรวมกัน การจัดงาน

ประเพณีบุญบัง้ไฟจึงมักเริ่มขึ้นที่วัดกอนโดยมีชาวบานมาประชุมเพื่อหาวันจัดงาน เมื่อไดกําหนดวันแลวมีการ

บอกบุญไปยังหมูบานตาง ๆ เพื่อใหมารวมงาน โดยนําบัง้ไฟมาจุดแขงขันกันและมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห

สวยงาม

         สรปุไดวา ชาวบานตาํบลนิคมทงุโพธิ ์ทะเล สวนใหญอพยพมาจากภาคอสีานประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็น

สวนใหญ เชน ทํานา ทําสวน ทอผา จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบัง้ไฟ โดยมีความเชื่อวาจะทําใหการเกษตร

อุดมสมบูรณฝนฟ าตกตองตามฤดูกาล

         บญุบัง้ไฟของตาํบลนิคมทงุโพธิ ์ทะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร เริม่จดังานตัง้แตปี 2513

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานเทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเลจะเชิญประชุมกํานัน ผูใหญบานและกลุม

แกนนําประชาชน คณะครูอาจารยและหัวหน าสวนราชการทุกหนวยงานในตําบล เขารวมประชุมรวมกันเพื่อ

กําหนดวันดําเนินการประธานจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ แตงตัง้คณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธการ

จัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟใหชาวบานไดรับรู โดยผูนําและชาวบานไดมีการประชุมเพื่อจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ

และกิจกรรมตางๆในงานบุญบัง้ไฟ และมีการประกวดบัง้ไฟของแตละหมูบาน ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 15 คํ่า เดือนหก

(6) ของทุกปี การจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ จะแบงออกเป็น 2 วันดังน้ี

         วนัแรกของงาน ณ สนามกฬีาเทศบาลตาํบลนิคมทงุโพธิ ์ทะเล หมูที่ 5 ตาํบลนิคมทงุโพธิ ์ทะเล อาํเภอเมอืง

กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร พิธีเปิดงานประเพณีบุญบัง้ไฟจะมีการแสดงสาธิตขบวนแหบัง้ไฟจากเครือขาย

ตนตําหรับจากภาคอีสาน มีการรําถวายพญาแถน โดยใชเพลง ลายเซิง้บัง้ไฟ เป็นดนตรีอีสานใหแตละหมูบานคัด

นางรํามารําถวายโดยในขบวนจะมีนางรําและขบวนรถบัง้ไฟเอจากเครือขายและที่ชาวบานชวยกันทําในแตละ

หมูบานสงเขาประกวดเพื่อชิงถวยรางวัลและเงินรางวัล

ในขบวนแหจะประกอบไปดวย

         1. ตวัพระนาง เป็นรปูลกัษณสื่อถงึผาแดงนางไอ หรอืตวัละครในเรื่องรามเกยีรติ ์ พระลกัษณ พระราม เป็น

ตน

         2. กระรอกเผือก (กระรอกดอน) ทาวพังคี แปลงรางมาเพื่อใหนางไอหลงใหล

         3. ปลองคาด ลายรักรอย ลายลูกพัดใบเทศ ลายลูกพัดขอสรอย เป็นตน

         4. เกริน เป็นสวนที่ยื่นออกสองขางของบุษบก เป็นรูปรอนเบ็ดลายกนก สําหรับตัง้ฉัตรทายเกริน ราชรถ
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ประดับสวนทายของหางบัง้ไฟ

         5. บุษบก เป็นองคประกอบไวบนราชรถ เพื่อสมมุติใหเป็นปราสาทผาแดงนางไอ

         6. ตางบัง้ไฟ ลายกระจังปฏิญาณ ลายกานขด ลายพุมขาวบิณฑ

         7. ลายประกอบตกแตงอื่น ๆ ลายกระจังตัง้ กระจังรวน กระจังตาออย ลายนองสิงห บัวรวน กลีบขนุน

(รัตนพร สุขประดิษฐ และ ภัททิยา ทองไทย, 2561)

         วนัที่สองของงาน ณ ฐานจดุบัง้ไฟหมูที่ 5 ตาํบลนิคมทงุโพธิ ์ทะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพ

ชร ภายในงานจะมีรานคาตางๆ มีการแสดงมหรสพสมโภชน (หมอลําพื้นบานอีสาน) และการแขงขันบัง้ไฟของ

แตละหมูบานเพื่อชิงรางวัลพิธีปิดจะมีการจุดบัง้ไฟแสนจํานวน 5 บัง้ การจุดบัง้ไฟลานจํานวน 1 บัง้  การจุดตะไล

แสนจํานวน 3 บัง้ เพื่อเป็นสัญญาณในการปิดการแขงขันที่มา (สะอาด หลักชัย, การสัมภาษณ, 6 กันยายน 2

564)

         จากหลักการขางตนเทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเลจึงจัดทําโครงการงานประเพณีบุญบัง้ไฟ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2513 ขึ้นเป็นครัง้แรก เป็นประเพณีหน่ึงของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมี

ตํานาน มาจากนิทานพื้นบานของภาคอีสานเรื่องพญาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ ซึ่งในนิทางพื้นบานดังกลาวได

กลาวถึง การที่ชาวบานไดจัดงานบุญบัง้ไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบาน

มีความเชื่อวา พระยาแถนมีหน าที่คอยดูแลใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอยางมาก

หากหมูบานใดไมจัดงานบุญบัง้ไฟบูชา ฝนก็จะไมตกถูกตองตามฤดูกาล อาจกอใหเกิดภัยพิบัติกับหมูบานได ชวง

เวลาของประเพณีบุญบัง้ไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี (อนุวัฒน จันเทพา, 2556) 

ประเภทบัง้ไฟ

         บัง้ไฟลาน

         บัง้ไฟลานใหญกวาบัง้ไฟแสน ใชทอขนาด 8 น้ิว ใชดนิปืน 1,200 กโิล เรยีกอกีชื่อวา บัง้ไฟ 10 แสน เพราะ

ใชดินปืน มากกวากัน 10 เทา

         บัง้ไฟแสน

         บัง้ไฟชนิดน้ีเป็นบัง้ไฟขนาดใหญที่สดุ บรรจุดนิปืนหนัก 120 กโิลกรมัขึ้นไป บัง้ไฟขนาดน้ีทาํยากทีส่ดุจะตอง

อาศัยความชํานาญเป็นพิเศษ เพราะบัง้ไฟขนาดน้ีหากแตกแลวจะเป็นอันตรายมาก เพราะฉะนัน้กอนทําบัง้ไฟจะ

ตองมีพิธีกรรมบวงสรวงใหถูกตองตามหลักการทําบัง้ไฟแสนเสียกอนจึงจะลงมือทํา เมื่อตกบัง้ไฟเสร็จเรียบรอย

แลวจะมีการตกแตงประดับประดาบัง้ไฟ

         ตะไลแสน

         ตะไลแสน เสนผานศูนยกลาง 4 เมตร มี 4 รู บัง้ไฟชนิดน้ีก็คือบัง้ไฟจินายขนาดใหญนัน่เอง มีความยาว
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ประมาณ 9-12 น้ิว รูปรางกลมมีไมบางๆ แบนๆ เป็นวงกลมครอบหัวทายบัง้ไฟเมื่อพุงขึ้นสูฟ าไปโดยทางขวาง

(พิภพ สอนพลงาน, การสัมภาษณ, 2564)

เกณฑการตัดสินการประกวดรําบัง้ไฟ

         1. จํานวนคนที่ตองรํามีจํานวน 20 คนขึ้นไป ตอ 1 ทีม

         2. ความพรอมเพียงในการรําและขบวน

         3. ความสวยงามของรถเอบัง้ไฟ

เกณฑการตัดสินการแขงขันจุดบัง้ไฟ

         ใชเวลาเป็นการตดัสิน จบัเวลาตัง้แตเริม่จดุจนบัง้ไฟจะลวงลงพื้น จงึจะหยดุเวลา บัง้ไฟทมีหรอืหมบูานไหน

ขึ้นไดนานที่สุดจะเป็นผูชนะ (นายสะอาด หลักชัย, การสัมภาษณ, 2564) 

ความสําคัญ

         จดุมงุหมายสาํคญัในการขอฝน ชาวบานในภาคอสีานถอืวาบญุบัง้ไฟ เป็นพธิกีรรมที่มีความสาํคญัมาก เพราะ

เชื่อวาหากหมูบานใดไมจัดงานบัง้ไฟก็อาจเกิดภัยพิบัติ โรคภัย ไขเจ็บ ทุพภิกขภัย แกชุมชนได

         การจดังานบญุบัง้ไฟจดัขึ้นเพื่อบาํรงุรกัษาศลิปะจารตีประเพณีภมูปัิญญาทองถิน่วฒันธรรมอนัดีของทองถิน่

และการละเลนพื้นบานของคนอีสาน (มหรสพสมโภชนหมอลําพื้นบานอีสาน) อันดีของทองถิ่นและ  ของคนอีสาน

และสงเสริมและจัดการแขงขันการจุดบัง้ไฟขึ้นสูงซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชนในทองถิ่นกอใหเกิดความ

รักความหวงแหนและความสมัครสมานสามัคคีของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น สุดทายเพื่อเผยแพรและสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงสืบไป

         ประชาชนไดบาํรงุรกัษาและอนรุกัษวฒันธรรมการละเลนศลิปะจารตีประเพณีภมูปัิญญาทองถิน่อนัดีของทอง

ถิ่นใหประชาชนมีความเขาใจเห็นคุณคาและยอมรับวัฒนธรรมของทองถิ่นซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความรักความ

หวงแหนและความสมัครสมานสามัคคีของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นและไดเผยแพร สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหคงสืบไป

         การจดัการละเลนในประเพณี บญุบัง้ไฟ ในวนัสกุดบิชาวบานจะจดัขบวนแหบัง้ไฟ ไปยงัศาลป ูตาของหมูบาน

ทําพิธีเซนสรวง มีการจุดบัง้ไฟในการเสี่ยงทาย เพื่อเสี่ยงทาย ดูความอุดมสมบูรณ และความสําเร็จในการทํานา

ในปีนัน้ จากนัน้ก็จะดื่มเหลากัน ฟ อนรํารอบศาลป ูตา อยางสนุกสนาน จากนัน้ก็พากันแหบัง้ไฟ เพื่อจุดแขงกัน

ประกวดประชันกัน มีขบวนเซิง้บัง้ไฟนําขวนแหบัง้ไฟอยางตระการตา

         บัง้ไฟที่มาตรฐาน มีอยู 3 ขนาด คือ

         1. บัง้ไฟธรรมดา บรรจุดินดําไมเกิน 12 กิโลกรัม
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         2. บัง้ไฟหมื่น บรรจุดินดํา 12 กิโลกรัมขึ้นไป

         3. บัง้ไฟแสน บรรจุดิน 120 กิโลกรัมขึ้นไป

         การจดังานบญุบัง้ไฟจดัขึ้นเพื่อบาํรงุรกัษาศลิปะจารตีประเพณีภมูปัิญญาทองถิน่และการละเลนพื้นบานของ

คนอีสานอันดีของทองถิ่นและของคนอีสาน และสงเสริมและจัดการแขงขันการจุดบัง้ไฟขึ้นสูง ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

พื้นบานของกลุมชนในทองถิ่นกอใหเกิดความรักความหวงแหนและความสมัครสมานสามัคคีของวัฒนธรรมไทย

มากยิ่งขึ้น การจุดบัง้ไฟนัน้เป็นการเสี่ยงทาย ถาบัง้ไฟขึ้นสูง ก็ทํานายวาฝนจะตกดี ขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ

ประเพณีบุญบัง้ไฟ ในจังหวัดกําแพงเพชร มีอยูหลายหมูบาน เพราะมีชาวอีสานอพยพมาอยูในจังหวัด

กําแพงเพชรจํานวนมาก ที่มีชื่อเสียงมากคือ ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล ที่จัดเป็นงานใหญ เพื่อประสานสามัคคี

ประชาชนใหรักกัน ทํางานรวมกัน งานบุญบัง้ไฟจึงกลายเป็นงานประเพณีสําคัญของชาวกําแพงเพชรอีกงานหน่ึง

(สันติ  อภัยราช, ม.ป.ป.)

สวนประกอบของบัง้ไฟ

         1. เลาบัง้ไฟ เลาบัง้ไฟคือสวนประกอบที่ทําหน าที่บรรจุดินปืน มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมยาว มี

ความยาวประมาณ 1.5-7 เมตร ทําดวยลําไมไผเเลวใชรัว้ไมไผ (ตอก) ปิดเป็นเกลียวเชือกพันรอบเลาบัง้ไฟ อีก

ครัง้หน่ึงใหแนน และใชดินปืนที่ชาวบานเรียกวา "หมื่อ" อัดใหแนนลงไปในเลาบัง้ไฟ ดวยวิธีใชสากตําแลวเจาะรู

สายชนวน เสร็จแลวนําเลาบัง้ไฟไปมัดเขากับสวนหางบัง้ไฟ ในสมัยตอมานิยมนําวัสดุอื่นมาใชเป็นเลา บัง้ไฟแทน

ไมไผ ไดแก ทอเหล็ก ทอพลาสติก เป็นตน เรียกวาเลาเหล็กซึ่งสามารถอัดดินปืนไดแนนและมีประสิทธิภาพใน

การยิงไดสูงกวา

         2. หางบัง้ไฟ หางบัง้ไฟถือเป็นสวนสําคัญทําหน าที่คลายหางเสือ ของเรือคือสรางความสมดุลใหกับบัง้ไฟ

คอยบังคับทิศทางบัง้ไฟใหยิงขึ้นไปในทิศทางตรงและสูง บัง้ไฟแบบเดิมนัน้ ทําจากไมไผทัง้ลํา ตอมาพัฒนาเป็น

หางทอนเหล็กและหางทอนไมไผติดกันหางทอนเหล็กมีลักษณะเป็นทอนกลม ทรงกระบอกมีความยาวประมาณ

8-12 เมตร ทําหน าที่เป็นคานงัดยกลําตัวบัง้ไฟชูโดงชี้เอียงไปขางหน าทํามุมประมาณ 30-40 องศากับพื้นดิน โดย

บัง้ไฟจะยื่นไปขางหน ายาวประมาณ 7-8 เมตร ปลายหางดานหน่ึงตัง้อยูบนฐานที่ตัง้บัง้ไฟ

         3. ลูกบัง้ไฟ เป็นลําไมไผที่นํามาประกอบเลาบัง้ไฟโดยมัดรอบลําบัง้ไฟ บัง้ไฟลําหน่ึงจะประกอบดวยลูก

บัง้ไฟประมาณ 8-15 ลูก ขึ้นอยูกับขนาดของบัง้ไฟ เดิมลูกบัง้ไฟมีแปดลูกมีชื่อเรียกเรียงตามลําดับคูขนาดใหญ

ไปหาคูที่มีขนาดเล็กกวาไดแก ลูกโอ ลูกกลาง ลูกนางและลูกกอย ลูกบัง้ไฟชวยใหรูปทรงของบัง้ไฟกลมเรียว

สวยงาม นอกจากน้ีลูกบัง้ไฟยังเป็นพื้นผิวรองรับการเอหรือการตกแตงลวดลายปะติดกระดาษ

         4. ลายบัง้ไฟ ใชลายศิลป ไทย คือ ลายกนก อันเป็นลายพื้นฐานในการลับลายบัง้ไฟ โดยชางจะนิยมใช

กระดาษดังโกทองดานเป็นพื้นและสีเม็ดมะขามเป็นตัวสับลาย เพื่อใหลายเดนชัดในการตกแตงเพื่อใหความสวย

งาม
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         5. ตัวบัง้ไฟ มีลูกโอจะใชลายประจํายาม ลายหน าเทพพนม ลายหน ากาล ลูกเอใชลายประจํายาม กามปู

เปลว และลายหน ากระดาน

         6. กรวยเชิง เป็นลวดลายไทยที่เขียนอยูเชิงยาบที่ประดับพริว้ลงมาจากชวงตัวบัง้ไฟ

         7. ยาบ เป็นผาประดบัใตเลาบัง้ไฟ จะสบัลายใดขึ้นอยูกบัชางบัง้ไฟนัน้ เชน ลายกานขดูลายกานดอกใบเทศ

(dmc.tv, 2556)

การทําบัง้ไฟ

         จากการสมัภาษณ บญุชวย เนตรโสภา (สมัภาษณ, 15 กนัยายน 2564) ไดพดูถงึการทาํบัง้ไฟในสวนตาง ๆ

ใหออกมามีลักษณะที่ถูกตองตรงความตองการ ดังน้ี

อุปกรณ

         1. ดินปะสิวตากใหแหง

         2. ถานตากใหแหง

         3. ทอ PVC 2.5" ยาว 130 เซนติเมตร

         4. หางไมไผ

วิธีทําดินลําตัว

         1. เอาดินปะสิวไปบดแตไมใหละเอียดใชกับตะแกรงเบอร 9 ประมาณ 8 กิโลกรัม

         2. เอาถานไปบดใหละเอยีดละเอยีดเทาไรยิง่ดีตามอตัราสวนดนิปะสวิ 1 กโิลกรมั ใชถาน 2.3 ขดี แตถาใช

ดินปะสิว 8 กิโลกรัม ก็ใหคํานวณเอาเอง

         3. แลวเอาดินปะสิวกับถานที่เตรียมไวมาผสมกันใสน้ําเปลาพอชุมๆผสมใหเขากันที่สุด

วิธีการทําบัง้ไฟดินคอ

         ใหเอาดนิลาํตวัที่ผสมไวมาใหพอดีผสมกบัดนิเหยยีบน้ํา 1:1 ดนิเหยยีบน้ําคอืดนิที่อดัเขาบัง้แลวผาหรอืเจาะ

ออกจากรูนํามาผสมใหเขากันการอัด ตองอัดใหเกิน 300 ขึ้นไปถึง 400 ใหดูที่เข็มไฮดอลิคลําดับแรกใสดินหัว

กอนแลวอัดตอไปเป็นดินคอใชแค 4 สัดสัดละ 2 ขีดมิล พอหมดคอแลวอัดลําตัวยาวตลอดจนเต็ม

การเจาะรู

         อัดแลวทิง้ไว 1 คืนแลวเจาะใช 4 เหล็กคอยาว 20 เซนติเมตรไฟกิน 25 เซนติเมตร ที่เหลือแบงครึ่ง

การทําหาง

         ใชไมไผขนาดเสนผานศนูยกลาง 3 เซนตเิมตรยาว ขอเปลีย่นจาก 300 เป็น 290 เซนตเิมตรหนัก 8 ขดีหาม
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เกิน 8 ขีดครึ่งวัดกึ่งกลางเลื่อนหน า 27 เซนติเมตร ถวงเสมอแลวมัดเขาบัง้ 37 เซนติเมตร (บุญชวย เนตรโสภา

, การสัมภาษณ, 2564)

บทสรุป

         งานประเพณีบญุบัง้ไฟถอืเป็นประเพณีของชาวอสีานไดจดัสบืทอดกนัมาแตโบราณเป็นการขอฝนใหตกตอง

ตามฤดูกาลและใหการเกษตรไดผลอุดมสมบูรณ โดยทัว่ไปชาวอีสานนิยมทําบุญตามความคติคําสัง่สอนของ

โบราณที่ไดถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ซึ่งเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม

ประเพณีตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ทําใหคนอีสานยึดมัน่ในการทําบุญตามจารีตประเพณี ฮีตสิบสอง

คลองสิบสี่ มาเป็นเวลานาน คือทําบุญทุกเดือนในรอบ 1 ปี สําหรับเดือนหก (พฤษภาคม) ฤดูฝนก็จะเริ่มในวัน

เพ็ญเดือนหก ก็เป็นวันวิสาขบูชา ชาวบานจึงทําบุญระลึกถึงพระพุทธเจา พรอมกันนัน้ก็มีประเพณีบุญบัง้ไฟ เป็น

ประเพณีหน่ึงของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว พบวา การจัดงานบุญบัง้ไฟจัดขึ้นเพื่อบํารุงรักษาศิลปะจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่นและการละเลนพื้นบานของคนอีสาน อันดีของทองถิ่นและของคนอีสาน และสงเสริม

และจัดการแขงขันการจุดบัง้ไฟขึ้นสูงซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชนในทองถิ่นกอใหเกิดความรักความ

หวงแหนและความสมัครสมานสามัคคีของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น การจุดบัง้ไฟนัน้เป็นการเสี่ยงทาย ถาบัง้ไฟ

ขึ้นสูงก็ทํานายวาฝนจะตกดี ขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ ประเพณีบุญบัง้ไฟในจังหวัดกําแพงเพชร มีอยูหลายหมู

บาน เพราะมีชาวอีสานอพยพมาอยูในจังหวัดกําแพงเพชรจํานวนมาก ที่มีชื่อเสียงมากคือ ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล

ที่จัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ เพื่อประสานความสามัคคีประชาชนใหรักกัน ทํางานรวมกัน งานบุญบัง้ไฟจึงกลาย

เป็นงานประเพณีสําคัญของชาวกําแพงเพชรอีกงานหน่ึง

 

คําสําคัญ : บุญบัง้ไฟ, ประเพณีบุญบัง้ไฟ, ทุงโพธิ ์ทะเล, บัง้ไฟลาน, ตะไลยักษ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ประเพณีบุญบัง้ไฟ_เทศบาลตําบลนิคม

ทุงโพธิ ์ทะเล_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-05

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=135&code_db=610004&code_type=01
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