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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความสนบัสนุนจากบุคคลจาํนวนมาก ผูว้ิจยัใคร่ขอบพระคุณท่านเหล่าน้ี 

ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.ผาสุก พงษไ์พจิตร รองศาสตราจารย ์ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์ดร.ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์

รองศาสตราจารย ์ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยนต์ ประดิษฐศิลป์ท่ีให้ขอ้เสนอแนะ

ประเด็นศึกษาต่างๆ 

 ใคร่ขอขอบพระคุณท่านพลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ พลตาํรวจเอกเสรีพิสุทธ์ิ เตมียเวช  พลเอกวิชญ ์

เทพหสัดิน ณ อยธุยา พลเรือโทกมล อุณหกะ พลตรีกิตติศกัด์ิ มารมย ์ นายสมชาติ เจริญวชัรวิทย ์ นายทองหล่อ 

เอ่ียมวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีตาํบลหนองไผ่ล้อม จงัหวดันครราชสีมา และนายวิบูลย ์โล่ศรีทอง อุปนายก

สมาคมมา้แข่งอุดรธานีท่ีให้ขอ้มูลสําคญัต่อการวิจยัคร้ังน้ี นอกจากนั้นผูว้ิจยัใคร่ขอขอบคุณ คุณอิสรีย ์ภกัด์ิศรี

แพง ไดอ้าํนวยความสะดวกและประสานในการสัมภาษณ์ 

สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.นวลนอ้ย ตรีรัตน์ คุณศิริพร ยอดกมลศาสตร์ และ

เจา้หน้าท่ีของศูนยศึ์กษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัทุกคนท่ีอาํนวยความ

สะดวกในการวิจยั รวมทั้งนกัวิจยัท่านอ่ืนๆ ในโครงการท่ีให้คาํแนะนาํและเสนอแนะประเด็นต่างๆ แก่ผูว้ิจยั

ดว้ยกลัยาณมิตรมาโดยตลอด   
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคญัและประเด็นศึกษา 
 

การแข่งมา้ในประเทศไทยถือกาํเนิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงมีการจดัการแข่งขนัเร่ือยมาอยา่งต่อเน่ือง

มาจนกระทัง่ปัจจุบนัทั้งในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค  เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ อุดรธานี 

นครราชสีมา ร้อยเอ็ดและขอนแก่น  เป็นต้น ส่วนการพนันในธุรกิจแข่งม้านั้นถือเป็นการพนันประเภทท่ี

สามารถเล่นพนันได้ตามพระราชบัญญติัการพนัน พ.ศ.2478  ต่อจาก การเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล  

นอกจากเกมพนนั 2 ประเภทน้ีแลว้ การเล่นการพนนัถือเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ขอ้จาํกดัน้ี จึงมีปมประเด็นท่ีควร

ศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการจดัการให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

การดาํเนินการแข่งมา้ในประเทศไทยของทุกสนามมา้ ประกอบดว้ย คณะบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

นายกสมาคมแข่งมา้ให้เป็นผูก้าํกบัดูแล เพื่อให้การแข่งมา้ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  บุคคลท่ีนายกสมาคม

แข่งมา้แต่งตั้ง มีดงัน้ี  

1. กรรมการอาํนวยการแข่งม้า โดยมีนายกสมาคมเป็นประธาน และคณะบุคคลจาํนวนหน่ึง ท่ีมี

ตาํแหน่งเป็นกรรมการสมาคมแข่งมา้หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ  

2. กรรมการแข่งม้า หมายถึง บุคคลท่ีนายกสมาคมแข่งม้า แต่งตั้ งข้ึนเพื่อควบคุมการแข่งขันใน

สนามแข่งมา้ ทั้งน้ีกรรมการแข่งมา้แบ่งออกเป็นหลายประเภท เพื่อปฏิบติังานในหน้าท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการ

ตดัสิน กรรมการต่อนํ้ าหนัก กรรมการชั่งนํ้ าหนัก  กรรมการนายสนาม  กรรมการวดัม้า กรรมการจบัเวลา  

กรรมการสนามเดินวน  กรรมการแพทยป์ระจาํสนาม กรรมการสัตวแพทยป์ระจาํสนาม  กรรมการปล่อยมา้ 

นอกจากนั้นอาจจะมีท่ีปรึกษากรรมการแข่งมา้ อีกก่ีคนก็ได ้ท่ีนายกสมาคมแต่งตั้ง ตามท่ีจะเห็นสมควร  

3. นายกสมาคมแข่งมา้ มีอาํนาจประกาศใช้กฎ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ระเบียบ ประกาศหลกัการใดๆ แกไ้ข 

เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิก กฎ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ระเบียบ ประกาศหลกัการใดๆ ท่ีใชอ้ยูห่รือจะออกใชต่้อไป

ทั้งหมด หรือเพิ่มบางส่วน ตามความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่การแข่งมา้ และมีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอน และ

กาํหนดจาํนวนกรรมการแข่งมา้ และกรรมการ อ่ืนๆ สาํหรับปีการแข่งมา้ทุกปี 

นอกจากนั้น ยงัมีอาํนาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต การรับจดทะเบียนเจา้ของคอก ผูแ้ทนเจา้ของ

คอก ผูฝึ้กซอ้ม มา้ ผูข่ี้ และผูจู้งมา้ปล่อย รวมทั้งมีอาํนาจในการจดัระเบียบ กาํหนดการแข่งมา้ กาํหนดวนัแข่งมา้ 
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กาํหนดค่าธรรมเนียม การลง ช่ือม้าเข้าแข่ง กาํหนดวนัคดัเลือกม้าออก กาํหนดเงินรางวลัค่าฝีเท้าม้า และ

ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

ส่วนแข่งมา้ มี 3 ประเภท คือ 1) มา้เทศ ไดแ้ก่ มา้ท่ีเคยวิง่แข่งในสนามแข่งต่างประเทศมาแลว้ 2) มา้ไทย 

ไดแ้ก่ มา้ท่ีเกิดในประเทศไทย และ 3) ลูกมา้ใหม่ หมายถึง ลูกมา้ท่ีเกิดในประเทศ ระเบียบมีดงัน้ี 

• การจดัใหมี้เท่ียวแข่งสาํหรับมา้ทั้ง 3 ประเภทนั้น สมาคมฯไดมี้ประกาศกาํหนดระเบียบการวา่ มา้

ประเภทใดหรือลูกมา้จะลงแข่งคร้ังแรกในชั้นใดไวแ้ลว้   

• มา้ทุกประเภทตอ้งมีช่ือ การขอตั้งช่ือมา้ ตอ้งยืน่คาํขอต่อกรรมการวดันํ้าหนกั หรือนายทะเบียนใน

วนัวดัมา้  

• ช่ือมา้ท่ีจะขอตั้งตอ้งไม่ซํ้ าหรือคลา้ยคลึงกนักบัมา้อ่ืนท่ียงัวิง่แข่งอยู ่และตอ้งไม่เป็นช่ือท่ีน่ารังเกียจ 

หรือเป็นช่ือท่ีมุ่ง โฆษณาสินคา้มา้ตวัเดียวจะมีช่ือเกิน 1 ช่ือไม่ได ้หา้มตั้งช่ือมา้ท่ีมีอกัษรเกินกวา่ 5 

พยางค ์กรณีช่ือมา้ท่ีขอตั้ง หากซํ้ ากบัมา้เก่าท่ี ไม่ไดว้ิง่แข่งแลว้ จะตอ้งมีเลขกาํกบัช่ือดว้ย  

• เม่ือคณะกรรมการเห็นสมควร อาจสั่งให้เจา้ของคอกเปล่ียนช่ือมา้ตวัหน่ึงตวัใดก็ไดถ้า้เจา้ของคอก

ไม่ยอมเปล่ียน คณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้อาจสั่งไม่รับการลงช่ือมา้นั้นเขา้แข่งก็ได ้ 

• มา้ท่ีจดทะเบียนแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนช่ือ หรือยา้ยคอกจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามขอ้บงัคบัของ

สมาคมการลงช่ือมา้ท่ีเปล่ียนช่ือใหม่ในเอกสารใดๆ จะตอ้งลงช่ือเก่า และช่ือใหม่กาํกบัดว้ย มี

กาํหนดเวลา 4 วนันบัแต่วนัเปล่ียนช่ือ  

• มา้ท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ ตาย หรือ ปลดจากการวิง่แข่ง เจา้ของคอกจะตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ 

เพื่อถอนช่ือออกจากทะเบียน 

เก่ียวกบัสถานการณ์และแนวโนม้การแข่งมา้ในประเทศไทยนั้น พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ ในฐานะ

เลขาธิการคณะกรรมการอาํนวยการกิตติมศกัด์ิของราชตฤณมยัสมาคม กล่าวไวด้งัน้ี 

“เงินหมุนเวยีนในสนามแข่งมา้ปัจจุบนัน้ีลดตํ่าลงไปเร่ือยๆ ส่วนหน่ึง เป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจ ส่วนท่ี

สอง ถูกธุรกิจการพนนัประเภทอ่ืนแยง่ลูกคา้ไป เช่น สลากกินแบ่ง หวยใตดิ้น และฟุตบอล ทาํให้จาํนวนผูเ้ขา้ชม

ลดตํ่าลงไป จึงทาํให้มีผูเ้ขา้ชมเขา้สนามลดน้อยลงมากเหลือเพียงแค่ 9,000 คนเศษแต่เดิมมีผูช้มเขา้สนามไม่ตํ่า

กวา่หม่ืนคน ซ่ึงปกติแลว้วนัเสาร์จะเป็นวนัแข่งของสนามมา้ทัว่ประเทศ ยกเวน้วนัพระหรือวนัสาํคญั”  

“ในอนาคตการแข่งมา้ในประเทศไทยมีแนวโน้มตํ่าลง เน่ืองจากคนนิยมเล่นพนันกีฬาชนิดอ่ืนแทน 

อยา่งของต่างประเทศเขามีการถ่ายทอดสดการแข่งมา้ทางโทรทศัน์ ถา้บา้นเรามีจะดีมาก แต่กฎหมายยงัเขา้ไปไม่

ถึง เช่น ฮ่องกง มาเก๊า และสิงคโปร์ ถ้าจ๊อกก้ีโกงการแข่งขันเขาติดคุกทันที แต่บ้านเราไม่มี มีเพียงแต่

คณะกรรมการหา้มไม่ใหจ้อ๊กก้ีคนน้ีข่ีมา้ก่ีวนัเท่านั้นเองจริงๆ” 
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“ทุกวนัน้ีเราก็พยายามจดัการแข่งขนัใหก้บัมูลนิธิต่างๆ ไม่วา่จะเป็นมูลนิธิของพระบรมวงศานุวงศ ์หรือ

มูลนิธิท่ีทาํประโยชน์ต่างๆ อยา่ง มูลนิธิคนพิการ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เป็นการแข่งมา้เพื่อการกุศลแลว้

เอารายไดม้อบให้แก่มูลนิธิไปสนามมา้ไม่ใช่ท่ีท่ีเลวร้าย ท่านสามารถมาพกัผอ่นได ้น่าจะเป็นแหล่งบนัเทิงดว้ย

ซํ้ าไป เพราะไม่มีใครท่ีจะสามารถบงัคบัท่านได้ว่าท่านมาท่านจะต้องมาเล่นม้า มาแทงม้า ท่านมาหาของ

รับประทาน พาพรรคพวกมาพกัผอ่นหยอ่นใจ มานัง่ดูมา้วิ่ง บางคนชอบความเร็วก็มาได ้เหมือนการท่ีเราชอบดู

รถแข่ง แต่ไม่จาํเป็นตอ้งแทงพนนั ก็ใหดู้เป็นกีฬาไป ถา้จะเล่นก็ให้เล่นเป็นกีฬา อยา่เล่นเป็นการพนนั แต่เล่นให้

พอสมควรแก่ฐานะ ก็จะสร้างความสนุกต่ืนเตน้ใหแ้ก่ตวัเอง” 
 

จากภาพโดยรวมท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สะทอ้นไดว้า่ ประการแรก การพนนักบัโครงสร้างธุรกิจแข่งมา้มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงสถาบนัและระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัตน้นํ้ าไป

จนถึงปลายนํ้ า ประการท่ีสอง การพนนัแข่งมา้เป็นการพนนัประเภทท่ีรัฐอนุญาตให้สามารถทายผลแข่งขนัได ้

และ ประการท่ีสาม การพนนัแข่งมา้มีคนศึกษานอ้ยมาก ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยให้เกิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการ

พนนัแข่งมา้ในประเทศไทยไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1.เพื่อศึกษาพฒันาการของการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย  

2.เพื่อศึกษาการปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย 

3. เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ด้านเนือ้หา  

1.ประเด็นเก่ียวกบัพฒันาการของการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยนั้น ผูว้ิจยัจะศึกษาครอบคลุมถึงการ

กาํเนิดการพนนัแข่งมา้ในประเทศตะวนัตก การเขา้มาสู่ประเทศไทย การเติบใหญ่ และการดาํรงอยูภ่ายใตส้ภาวะ

ถดถอย 

2. ประเด็นเก่ียวกบัการปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยนั้น ผูว้ิจยั

จะศึกษาเพื่อช้ีใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหวา่งการดาํรงอยูข่องกลุ่มผูมี้อิทธิพลกบัการถดถอยของการพนนัแข่งมา้

ในประเทศไทยนั้น กลุ่มท่ีเคยมีอิทธิพลในธุรกิจการพนนัประเภทน้ีเคล่ือนยา้ยไปไหน อยา่งไร 
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ด้านพืน้ที ่

ผูว้จิยัจะใหค้วามสาํคญัต่อกรณีศึกษาราชตฤณมยัสมาคมฯ มากกวา่ราชกรีฑาสโมสร และสนามแข่งมา้

จงัหวดัอุดรธานี เน่ืองจากราชตฤณมยัสมาคมฯ เป็นศูนยก์ลางอาํนาจของการจดัการแข่งมา้ในประเทศไทย  ทั้ง

ในแง่จาํนวนสมาชิกสมาคม จาํนวนคนเขา้สนาม รายได้ และเงินรางวลั ดงันั้น ผูว้ิจยัคงจะให้นํ้ าหนักในการ

วเิคราะห์และอภิปรายเชิงลึกมากกวา่ 2 สนามนั้น  

 

1.4 คาํถามหลกัของการวจิัย 
 

การพนันถือเป็นกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายสําหรับประเทศไทย รัฐไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนนั สําหรับ

กรณีสนามแข่งมา้จดัเป็นกิจการเส่ียงโชค โดยรัฐอนุญาตให้เล่นไดแ้ต่ตอ้งการควบคุมการเล่นการพนนัแข่งมา้ 

รัฐจึงจดัเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีอ่ืนๆ ทาํให้ค่าบริการสนามแข่งมา้สูงข้ึน และส่งผลให้ปริมาณการใช้

บริการสนามแข่งมา้และการพนนัแข่งมา้ลดลง  คาํถามสําคญัคือ สนามแข่งมา้มีการปรับตวัอย่างไร การพนนั

แข่งมา้มีแนวโนม้อยา่งไร เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัใครบา้ง?  
 

1.5 นิยามศัพท์สําคญัในงานวจิัย 
 

สนามแข่งม้า หมายถึง สนามแข่งมา้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการดา้นบริการบนัเทิงหรือพกัผอ่นหยอ่น

ใจ ผูป้ระกอบกิจการสนามแข่งมา้หารายไดจ้ากการจดัแข่งมา้ โดยรายไดห้ลกัของบริการสนามแข่งมา้ไดจ้ากการ

ขายบตัรค่าผา่นประตูเขา้ชมการแข่งมา้ และรับแทงพนนัมา้ มา้แทงท่ีชนะอนัดบั 1 เรียกวา่ “มา้ชนะ” (วินโต๊ด) 

และมา้แทงท่ีชนะอนัดบัรองลงไป ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 2 และ 3 เรียกวา่ “มา้รอง” (เปล๊สโตด๊)0

1 

สนามแข่งม้าในกรุงเทพมหานคร หมายถึง สนามราชกรีฑาสโมสร หรือสนามฝร่ัง และสนามราช

ตฤณมยัสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์สนามมา้นางเล้ิง 

 สนามแข่งม้าต่างจังหวัด หมายถึง สนามแข่งมา้นครราชสีมา สนามแข่งมา้อุดรธานี  สนามแข่งม้า

ขอนแก่น สนามแข่งมา้มหาสารคาม สนามแข่งมา้ร้อยเอด็ และสนามแข่งมา้เชียงใหม่  

การพนันแข่งม้าที่ถูกกฎหมาย  หมายถึง การซ้ือตัว๋มา้ในสนามแข่งตามท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนั

กาํหนด เช่น ตัว๋ควบแบบหลายเบอร์บนตัว๋ใบเดียว (Quinnella) และการซ้ือตัว๋มา้ควบแบบสามตวัตรง (Trifecta) 

ตั๋วแบบควบสลบั (Quinnella Box) หมายถึง แบบน้ีผูซ้ื้อมีมา้ตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป และตอ้งการซ้ือทุกเบอร์

ของมา้จาํนวนน้ีในราคาเท่ากนั 

                                                 
1
 http://www.excise.go.th/index.php?id=132  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556. 

http://www.excise.go.th/index.php?id=132%20%20เข้าถึง
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ตั๋วแบบควบสลบัตัวเต็ง (Quinnella Banker) หมายถึง ผูซ้ื้อมีมา้ตวัหน่ึงเป็นตวัเตง็ และมีมา้ตั้งแต่สอง

ตวัข้ึนไปเป็นตวัตามและตอ้งการซ้ือทุกเบอร์ในราคาเท่าๆ กนั 

ตั๋วแบบควบสลบัฟิวส์ (Quinnella Field) หมายถึง ผูซ้ื้อมีมา้ตวัหน่ึงเป็นตวัเตง็ และมีมา้ตวัท่ีเหลือ

ทั้งหมดเป็นตวัตามในราคาเท่าๆ กนั 

 

1.6 วธีิการศึกษา จัดเกบ็ข้อมูล และโครงสร้างรายงาน 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะดาํเนินการวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) ดงัน้ี  

1.วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากบทความ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศ 

ไดแ้ก่ ชูชีพ อินทร (2540) ศุภชยั วิจิตรเจริญ (2541) วิทวสั แกว้ประสิทธ์ิ (2548) และชาชาติ บุญดี (2551) งาน

ศึกษาท่ีกล่าวมาน้ีส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล

เพื่อนาํมาวเิคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจการเล่นการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยทั้งกรณีสนามกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดั ซ่ึงก็ไดผ้ลการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนัแต่อยา่งใด เช่น กลุ่มผูเ้ล่นพนนัแข่งมา้เป็นขาประจาํ ตอ้งการ

พกัผ่อนสังสรรค์กบัเพื่อนฝูง และการพนนัแข่งมา้ควรให้มีการควบคุมดูแล เป็นตน้ ส่วนเอกสารต่างประเทศ

ไดแ้ก่  International Federation of  Horseracing Authorities (2012), The National Horseracing Authority of 

Southern Africa ( 2012), The Emirates Racing Authority (2012), Great Britain Racing Fact Book (2011/2012), 

Indecon International Economic Consultants (2012), Australian Racing Fact Book (2011), เอกสารส่วนหลงัน้ี

จะเป็นรายงานผลการปฏิบติังานในรอบหน่ึงปีท่ีผ่านมาขององค์การหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับแข่งม้าท่ี

สาํคญัๆ ของโลก ซ่ึงประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่มองวา่ แข่งมา้เป็นการกีฬา โดยรัฐอนุญาตให้มีการเล่นพนนัแข่ง

มา้ได ้

2.วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants) ไดแ้ก่ พลเอก

บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ  พลตาํรวจเอกสรีพิสุทธ์ิ เตมียเวช      พลเรือโทกมล อุณหกะ พลตรีกิตติศกัด์ิ มารมย ์  

นายสมชาติ เจริญวชัรวทิย ์ นายทองหล่อ เอ่ียมวงศ ์อดีตนายกเทศมนตรีหนองไผล่อ้ม จงัหวดันครราชสีมา และ

นายวิบูลย ์โล่ศรีทอง อุปนายกสมาคมมา้แข่งอุดรธานี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์โดยตรงจากกิจกรรมแข่ง

มา้ในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนัจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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สาํหรับคาํถามวจิยัท่ีใชใ้นการจดัเก็บจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญันั้นมีตามกรอบต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจัดเกบ็ข้อมูลภาคสนาม ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร 2 สนาม คือ สนาม

ราชตฤณมยัสมาคม และสนามราชกรีฑาสโมสร ส่วนภูมิภาค คือ สนามแข่งมา้อุดรธานี อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก

สนามราชตฤณมยัสมาคมเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของการจดัการแข่งมา้ในประเทศไทย ทั้งในแง่จาํนวนคนเขา้

สนาม รายได ้และเงินรางวลั ดงันั้นผูว้ิจยัคงจะให้นํ้ าหนกัในการวิเคราะห์และอภิปรายเชิงลึกมากกวา่ 2 สนาม

นั้น  

เม่ือผูว้ิจยัไดจ้ากขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 นาํมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามประเด็นเน้ือหาท่ีศึกษาโดย

กาํหนดโครงสร้างการเสนอรายงานวจิยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี  

โครงสร้างคําถามการวจัิย 
 

1.ประเดน็พฒันาการแข่งม้าในประเทศไทย  

• พฒันาการแข่งมา้ในประเทศไทย  การกาํเนิดแข่งมา้ในประเทศตะวนัตก  

• การเขา้มาสู่ประเทศไทย การเติบใหญ่ และการดาํรงอยูอ่ยา่งไร 

• โครงสร้างการบริหารจดัการแข่งมา้ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั) 

• ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัท่ีใชใ้นสนามแข่งมา้ (กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั) 

• แข่งมา้ เป็นการพนนัหรือไม่ เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 

2.ประเดน็การปรับตวัของกลุ่มผู้มอีทิธิทีเ่กีย่วข้องกบัการพนันแข่งม้าในประเทศไทย 

• แข่งมา้ เก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพลหรือไม่  

• ผูมี้อิทธิพลเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้อยา่งไร 

• ความเช่ือมโยงระหวา่งการดาํรงอยูข่องกลุ่มผูมี้อิทธิพลกบัการถดถอยการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย 

• บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแข่งมา้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ-การเมืองไทยอยา่งไร 

• แข่งมา้ในประเทศไทย ควรปรับตวัอยา่งไร 
 

3. ประเดน็เกีย่วกบัการเสนอแนวทางและมาตรการทีเ่หมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

• ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• มาตรการทางกฎหมาย 

• มาตรการท่ีไม่ใช่กฎหมาย 
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ส่วนแรก กล่าวถึง ความสําคญัและประเด็นศึกษา วตัถุประสงค์ คาํถามสําคญัของการวิจยั ขอบเขต

การศึกษา นิยามศพัท ์วธีิการศึกษา และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ส่วนท่ีสอง กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีและกรอบการวเิคราะห์  

ส่วนท่ีสาม  บริบทการแข่งมา้ในต่างประเทศ จุดเร่ิมต้นถึงปัจจุบนั แนวโน้มการพนันแข่งม้าใน

ต่างประเทศ กล่าวถึง การกาํเนิดการพนนัแข่งมา้ในประเทศตะวนัตกและสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงดาํรงอยู่

ภายใตส้ภาวะถดถอย 

ส่วนท่ีส่ี  บริบทการแข่งมา้ในประเทศไทย จุดเร่ิมตน้ถึงปัจจุบนัตามดว้ย การพนนัแข่งมา้ในประเทศ

ไทย กล่าวถึง บริบทความเป็นมา โครงสร้างองคก์ารและการบริหารจดัการสนามแข่งมา้ในกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั รวมทั้งกล่าวถึง กลุ่มผูมี้อิทธิพลกบัการดาํรงอยู ่และปรับเปล่ียนบทบาทในธุรกิจการพนนัประเภทน้ี

เคล่ือนยา้ยไปไหน อยา่งไร 

ส่วนท่ีหา้ สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.ทาํใหท้ราบถึงพฒันาการของการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

2.ทาํใหท้ราบถึงการปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย 

3.ไดแ้นวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมต่อภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่2  

การแนวคดิทฤษฎแีละกรอบการวเิคราะห์ 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้จิยัจะใชส้องแนวคิดทฤษฎีมาอธิบาย ประกอบดว้ย แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพนนั และแนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบพวกพอ้ง 
 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการพนัน 

 จากการประมวลแนวทางการศึกษาเก่ียวกบัการพนนัท่ีผา่นมาสรุปไดเ้ป็นส่ีแนวทางดงัน้ี  

แนวทางแรก  ศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยใช้กรอบเศรษฐกิจนอกกฎหมายเป็นหลกัใน

การศึกษา (Illegal economy approach) การศึกษาแนวน้ีจะมองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจกบัการเมือง

เป็นปัจจยัหลกัในการอธิบายปัญหา โดยมองวา่ การพนนัไม่มีกฎหมายรับรองให้ดาํเนินการซ่ึงเป็นกิจกรรมของ

เศรษฐกิจใตดิ้นประเภทหน่ึง เช่น การศึกษาของผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ และ 

กนกศกัด์ิ แกว้เทพ 1

2 ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์และนวลนอ้ย ตรีรัตน์ 3  สังศิต พิริยะรังสรรคแ์ละ

คณะ3

4  และสังศิต พิริยะรังสรรค ์4

5 และจากการศึกษาของสังศิต ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาบ่อนในไทย ไดแ้ก่ 

ตอ้งปฏิรูประบบขา้ราชการตาํรวจให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งทาํประชาพิจารณ์เพื่อให้มีการเปิด

บ่อนหรือคาสิโนแบบเสรี โดยตอ้งเลือกพื้นท่ีให้เหมาะสมและออกกฎหมายควบคุมอย่างเขม้งวด ตั้งแต่การ

ประมูล การสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนรวมถึงผูมี้รายไดน้อ้ยเขา้ไปใชบ้ริการ การป้องกนั

การฟอกเงินของนกัธุรกิจและนกัการเมือง ตลอดจนการชดเชยความรับผิดชอบทางสังคม โดยตอ้งกาํหนด

เปอร์เซ็นตจ์ากรายไดท่ี้ชดัเจนเพื่อนาํมาพฒันาและชดเชยสังคม ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคญัเก่ียวกบัเศรษฐกิจ

ใตดิ้นโดยยอ่ดงัน้ี 

                                                 
2 ผาสุก พงษไ์พจิตร สงัศิต พิริยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ และกนกศกัด์ิ แกว้เทพ (2542).อุตสาหกรรมการพนัน :ไทย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. โครงการเมธีวจิยัอาวโุส สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั.  
3 ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์และนวลนอ้ย ตรีรัตน์ (2543).หวย ซ่อง บ่อน และยาบ้า :เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับ

นโยบายสาธารณะในประเทศไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั.  
4 สงัศิต พิริยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ ยงยทุธ ไชยพงศ ์และคณะ (2546). เศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิงนโยบาย. สาํนกังาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลและศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
5 สงัศิต พิริยะรังสรรค ์(2548). ตาํรวจ ผู้มีอิทธิพล และเศรษฐกิจมืด. สาํนกัพิมพร่์วมดว้ยช่วยกนั :กรุงเทพฯ. 
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คาํวา่ “เศรษฐกิจใตดิ้น” 

มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์การศึกษาของนกัวิชาการ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจเงา (Shadow 

Economy) เศรษฐกิจไม่เป็นทางการ (Informal Economy) เศรษฐกิจซ่อนเร้น (Hidden Economy) เศรษฐกิจ

คู่ขนาน (Parallel economy) เศรษฐกิจมืด (Black Economy) เศรษฐกิจเงินสด (Cash Economy) เศรษฐกิจจดั

ระเบียบตนเอง (Self-regulated Economy) เศรษฐกิจบริการตนเอง (Self-service Economy) เศรษฐกิจผิด

กฎหมาย (Illegal Economy) และเศรษฐกิจท่ีสอง (Second Economy) ฯลฯ 

ความหมายของเศรษฐกิจใตดิ้น 

เศรษฐกิจใตดิ้น หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่ไดถู้กบนัทึกไวใ้นบญัชีประชาชาติ เป็นกิจกรรมท่ี

ไม่มีการเสียภาษี และกฎหมายไม่ใหก้ารรองรับ 

ประเภทของเศรษฐกิจใตดิ้น 

แบ่งออกได ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1.ธุรกิจผดิกฎหมาย เช่น การคา้ยาเสพติด การคา้บุหร่ีปลอม และ การคา้มนุษย ์

2.การหลีกเล่ียงภาษีต่างๆ ของหน่วยธุรกิจ เช่น การตกแต่งงบการเงิน 

3.การคอร์รัปชัน่ของหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง 

4.เศรษฐกิจนอกระบบ เช่น มอเตอร์ไซด ์รับจา้ง หาบเร่แผงลอย  กลุ่มออมทรัพย ์

5.กิจกรรมในครัวเรือน เช่น การเล้ียงดูบุตร คนชรา และการ  ทาํงานบา้น 

สาเหตุของการเกิดเศรษฐกิจใตดิ้น มี 5 ประการดงัน้ี  

 1. การจดัภาษีอากร   ถา้รัฐบาลจดัเก็บภาษีในอตัราสูงหรือไม่เป็นธรรม จะทาํให้ผูป้ระกอบการหรือ

ประชาชนพยายามหลีกเล่ียงภาษี 

2. ระเบียบกฎเกณฑ ์หากราชการมีระเบียบขั้นตอนจาํนวนมาก จะทาํใหเ้กิดความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง 

3.ขอ้หา้มตามกฎหมาย  ธุรกิจบางประเภท เป็นธุรกิจผกูขาด หา้มมีการผลิตแข่ง 

4.อาํนาจหน้าท่ี  การดําเนินการธุรกิจบางอย่างผูป้ระกอบการจาํต้องขออนุมัติจากทางการในรูป

ใบอนุญาต สิทธิบตัร สัมปทานและการประมูล 

5.ตลาดขาดเสถียรภาพ  เน่ืองจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่สามารถควบคุม

ได ้ 

ขนาดเศรษฐกิจใตดิ้นของประเทศต่างๆ 

1.ประเทศกาํลงัพฒันา 
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   -ไนจีเรีย    ร้อยละ 77 ของ GDP 

   -ไทย     ร้อยละ 70 ของ GDP 

   -อียปิต ์   ร้อยละ 69 ของ GDP 

   -โบลิเวยี  ร้อยละ 67 ของ GDP 

  2.ประเทศยโุรปตะวนัออก 

    -จอร์เจีย   ร้อยละ 64 ของ GDP 

    -รัสเซีย     ร้อยละ 44 ของ GDP 

   -บลักาเรีย  ร้อยละ 34 ของ GDP 

ตารางที ่2.1 ประมาณขนาดเศรษฐกจิใต้ดินในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางที่สอง ศึกษาโครงสร้างของระบบการพนนั (Structural - centered - approach) โดยเนน้ศึกษา

โครงสร้างองคก์ารในฐานะเป็นผูผ้ลิต (Supply) สินคา้และบริการ เช่น สํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล บ่อนการ

พนนัต่างๆ รวมทั้งไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูเ้ล่น (Behavior) และความตอ้งการเล่น (Demand) การพนนัของ

คนไทย ตลอดจนกล่าวถึงผลกระทบจากการพนนัต่อสังคม เช่น การศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค ์และคณะ 5

6 

                                                 
6
สงัศิต พิริยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ ยงยทุธ ไชยพงศ ์และคณะ (2546).อา้งแลว้. 

หน่วย :พันล้านบาท

2549 2550 2551

1. งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 1,360 1,566 1,660

2. เศรษฐกิจในระบบ 

   มูลค่าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP) 7,841 8,493 9,105

3. เศรษฐกิจใต้ดินมีขนาดประมาณ 70%ของ GDP* 5,489 5,945 6,374

    เศรษฐกิจใต้ดินผิดกฎหมาย (16-18% ของ GDP)** 1,255-1,411 1,359-1,529 1,457-1,639

    เศรษฐกิจใต้ดินไม่ผิดกฎหมาย (54-52% ของ GDP) 4,234-4,078 4,586-4,416 4,917-4,735

4. สัดส่วนของเศรษฐกิจใต้ดินต่องบประมาณแผ่นดิน (เท่า) 4.02 3.80 3.84

*  ประมาณการณ์โดย Friedrich Schneider and Dominik Enste (2000)

** ประมาณการณ์โดยผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2543)

ที่มา :ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน จากสํานักงบประมาณ;ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP) จากสภาพัฒน์ฯ

เปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจในระบบ//เศรษฐกิจใต้ดินของไทย
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หรือการสาํรวจของเสาวนีย ์ไทยรุ่งเรืองและคณะ6

7 และการสาํรวจของศูนยว์จิยัธรรมาภิบาล มหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม ร่วมกบัฝ่ายวจิยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยและศูนยว์จิยัเอแบค มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั7

8  

 การศึกษาทั้งสองลกัษณะน้ีจะใหภ้าพกวา้งมองทั้งระบบในแง่ของการบริหารจดัการธุรกิจการพนนัใน

ประเทศไทยโดยมุ่งอธิบายดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของการพนนั รวมทั้งประเด็นเก่ียวกบันโยบายสาธารณะเพื่อ

นาํไปสู่การควบคุมและการจดัการธุรกิจการพนนัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมีธรรมาภิบาลในการจดัการ

สาํหรับประเทศไทย นัน่แสดงวา่การศึกษาท่ีผา่นยงัไม่ไดพ้ิจารณาประเด็นในเชิงบริบทจากสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย ซ่ึงบริบทการพนนัของโลกในสถานการณ์ปัจจุบนั ไดถู้กเช่ือมเขา้กบั

ระบบสารสนเทศ ในรูป  “ การพนนัออนไลน์ ”ซ่ึงมีรูปแบบเกมการเล่นหลากหลายประเภท ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโต

สูงมากในช่วงเกือบคร่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา การพนันออนไลน์อาจแปลงร่าง ผ่านเวป็ไซค์ ๆ อาจส่งผ่านอีเมล ์

เฟซบุค๊ ทวติเตอร์ และอ่ืนๆ อีกดว้ย นอกจากน้ีเป็นผลมาจากนวตักรรมของผูป้ระกอบการในการพฒันาเกมการ

พนนัต่างๆ ใหส้ามารถเขา้กบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ได ้   และอีกประการหน่ึง เป็นความพยายาม

ของรัฐในหลาย ๆ ประเทศท่ีไดพ้ยายามแปลงร่างให้บ่อนการพนนัแบบดั้งเดิมให้มีสภาพเป็นแหล่งสันทนาการ 

ศูนยก์ารคา้ และรีสอร์ท เช่น โครงการมารีน่าเบย ์ และโครงการซันโตซ่า ของประเทศสิงคโปร์  ได้สร้าง

ภาพลักษณ์ให้การพนันเป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงของหลายๆ กิจกรรมสําหรับการท่องเท่ียวและบนัเทิง เช่น 

โรงแรม ศูนยก์ารคา้ แหล่งท่องเท่ียว ศูนยว์ฒันธรรม และแหล่งบนัเทิงต่างๆ อยา่งครบวงจรไปแลว้ 

แนวทางที่สาม  ศึกษาโดยนกักฎหมาย  (Lawyers –centered approach) ศึกษาแนวน้ีจะมองวา่ การพนนั

เป็นส่ิงท่ีไม่ดีจริง รัฐจะตอ้งดาํเนินการควบคุมและจดัการภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเขม้งวด ดงันั้นควรมี

การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทยให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั เช่น การศึกษา

ของวีรพงษ ์บุญโญภาส 8

9 และนนัทวฒัน์ บรมานนัท์ 9

10 ลกัษณะเด่นของการศึกษาแนวน้ี โดยมองผ่านมิติทาง

กฎหมายเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทยท่ีมีอยู่น้ีมีความเหมาะสมสามารถเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ ใน

ปัจจุบนัไดห้รือไม่ 

                                                 
7 เสาวนีย ์ไทยรุ่งเรืองและคณะ (2549). หวยใต้ดิน –หวยบนดิน : พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

8
 ศูนยว์ิจัยธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ร่วมกับฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและศูนยว์ิจัยเอแบค 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (2550). โครงการสาํรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกับการพนันในสังคมไทยในปี 

2550.คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาปัญหาการจาํหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว (สลากกินรวบ). สภานิติบญัญติั

แห่งชาติ. 
9 วรีพงษ ์บุญโญภาส (2540). วิเคราะห์พระราชบัญญติัการพนัน พทุธศักราช 2478 กับมาตราท่ีควรพิจารณา. วารสารกฎหมาย ปี

ท่ี 17 ฉบบัท่ี 1 มกราคม 2540 หนา้ 96-97.  
10 นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ (2554). กฎหมายเก่ียวกับการพนันในประเทศไทย. ร่างรายงานการศึกษาเร่ืองสถานการณ์ พฤติกรรม

และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย.  
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แนวทางทีส่ี่ การศึกษาน้ีมองวา่การพนนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีผิดศีลธรรมเป็นหลกัในการศึกษา  (Moralistic ––

centered approach) ศึกษาแนวน้ีจะมองวา่ การพนนัเป็นส่ิงท่ีไม่ดีสําหรับสังคมไทยซ่ึงมีพื้นฐานเป็นสังคมชาว

พุทธ เช่น การศึกษาของพระมหาวีระชยั ชยวีโร 1 0

11 ลกัษณะเด่นของการศึกษาแนวน้ีตอ้งการช้ีว่า เน่ืองจาก

สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธจะต้องการตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ลุ่มหลงอยู่กบัอบายมุข ส่ิงเสพติด หรือ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนั และควรประกอบสัมมาอาชีวะอยา่งสุจริต  
 

2.1.2 แนวคิดระบบพวกพ้อง (Cronyism) 
 

 นยัของ “ระบบพวกพอ้ง (Cronyism)” ระบบพวกพอ้งเป็นคาํท่ีใชม้าอยา่งชา้ท่ีสุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 

มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกโบราณจากคาํวา่ “Khronios” มีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Long - Standing”  

ซ่ึงหมายถึง เพื่อนผูใ้กลชิ้ดสนิทสนมกนัมานาน จนคาํๆ น้ีถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายในแวดวงทางการเมืองในปี ค.ศ. 

1946 เม่ือหนงัสือพิมพว์อชิงตนัไดเ้ขียนวา่ “ประธานาธิบดีโรสเวลท ์ของสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งคนใกลชิ้ดกบัตน

มาดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ส่วนตวั โดยท่ีไม่แน่ใจว่าเขาจะมีความสามารถและ

เหมาะสมกบัตาํแหน่งนั้นหรือไม่” ในสมยัต่อมาประธานาธิบดีทรูแมนไดแ้ต่งตั้งเพื่อนๆ เขา้ทาํงานโดยไม่

คาํนึงถึงความสามารถของคนเหล่านั้นเช่นกนั11

12  
 

 จากนัยดงักล่าว แสดงว่าระบบพวกพอ้งเป็นการพึ่ งพาซ่ึงกันและกนั มีลักษณะความสัมพนัธ์เป็น

โครงสร้าง เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาอาํนาจ การใหก้ารช่วยเหลือเพื่อให้ตนบรรลุเป้าหมาย หรือเรียกวา่ “กลุ่มคน

วงในหรือก๊ก (Clique)” นอกจากน้ีระบบพวกพอ้งยงัมีลกัษณะพลวตั (Dynamic) หมายถึง ความสัมพนัธ์อาจ

เปล่ียนแปลงจากกลุ่มหน่ึงไปเป็นอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ และความสัมพนัธ์จะข้ึนอยู่กับ

ผลตอบแทน ถ้าผลตอบแทนมากระบบก็ยงัคงอยู่ต่อไปและมีโอกาสท่ีจะขยายให้ใหญ่โตข้ึนได้ด้วย หาก

ผลตอบแทนมีตํ่า ระบบพวกพอ้งก็จะส้ินสุดลง ดงันั้น ระบบพวกพอ้ง ก็อาจไม่ไดห้มายถึงความสัมพนัธ์ในระยะ

ยาวไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากความสัมพนัธ์จะข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นตวักาํหนดระดบัความสัมพนัธ์ 

 ระบบพวกพอ้งมีลกัษณะเป็นองค์กร โดยเป็นองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์แบบทางการท่ีเน้นตาํแหน่ง 

อาํนาจ และความรับผดิชอบ ส่วนความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ จะเนน้เติมเต็มความตอ้งการท่ีทาํไม่ไดแ้บบ

เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ การพฒันาความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการกับคนท่ีมีอาํนาจอาจหมายถึง 

                                                 
11 พระมหาวีระชยั ชยวีโร (2546). การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ :กรณีการเปิดบ่อนการพนนัถูกกฎหมายในประเทศ. 

หลกัสูตรปริญญาพทุธศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั.  
12

โปรดดูจาก Oxford English Reference Dictionary. (1995) ; World Wide Words. (1998) และ Kidd and Frank - Jurgen 

Richter eds.  (2003 : 63) 
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ลูกนอ้ง เพื่อน หวัหนา้ ช่วยใหต้นมีอาํนาจได ้ ดงันั้น การสร้างเครือข่ายของระบบพวกพอ้ง เป็นไปเพื่อแสวงหา

อาํนาจ และผลประโยชน์ในองคก์ร  

 ในทางการเมือง ระบบพวกพอ้ง มีลกัษณะเป็นองคก์รทางการเมืองและอาจเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือ

การใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะเพื่อประโยชน์  ส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้ง 

การใหสิ้ทธิพิเศษ เจตนาหาช่องโหวห่รือทาํใหเ้กิดช่องโหว ่ทางกฎหมาย และการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน เพราะ

มีการปฏิบติัทางการเมืองในเวลาเดียวกนั ดงันั้นการเมืองก็เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตในองคก์รของระบบพวกพอ้ง

เช่นกนั สมาชิกภายในองค์กรจึงตอ้งมีการแข่งขนักนัเพื่อความกา้วหน้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและ

ผลประโยชน์ของกลุ่ม ทาํให้ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการสามารถสร้างอาํนาจไดม้ากกว่าความสัมพนัธ์

แบบทางการ ดงัแสดงตามภาพท่ี 2.1 
 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดเกีย่วกบัระบบพวกพ้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : (Khatri, Johnson and Ahmed.  2003 : 69) 
 

2.2 กรอบแนวคดิการวเิคราะห์ 
 

การศึกษาของผู ้วิจ ัย จะใช้กรอบวิเคราะห์เศรษฐกิจนอกกฎหมายเป็นหลักในการศึกษา (Illegal  

economy approach) การศึกษาแนวน้ีจะมองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจกบัการเมืองเป็นปัจจยัหลกัใน

ก.  ค่านิยม         การใหค้วามสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
 

กลไกทางวัฒนธรรม       การให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

 
 

ความสัมพันธ์แบบกวานซี      ความสัมพันธ์ระหว่างเพื�อนกับเพื�อน 

การมีอารมณ์ร่วมกันของสังคม     การรักษาระบบความสัมพันธ์  

ระบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล     การขยายครอบครัวเพื�อเป็นฐาน             

   สนับสนุน 

 

ข.  ขาดความไว้วางใจ                                                        การใหค้วามสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
 

ความไม่ไว้วางใจ          การให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

 
 

ความสําคัญของการไว้วางใจ      การไว้วางใจต่อสถานะตัวบุคคลมาก 

ความรู้สึกไม่มั�นใจ      ที�มากไป   

ความไม่มั�นใจต่อคนภายนอก   การจัดตั�งเครือข่ายด้วยความไว้ใจเพื�อ 

                                                                                      ลดทอนความเสี�ยง  
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การอธิบายปัญหา โดยมองวา่ การพนนัไม่มีกฎหมายรับรองให้ดาํเนินการซ่ึงเป็นกิจกรรมของเศรษฐกิจใตดิ้น

ประเภทหน่ึง กรอบการมองของนักวิชาการกลุ่มน้ีได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบ่อนในไทย โดยตอ้งปฏิรูป

ระบบขา้ราชการตาํรวจให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งทาํประชาพิจารณ์เพื่อให้มีการเปิดบ่อนหรือ

คาสิโนแบบเสรี โดยตอ้งเลือกพื้นท่ีให้เหมาะสมและออกกฎหมายควบคุมอยา่งเขม้งวด ตั้งแต่การประมูล การ

สร้างมาตรการทางสังคมเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผูมี้รายไดน้อ้ยเขา้ไปใช้บริการ การป้องกนัการฟอก

เงินของนกัธุรกิจและนกัการเมือง ตลอดจนการชดเชยความรับผดิชอบทางสังคม โดยตอ้งกาํหนดเปอร์เซ็นตจ์าก

รายไดท่ี้ชดัเจนเพื่อนาํมาพฒันาและชดเชยสังคม เป็นกรอบหลกัในการวิเคราะห์ อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคร้ัง

น้ีผูว้จิยัตอ้งการสร้างกรอบการวเิคราะห์ใหม่ในการศึกษาเร่ืองน้ี เน่ืองจากเม่ือผูว้ิจยัลงไปจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม

แลว้พบวา่  ธุรกิจแข่งมา้เป็นกิจกรรมของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกท่ีดาํเนินการจดัให้มีการแข่งขนัและสืบ

ทอดกิจการน้ีไวใ้หค้งดาํรงอยูภ่ายในกลุ่ม แมจ้ะมีกลุ่มพ่อคา้- นกัธุรกิจเขา้มาเพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ดว้ย เพราะมี

เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่ตน รวมทั้งการคุม้ครองในการดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงกรอบ

การวเิคราะห์หลงัน้ี ผูว้จิยัจะนาํแนวคิดวา่ดว้ยระบบพวกพอ้ง (Cronyism) 1 2

13 มาอธิบายร่วมดว้ย โดยแนวคิดเร่ือง

ระบบพวกพอ้งกบัการพนนักบัเป็นความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้มระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐ  กบัเจา้ของบ่อน 

ความสัมพนัธ์น้ีมีนยัยะเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างการขอใบอนุญาตเพื่อให้สิทธิในการ

เล่นมีทั้งใบอนุญาตตามกฎหมาย และการอนุญาตโดยดุลพินิจหรือตามอาํเภอใจของผูมี้อาํนาจรัฐซ่ึงสายสัมพนัธ์

น้ีจะเป็นสายใยผูกมดัผลประโยชน์กันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent 

Seeking) กบัเจา้ของบ่อนท่ีไดเ้งินจากผูเ้ล่นการพนนัซ่ึงรัฐมองวา่เป็นกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย  สําหรับการอธิบาย

ระบบพวกพอ้งกบัการพนนัมา้แข่งนั้นมีนยัยะเหมือนการพนันประเภทอ่ืน แต่มีลกัษณะพิเศษกว่า ตรงท่ีการ

พนนัมา้แข่งเป็นกิจกรรมท่ีรัฐอนุญาตจดัให้แข่งขนัไดภ้ายใตพ้ระราชบญัญติัการพนนัโดยกระทรวงมหาดไทย

จะทาํการควบคุมดูแล แต่การพนนัมา้แข่งเป็นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจผา่นกิจกรรมการแข่งมา้จากกลุ่มคนชั้นนาํ 

(Elite class) ของประเทศ จากกลุ่มขา้ราชการระดบัสูง โดยเฉพาะผูน้าํกองทพั นกัธุรกิจ และนกัการเมือง ผูว้ิจยัมี

มุมมองว่า การวิเคราะห์เร่ืองน้ีจะประกอบดว้ย มุมมองทางดา้นเศรษฐกิจ และมุมมองทางดา้นวฒันธรรม เพื่อ

อธิบายการพนนัมา้แข่งของประเทศไทย  

 

 

 

                                                 
13 Phongpaichit and Baker (2001), Khan and Formosa (2002 : 52 - 61), Khatri, Johnson and Ahmed (2003), Mazumdar (2008 

: 7 - 13) และ Sonsuphap (2012). 
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บทที ่3 

แนวโน้มการพนันแข่งม้าในต่างประเทศ 
 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงส่ีประเด็น คือ ประเด็นแรก บริบทการแข่งมา้ในต่างประเทศ ประเด็นท่ีสอง 

องคก์ารเก่ียวกบัการพนนัแข่งมา้  ประเด็นท่ีสาม อุปสงค-์อุปทานของการพนนัแข่งมา้ และประเด็นท่ีส่ี สภาวะ

ถดถอยของการพนนัแข่งมา้ในสถานการณ์ปัจจุบนั ดงัน้ี 
  

3.1 บริบทการแข่งม้าในต่างประเทศ 
 

การแข่งม้ามีประวติัศาสตร์มายาวนาน อย่างช้าท่ีสุดเร่ิมมาตั้ งแต่สมยักรีกโบราณ บาบิโลน ซีเรีย 

และอิยปิต1์3

14 รวมทั้งยงัจดัแข่งมา้ในกีฬาโอลิมปิกกรีกโบราณดว้ยก่อนปี ค.ศ.648 โดยในสมยัจกัรวรรดิโรมนัการ

แข่งมา้เป็นอุตสาหกรรมหลกัเป็นกีฬาของกษตัริยแ์ละขุนนางเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง 1 4

15  การแข่งมา้เป็นหน่ึง

ในภาษากรีกโบราณท่ีนิยมมากท่ีสุด เป็นกีฬาสาํคญัทั้งในอาณาจกัรโรมนั และอาณาจกัรไบเซนไทน์  เปล่ียนจาก

ภาพลกัษณ์ในอดีตท่ีใชม้า้เพื่อการสงครามเปล่ียนมาเป็นเพื่อการกีฬาแทน ชนะการแข่งขนั  การแข่งมา้เป็นการ

ผสมผสานระหวา่งคนกบัมา้จึงมีโอกาสทาํให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่อยคร้ัง แต่กีฬาแข่งมา้ไดส้ร้างความ

เข็งแกร่งความกระตือรือร้นเร้าใจให้ผูเ้ขา้ชมอย่างมาก จนถูกบรรจุไวใ้นกีฬาโอลิมปิคทาํให้กีฬามา้แข่งไดรั้บ

ความนิยมอยา่งรวดเร็วติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน  กีฬาแข่งมา้จึงเป็นศิลปะเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งคนข่ีกบั

มา้ ผา่นกระบวนการฝึกฝนอย่างหนกั ผ่านการดูแลรักษาจนกลายเป็นมา้แข่งท่ีแข็งแรงจึงถูกพฒันาสายพนัธ์ุท่ี

หลากหลายในกีฬาแข่งมา้สมยัใหม่ของโลกปัจจุบนั15

16  

รูปแบบของการแข่งมา้จะเก่ียวขอ้งกบัระยะทางและประเภทการแข่งขนัมีนยัแตกต่างกนัของแต่ละแบบ

และของแต่ละประเทศ  สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การแข่งสนามทางเรียบ (Flat racing) การแข่ง

มา้กระโดด (Steeplechasing) และการแข่งรถเทียบมา้ (Harness racing) การแข่งมา้นบั เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายพานการผลิตและการพนนั โดยในปี 2008 มีมูลค่าทัว่โลกกวา่ 115,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ16

17   

                                                 
14 Prashanth. "Earliest record of horse racing". Libraryindex.com. Retrieved 2013-10-01.  
15 Specogna, Marino (2005) Become a Winner Claiming Thoroughbred Race Horses iUniverse, 2005.  

Retrieved 12 September 2011. 
16 Olsen, S.L. (1996) .In the winner's circle: the history of equestrian sports. In S. Olsen (ed.), Horses Through 

 Time. Roberts Rinehart, Boulder, Colorado, pp. 103-128. 
17 Edwends ;The Encyclodedia of The Horse. 322-337. 

http://www.libraryindex.com/pages/2186/Animals-in-Sports-ROOTS-ANIMAL-SPORTS.html
http://books.google.com/books?id=TLMkMC-KuxwC&pg=PA1&dq=horse+racing+sport+of+kings&hl=en&ei=7iBuTreIC4W18QOjt9UN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=horse%20racing%20sport%20of%20kings&f=false
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ตน้กาํเนิดของสายพนัธ์ุมา้แข่งนั้นมาจาก 3 ตระกูล คือ จากสายพนัธ์อาหรับ คือ Darley และอีกสองสาย

พนัธ์ุมีตน้กาํเนินมาจากตรุกี ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ Godolphin และสายพนัธ์ุ Biyearly ทั้งสามสายพนัธ์ุถูกนาํไปผสม

พนัธ์ุท่ีประเทศองักฤษ และนาํไปผสมพนัธ์ุกบัมา้ตวัเมียพนัธ์ุทอ้งถ่ินจนไดส้ายพนัธ์ุมา้แข่งท่ีมีขนาดความสูง-

ยาวกวา่สายพนัธ์ุเดิมอยา่งมาก และสามารถวิง่ไดร้ะยะท่ีดีกวา่เกิดความสมดุลทั้งระยะการวิง่ ความเร็ว และความ

อดทน ปัจจุบนัมา้แข่งไดมี้การพฒันาสายพนัธ์ุหลากหลายประเภทซ่ึงบา้งคร้ังก็ขา้มสายพนัธ์ุหรือเป็นพนัธ์ุผสม 

เช่น สายพนัธ์ุ Qurter แบบอาหรับ สายพนัธ์ุ Steeplechasing และAQPs แบบอเมริกา สายพนัธ์ุ Standard bred 

แบบออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอเมริกาเหนือ รวมทั้งสายพนัธ์ุร็อตเตอร์รัสเซีย และฟินน์ฮอร์ส จากภาคพื้น

ยโุรป17

18  

ส่วนการแข่งมา้ในสนามเรียบในลู่แข่ง เป็นประเภทท่ีนิยมแข่งมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นสนามท่ีเป็น

รูปทรงท่ีเนน้การใชค้วามเร็วและความแขง็แกร่ง รวมทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัการแข่งและอตัราต่อรองการแข่งขนัจะมี

สองส่วนประกอบกนั คือ การแข่งขนัท่ีมีช่ือเสียง และมูลค่าการแข่งขนัมากท่ีสุดกบัการแข่งขนัท่ีมีสุดกบัการ

แข่งขนัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นอนัตรายต่อคนและมา้มากท่ีสุดซ่ึงการแข่งขนัรางวลั ผลตอบแทนจะต่างกนัทั้งสอง

ประเภทของพนัธ์ุมา้ท่ีใช้แข่ง ขนาดความยาวของสนามก็แตกต่างกนัอีกด้วย เช่น การใช้สนามมา้ สนามผิว

สังเคราะห์1 8

19  จะข้ึนอยูก่บัประเภทการแข่งขนั พนัธ์ุมา้แข่ง การฝึกฝน ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเตรียมการดูแลตั้งแต่ตน้ 

โดยเจา้ของคอกมา้จะตอ้งดูแล วางแผนการเล้ียงดูให้ถูกสุขอนามยั การเสริมอาหารเพื่อให้มา้มีความพร้อมให้

แข็งแกร่ง มา้ท่ีเขา้แข่งขนัจะมีอายุไม่ต ํ่ากว่า 4 ปีเพราะจะเป็นช่วงท่ีกระดูกมา้แข็งแกร่งไดท่ี้แลว้พร้อมในการ

แข่งขนั19

20  

สนามแข่งมา้ถูกสร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1665 ท่ีลอง ไอส์แลนด์ซ่ึงเป็นสนามมา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอเมริกา

เหนือ จากขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไวโ้ดย American Stud Book ในปี 1868 ระบุวา่ เป็นปีท่ีมีการตั้งองคก์รมา้แข่งข้ึนใน

สหรัฐอเมริกา โดยขณะนั้นมีสนามแข่งมา้ถึง 314 สนามในช่วงปี 1890 - 1894 และยงัมีอเมริกาจ๊อกก้ี ทั้งน้ี

ในช่วงต้นศตวรรษ 20 มีการต่อต้านการพนันเกือบทุกรัฐในสหรัฐอเมริกามีการห้ามพนันล่วงหน้า (Book 

making) ซ่ึงเป็นกระบวนการการพนนั เก่ียวขอ้งกบัอตัราต่อรอง และการจ่ายเงินรางวลั ทาํให้การพนนัมา้แข่ง

ในช่วงน้ีเกือบถูกยกเลิก ต่อมาในปี 1908 อุตสาหกรรมการพนนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมา้แข่งไดรั้บความนิยมอยา่งมาก

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และฟ้ืนฟูอยา่งมากในช่วงท่ีมา้แข่งชนะรายการ The Triple Cram ซ่ึงเป็นรายการ

                                                 
18

 "Flat racing breeds". Ushorse.biz. Retrieved 2013-10-01.. 
19 Gibbs, P.G., G.D. Potter, B.D. Nielsen, D.D. Householder, and W. Moyer. Scientific Principles for Conditioning Race and  

Performance Horses. Publication. Texas A&M University Department of Animal Science Equine Sciences  Program. 29 

April 2009. 
20  
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สําคญัใน 3 รายการประกอบดว้ย Kentucky Derby, The Preakness Stakes และ The Belmont Stakes21 การพนนั

มา้แข่งในสหรัฐอเมริกาเป็นการพนนัท่ีถูกกฎหมายโดยรัฐอนุญาตจดัให้มีการแข่งขนั รัฐจะกาํกบัดูแลเป็นหลกั 

อยา่งไรก็ตามก็ยงัการพนนัประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตว ์(Parimutuel gambling) แลว้รัฐอนุญาตให้เอกชน

ดาํเนินการเอง ภายใตก้ารกาํกบัดูแลภาครัฐไม่วา่จะเป็นมาตรฐานของสนามแข่ง ความปลอดภยัทั้งคนข่ีมา้และ

มา้แข่ง รวมทั้งสุขภาพอนามยัของคนและสัตวด์ว้ย ซ่ึงโครงสร้างการจดัสรรรายไดจ้ากธุรกิจการพนนัมา้แข่งใน

สหรัฐอเมริกาพบวา่ ร้อยละ 17 ใหค้อกมา้ท่ีชนะในการแข่ง ส่วนอีกร้อยละ 83 เป็นรายไดส้ําหรับผูถู้กรางวลัจาก

การทายผลการแข่งขนั21

22  

ตารางที ่3.1 สนามม้าแข่งสําคญัในสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ท่ีมา : History of  Horse Racing (2009). 

                                                 
21 History of  Horse Racing :2009. 
22 Burton, Bill. "History of Pari-mutuel Betting". About.com. 7 April 2009. 

Major racetracks in USA: 

• Freehold Raceway in Freehold, New Jersey (1830s)  

• Fair Grounds in New Orleans, Louisiana (1852)  

• Saratoga Race Course in Saratoga Springs, New York (1863) 

• Pimlico Race Course in Baltimore, Maryland (1870) 

• Monmouth Park Racetrack in Oceanport, New Jersey (1870) 

• Churchill Downs in Louisville, Kentucky (1875) 

• Aqueduct Racetrack in the Ozone Park neighborhood of Queens, New York (1894) 

• Yonkers Raceway in the New York City suburb of Yonkers, New York (1899) 

• Oaklawn Park in Hot Springs, Arkansas (1904) 

• Belmont Park in Elmont, New York, just outside New York City on Long Island (1905) 

• Fairmount Park Racetrack in the St. Louis suburb of Collinsville, Illinois (1925) 

• Hialeah Park Race Track in Hialeah, Florida, near Miami (1925) 

• Arlington Park in the Chicago suburb of Arlington Heights, Illinois (1927) 

• Santa Anita Park in the San Gabriel Valley community of Arcadia, California, near Los Angeles (1934) 

• Suffolk Downs Race Track in East Boston, Massachusetts (1935) 

• Keeneland Race Course in Lexington, Kentucky (1936) 

• Del Mar Racetrack in the San Diego suburb of Del Mar  California (1937) 
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ส่วนการแข่งม้าในยุโรปนั้ น ไอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์เก่ียวกับม้าแข่งมายาวนาน เป็นทั้ งแหล่ง

เพาะพนัธ์ุม้าแข่ง สนามม้าแข่ง รวมถึงกระบวนการจดัการเก่ียวกับม้าแข่งทั้งระบบโดยรัฐให้การส่งเสริม

สนบัสนุนในการพฒันาสายพนัธ์ุและสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีต่างๆ โดย เร่ิมตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า จากการ

หาพอ่พนัธ์แม่พนัธ์ุมาผสมกนัไดลู้กมา้ มีการเล้ียงดู ฝึกฝนจนแข็งแกร่งสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในสนามแข่ง

ได ้ทาํให้ไอร์แลนด์เป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงอยา่งมาก จะเห็นวา่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาสามารถพิสูจน์ไดว้่า 

พนัธ์ุมา้แข่งไอริชประสบความสําเร็จในการแข่งขนัรายการสําคญัๆ ของโลกอยา่งมาก เช่น รายการ The British 

2000 Guineas, The Epsom Derby และ The Prix de l'Arc de Triomphe เป็นตน้ ดงันั้นกีฬามา้แข่งกลายเป็น

เทศกาลประจาํปีของประเทศ คือ Cheltenham Festival ท่ีคนทัว่โลกปรารถนาเขา้ไปท่องเท่ียวในประเทศน้ี 

สําหรับสหราชอาณาจกัรนั้นมีการจดัแข่งมา้หลายแบบ เช่น แข่งมา้กระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง แข่งมา้บน

สนามทางเรียบ บุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัในวงการน้ีในสหราชอาณาจกัรคือ ท่านเซอร์กอร์ดอน ริชารด์ ซ่ึงเป็นผู ้

ก่อตั้งผลกัดนัให้เกิดสมาคมมา้แข่งสหราชอาณาจกัร (BHA: British Horse Racing Authority) ข้ึนมาเพื่อกาํกบั

ดูแลการจดัแข่งมา้ให้ไดม้าตรฐาน อยา่งไรก็ตามระเบียบของ BHA ไม่อาจบงัคบัใชใ้นการแข่งมา้ท่ีไอร์แลนด์

เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนดไ์ด ้ 

ส่วนในโอเชียเนียนั้น พบวา่ การแข่งมา้ในออสเตรเลียไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 

สัตวแ์ละธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก จนออสเตรเลียก้าวข้ึนเป็นอนัดบัสามของโลกในการจดัการแข่งมา้

ระดบัโลก เช่น รายการ Melbourne Cup และ Wallabadah  Cup ทาํใหพ้นัธ์ุมา้แข่งจากโอเชียเนียเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่

โลก โดยเฉพาะสายพนัธ์ุ Phar lap ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุมาจากนิวซีแลนด์ โดยเร่ิมพฒันาสายพนัธ์ุมาตั้งแต่ปี 1982-

1932 มา้มีขนาดนํ้ าหนัก 62.5 กิโลกรัม ชนะมา้สายพนัธ์ไอริชในรายการสําคญัๆ ของโลกอีกด้วย 2 2

23 ส่วน

นิวซีแลนด์นั้น มา้แข่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัมา้แข่งมีมานานตั้งแต่ยุคอาณานิคมจวบจนถึง

ปัจจุบนั ทาํให้อุตสาหกรรมมา้แข่งในนิวซีแลนด์มีสัดส่วนร้อยละ 1.3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

หรือจีดีพี และยงัส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการแข่งมา้ตามมาอย่างมากโดยมีมูลค่า 1,400 ล้าน

ดอลลาร์ในปี 2004 มีการจา้งงานเกิดข้ึนมากกว่า 18,300 คนทาํงานเต็มเวลา และกว่า 40,000 คนเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมมา้แข่งอีกดว้ย  นอกจากน้ียงัมีประชากรมากกวา่หน่ึงลา้นคนเขา้ชมการแข่งมา้มีสายพนัธ์มากกว่า 

69 สายพนัธ์ุ และ 51 คอกมา้ท่ีมีใบอนุญาตจากทางการ รวมทั้งยงัมีสนามแข่งกวา่ 59 สนามทัว่ประเทศ ปัจจุบนั

นิวซีแลนดมี์สินคา้ส่งออกจากผลิตภณัฑม์า้มีมูลค่ากวา่ 120 ลา้นดอลลาร์ต่อปีในช่วงปี 2008-2009       

 

 

                                                 
23 Australia Racing Board. (2007-2008:7) 
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3.2 องค์กรและการจัดการเกีย่วกบัการพนันแข่งม้าในระดับสากล 
 

    มีประเด็นท่ีจะกล่าวถึงดงัน้ี องคก์ร ประเทศสมาชิก สภากรรมการบริหาร และกฎระเบียบ ดงัน้ี 

1) สหพนัธ์แข่งม้านานาชาติ (International Federation of  Horseracing Authorities: IFHA)  

เป็นองคก์รแข่งมา้ของโลก มีบทบาทสําคญัในการออกระเบียบกติกาในการแข่งมา้ของประเทศสมาชิก

ทัว่โลก ดงันั้น การออกระเบียบดงักล่าวจึงถูกใชเ้ป็นมาตรฐานการแข่งมา้ระหวา่งประเทศ  

สาํหรับโครงสร้างการบริหารของ IFHA ประกอบดว้ย สภากรรมการบริหาร สํานกังานเลขานุการ สภา

ท่ีปรึกษากาํหนดโทษและการปฏิบติั คณะกรรมการแข่งมา้ระหวา่งประเทศ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการวางแผน

จดัการแข่งขนัระหว่างประเทศ คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางเทคนิค คณะกรรมการกาํหนดกฎกติกาในการ

แข่งขนั คณะกรรมการสวสัดิการแข่งมา้   คณะกรรมการท่ีปรึกษาจดัอนัดบัของโลก คณะกรรมการจดัทาํรายงาน

ระหวา่งประเทศ ฝ่ายจดัประชุมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสุขภาพและสวสัดิการของผูข่ี้แข่งมา้ และฝ่ายธุรกิจแข่ง

มา้ และกาํหนดราคาต่อรอง ดงัภาพท่ี 3.1 

ภาพที ่3.1 โครงสร้างการบริหาร IFHA 

 
ท่ีมา: IFHA (2012 :7) 

2) ประเทศสมาชิก 

ในปี 2012 มีประเทศต่างๆ เป็นสมาชิกของสหพนัธ์แข่งมา้นานาชาติ กระจายอยูท่ ัว่โลก แยกตามภูมิภาค

23

24 ดงัน้ี  

                                                 
24 IFHA 2012 :8 
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อเมริกา มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา เมก็ซิโก อุรุกวยั บราซิล ปานามา เวเนซูเอล่า แคนาดา เปรู ชิลี 

และสหรัฐอเมริกา 

ยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน มี 30 ประเทศ ไดแ้ก่ แอลจีเรีย เยอรมนี โรมาเนีย ออสเตรีย สหราชอาณาจกัร 

รัสเซีย เบลเยียม กรีซ เนเธอร์แลนด์ บลักาเรีย ฮงัการี ตูนีเซีย ชาด ไอร์แลนด์ เซอร์เบีย โครเอเชีย อิตาลี สโลวา

เกีย ไซปรัส เลบานอน สโลวาเนีย สาธารณเช็ค โมร็อคโก สเปน เดนมาร์ค นอรเวย ์สวีเดน ฝร่ังเศส โปแลนด ์

และสวสิเซอร์แลนด ์ 

เอเชียน24

25 มี 19 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ซาอุดิอารเบีย บาห์เรน สิงคโปร์ แอฟริกาใต ้ฮ่องกง 

มอริเชียส ไทย อินเดีย นิวซีแลนด์ ตุรกี ญ่ีปุ่น โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต ้ปากีสถาน มาเก๊า และ

กาตาร์ ดงัภาพท่ี 3.2 

ภาพที ่3.2 เครือข่ายประเทศสมาชิก IFHA 

 
ท่ีมา: IFHA (2012 :7) 

 

3) สภากรรมการบริหาร 

 สภากรรมการบริหารของสหพนัธ์แข่งมา้นานาชาติ มาจากกระบวนการสรรหาของประเทศสมาชิกของ

ประเทศต่างๆ ผา่นตวัแทนในระดบัภูมิภาค เพื่อเป็นกรรมการบริหารโดยมีสิทธ์ิในการออกเสียงไม่เท่ากนั โดยมี

หนา้ท่ีกาํหนดกฎระเบียบกติกาเพื่อใชก้บัประเทศสมาชิก สําหรับโครงสร้างสภากรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 

ประธานสภากรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน เป็นตวัแทนจาอเมริกา ยุโรป  และเอเชียอยา่งละคน ส่วน

กรรมการมีทั้งหมด 12 คน เป็นตวัแทนจาก ยุโรป 4 คน จากอเมริกา 5 คน และจากเอเชีย 3 คน นอกจากนั้นยงัมี

                                                 
25

 หมายถึงกลุ่มประเทศในทวปีเอเชียและออสเตรเลียรวมกนัเพ่ือไดส้ดัส่วนกรรมการจากภูมิภาคน้ี 
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กรรมการหมุนเวยีนอีก 2 คน โดยเป็นตวัแทนจากประเทศกาํลงัพฒันา จากเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียน 2 5

26   ภาพ

ท่ี 3.3 

ภาพที ่3.3 โครงสร้างทีม่าของสภากรรมการอาํนวยการ 

 
ท่ีมา: IFHA (2012) 

                                                 
26 IFHA (2012 :9) 
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4) กติกาแข่งม้าและรูปแบบแข่งม้าในบางประเทศ สหพนัธ์แข่งมา้นานาชาติ ไดก้าํหนดกติกาการแข่งขนั

ไวโ้ดยยอ่ การถอนตวัหรือไม่ไดล้งแข่งของมา้ เม่ือมา้ถูกถอนตวัจากการแข่งขนั ก่อนหรือหลงัจากการอนัดบั มา้

ท่ีไม่ไดล้งแข่งหรือถูกถอนตวัไปเงินท่ีพนนักบัมา้ตวันั้นก็จะรับคืนได ้ส่วนเงินส่วนแบ่งประกนัขั้นตํ่าเป็นเงิน

จากส่วนแบ่งจากเงินเดิมพนัทั้งหมด โดยเท่ากับจาํนวนเดิมพนั หากมีการเดิมพนัล่าช้า อนัเน่ืองมาจากการ

ผดิพลาด ภายหลงัการแข่งขนัเร่ิมตน้ การเดิมพนัจะถูกประกาศ เป็นโมฆะและจะไดรั้บเงินคืนทั้งหมด   

ส่วนการคดัคา้นผลการตดัสินนั้น การชาํระเงินจะเป็นไปตามผลการตดัสินของเจา้หน้าท่ีท่ีประชุมการ

แข่งขนัหรือสจ๊วต ซ่ึงผลการตดัสินท่ีเป็นทางการนั้นจะถูกประกาศโดยสนามแข่งจากผูด้าํเนินการ ส่วนการ

จ่ายเงินส่วนแบ่งนั้นจะจ่ายทนัทีหลงัจากตดัสินการแข่งขนัและมีการยืนยนัผลการตดัสินและประกาศ “ อย่าง

เป็นทางการ” แล้ว ซ่ึงรูปแบบของแข่งม้าในต่างประเทศจึงมีรูปแบบท่ีคล้ายกันและแตกต่างกนั (โปรดดู

รายละเอียดตามภาคผนวก ก)  

ตารางที ่3.2 สรุปเปรียบเทยีบรูปแบบของแข่งม้าในต่างประเทศ 

รูปแบบ/วิธีการ แบบ

แอฟริกาใต้ 

แบบ

ดูไบ 

แบบ 

สหราช

อาณาจักร 

แบบ

ไอร์แลนด์ 

แบบ

ออสเตรเลยี 

1.เงินกองกลางสาํหรับการชนะ      

 

2.จุดประสงคคื์อเพ่ือเลือกผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุ      

 

3.เงินส่วนแบ่งจะกาํหนดโดยการแบ่งเงินกองกลางสุทธิด้วยจาํนวน

หน่วยท่ีเดิมพนักบัมา้ท่ีชนะ 

     

4.เม่ือไรก็ตามท่ีมา้สองตวัหรือมากกว่าเขา้เส้นชัยพร้อมกนั การจ่ายเงิน

ส่วนแบ่งจะคาํนวณดังน้ี เงินกองกลางสุทธิจะแบ่งเป็น หลายส่วนท่ี

เท่ากันตามท่ีมีผูเ้ข้าเส้นชัยพร้อมกัน และแต่ละส่วน ท่ีได้จะแบ่งตาม

จาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัผูเ้ขา้เส้นชยัพร้อมกนัแต่ ละตวั 

     

5.เงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ี      

6.จุดประสงคคื์อเพ่ือเลือกมา้ท่ีเขา้เส้นชยัเป็นท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสามหรือท่ีส่ี

ในการแข่งขนัท่ีระบุ 

     

7.ถ้ามีมา้เขา้แข่งห้าตวัหรือน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบัและ

การเดิมพนัทั้งหมดจะไดเ้งินคืน 

     

8.ถา้มีมา้เขา้แข่งหกตวัหรือเจ็ดตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบั

หน่ึงและสอง (โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนทั้งหมดของมา้ท่ีไดห้มายเลข) 

 

     

9.ถา้มีแข่งมา้จาํนวนแปดหรือสิบห้าตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีได้

อนัดบัหน่ึง สอง และสาม (โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนทั้งหมดของมา้ท่ีได้

หมายเลข) 

     



28 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

10.ถ้ามีแข่งมา้สิบหกตวัหรือมากกว่า เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามม้า ท่ีได้

อนัดบัหน่ึง สอง สาม และส่ี (โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนทั้งหมด ของมา้ท่ีได้

หมายเลข) 

     

11.เงินกองกลางสุทธิจะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีมา้ท่ีไดอ้นัดบั 

ส่วนแบ่งจะแบ่งตามจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนัของมา้แต่ละตวัท่ีได้อนัดบั

และผลการตดัสินคือส่วนแบ่งเงินท่ีตอ้งจ่าย 

     

12.สาํหรับจุดประสงคใ์นการคาํนวณเงินส่วนแบ่ง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนั

ในอนัดบัแรกจะถือว่าไดท่ี้หน่ึงและสอง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบั

สองจะถือวา่ไดท่ี้สองและสาม การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสามจะถือ

วา่ไดท่ี้สามและส่ี การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัส่ีจะถือวา่ไดท่ี้ส่ีร่วมกนั 

     

ท่ีมา : ประมวลจาก IFHA (2012)  และ Indecon International Economic Consultants (2012). 

 
จากดงัตารางท่ี 3.2 รูปแบบการแข่งมา้ในต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะร่วมกนัทั้งแบบแอฟริกาใต ้แบบดูไบ 

แบบสหราชอาณาจกัร แบบไอร์แลนด์ และแบบออสเตรเลีย ไดแ้ก่ ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยเงินกองกลางสําหรับการ

ชนะ จุดประสงคคื์อเพื่อเลือกผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุ เงินส่วนแบ่งจะกาํหนดโดยการแบ่งเงินกองกลางสุทธิดว้ย

จาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัมา้ท่ีชนะเงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ีจุดประสงค์คือเพื่อเลือกมา้ท่ีเขา้เส้นชยัเป็นท่ี

หน่ึง ท่ีสอง ท่ีสามหรือท่ีส่ีในการแข่งขนัท่ีระบุ  นอกจากนั้นยงัมีเงินกองกลางสุทธิจะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ี

เท่ากนัตามท่ีมีมา้ท่ีไดอ้นัดบั ส่วนแบ่งจะแบ่งตามจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนัของมา้แต่ละตวัท่ีไดอ้นัดบัและผลการ

ตดัสินคือส่วนแบ่งเงินท่ีตอ้งจ่าย สําหรับจุดประสงคใ์นการคาํนวณเงินส่วนแบ่ง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบั

แรกจะถือวา่ไดท่ี้หน่ึงและสอง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสองจะถือวา่ไดท่ี้สองและสาม การแข่งมา้ท่ีเสมอ

กนัในอนัดบัสามจะถือวา่ไดท่ี้สามและส่ี การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัส่ีจะถือวา่ไดท่ี้ส่ีร่วมกนั ซ่ึงส่วนน้ีเป็น

การแข่งแบบแอฟริกาใต ้แบบดูไบ แบบสหราชอาณาจกัร และแบบไอร์แลนด์ ส่วนออสเตรเลียไม่มีขอ้กาํหนด

ไว ้

 

3.2 อปุสงค์-อปุทานของการพนันแข่งม้า 
  

ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัธุรกิจแข่งมา้ไดเ้ร่ิมถดถอยลงไปมาก อนัผลมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุโรป

และสหรัฐอเมริกานบัตั้งแต่ปี 2008 เป็นตน้มา ไดส่้งผลกระทบดา้นลบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของธุรกิจและการ

พนนัแข่งมา้อยา่งมาก 
 

 1) อุปทานของการพนันแข่งม้า  

จากขอ้มูลของสหพนัธ์แข่งมา้นานาชาติ (International Federation of  Horseracing Authorities, IFHA 

:2012) ระบุวา่ ผลจากวกิฤตน้ีไม่เพียงแต่จะทาํใหท้ั้งเพศผูแ้ละเพศเมียลดลงแลว้ ยงัส่งผลต่อสายพนัธ์มา้ แข่ง(ลูก
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มา้) ลดลงอีกดว้ย นอกจากนั้นจาํนวนเกมการแข่งขนั และเงินรางวลัจากการแข่งขนัก็ลดลงไปดว้ย ในปี 2011 มี

สายพนัธ์มา้แข่ง(ลูกมา้) อยูจ่าํนวน 103,000 ลดลงจากปี 2010 ลงร้อยละ 5.9  และลดลงร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปี 

2008 ปัจจยัหลกัของการลดลงน้ีเป็นเพราะการเพาะ (ลูกมา้) ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นสอง

ประเทศท่ีผลิตมากท่ีสุดมีสัดส่วนรวมกนักวา่ร้อยละ 40 ของโลก โดยสหรัฐอเมริกาลดลง โดย 2,900 ลูกและ

ออสเตรเลียลดลง 1,300 ตวั26

27  

แนวโนม้อุตสาหกรรมการแข่งมา้มีการเช่ือมต่อท่ีหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ

โลกไดเ้ช่ือมโยงอยา่งแน่นหนาต่อกนั หากพิจารณาจากจาํนวนแข่งมา้ทัว่โลกในปี 2011 มีจาํนวนทั้งส้ิน 282,709 

ตวั ลดลงจากปี 2009  และปี 2010 เล็กนอ้ยโดยปี 2009 มีจาํนวน 304,692  ตวั ส่วนปี 2010 มีจาํนวน 293,031 ตวั 

จาํนวนท่ีลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 3.5 ประเทศท่ีผลิตมา้แข่งมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกของโลก ไดแ้ก่ 

สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 24.2 ออสเตรเลีย ร้อยละ 15.4 อาร์เจนตินา ร้อยละ 8.5 ไอร์แลนด์ ร้อยละ 7.3 และญ่ีปุ่น 

ร้อยละ 6.9 ของโลก หากรวมทั้ง 5 ประเทศแลว้จะมีสัดส่วนของการผลิตพนัธ์มา้แข่งเกินก่ึงหน่ึงของโลก คือ

ร้อยละ 62.328  

ทั้งน้ีหากจาํแนกตามพนัธ์มา้ แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ พ่อพนัธ์ุ (Stallions) แม่พนัธ์ุ (Mares) และ

ลูกมา้ (Foals) ในช่วงปี 2009 –2011 ทัว่โลก พบว่า แม่พนัธ์ุ (Mares) มีจาํนวนมากท่ีสุดระหว่าง 170,000-

178,000  ตวั ตามดว้ยลูกมา้ (Foals) มีจาํนวนระหว่าง 102,000-117,000 ตวั และพ่อพนัธ์ุ (Stallions) มีจาํนวน

ระหว่าง 8,929-8,966 ตวั ตามลาํดบั สหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศท่ีมีการผลิตพนัธ์มา้แข่งทั้งสามประเภทมาก

ท่ีสุด คือ แม่พนัธ์ุ จาํนวนระหวา่ง 36,000-45,000 ตวั  ลูกมา้ จาํนวนระหว่าง 24,000-36,000 ตวั  และพ่อพนัธ์ุ 

ระหวา่ง 2,200-2,900 ตวั สาํหรับประเทศในเอเชียท่ีน่าสนใจ พบวา่ ญ่ีปุ่นมีการผลิตพนัธ์มา้แข่งมากท่ีสุด จาํนวน 

16,000-17,000 ตวั ในช่วงเวลาเดียวกนั ตามดว้ยอินเดีย จาํนวน 4,900-6,000 ตวั เกาหลีใต ้จาํนวน 3,600-3,900 

ตวั ฟิลิปปินส์ จาํนวน 1,600-1,900 ตวั มาเลเซีย จาํนวน 800-1,000 ตวั และไทย ในปี 2010  มีจาํนวน 828 ตวั 

โดยแยกเป็น แม่พนัธ์ุ จาํนวน 425 ตวั  ลูกมา้ จาํนวน 389 ตวั  และพ่อพนัธ์ุ 14 ตวั2 8

29 โดยภาพรวมในแง่อุปทาน

ของแข่งมา้ในเอเชียมีแนวโนม้เติบโตสูงกวา่สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะอินเดียและเกาหลีใต ้ดงัตารางท่ี 

3.3 ต่อไปน้ี 

 

 

 
 

                                                 
27 International Federation of  Horseracing Authorities, (IFHA 2012) P.33. 
28 Ibid., P.34. 
29 Ibid., P.34. 
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ตารางที ่3.3 จํานวนแข่งม้าทั่วโลก จําแนกตามสายพนัธ์ุรายประเทศระหว่างปี 2009- 2011 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : IFHA (2012:34) 

จํานวนม้าแข่ง หากจาํแนกตามภูมิภาคของโลกแลว้ พบว่า ทวีปอเมริกา มีมา้แข่งมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 41.3 โดยแยกเป็นแม่พนัธ์ุ 68,244 ตวั ลูกมา้ 44,720 ตวั และพ่อพนัธ์ุ 4,633 ตวั ทวีปเอเชีย มีมา้แข่งมากเป็น

อนัดบัสองคิดเป็นร้อยละ 35.9 โดยแยกเป็นมา้แม่พนัธ์ุ 62,446 ตวั ลูกมา้ 37,430 ตวั และพ่อพนัธ์ุ 2,367 ตวั ทวีป

ยโุรปและเมดิเตอร์เรเนียน มีสัดส่วนร้อยละ 22.8 โดยแยกเป็นแม่พนัธ์ุ 41,084 ตวั ลูกมา้ 21,933 ตวั และพ่อพนัธ์ุ 

2,009 ตวั  จากขอ้มูลน้ี ช้ีไดว้า่ทวปีอเมริกาเป็นภูมิภาคท่ีเป็นแหล่งผลิตมา้แข่งสาํคญั ทั้งพอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ และลูก

มา้ เป็นตน้ (IFHA 2012: 35 ) ดงัภาพท่ี 3.4 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่3.4 จํานวนม้า แข่งจําแนกตามภูมิภาคของโลกในปี 2011 

 
 ท่ีมา : IFHA (2012: 35) 

  

2) อุปสงค์การพนันแข่งม้า 

สาํหรับอุปสงคข์องแข่งมา้ อาจพิจารณาจากเงินรางวลั และจาํนวนการแข่งขนั จาํแนกรายประเทศได้

ดงัน้ี   

 จํานวนการแข่งขัน ในปี 2011 ตลาดสําคญัของโลกใน 15 ประเทศมีการแข่งขนัทั้งส้ิน 380 คร้ัง โดย

ญ่ีปุ่นมีการแข่งขนัมากท่ีสุด จาํนวน 163 คร้ัง อนัดบัสอง สหรัฐอเมริกา มีการแข่งขนั จาํนวน 73 คร้ัง อนัดบัสาม 

ออสเตรเลีย จาํนวน 36 คร้ัง อนัดบัส่ี สหราชอาณาจกัร จาํนวน 29 คร้ัง อนัดบัห้า ฮ่องกง จาํนวน 15 คร้ัง ส่วน

ประเทศอ่ืนอีกสิบประเทศ มีจาํนวนการแข่งขนัระหวา่ง  2-21 คร้ัง  

จํานวนเงินรางวัล  หากพิจารณาตามเงินรางวลัรวมทั้งหมด ในปี 2011 มีเงินรางวลัรวมทั้งส้ิน 340.5 

ลา้นยโูร โดยมีญ่ีปุ่น เป็นอนัดบัหน่ึง เป็นเงิน 160.4 ลา้นยโูร อนัดบัสอง สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 52.7 ลา้นยโูร 

อนัดบัสาม ออสเตรเลีย เป็นเงิน 40.6 ลา้นยโูร อนัดบัส่ี สหรัฐอาหรับอีมิเรสต ์เป็นเงิน 20.5 ลา้นยโูร อนัดบัห้า 

สหราชอาณาจกัร เป็นเงิน 17.5 ลา้นยโูร ส่วนอีกสิบประเทศท่ีเหลือ เป็นเงินระหวา่ง 3.5 แสนยโูร-16.3 ยโูร 

อย่างไรก็ตามหากดูจากอตัราเพิ่มข้ึนของเงินรางวลัในช่วงปี 2006-2011 พบว่า สิงคโปร์เพิ่มข้ึนร้อยละ210 

ออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 160 อิตาลีเพิ่มข้ึนร้อยละ 129 ฝร่ังเศสเพิ่มข้ึนร้อยละ 116 และญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 100 

ขณะท่ีประเทศท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนตํ่าสุดคือ ไอร์แลนด์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เท่านั้น นอกจากนั้นหากดูจากเงิน

รางวลัเฉล่ียต่อการแข่งขนัต่อคร้ังสูงสุด อนัดบัหน่ึง สหรัฐอาหรับอีมิเรสต ์เป็นเงินเฉล่ีย 2.9 ลา้นยโูร อนัดบัสอง 
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ฮ่องกง เป็นเงินเฉล่ีย 1.1 ลา้นยโูร และอนัดบัสาม สิงคโปร์ เป็นเงินเฉล่ีย 1.0 ลา้นยโูร นั้นแสดงวา่ ตลาดเอเชีย

เป็นตลาดการพนนัแข่งมา้ขนาดใหญ่และสร้างแรงจูงใจใหมี้การเขา้ร่วมแข่งขนัมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 3.4     
 

ตารางที ่3.4 จํานวนเงินรางวัลในธุรกจิแข่งม้า 
 

 
 

ส่วนในปี 2012 วงเงินการพนนัแข่งมา้ทัว่โลกมีมูลค่าทั้งส้ิน 81,952 ลา้นยโูร โดยญ่ีปุ่น เป็นอนัดบัหน่ึง 

วงเงินการพนนัทั้งส้ิน 26,032 ลา้นยโูร อนัดบัสอง ออสเตรเลีย 11,308 ลา้นยโูร   อนัดบัสาม ฝร่ังเศส 9,920 ลา้น

ยโูร อนัดบัส่ี ฮ่องกง 8,566 ลา้นยโูร และอนัดบัห้า สหรัฐอเมริกา 8,324 ลา้นยโูร  จากขอ้มูลน้ีแสดงวา่ ตลาด

เอเชียถือเป็นตลาดการพนนัแข่งมา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.5 
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ตารางที ่3.5 วงเงินการพนันแข่งม้าทั่วโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ท่ีมา : IFHA ( 2012 :40)  
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3.3 สาเหตุของการถดถอยของอตุสาหกรรมการพนันแข่งม้าของโลก 
 

จากการศึกษาของ เลียบแมน (Bennett Liebman)30  ไดช้ี้ถึงสาเหตุท่ีทาํใหอุ้ตสาหกรรมการพนนัแข่งมา้

ถดถอยลงในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

 1) เป็นผลมาจากการพนันประเภทอ่ืนๆ เช่น สล็อต คาสิโน ล็อตเตอรีท่ีมีการจดัให้บริการทัว่ไป  

ประชาชนจาํนวนมากสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วกวา่  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Entertain Game บรรยากาศ

ดี แข่งมา้มีลกัษณะผกูขาดคลา้ยๆ กบัสลากกินแบ่ง 

 2) ค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการพนนัแข่งมา้    ดว้ยเกมแข่งมา้เป็นเกมท่ีมีคนอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก

ในพื้นท่ีท่ีกาํหนดอย่างชดัเจน คือ สนาม ขณะท่ีการพนนักีฬาประเภทอ่ืนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  เน่ืองจาก

สามารถดูการถ่ายทอดสดท่ีบา้นและเล่นไดเ้ป็นการส่วนตวัท่ีบา้นได ้

 3) การขยายตวัของเมือง ทาํใหค้นชอบดูกีฬาประเภทใหค้วามบนัเทิงไดดี้กวา่มาทดแทน 

 4) การคอร์รัปชัน่ และการไร้ความสามารถในการป้องกนั การรับรู้ของคนในสังคมเก่ียวกบัการแข่งขนั

กีฬาพนนัประเภทท่ีไม่มียุติธรรม  พบว่า  มกัมีธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการพนนัมากเกินไป  จึงทาํให้วงจรการ

คอร์รัปชัน่เกิดข้ึนโดยเฉพาะการมีอิทธิพลของนกัการพนนัท่ีตอ้งการให้ผลของเกมการแข่งขนัเป็นไปตามท่ีตน

ตอ้งการ  ขณะท่ีมาตรการการแกไ้ขป้องกนัไม่สามารถทาํได ้ จึงทาํใหมู้ลค่าทางการตลาดถดถอยลง 

 5) การโด๊ปยา กีฬาหลายประเภทไม่สามารถหลีกเล่ียงการโด๊ปยาได้โดยเฉพาะผูท่ี้กาํหนดท่ีเป็นผู ้

ฝึกสอนจะพยายามเจือส่ิงเหล่าน้ีลงในอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อบาํรุงร่างกายนักกีฬาและสัตวต่์างๆ ซ่ึงพบได้

ค่อนขา้งมาก 

 6) การรับรู้ของสาธารณะ ประเด็นหน่ึงท่ีสาํคญั คือ การลงโทษมา้และมา้ไดรั้บบาดเจ็บอยา่งรุนแรง  ซ่ึง

จะพบเห็นในการแข่งขนัรายการสําคญัๆ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวถูกมองว่าการแข่งมา้เป็นกีฬาท่ีมีความโหดร้าย  

เพราะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสุขภาพและความปลอดภยัของแข่งมา้ 

 7) ความเก่ียวขอ้งของรัฐบาล ไม่ไดห้มายความวา่รัฐบาลจะตอ้งเขา้เก่ียวขอ้งกบัการเงินในการแข่งขนัให้

เหมาะสมกบัการแข่งขนั  ซ่ึงความเป็นจริงก่อนปี 1980 รัฐบาลสามารถจดัเก็บภาษีไดใ้นอตัราท่ีนอ้ยมาก  ขณะท่ี

รัฐบาลก็มีปัญหาท่ีไม่สามารถทาํการเองได้  ซ่ึงในสนามแข่งขนัไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  แต่

โปรแกรมการแข่งขนักลบัไปตอบสนองความตอ้งการของตลาดมากกวา่ผลประโยชน์ของรัฐบาล 

 8) ประเด็นท่ีโดดเด่นของเกมการพนนั  เน่ืองจากเกมการแข่งขนัส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงกบัการเติบโต

ของเมือง  จึงเป็นสาเหตุใหเ้กมการแข่งขนัการพนนัประเภทอ่ืนๆ ขยายตวัตามไปดว้ย  นอกจากน้ี พบวา่เกมการ

พนนัมีบทบาทต่อการเติบโตเป็นไปทางคู่ขนานทางกบัเศรษฐกิจดว้ย 

                                                 
30 Bennett Liebman,Wednesday, May 8, 2013,The New York Time. 
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 9) ขาดความได้เปรียบในการแข่งขนัในตลาด การแข่งขนัแข่งมา้ไม่ได้เปรียบการพนันประเภทอ่ืน 

ถึงแมว้่าแข่งมา้จะได้รับความสนใจต่างประเทศอย่างมาก  เน่ืองจากกีฬาประเภทดงักล่าวมีระบบการฝึกฝน 

นบัตั้งแต่ตวัจ๊อกก้ี และผูท่ี้ขบัข่ีมา้  อยา่งไรก็ตาม  เกมแข่งมา้นบัเป็นเกมกีฬาประเภทหน่ึงท่ียงัไม่มีการส่งเสริม

ใหมี้การถ่ายทอดทางส่ืออยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  ส่งผลใหเ้กมแข่งมา้ไม่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าทาง

การตลาดเทียบเคียงกบัการแข่งขนักีฬาประเภทท่ีมีการโฆษณาทางส่ือเพื่อเป็นการเชิญชวน 

 10) ความลม้เหลวในการดูแลแข่งมา้ อายุเฉล่ียของแข่งมา้พนัธ์ุดีปัจจุบนัมีอายุประมาณ  6.23 ปี ขณะท่ี

ตวัเลขในปี 1960 มีอายเุฉล่ียสูงกวา่ คือ 11.31  ปี นั้นแสดงวา่การดูแลแข่งมา้มีประสิทธิภาพดอ้ยลง  ส่งผลให้มา้

มีอายเุฉล่ียสั้นลง 

 11) ขาดระบบในการควบคุมดูแลการพนนัออนไลน์และบญัชีการพนนั โดยเฉพาะการขาดหน่วยงานใน

การจดัระบบบญัชี ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสับสนใหแ้ก่ประชาชนท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีเล่นการพนนั และยงัทาํให้เกิดการ

ผกูขาดในการพนนัแข่งมา้ท่ีเป็นการพนนัระบบออนไลน์ท่ีถูกกฎหมายดว้ย 

 12) พื้นฐานความรู้เก่ียวกบัการแข่งขนัจะตอ้งเขา้ใจศิลปะและทกัษะในการแข่งขนัของแตม้ต่อ  ซ่ึงการ

เรียนรู้การเล่นแข่งมา้และการพฒันาโปรแกรมการแข่งขนัสําหรับคนท่ีเขา้มาสู่ตลาดใหม่ในการกีฬารวมทั้ง

กฎระเบียบของการเล่นการพนนั 

 

3.4 สรุป 
 

การแข่งม้ามีประวติัศาสตร์มายาวนาน อย่างช้าท่ีสุดเร่ิมมาตั้ งแต่สมยักรีกโบราณ บาบิโลน ซีเรีย 

และอิยิปต ์รวมทั้งยงัจดัแข่งมา้ในกีฬาโอลิมปิกกรีกโบราณดว้ยก่อนปี ค.ศ.648 โดยในสมยัจกัรวรรดิโรมนัการ

แข่งมา้เป็นอุตสาหกรรมหลกัเป็นกีฬาของกษตัริยแ์ละขุนนางเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง การแข่งมา้เป็นหน่ึงใน

ภาษากรีกโบราณท่ีนิยมมากท่ีสุดเป็นกีฬาสําคญัทั้งในอาณาจกัรโรมนั และอาณาจกัรไบเซนไทน์ถึงแมก้ารแข่ง

มา้จะเป็นส่วนผสมทั้งคนและมา้ซ่ึงกีฬาประเภทน้ีทาํให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่อยคร้ัง แต่กีฬาแข่งมา้ได้

สร้างความนิยมมาเป็นเวลาเป็นหลายศตวรรษเปล่ียนจากใชม้า้ในสนามรบมาเป็นการใชม้า้เพื่อแข่งขนักีฬาระดบั

นานาชาติ ทั้งน้ีกีฬามา้แข่งเป็นส่วนผสมผสานกนัระหว่างคนข่ีมา้กบัมา้แข่งผ่านการฝึกฝน ทกัษะและการดูแล

รักษาจนกลายเป็นมา้แข่งถูกพฒันาสายพนัธ์ุท่ีหลากหลายในกีฬาแข่งมา้สมยัใหม่ของโลกปัจจุบนั และการเขา้สู่

วงจรการพนนัในประเทศท่ีสังคมยอมรับ 

องคก์ารเก่ียวกบัการพนนัแข่งมา้  สหพนัธ์แข่งมา้นานาชาติ (International Federation of  Horseracing 

Authorities: IFHA) เป็นองคก์รแข่งมา้ของโลก มีบทบาทสําคญัในการออกระเบียบกติกาในการแข่งขนัแข่งมา้

นั้นเป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากองคก์รและระเบียบดงักล่าวถูกใชเ้ป็นมาตรฐานสากลทัว่โลก ปัจจุบนั มีประเทศต่างๆ 

เป็นสมาชิกของสหพนัธ์แข่งมา้นานาชาติ กระจายอยูท่ ัว่โลก  
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อุปสงค-์อุปทานของการพนนัแข่งมา้ ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัธุรกิจแข่งมา้ไดเ้ร่ิมถดถอยลงไปมาก อนั

ผลมาจากวกิฤตทางเศรษฐกิจในยโุรปและสหรัฐอเมริกานบัตั้งแต่ปี 2008 เป็นตน้มา ไดส่้งผลกระทบดา้นลบต่อ

อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจและการพนันแข่งมา้อย่างมาก ในแง่อุปทานผลจากวิกฤตน้ีไม่เพียงแต่จะทาํให้

พนัธ์ุมา้แข่งทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียลดลงแลว้ ยงัส่งผลต่อสายพนัธ์มา้ (ลูกมา้) ลดลงอีกดว้ย นอกจากนั้นจาํนวนเกม

การแข่งขนั และเงินรางวลัจากการแข่งขนัก็ลดลงไปดว้ย ในแง่อุปสงค์ในปี 2011 ตลาดสําคญัของโลกใน 15 

ประเทศมีการแข่งขนัเพียง 380 คร้ังเท่านั้น 

สภาวะถดถอยของการพนนัแข่งมา้ในสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นผลมาจากการพนนัประเภทอ่ืนๆ เช่น 

บ่อนการพนัน คาสิโน การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ และสลากกินแบ่งท่ีมีการจดัให้บริการทัว่ไป  

ประชาชนจาํนวนมากสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วกวา่  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Entertain Game บรรยากาศ

ดีกวา่  
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บทที ่4  

แนวโน้มการพนันแข่งม้าในประเทศไทย 
 

4.1 บริบทการพนันแข่งม้าในประเทศไทย  

สําหรับบริบทการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย ผูว้ิจยัจะแบ่งการนาํเสนอออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงแรก 

ช่วงก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ช่วงท่ีสอง ช่วงหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองและเขา้สู่การเมือง

ประชาธิปไตยขยายตวั และช่วงท่ีสาม ช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 เกิดการการปรับตวัวงการธุรกิจมา้แข่ง เพื่อความอยู่

รอดของสนามมา้แข่งและกลุ่มผูจ้ดัทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

4.1.1 ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวติัความเป็นมาของแข่งมา้ในประเทศไทย ในหนงัสือเร่ือง กาํเนิดของสนามแข่งมา้ในประเทศไทย  

พิมพถ์วายฯเน่ืองในโอกาสเสด็จประพาสเมืองระนอง พระยาประดิพทัธภูบาล (2502 : 1-4)ไดก้ล่าวถึงประวติั

การจดัการแข่งมา้ในประเทศไทยไวว้า่ 

 “การริเร่ิมสร้างสโมสรแข่งม้าเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย มีรากฐานมาต้ังแต่เดือนธันวาคม (ร.ศ.116 

ค.ศ.1897) เม่ือองค์รัชกาลท่ี 5 เสดจ็ประพาสยุโรปทรงพระราชดาํเนินกลับ ตรงกับ ร.ศ. 116 ราชการทุก

กระทรวงบทวงกรม ได้พร้อมใจกันจัดให้มีงานฉลองน้อมเกล้าฯ ถวายการแสดงความจงรักภักดีต้อนรับ

พระองค์ ซ่ึงข้าราชการหรือนักเรียนผู้เคยผ่านยโุรปมาแล้ว ไปราชการหรือไปศึกษา หรือแม้นได้ไปเดินทางเท่ียว

มา จึงจะมีสิทธิเป็นสมาชิกได้มีการความเห็นร่วมกันว่าจะจัดให้มีการแข่งม้าถวายเวลาน้ัน ต่อมากรมขุนพิทยา

ลาภพฤติธาดา ซ่ึงเป็นอดีตท่ีปรึกษาอัครราชทูตไทยประจาํกรุงลอนดอน ในพ.ศ. 2427 รับเป็นประธานกรรมการ 

ส่วนกรรรมการจัดงานล้วนเป็นนักเรียนเก่าจากอังกฤษ ประกอบด้วย เจ้าหม่ืนสรรเพช็ร์ภักดี พระนายศรี (เพ่ง) 

และหลวงสุนทรโกษา (พระยาประดิพัทธภูบาล) ได้ปรึกษาตกลงกันใช้สนามทุ่งพระเมรุเป็นสนามแข่งม้า

“….จริงๆ การกาํเนิดการแข่งม้าในเมืองไทยต้องถือว่ามีต้นกาํเนิดมาอย่างสูงส่ง ท้ังสนามฝร่ังและสนาม

ไทยสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์ท้ังรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 มนัไม่ใช่เป็นสมาคมท่ีก่อต้ังขึน้มาโดยใครคนใด

คนหน่ึง คณะกรรมการสมาคมกล้็วนแต่มีศักด์ิมีศรีท้ังน้ัน แต่ว่าสภาพสังคมไทยไม่ยอมรับ ถ้าใครเข้ามาในสนาม

ม้า แล้วไปทาํธุรกิจอะไรกับธนาคาร ธนาคารอาจจะไม่ให้กู้เงิน ทุกวันนีส้มาคมพยายามจัดการแข่งขันให้กับ

มูลนิธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือมูลนิธิท่ีทาํประโยชน์ต่างๆ อย่าง มูลนิธิคนพิการ 

มลูนิธิโรงพยาบาลพระมงกฎุฯ เป็นการแข่งม้าเพ่ือการกศุลแล้วเอารายได้มอบให้แก่มลูนิธิไป……”  
 

(สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556) 
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ช่ัวคราวเป็นระยะทาง 30 เส้น การแข่งม้าใช้ม้าเทียมรถของเจ้าของม้าคอกต่างๆ โดยเปิดให้มีการแทงโต๊ดได้ด้วย 

”  

 จากหนงัสือเร่ืองเดิมไดบ้รรยายต่อไวว้า่  (2502 : 5-10) 

 “….. เม่ือพ.ศ. 2449  คณะขุนนาง ประกอบด้วย หลวงอนุภัณฑ์ (พระยาวิสูตร์สาครดิศฐ์ อธิบดีกรมเจ้า

ท่า) หลวงสุนทรโกษา (พระราชประดิพัทธภูบาล เจ้ากรมสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมาย กระทรวงการ

ต่างประเทศ) และเจ้าพระยาสุธรรม ตกลงกันขอพระราชทานท่ีนาตาํบลสระปทุมเพ่ือทาํสนามแข่งม้า  โดยตกลง

พร้อมกันไปคอยเฝ้าท่ีตาํหนักแพได้ทูลขอพระราชทานท่ีต้ังสนามแข่งม้าและบาํรุงพันธ์ุม้ากับพระองค์เองด้วย

ปากและถวายหนังสือด้วย……โดยกราบทูลว่าพันธ์ุม้าไทยเวลาน้ันตัวเลก็มากจะหาขนาด 12 แฮนด์สักตัวกไ็ม่ได้  

เท้าของทหารข่ีม้าจวนจะลากดินแล้ว จะขอบาํรุงพันธ์ุม้าไทยโตขึน้สมกับความสง่าของทหารม้า ซ่ึงสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นด้วยและพระราชทานท่ีดินดังกล่าวให้เช่า  ด้วยเนือ้ท่ีราว 200 ไร่ เกบ็ค่าเช่าเพียงปีละ 

1 เฟ้ือง  เป็นท่ีดินของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อายุสัญญาเช่า 50 ปี โดยผู้ดาํเนินการจัดต้ังสนามม้าต้ังใจว่าจะกู้

เงินจากธนาคารประมาณ 100,000 บาท มาจัดสร้างสนามม้าโดยใช้โฉนดท่ีดินดังกล่าวจาํนองกับธนาคาร แต่ไม่

มีโฉนดเพราะเป็นของหลวง จึงไม่สามารถใช้เงินจากธนาคารได้…… ดังน้ัน จึงตกลงต้ังแชร์จากสมาชิก  แชร์ละ 

100 บาท  ได้เงินจาํนวน 100,000 บาท มาใช้สร้างสโมสรและสนามเป้า  ซ่ึงในปัจจุบัน คือ "สนามแข่งม้าราช

กรีฑาสโมสร” 31  
 

ส่วนราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์หรือสนามมา้นางเล้ิง 3 1

32 จากหนงัสือ

เร่ืองกาํเนิดของสนามแข่งมา้ในประเทศไทยของพระยาประดิพทัธ์ภูบาล (2502 : 11-12) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 “รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวต่างชาติกับขุนนางช้ัน

ผู้ใหญ่ในราชกรีฑาสมาคมฯ เป็นเหตุให้ขนุนางช้ันผู้ใหญ่ คือ พระยาอรรถการฯ และพระยาประดิพัทธ์ภูบาล ตก

ลงจะเอาท่ีนางเลิง้ของหลวงอีก จึงทาํหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลท่ี 6 ขอต้ังสนามแข่งม้าเพ่ือบาํรุงพันธ์ุม้า

ต่อมาเม่ือวันจันทร์ท่ี 18 ธันวาคม  พุทธศักราช 2459  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเสดจ็พระราชดาํเนินโดย

กระบวนม้าพระท่ีน่ังไปยงัสโมสรสถานราชตฤณมัยสมาคม ในการเปิดสมาคมน้ัน เม่ือเสดจ็ถึงมีจางวางโทและ

นายพลตรี พระยาประสิทธ์ศุภการ ราชองครักษ์ สภานายกสมาคม และกรรมการคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เสดจ็อยู่พร้อมเพรียงกัน”33    

                                                 
31 เป็นสโมสรกีฬาในประเทศไทย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนองัรีดูนงัต ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ีดินของ

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
32 ปัจจุบนั สนามมา้นางเล้ิง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
33 ราชกิจจานุเษกษา ท่ี 33 วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2459 
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เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวข้ึนประทบับนมุขสําหรับทอดพระเนตรการแข่งมา้แลว้ พระราช

ประสิทธ์ิทรงกราบบงัคมทูลในนามสมาชิกแห่งสมาคมวา่……. 

“…..มีความรู้สึกในพระมหากรุณาท่ีได้ให้สมาคมอาศัยสถานท่ีของกรมพระอัศวรราช ความมุ่งหมาย

ของสมาคมก็เพ่ือบาํรุงผสมพันธ์ุม้า แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่

สมาคมและอัญเชิญเสด็จเปิดสมาคมใหม่นี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมีพระราชดาํรัสตอบแสดงความพอ

พระราชหฤทัยท่ีจะทรงเป็นผู้อุปถมัภ์  ทรงรู้สึกอยู่ว่าความมุ่งหมายของสมาคมนีเ้ป็นความมุ่งหมายอันประเสริฐ  

เป็นส่ิงท่ีพระราชาธิบดีจะอุดหนุน  จึงพอพระราชหฤทัยให้ขนานนามสมาคมนีว่้า "ราชตฤณมัยสมาคม" เม่ือส้ิน

กระแสพระบรมราโชวาทแล้วได้ทรงเปิดสมาคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้ประทับทอดพระเนตรการแข่ง

ม้า  เม่ือเสร็จการแข่งม้าแล้วเสดจ็พระราชดาํเนินกลับยงัพระบรมมหาราชวงั”34  

ต่อมาพระยาประดิพัทธภูบาล และพระยาอรรถการประสิทธ์ิ จึงได้ทาํหนังสือข้ึนทูลเกล้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก่อตั้งสโมสรสนามแข่งมา้เพื่อ

บาํรุงพนัธ์ุมา้ โดยถวายท่ีดินของกรมอศัวราชเป็นสถานท่ีแข่งขนั ซ่ึงต่อมามีพระบรมราชานุญาต พร้อม

พระราชทานนามวา่ราชตฤณมยัสมาคม และทรงรับไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํรายได้

มาบาํรุงพนัธ์ุมา้  

ปัจจุบนัมีผูด้าํรงตาํแหน่งสภานายกราชตฤณมยัสมาคมฯ ทั้งส้ิน 8 ท่าน นบัตั้งแต่ จางวางเอกพระยาประ

สิทธิศุภการ (พ.ศ. 2459-2460) พลเรือโท พระยามหาโยธา (พ.ศ. 2461-2462) เจา้พระยารามราฆพ (พ.ศ. 2462-

2510) พลตรีหม่อมทววีงศ ์ถวลัยศกัด์ิ (พ.ศ. 2511-2513) พลเอกกฤษณ์ สีวะรา (พ.ศ. 2513-2519)  หม่อมเจา้จกัร

พนัธ์ุ เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ุ (พ.ศ. 2519-2536) นายจุลนภ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา (พ.ศ. 2537-2549) และปัจจุบนัมีพลเอก

สุรยุทธ์ จุลานนท ์ เป็นสภานายก ทั้งส้ิน 8 ท่านตามลาํดบัดงัน้ี จางวางเอกพระยาประสิทธิศุภการ (พ.ศ. 2459-

2460) พลเรือโท พระยามหาโยธา (พ.ศ. 2461-2462) เจา้พระยารามราฆพ (พ.ศ. 2462-2510) พลตรีหม่อมทวีวงศ ์

ถวลัยศกัด์ิ (พ.ศ. 2511-2513) พลเอกกฤษณ์ สีวะรา (พ.ศ. 2513-2519)  หม่อมเจา้จกัรพนัธ์ุ เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ุ 

(พ.ศ. 2519-2536) นายจุลนภ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา (พ.ศ. 2537-2549) และปัจจุบนัมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์เป็น

สภานายก 

 ทั้งน้ี การจดัตั้งราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมยัสมาคมฯ ส่งผลให้กีฬาแข่งมา้ในประเทศไทยได้

พฒันาเจริญกา้วหนา้ กีฬาแข่งมา้ไดน้าํคุณประโยชน์มาสู่ประเทศมากมาย เช่น ดา้นภาษีให้แก่รัฐบาล  และการ

พฒันาผสมพนัธ์ุมา้ของประเทศไทยไดพ้ฒันาความสูงของมา้จากเดิมเพียง 110 เซนติเมตร เป็น 160 เซนติเมตร 

และขยายจาํนวนแข่งมา้เพิ่มข้ึน  ซ่ึงเดิมเจา้ของคอกมา้จะเป็นขุนนางผูใ้หญ่และชาวต่างชาติเท่านั้น   เม่ือความ

                                                 
34 เล่มเดียวกนั อา้งแลว้ 
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เจริญการแข่งมา้มากข้ึน  จึงเปิดโอกาสใหข้า้ราชการทัว่ไปตลอดจนพ่อคา้นกัธุรกิจชั้นนาํไดเ้ป็นเจา้ของคอกแข่ง

มา้ไดด้ว้ย34

35  

4.1.2 การช่วงหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองและเข้าสู่การเมืองประชาธิปไตยขยายตัว  

สนามแข่งม้าไม่ได้มีไวส้ําหรับแข่งม้าเท่านั้น แต่ในช่วงการเมืองประชาธิปไตยขยายตวัสนามม้า

กลายเป็นพื้นท่ีทางการเมืองแห่งหน่ึงท่ีมีพลวตัตามการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศ ซ่ึง เกิดข้ึนอยา่งชา้ท่ีสุด

เม่ือรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศกัด์ิไดใ้ชส้นามราชตฤณมยัสมาคมฯ เป็นสถานท่ีจดัการประชุมสมชัชาแห่งชาตินดั

แรกในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2516 ซ่ึงถือเป็นนโยบายสําคญัอนัดบัแรกของรัฐบาลซ่ึงนาํโดยนายสัญญา ธรรม

ศกัด์ิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงเขา้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 

2516 คือการร่างรัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง จึงมีการแต่งตั้งสมชัชาแห่งชาติข้ึนโดยกาํหนดให้

มีการประชุมนดัแรกในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2516 และมีพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วรรณไวทยากร กรม

หม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์เป็นประธานท่ีประชุม แต่เน่ืองจากไม่สามารถหาสถานท่ีซ่ึงรองรับผูแ้ทนประชาชน

จากหลากหลายสาขาวชิาชีพ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาเป็นจาํนวนถึง 2,347 คนไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงตอ้งใชส้นามราช

ตฤณมยัสมาคมฯ เป็นสถานท่ีจดัการประชุม และให้สมาชิกข้ึนนัง่บนอฒัจนัทร์ของสนาม อนัเป็นท่ีมาของฉายา

ท่ีวา่สภาสนามมา้ ซ่ึงท่ีประชุมคดัเลือกกนัเองให้เหลือ 299 คน เพื่อร่วมกนัเป็นสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

และจดัทาํร่างรัฐธรรมนูญ ฉบบัซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517  

ในสถานการณ์ปัจจุบนัสนามมา้ยงัถูกมองจากฝ่ายรัฐบาลวา่ เป็นฐานต่อตา้นรัฐบาล แมว้า่คร้ังน้ีไม่ใช่

คร้ังแรกดงัท่ีกล่าวมาแลว้ แต่คร้ันเม่ือพลเอก บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ ในฐานะแกนนาํขององคก์ารพิทกัษส์ยามจดั

ชุมนุมขบัไล่รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรในวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และการก่อตวัชุมนุมประทว้งเร่ิมข้ึนอีกแลว้

คร้ังในระยะต่อมา จนกระทัง่ราชตฤณมยัสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์(สนามมา้นางเล้ิง) ไดมี้หนงัสือด่วน ถึง

เลขาธิการกิตติมศกัด์ิราชตฤณมยัสมาคม โดยระบุวา่3536  

“ เน่ืองจากจะมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 4-7 สิงหาคม พ.ศ.2556 และเป็นเหตุให้

รัฐบาล โดย กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน ออกประกาศพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2556 บงัคบัใชใ้นเขตดุสิต พระนคร 

ป้อมปราบฯ ซ่ึงราชตฤณมยัสมาคมอยูใ่นพื้นท่ีบงัคบัตาม พ.ร.บ.ดงักล่าว จึงเห็นสมควรให้ห้ามการใชป้ระโยชน์

ใดๆ ของราชตฤณมยัสมาคม อาทิ บริเวณอาคารต่างๆ ของกลุ่มบุคคลใดท่ีจะพบปะรวมตวั ในช่วงเวลาดงักล่าว 

                                                 
35 นิคม อินทร์ทุ่ง. (2543). เอกสารรายละเอียดการแข่งม้าในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศ

ไทย 

 

36 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000095517 



41 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

ทั้งน้ีเพื่อการรักษาความปลอดภยั จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาห้ามการใชส้ถานท่ีของบุคคลภายนอกในบริเวณราช

ตฤณมยัสมาคม ลงช่ือ พล.อ.จาํลอง บุญกระพือ ผูช่้วยเลขาธิการราชตฤณมยัสมาคม” 

ขณะท่ีพล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ อดีตประธานองคก์ารพิทกัษส์ยาม (อพส.) ในฐานะเลขาธิการราช

ตฤณมยัสมาคมฯ ไดก้ล่าววา่  

“ตั้งแต่มีการชุมนุมของ อพส.เม่ือปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีการใช้สนามมา้นางเล้ิงเป็นท่ีชุมนุมคร้ังแรก ราช

ตฤณมยัสมาคมฯ ก็ถูกตรวจสอบเร่ือยมาวา่การกระทาํดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และไดบ้ทสรุปวา่ผูท่ี้ให้ใชส้ถานท่ีคือ

ตน ไม่เก่ียวกบัราชตฤณมยัสมาคมฯ และคร้ังน้ีเม่ือรัฐบาลประกาศใช ้พ.ร.บ.ความมัน่คง ใน 3 เขต ซ่ึงกินพื้นท่ี

สนามมา้นางเล้ิงดว้ย จึงเห็นวา่ไม่ควรใชส้ถานท่ีสนามมา้นางเล้ิง เพราะเกรงวา่จะมีการตรวจสอบเหมือนคร้ังท่ี

ผา่นมา” 

ส่วนนายไทกร พลสุวรรณ เสนาธิการร่วมกองทพัประชาชนโค่นระบอบทกัษิณ กล่าววา่ เม่ือสนามมา้

นางเล้ิงไม่ใหใ้ชส้ถานท่ี ก็ถือเป็นสิทธ์ิของเขา และขอขอบคุณท่ีใหใ้ชส้ถานท่ีในการประชุมและแถลง

ข่าวมาโดยตลอด ส่วนสถานท่ีการชุมนุมของกองทพัประชาชนฯ ในวนัท่ี 4 สิงหาคมมานั้น ขณะน้ีมี

สองแนวทางคือ สถานท่ีเปิดท่ีประชาชนสามารถเดินทางเขา้มาไดส้ะดวก เช่น สวนสาธารณะ และ

สถานท่ีปิดเพื่อความปลอดภยัของประชาชน เช่น สนามกีฬาต่างๆ และการจะตดัสินใจใชส้ถานท่ีใดนั้น

ยงัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบจาํนวนประชาชนท่ีจะเขา้ร่วมในวนัดงักล่าว ขณะน้ีมีความพยายามขดัขวาง

การชุมนุมในทุกรูปแบบ โดยมีการส่งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไปข่มขู่ท่ีร้านให้เช่าเคร่ืองขยายเสียง และเวที

สาํหรับการชุมนุม โดยระบุวา่หากร้านใดใหก้องทพัประชาชนฯ เช่าอุปกรณ์ จะถูกยดึอุปกรณ์ท่ีนาํไปใช้

ในการชุมนุม นอกจากน้ียงัมีการข่มขู่ร้านคา้ท่ีสนบัสนุนนํ้าด่ืมใหก้องทพัประชาชนฯวา่หากมีการ

สนบัสนุนต่อเน่ืองจะใหก้รมสรรพากรไปตรวจสอบการเสียภาษี36

37  

นอกจากนั้นแกนนาํของคณะกรรมการอาํนวยการราชตฤณมยัสมาคมฯ ยงัถูกมองจากฝ่ายการเมืองว่า

เป็นคนกลุ่มเดียวกบักลุ่มองค์กรพิทกัษ์สยามเพื่อเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาล เช่น กรณีของ พล.อ.บุญเลิศ แก้ว

ประสิทธ์ิ  ในฐานะประธานกลุ่มองค์กรพิทกัษ์สยามและเลขาธิการราชตฤณมยัสมาคมฯ  ว่ามีกลุ่มธุรกิจใด

สนบัสนุนทางการเงินในการเคล่ือนไหวทางการเมืองคร้ังน้ี จากขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และวิเคราะห์

โดยสาํนกัข่าวอิศรา พบวา่  มีการธุรกิจอยา่งนอ้ย 2 บริษทั คือ บริษทับางกอก ดาตา้ เซนเตอร์ จาํกดั  และบริษทั 

บิสซีเนส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ทั้งสองแห่งมีนกัธุรกิจขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมถือหุน้และเป็นกรรมการ ดงัน้ี   

         บริษัท  บางกอก ดาต้า เซนเตอร์ จํากัด 3 7

38  จดทะเบียนวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2514  ทุนปัจจุบนั 30 ลา้น

บาท ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์  ท่ีตั้งเลขท่ี 183 

                                                 
37 เพ่ิงอา้ง. 
38 สาํนกัข่าวอิศรา, www.isranews.org 

http://www.isranews.org/
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ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   ณ วนัท่ี   30 เมษายน พ.ศ. 2555  พ.อ.ถวิล จนัท

รักษ ์ 81,819  หุ้น (27.27%) พล.อ.บุญเลิศ  54,546 หุ้น ( 18.18%) นายอภยั ระติสุนท ร  54,545  หุ้น  (18.18%) 

พ.อ.ดิลก ธนภทัร   50,699  หุ้น  (16.89%)   พล.อ.จาํลอง บุญกระพือ  31,119  หุ้น (10.37%)  และ นายสมชาติ 

เจริญวชัวิทย ์ 27,272  หุ้น (9.09%)   พ.อ.ถวิล จนัทรักษ ์พล.อ. บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ  พ.อ.ดิลก ธนภทัร  นาย

อภยั ระติสุนทร พล.อ.วธันชยั ฉายเหมือนวงศ ์ (อดีตท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท)์   นาย

สมชาติ เจริญวชัรวทิย ์(ชาติซา้ย) และ พล.อ.จาํลอง บุญกระพือเป็นกรรมการ  

บริษทั บิสซีเนส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 3 8

39   จด ทะเบียนวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2531   ทุนปัจจุบนั 10 ลา้น

บาท ขายและบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีตั้งเลขท่ี  183/42 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553  บริษทั  บางกอก ดาตา้เซนเตอร์ จาํกดั  ถือ

หุ้น 52,572  หุ้น (52.57%) พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ 18,442 หุ้น (18.44%)  พนัเอกดิลก ธนภทัร 11,001  หุ้น 

(11.00%)   นายอภยั ระติสุนทร 10,586 หุ้น (10.58%)  พ.อ.ถวิล จนัทรักษ ์7,000  หุ้น (7%) นายชวลิต วงษช่์าง

หล่อ 399  หุ้น  (0.39%)   พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ    พ.อ.ดิลก ธนภทัร นายอภยั ระติสุนทร พ.อ.ถวิล จนัท

รักษแ์ละนายชวลิต วงษช่์างหล่อ เป็นกรรมการ     

ทั้งน้ี ปี พ.ศ. 2554 บริษทั บางกอก ดาตา้เซนเตอร์ จาํกดั แจง้รายได ้ 73,560,087  บาท  กาํไรสุทธิ 

4,597,307 บาท  สินทรัพย ์ 28,881,142  บาท   หน้ีสิน 44,007,604  บาท  ขณะท่ี บริษทั บิสซีเนส เอ็นจิเนียร่ิง 

จาํกดั    ปี 2555  รายได ้6,349,610  บาท  ขาดทุนสุทธิ   1,359,569  บาท สินทรัพย ์4,337,291  บาท  หน้ีสิน 

1,612,594  บาท รวมสินทรัพย ์2 บริษทั 33,218,433 บาท หน้ีสิน 45,620,198 บาท  

นอกจากน้ี พล.อ.บุญเลิศ ยงัเป็นกรรมการบริษัท รวมพลังงานสากล จาํกัด จาํหน่ายถ่านหินและ

ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลงังาน  จดทะเบียนวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2551 ทุนปัจจุบนั 30 ลา้นบาท ท่ีตั้งเลขท่ี 

286 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี  30 เมษายน พ.ศ.2555  บริษทั 

ชายน์น่ิง รูท (ประเทศไทย) จาํกดั (นายอาํนาจ  ตนักุริมาน ถือหุ้นใหญ่ )  100,000 หุ้น  33.3333%  นายยุทธ 

นานา  30,000 หุน้ (10%) นายศิวะนนัท ์ณ นคร  30,000 หุน้ (10%)  นายสมศกัด์ิ ศิริจนัทโรภาส  เป็นกรรมการผู ้

มีอาํนาจ นายจาํนงค์ พุทธิมา  นายสมศกัด์ิ ศิริจนัทโรภาส นายศิวะนันท์ ณ นคร นายยุทธ นานา ร่วมเป็น

กรรมการ  ผลประกอบการปี พ.ศ.2553 รายได ้ 9,483,786 บาท กาํไรสุทธิ  779,260  บาท       

สําหรับนายสมชาติ เจริญวชัรวิทย ์ เคยเป็นเจา้ของ บริษทั เจริญวชัรวิทย ์ฮิลล์ จาํกดั  บริษทั องคก์าร

มวยไทยอาชีพนานาชาติ จาํกดั บริษทั เอส.ซี.วชัรวิทย ์จาํกดั  ปัจจุบนัเป็นเจา้ของ บริษทั ส.วชัระวิทย ์จาํกดั

ธุรกิจท่องเท่ียว ส่วนพล.อ.วธันชัย ฉายเหมือนวงศ์ นอกจากเป็นกรรมการ บริษทั บางกอกดาต้าฯ ยงัเป็น

กรรมการ บริษทั ริช เอเชีย สตีล จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ทุนจดทะเบียน 

                                                 
39 เพ่ิงอา้ง 



43 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

1,500 ลา้นบาท นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้น 7.39% น.ส. องัคกาญจน์ ตนัติวิรุฬห์ 4.36% จากขอ้มูลดงักล่าว

พบว่า บริษทั บางกอกดาตา้ เซนเตอร์ จาํกดั เป็นคู่คา้ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2543-

2550 ทั้งส้ิน   22   คร้ัง รวม 316,828,825.37  บาท  ทั้งน้ีนบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นตน้มา บริษทั บางกอกดาตา้ 

เซนเตอร์ จาํกดั มิไดรั้บว่าจา้งจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด ทั้งน้ีกรรมการบริษทั บางกอกดาตา้ฯ บางคน

เก่ียวพนักบักรรมการราชตฤณมยัสมาคม (สนามมา้นางเล้ิง)  ขณะท่ี นายอภยั ระติสุนทร เคยมีช่ือเก่ียวพนักบัคดี

เงินกู ้45 ลา้นของ พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี39

40 (โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

นอกจากนั้นพล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิยงัถูกโยงกบัพ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ ในฐานะเป็นรอง

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ

ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ว่าจา้ง พล.อ.บุญเลิศ ให้เป็น “ท่ีปรึกษารองประธาน 

กสทช.” ร่วมกบัคนอ่ืนอีกสองคน โดยวา่จา้ง พล.อ.บุญเลิศตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2554 ตามระเบียบคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่าดว้ยการจา้งท่ีปรึกษา ผูป้ฏิบติังาน เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ

ประจาํคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ท่ี กสทช.นาํมาใชโ้ดยอนุโลม โดย พล.อ.บุญเลิศ

ไดรั้บการวา่จา้งให้เป็นเป็นท่ีปรึกษาประจาํกรรมการ ตามขอ้ 4 (2) ของระเบียบดงักล่าว โดยจะไดรั้บเงินเดือน

ในอตัราเทียบเท่าพนกังานตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญ (ช 2) หรืออยูท่ี่เดือนละประมาณ 120,000 บาท สําหรับ การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีปรึกษารองประธาน กสทช. ระเบียบดงักล่าวยงัระบุไวใ้นขอ้ 11 เพียงวา่ ตอ้งอุทิศเวลา

และปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัค่าตอบแทนและตาํแหน่งหน้าท่ี โดยให้ท่ีปรึกษาคนดงักล่าวจดัทาํบนัทึกการ

ปฏิบติังานและใหร้ายงานต่อประธาน กรรมการ กสทช.หรือกรรมการ กสทช.ท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นประจาํทุกเดือน 

และให้ประธานกรรมการ กสทช. หรือกรรมการ กสทช.ผูเ้สนอแต่งตั้งแจง้ผลการดาํเนินการของท่ีปรึกษาต่อ

คณะกรรมการ กสทช.เพื่อทราบทุกไตรมาส แลว้แต่กรณี40

41 
 

4.1.3 ช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 เกดิการการปรับตัววงการธุรกิจม้าแข่ง เพือ่ความอยู่รอดของสนามม้าแข่ง

และกลุ่มผู้จัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เกิดการการปรับตวัวงการธุรกิจมา้แข่ง ดว้ยเหตุผลดา้นความอยูร่อดของสนามมา้แข่งและกลุ่มผูจ้ดัทั้ง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกิดข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 2534-2540 สนามมา้หลายแห่งในส่วนภูมิภาคถูกเปล่ียนมือ

                                                 
40

 เพ่ิงอา้ง 
41 รายงานการประชุมคณะกรรมการ กสทช.คร้ังท่ี 9/2555 ลงวนัท่ี 27 มิ.ย.2555 ในระเบียบวาระท่ี 4 : เร่ืองเพ่ือทราบ ซ่ึงท่ี

ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติรับทราบผลการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาประจาํ รองประธาน กสทช. (พ.อ.เศรษฐพงคฯ์) จาํนวน 3 ราย 

ไดแ้ก่ พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ (เดือน พ.ย.2554-เดือน มี.ค.2555) นายวรรณชยั สุวรรณกาญจน์ (เดือน ต.ค.2554-เดือน มี.ค.

2555) และนายณกฤช เศวตนันทน์ (เดือน ต.ค.2554-เดือน เม.ย.2555) ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (สํานักข่าวอิศรา; 

www.isranews.org) 
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ไปทั้งในแง่ความเป็นเจา้ของและสิทธิในการบริหารจดัการบางส่วนไดถู้กถ่ายโอนให้ภาคเอกชนบริหารจดัการ

หรือเป็นเจา้ของสนามไปเลย จนกระทัง่ปัจจุบนัสนามมา้แข่งในส่วนภูมิภาคจาํแนกออกไดด้งัน้ี  สนามมา้แข่ง

นครราชสีมาบริหารจดัการโดยกลุ่มนายทหาร สนามมา้แข่งขอนแก่นบริหารจดัการโดยองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั สนามมา้แข่งอุดรธานีและร้อยเอ็ดบริหารจดัการโดยภาคเอกชน ส่วนอีกหน่ึงสนามตั้งอยูใ่นภาคเหนือ 

คือ จงัหวดัเชียงใหม่บริหารจดัการโดยกลุ่มนายทหาร สาํหรับมหาสารคามปัจจุบนัปิดดาํเนินการแลว้ 

ในช่วงน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งสนามแข่งมา้กบักลุ่มชนชั้นนาํในสังคมไทยไร้รอยต่อยิ่ง เน่ืองจากสนาม

มา้กลายเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนสายสัมพนัธ์กนัระหว่างกลุ่มนักการเมือง กบักลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มขา้ราชการ

ระดบัสูง ซ่ึงคนกลุ่มน้ีคนท่ีเป็นเจา้ของคอกมา้แข่งในสังคมไทย โดยแยกเป็นคอกแข่งมา้แบ่งออกเป็นสอง

ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 53 คอก และสมาชิกสามญั 177 คอก 4 1

42 โดยสมาชิกสามญัเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุม42

43 ทั้งน้ีสมาชิกทั้งสองประเภทลว้นแต่เป็นบุคคลผูมี้ช่ือเสียงหรือชนชั้นนาํของ

สังคมไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในแวดวงทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ นกัการเมือง และนกัธุรกิจ ดงัน้ี  

คอกแข่งม้าของสมาชิกกิตติมศักดิ์  คอกแข่งมา้ท่ีสําคญัเป็นท่ีรู้จกัในวงการดี ไดแ้ก่ คอกกฤตขจร ของ

พลตรีมนูญกฤต รูปขจร คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชยั ชยัเชาวรัตน์ คอกแคสโก ้ของนายณรงค ์วงศว์รรณ  

คอกซี เอสพี ของนายชวลิต โอสถานุเคราะห์ คอกธาํรงไทย ของนายอนุรักษ ์จุรีมาศ คอกบา้นสวนของพนัเอก 

(พิเศษ) ณรงค ์กิตติขจร คอกประชาชน ของนายอุทยั พิมพใ์จชน คอกปิยะมงคล ของนายปิยะณัฐ วชัราภรณ์ 

คอกปุณณกนัต ์ของนางสาวภาวิณี ปุณณกนัต ์คอกพลงัอาชา 2000 ของนายอโนทยั อุเทนสุต คอกพีเอ็มวีซีของ

ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง คอกพุกกะณะสุต ของนายพิทูร พุกกะณะสุต คอกฟาร์มโชคชยั ของนายโชค บุลกุล คอก

รําเพย ของพลตาํรวจเอก พงษอ์าํมาตย ์อมาตยกุล คอกศรีเทพ ของนายพรเทพ เตชะไพบูยล์ คอกอสัสรัตนะ ของ

ดร.ทองธชั หงศล์ดารมธ์ และคอกอาชาสวสัด์ิ ของนายพนูสวสัด์ิ มูลศาสตร์สาธร เป็นตน้  

เจา้ของคอกมา้แข่งเป็นนกัการเมือง นกัธุรกิจ และขา้ราชการระดบัสูง มีบทบาทสําคญัในทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และวงการราชการ โดยกลุ่มนักการเมือง เช่น นายเกียรติชยั ชยัเชาวรัตน์  อดีตนกัการเมืองช่ือดงั

จงัหวดัอุดรธานี นายณรงค ์วงศว์รรณ อดีตนกัการเมืองช่ือดงัจงัหวดัแพร่ นายอุทยั พิมพใ์จชนอดีตนกัการเมือง

ช่ือดงัจงัหวดัชลบุรีและอดีตประธานรัฐสภา นายชวลิต โอสถานุเคราะห์อดีตนกัการเมืองช่ือดงัจงัหวดัขอนแก่น 

นายพนูสวสัด์ิ มูลศาสตร์สาธร นกัการเมืองจงัหวดัสุรินทร์ นายอนุรักษ ์จุรีมาศนกัการเมืองช่ือดงัจงัหวดัร้อยเอ็ด

ทั้งหมดน้ีต่างเคยดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรี กลุ่มนักธุรกิจ เช่น นายโชค บุลกุล นายพรเทพ เตชะไพบูลย ์และทอง

                                                 
42 เอกสารอดัสาํเนา “รายช่ือคอกแข่งมา้กิตติมศกัด์ิและทัว่ไป และเจา้ของคอก” ไม่ระบุปี ผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านพลเอก

วชิญ ์เทพหสัดิน ณ อยธุยา ท่ีอนุเคราะห์ใหข้อ้มูล 
43 ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 2523 (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2544) หนา้ 6. 
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ธชั หงศล์ดารมภ ์ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจรายใหญ่ของประเทศ   ส่วนกลุ่มข้าราชการระดับสูง ไดแ้ก่ พลตาํรวจเอกพงษ์

อาํมาตย ์อมาตยกุล 

ตวัอยา่งเจา้ของคอกมา้แข่ง เช่น นายณรงค ์วงศว์รรณ 4 3

44  อดีต ส.ส.หลายสมยัจากจงัหวดัแพร่ เดิมเป็น

นกัธุรกิจการเกษตรก่อนท่ีจะผนัมาเป็นนกัการเมือง มีธุรกิจหลายอย่า เช่น บริษทัเทพวงศ์ จาํกดั เป็นกิจกรรม

ส่งเสริมการปลูก-ส่งออกใบยาสูบพนัธ์ุต่างๆ ให้กบัโรงงานยาสูบ และต่างประเทศ พื้นท่ีเพาะปลูกในจงัหวดั

แพร่ และ จงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนบริษทัเทพวงศอ์อร์คิด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัส่งออกกลว้ยไมย้กัษใ์หญ่ท่ีเกิดข้ึน

ภายใตก้ารร่วมทุนกบักลุ่มทุนใหญ่จากต่างประเทศ รวมทั้งบริษทัไซแอมโท แบคโค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดับริษทั

ร่วมทุนกบัต่างประเทศท่ีส่งออกใบยาสูบรายใหญ่ของเมืองไทย รวมเม็ดเงินหมุนเวียนในทั้ง 3 บริษทัมีมากกวา่ 

1,000 ลา้นบาทต่อปี นายณรงค ์วงศว์รรณ เกือบไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยในช่วง รสช.แต่ก็เกิดปัญหา

ทางการเมืองข้ึนมาก่อน ส่วนนายโชค บูลกุล4 4

45กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทัฟาร์มโชคชยัเป็นบุตรชายของนาย

โชคชยั บูลกุลเจา้ของธุรกิจฟาร์มปศุสัตวแ์ละนกัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง และฟาร์มโชค

ชยั ซ่ึงเป็นฟาร์มโคนมท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2511 ไดจ้ดทะเบียนบริษทั โชคชยัแรนช์ จาํกดั ข้ึน 

จากนั้นไดข้ยายเป็นกิจการภตัตาคาร โชคชยัสเตก็เฮา้ส์ ท่ีจาํหน่ายสเตก็เป็นหลกั และผลิตนมสดพาสเจอไรซ์ ใน

ยีห่อ้ "ฟาร์มโชคชยั"  

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 4 5

46 อาชีพเดิมเป็นทนายความ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั

ร้อยเอ็ด คร้ังแรกในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2529 สังกัดพรรค

สหประชาธิปไตย ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2531 จึงยา้ยมาสังกดัพรรคชาติไทย และไดรั้บเลือกตั้งต่อเน่ือง

เร่ือยมาในปี พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535 (2 คร้ัง) พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ไม่ไดรั้บ

เลือกตั้ง จนกระทัง่ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 จึงกลบัมาชนะเลือกตั้งและเป็นส.ส.อีกคร้ังหน่ึง   นายอนุรักษ ์จุรี

มาศ เคยดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2538 ไดรั้บแต่งตั้งเป็น

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภยั และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในสมยัรัฐบาลพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ไดรั้บแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  และยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอนุรักษ ์จุรีมาศ มีตาํแหน่งเป็นรองเลขาธิการพรรคชาติไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 

2551 ถูกตดัสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เน่ืองจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทย 
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 http://www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9470000010755 เขา้ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 
45

 http://th.wikipedia.org/wiki เขา้ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 
46

 http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1372298076&grpid=03&catid=&subcatid=เขา้ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 

http://th.wikipedia.org/wiki
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นายพรเทพ เตชะไพบูลย 4์ 6

47 เป็นทายาทของอุเทน เตชะไพบูลย ์เป็นมหาเศรษฐีระดบัตน้ๆของเมืองไทย 

เคยเป็นเจา้ของธนาคารศรีนคร บริษทัสุรามหาคุณ ท่ีไดส้ัมปทานในการผลิตและจาํหน่ายสุราของโรงงานสุรา

บางยี่ขนั ในช่ือ “แม่โขง” และ “กวางทอง” เม่ือ พ.ศ. 2502 โครงการเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ปัจจุบนั คือ เซ็นทรัล

เวิลด์พลาซ่า รวมทั้งกิจการเพื่อสังคมมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  นายพรเทพ เตชะไพบูลยเ์ร่ิมเขา้สู่งานการเมืองโดยการ

สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือปี พ.ศ. 2529 ในสังกดัพรรคประชาธิปัตย ์และไดรั้บการ

เลือกตั้งหลายสมยั ต่อมาได้รับตาํแหน่งรองโฆษกประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2532 และดาํรง

ตาํแหน่งรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภยัเม่ือปี พ.ศ. 2538 รัฐมนตรี

ช่วยวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ในยุครัฐบาลชวน  กระทัง่ปี พ.ศ. 2547 จึงไดย้า้ย

ไปสังกดัพรรคมหาชน และพรรครวมชาติพฒันา ในปี พ.ศ. 2550  ในปี พ.ศ. 2552 นายพรเทพ ไดย้า้ยมาสังกดั

พรรคประชาธิปัตยอี์กคร้ัง และไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กระทัง่ในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 ไดล้าออกจากตาํแหน่ง 

คอกแข่งม้าสําหรับสมาชิกสามัญ คอกแข่งมา้ท่ีสําคญัเป็นท่ีรู้จกัในวงการดี ไดแ้ก่ คอกขจรเดช พลตรีสนัน่ 

ขจรประศาสตร์  คอกคลองตนั ของนางสาวชญัญา ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  คอกเคที ของนายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์ คอกเคเอส ของนาย

เทพ ตรีวศิวเวทย ์คอกเจา้พระยารามราฆพ ของพลเอกเฟ่ืองเฉลย อนิรุทธเทวา คอกฉตัรสัมฤทธ์ิ นายมานพ อมัพุช คอก

ดาราชยั ของพลเอกจิระ นาวเีสถียร คอกดาวอยธุยา ของนายปฏินนัท ์ชวกุล คอกทิพยรั์ตน์ ของนายจาํลอง รัตนกุลเสรี

เริงฤทธ์ิ คอกเทพอาชา ของนายสุเทพ สุนทรวิภาต คอกเทียนชยั ของพลตรี พิทิต พุกกะณะสุต คอกธนิกุล ของนาย

แคลว้ ธนิกุล คอกนาทีทอง ของนายจกัริน พฒัน์ดาํรงวจิิตร คอกบุญชยั ของนางสาวกฤษณา อมัพุช คอกเบญจมิตร พนั

เอกถวลิ จนัทรักษ ์คอกประเสริฐศกัด์ิ ของนายประเสริฐ วศินสังวร คอกปาณีรัชต ์ของนายเจริญ พฒัน์ดาํรงจิตร คอก

เปรมพิชิต ของนายบุญถึง ผลพานิช คอกเปรมมณี ของนายสุรพนัธ์ ชินวตัร คอกพระยาประดิพทัธภูบาล ของนายพาน

ทอง ณ ระนอง คอกพลอยศกัดา ของพลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ คอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรีชา ชยัรัตน์4 7

48  คอกวชั

รวิทย ์ของนายสมชาติ เจริญวชัรวิทย ์ คอกแสงจนัทร์ ของพนัตาํรวจเอกประทกัษ ์รมยานนท ์คอกอศัวโยธิน ของพล

เอกไตรรงค ์ อินทรทตั คอกอาสา ของพนัเอกดิลก ธนภทัร คอกเอสวาย ของพลเอกวิชญ ์เทพหสัดิน ณ อยุธยา และ

คอกเอม็ซีแอล ของพลเอกสุพตัร สารสิน เป็นตน้ 

                                                 
47 th.wikipedia.org/wiki/พรเทพ_เตชะไพบูลย์ เขา้ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 

48 เป็นเจา้ของสนามแข่งมา้ “Intergames Park”  จงัหวดัอุดรธานี เป็นชนชั้นนาํของจงัหวดั มีฐานะทางสังคมและมีธุรกิจจาํนวน

มาก เช่น เป็นประธานบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ประธานบริษทั โรงแรมบา้นเชียง จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั พี.เอส.ซี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อุดรปิยวิศว ์จาํกดั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปรีชาสรรคน์รา 

จาํกดั และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินเตอร์เกมส์ จาํกดั  
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อาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของคอกแข่งม้าในประเทศไทยล้วนเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน

ในเชิงอํานาจระหว่างธุรกิจ-การเมือง-สถานะทางสังคม โดยมีแข่งม้าและสนามม้าเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน ทั้งน้ี

จะเห็นได้ว่า เจ้าของคอกม้าในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสามัญของสนามม้า

นางเลิ้งแทบทั้งส้ิน เช่น คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ คอกแคสโก้ ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ  

คอกธํารงไทย ของนายอนุรักษ์ จุรีมาศ คอกประชาชน ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน คอกปิยะมงคล ของนายปิ

ยะณัฐ วัชราภรณ์ คอกนาทีทอง ของนายจักริน พัฒน์ดํารงวิจิตร คอกปาณีรัชต์ ของนายเจริญ พัฒน์ดํารงจิตร 

คอกเปรมมณี ของนายสุรพันธ์ ชินวัตร และคอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรีชา ชัยรัตน์ เป็นต้น ดังน้ันสนามม้า

นางเลิ้งไม่เพยีงเป็นศูนย์กลางของอํานาจทางเศรษฐกจิ การเมือง และสังคมที่ร่วมสมัยของประเทศเท่าน้ัน แต่ยัง

ถอืเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงสนามแข่งม้าเครือข่ายอ่ืนอีก 7 แห่งอีกด้วย 
 

4.2 องค์การและการบริหารจัดการแข่งม้าในประเทศไทย 

โครงสร้างองคก์ารและการบริหารจดัการแข่งมา้ในประเทศไทย จะมีลกัษณะคลา้ยกนั หากจะแตกต่างก็

แต่เพียงโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีเก่ียวโยงในแง่มุมทางประวติัศาสตร์ของสนามราชตฤณมยัสมาคม

และราชกรีฑาสโมสรเท่านั้นเพราะยงัมีตาํแหน่งสูงกว่าคณะกรรมการอาํนวยการ คือ ตาํแหน่งสภานายกฯ 

สําหรับสนามราชตฤณมยัสมาคม ซ่ึงตาํแหน่งดงักล่าวถือเป็นตาํแหน่งเกียรติยศ 4 8

49 จึงมีลกัษณะพิเศษกว่า

สนามแข่งมา้อ่ืนทั้งหมด ทั้งน้ีสนามแข่งมา้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะมีคณะกรรมการอาํนวยการ

จดัการแข่งขนัเป็นกลไกสาํคญัในการแข่งขนัเป็นหลกั ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียดต่อไป   

สนามแข่งมา้ในประเทศไทยทั้งส้ิน 8 แห่ง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง4 9

50 ไดแ้ก่  สนามราช

ตฤณมยัสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์และสนามราชกรีฑาสโมสร ขณะท่ีส่วนภูมิภาคมี 6  แห่ง 51 ตั้งอยูใ่นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สนามแข่งมา้จงัหวดันครราชสีมา สนามแข่งมา้จงัหวดัอุดรธานี  สนามแข่ง

มา้จงัหวดัขอนแก่น สนามแข่งมา้จงัหวดัมหาสารคาม (ปิดกิจการแล้ว) สนามแข่งมา้จงัหวดัร้อยเอ็ด (ซ้ือ

ใบอนุญาตจดัแข่งมา้จากอุบลราชธานี) และภาคเหนือ 1 แห่ง คือ สนามแข่งมา้จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสนามแข่งมา้

                                                 
49

 เน่ืองจากตาํแหน่งดงักล่าวมีผูด้าํรงตาํแหน่งมาแลว้ 8 ท่าน ในจาํนวนนั้น 7 ท่านมีฐานะเป็นองคมนตรี รวมทั้งท่านสภานายก

คนปัจจุบนัดว้ย (สมัภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 ) 
50

 สนามราชตฤณมยัสมาคม และสนามราชกรีฑาสโมสร จะใชก้ฎระเบียบในการแข่งขนัเดียวกนัซ่ึงเป็นระเบียบท่ีออกโดย

คณะกรรมการอาํนวยการราชตฤณมยัสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ์ (สัมภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ วนัท่ี 16 ตุลาคม 

2556) 
51

 สนามแข่งมา้ต่างจงัหวดัส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีทหารเป็นหลกั (สมัภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ วนัท่ี 16 ตุลาคม 

2556 และพลเรือโท กมล อุณหกะ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2556)  
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นครราชสีมาและเชียงใหม่เป็นสนามทหาร มีทหารบริหารจดัการแข่งขนั สนามแข่งมา้ขอนแก่นเป็นของจงัหวดั

ขอนแก่นดาํเนินการจดัการแข่งขนัเอง ส่วนสนามแข่งมา้อุดรธานีและร้อยเอ็ดเป็นของเอกชนบริหารจดัการ

แข่งขนั ส่วนสนามแข่งมา้มหาสารคามปิดกิจการแลว้ 5 1

52 แต่การก่อเกิดสนามแข่งมา้ในต่างจงัหวดัทั้งหมดจะ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบันายทหารระดบัสูงท่ีมีอาํนาจทั้งส้ิน 

ส่วนการจดัแข่งมา้ จะจดัตามประเภทของมา้ตามความสูง คือมา้ประเภท ก มีความสูงตั้งแต่ 15.1แฮนด์

ข้ึนไป และมา้ประเภท ข มีความสูงตํ่ากวา่ 15.1 แฮนด์ลงมา สําหรับวนัแข่งมา้จะจดัเฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์

หรือวนันกัขตัฤกษต์ามความเหมาะสม และมีการแข่งเท่ียวชิงถว้ยต่างๆ นอกจากนั้นกฎหมายการพนนั พ.ศ.2489 

ไดก้าํหนดให้สนามแข่งมา้ในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง แข่งมา้ไดเ้ฉพาะวนัอาทิตย ์และอนุญาตให้แข่งไดว้นัละ 

10 เท่ียว ถา้วนัอาทิตยต์รงกบัวนัสําคญัทางศาสนาหรือวนันกัขตัฤกษท่ี์สําคญัอ่ืนๆ ก็ให้ขออนุญาตเล่ือนมาเป็น

วนัเสาร์เป็นคร้ังคราวไป สรุปวา่ สนามแข่งมา้ในกรุงเทพมหานครทั้ง 2 แห่ง จะผลดักนัแข่งสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ( 1

เดือนแข่ง 2 คร้ัง) ส่วนสนามต่างจงัหวดัอีก 6 สนาม จะจดัแข่งในวนัเสาร์ ยกเวน้ สนามแข่งมา้จงัหวดัร้อยเอ็ด

และจงัหวดัมหาสารคามท่ีจดัแข่งในวนัอาทิตย์52

53   

ทั้งน้ีหากจาํแนกตามพนัธ์มา้ แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ พ่อพนัธ์ุ (Stallions) แม่พนัธ์ุ (Mares) และ

ลูกมา้ (Foals) พบวา่ ไทย ในปี 2010  มีมา้แข่งจาํนวน 828 ตวั โดยแยกเป็น แม่พนัธ์ุ จาํนวน 425 ตวั  ลูกมา้ 

จาํนวน 389 ตวั  และพอ่พนัธ์ุ 14 ตวัเท่านั้น53

54  

 การเลือกกรณีศึกษา ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบสองประเด็น คือ ประเด็นแรก เปรียบเทียบในเชิง

พื้นท่ีระหวา่งส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาควา่ มีมิติความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  ประเด็นท่ีสอง เปรียบเทียบในแง่ความ

เป็นเจา้ของและการบริหารจดัการ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นภาพโดยรวมเบ้ืองตน้ ยงัคงตอ้งการท่ีจะศึกษาใน

รายละเอียดใหลึ้กซ้ึงมากยิง่ข้ึนในแง่มุมต่างๆ ในอนาคตต่อไป 
 

4.2.1 สนามราชกรีฑาสโมสรและสนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ราชกรีฑาสโมสร หรือภาษาองักฤษเรียกว่า The Royal Bangkok Sports Club  

ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2444 โดยในปี พ.ศ. 2433 แฟรงคลิน เฮิร์สท ์ชาวองักฤษ ยื่นหนงัสือ

ต่อสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้เทวญัอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีว่าการ

ต่างประเทศ เสนอให้จดัตั้งสมาคมเพื่อส่งเสริมการเพาะพนัธ์ุดูแลมา้และการเล่นกีฬา โดยควรเป็นสถานท่ีซ่ึง

                                                 
52 สมัภาษณ์คุณวบูิลย ์โล่ศรีทอง อุปนายกสมาคมแข่งมา้อุดรธานี วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  

53 ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์“ท่ีมาราชราชตฤณมยัสมาคม” เอกสารอดัสาํเนา ไม่ปรากฏปีพิมพ ์

หนา้ 4. 
54 IFHA 2012: 34. 
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ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองเพื่อเข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าเป็นสมาชิกได้ด้วย หลังจากนั้ น 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดัสร้าง รอยลั สปอร์ต คลบั 

(Royal Sports Club) ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เปล่ียนเป็นช่ือภาษาไทยวา่สโมสร

ราชกรีฑา และเปล่ียนช่ือเป็นราชกรีฑาสโมสร จนถึงปัจจุบนัสามารถจดัการแข่งขนัไดปี้ละ 26 คร้ัง54

55  

ต่อมาใน พ.ศ. 2435 เร่ิมทาํสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณสระปทุม โดยการก่อสร้างดาํเนินไปจนถึง พ.ศ. 2444 

จึงมีพิธีเปิดสโมสรอยา่งเป็นทางการ ต่อมาไดพ้ฒันาให้เป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2445 

และมีการจดัแข่งมา้เป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 244656 ในระยะแรกสามารถจดัแข่งไดปี้ละ 3 คร้ัง จากนั้นเม่ือเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2454 ฟัน เดน บอร์น ชาวเบลเยียม นาํเคร่ืองบินแบบออวิลล์ไรต ์ปีกสองชั้น มาแสดงการบิน

เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ท่ีสนามมา้ของราชกรีฑาสโมสร ต่อมาใน พ.ศ. 2456 กระทรวงกลาโหมนาํพื้นท่ี

ส่วนหน่ึงของสนามมา้ราชกรีฑาสโมสร ไปใชเ้ป็นสถานท่ีข้ึนบินและลงจอดเคร่ืองบินแห่งแรกของประเทศไทย 

โดยใชช่ื้อวา่สนามบินสระปทุม จากนั้นเม่ือ พ.ศ. 2457 มีการพิจารณาวา่ สนามบินถาวรควรตั้งอยูบ่นท่ีดอนซ่ึง

นํ้าท่วมไม่ถึง จึงยา้ยไปยงัท่ีตอนเหนือของอาํเภอบางเขน แลว้ใหช่ื้อวา่ท่าอากาศยานดอนเมือง5 6

57 สนามราชกรีฑา

สโมสรปัจจุบนั ประกอบดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับสมาชิก เพื่อการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สนาม

กอลฟ์ สระวา่ยนํ้า สนามเทนนิส ห้องฟิตเนส นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแข่งมา้ในวนัอาทิตยเ์วน้อาทิตยส์ลบักบัราช

ตฤณมยัสมาคม ปัจจุบนัมีสมาชิกประมาณ 12,500 คน57

58 

ส่วนโครงสร้างการบริหารนั้น ประกอบดว้ย คนไทยและชาวต่างชาติ โดยมีนายอุดมศกัด์ิ อุชชินเป็น

ประธานกรรมการ มีรองประธานกรรมการสองคน คือคนแรก คือ รศ.มานพ พงศทตั และคนท่ีสอง มร.Leslie 

Vize นอกจากนั้นการบริหารยงัเนน้สร้างเครือข่ายเช่ือมกบัสนามส่วนภูมิภาคดว้ย ประกอบดว้ย สนามมา้แข่ง

นครราชสีมา สนามมา้แข่งขอนแก่น สนามมา้แข่งเชียงใหม่ สนามมา้แข่งอุดรธานี และสนามมา้แข่งร้อยเอด็  

กิจกรรมแข่งมา้ในประเทศไทยเร่ิมแข่งตั้งแต่ 1 สิงหาคมถึง 31 กรกฎาคมในปีถดัไป ขอ้มูลในปี 2553 

พบวา่ ทั้งประเทศมีมา้ท่ีทาํฝึกฝน 970 ตวัผูฝึ้กสอน 300 คน จ็อกก้ี 350 คน ส่วนราชกรีฑาสโมสร มีเจา้ของคอก

มา้ 214 คอกมา้ ทั้งน้ีมีจาํนวนคอกมา้ 19  คอก มีพ่อพนัธ์จาํนวน 48 ตวั และตวัเมีย 1,100 ตวั มีลูกมา้เกิดใหม่

เฉล่ีย 140 ตวัต่อปี ส่วนรายการแข่งขนัท่ีมีเงินรางวลัมากท่ีสุดคือรายการชิงถว้ยดาร์บ้ีเป็นเงิน 1,880,000 บาท 

และตํ่าสุดคือถว้ยรามาภพเป็นเงิน 825,000 บาท โดยมีรางวลัรวมทั้งปีโดยเป็นของสมาคม 104,552,370 บาท 

เจา้ของคอกมา้ 1,000,000 บาท เฉล่ียเงินรางวลัต่อนดั 402,125 บาท  ส่วนรายไดจ้ากการพนนันั้นมีมูลค่าต่อปี 

                                                 
55 RBSC Magazine, Vol.7 No.73 July 2007: 35. 
56 William Warren, Celebrating 100 Years The Royal Bangkok Sports Club, Mark Standen Publishing Co., Ltd., 2001. 
57 เพ่ิงอา้ง 

58 http://www.rbsc.org/Home.aspx 
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35.1 พนัลา้นบาท จ่ายภาษีให้รัฐร้อยละ 16.15 ของรายไดท้ั้งหมด และภาษีบาํรุงทอ้งท่ีอตัราร้อยละ 5.35 ของ

รายไดท้ั้งหมดในปีท่ีผา่นมามีจาํนวนคนเขา้สนามเฉล่ีย 24,000 คน5 8

59 อยา่งไรก็ตามการพนนัมา้แข่งมีแนวโนม้

ถดถอยลง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการพนันประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงได้ง่ายกว่า เล่นได้ง่ายกว่า และอีก

ประการหน่ึงคือ อตัราภาษีท่ีรัฐจดัเก็บมีแนวโนม้ท่ีรัฐจะจดัเก็บในอตัราท่ีสูงข้ึนจากเดิมอตัราร้อยละ 21.50  ของ

รายไดก้็จะเพิ่มสูงข้ึนอีกตามขอ้เสนอของกรมสรรพสามิต59

60 

สนามราชตฤณมัยสมาคมฯ  หรือสนามม้านางเลิง้  

การจดัแข่งม้าท่ีราชกรีฑาสโมสรนั้น เน้นคนชั้นสูงและชาวต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก 

ในขณะนั้นเงินรายไดท่ี้เก็บจากสมาชิกไม่พอกบัค่าใชจ่้าย 6 0

61 ทาํให้พระยาประดิพทัธภูบาลและพระยาอรรถการ

ประสิทธ์ิ จึงคิดสร้างสนามม้าแห่งใหม่ท่ีนางเล้ิง ซ่ึงเป็นท่ีหลวงจึงได้อญัเชิญหนังสือทูลเกล้าถวาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัวา่ของตั้งสนามแข่งมา้เพื่อบาํรุงพนัธ์มา้     ซ่ึงพระองคโ์ปรดเกลา้ให้

พระยาวรพงศพ์ิพฒัน์มีหนงัสือตอบอนุญาต การจดัหาทุนสร้างสนามไดด้าํเนินหลายรูปแบบ จนในท่ีสุดพระยา

ประดิพทัธภูบาลจึงไดอ้อกทุนสร้างแต่ผูเ้ดียวจนสําเร็จเป็นสโมสร ซ่ึงเงินท่ีลงทุนไปนั้นประมาณปีเศษก็ไดคื้น

ทั้งหมด และยงัมีเงินก่อสร้างอฒัจนัทร์และอ่ืนๆ อีก เม่ือการก่อสร้างสนามแข่งมา้เสร็จเรียบร้อย 6 1

62 พระยา

ประดิพทัธภูบาลและพระยาอรรถการประสิทธ์ิ จึงได้กราบบงัคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยูห่วัเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดสนามเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2459          พร้อมกบัพระราชทานนามวา่ 

“ราชตฤณมยัสมาคมแห่งสยาม ”  และทรงรับไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์และไดส่้งมา้ในคอกของพระองคเ์ขา้แข่ง

ดว้ย โดยใชเ้ส้ือสีนํ้าเงินมียนัตข์าว62

63  ต่อมาในปีพ.ศ. 2462 จึงไดข้อพระราชทานถว้ยทอง 1 ถว้ย ซ่ึงต่อมาเรียกวา่ 

“ถว้ยดาร์บ้ี” เพื่อเป็นรางวลัแก่มา้ท่ีชนะเลิศการแข่งขนั ส่วนการบาํรุงพนัธ์มา้นั้น ได้สั่งซ้ือมา้เพศเมียจาก

ประเทศออสเตรเลียจาํนวน 50 มา้ มา้เพศผู ้พนัธ์ุอาหรับจากประเทศองักฤษจาํนวน 2 มา้ มาผสมพนัธ์ุ เม่ือไดลู้ก

                                                 
59 โปรดดู www.rbsc.org/ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557.  
60 http://www.excise.go.th/index.php?id=132  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556. 
61 ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์“ท่ีมาราชราชตฤณมยัสมาคม” เอกสารอดัสาํเนา ไม่ปรากฏปีพิมพ ์

หนา้ 2. 
62 จากการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคารราชตฤณมยัสมาคมของคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย

วิเชียร เต็งอาํนวยและคณะ (2526) เสนอแนะให้มีการตรวจสอบระดบัอาคารท่ีจุดต่างๆ เทียบกบัระดบัมาตรฐานเพ่ือป้องกนั

ความเสียหายเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
63 เพ่ิงอา้ง. 

http://www.rbsc.org/%20เข้าถึง
http://www.excise.go.th/index.php?id=132%20%20เข้าถึง
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มา้แลว้จะจบัสลากเพื่อแข่งมา้ดาร์บ้ี และไดส่้งนกัเรียนไทยไปศึกษาวิชาสัตวแพทยท่ี์ประเทศองักฤษเพื่อท่ีจะได้

นาํวชิาความรู้มารักษามา้ในประเทศไทย63

64  

ส่วนการบริหารงานนั้น ไดมี้การจดัรูปแบบเป็นสภานายก และคณะกรรมการ เร่ิมตั้งแต่เปิดสนามจนถึง

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการบริหารงานของสภานายกและคณะกรรมการอาํนวยการจะเป็นไปขอ้กาํหนดของราชตฤณมยั

สมาคมฯ เช่น ขอ้ 16 ระบุวา่64

65  

“ มีสภานายกผู้หน่ึงซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและมี

สมาชิกอีกสิบคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่จะได้เลือกต้ังเป็นคณะกรรมการอาํนวยการบริหารงานของสมาคม โดยมี

ระยะเวลาในการบริหารงานคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับเลือกต้ังและในคณะกรรมการอาํนวยการสิบคนนี ้

จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอย่างน้อยหกคน และจะต้องเป็นเจ้าของคอกแข่งม้าอย่างน้อยหกคน” 

ส่วนขอ้ 17 ระบุวา่65

66 

  “ ให้คณะกรรมการอาํนวยการ เลือกกรรมการอาํนวยการเป็นประธานกรรมการอาํนวยการ รอง

ประธานฯ เลขาธิการกิตติมศักด์ิ เหรัญญิกกิตติมศักด์ิ นายทะเบียน ปฏิคม หัวหน้า กรรมการกีฬา และตาํแหน่ง

อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการอาํนวยการพิจารณาเห็นควรเป็นกรรมการเจ้าหน้าท่ี โดยกรรมการอาํนวยการหน่ึงคน อาจ

ได้รับเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวมากกว่าหน่ึงตาํแหน่งกไ็ด้” 

ปัจจุบนัมีพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์เป็นสภานายก ส่วนคณะกรรมการอาํนวยการ มีกรรมการอาํนวยการ

ทั้งส้ิน 10 คน ประกอบดว้ย พลเอก วธันชยั ฉายเหมือนวงศ ์ ประธานกรรมการ และมีกรรมการอ่ืนอีก 9 คน 

ไดแ้ก่ พลเอก บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ  พลเอก วฒันา สรรพานิช พลเอก ไตรรงค์ อินทรทตั พลเอก จาํลอง บุญ

กระพือ พลเอก วิชญ ์เทพหสัดิน ณ อยุธยา  พนัเอก ดิลก  ธนภทัร พนัเอก ถวิล จนัทรักษ ์นาย สมชาติ เจริญวชั

รวทิย ์และนาย อภยั ระติสุนทร (ดงัตารางท่ี 4.1) 

จากรายช่ือคณะกรรมการแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มแรก นายทหารท่ีเกษียณอายุราชการแลว้ ไดแ้ก่ 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์พลเอก วธันชยั ฉายเหมือนวงศ์  พลเอก บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ  พลเอก วฒันา สรร

พานิช  กลุ่มท่ีสอง นายทหารท่ียงัคงราชการอยู ่ไดแ้ก่  พลเอก ไตรรงค ์อินทรทตั  พลเอก จาํลอง บุญกระพือ 

และ พลเอก วิชญ ์เทพหสัดิน ณ อยุธยา 6 6

67  และกลุ่มท่ีสาม พลเรือน 2 คน คือ นายสมชาติ เจริญวชัรวิทย์6 7

68 และ

นาย อภยั ระติสุนทร68

69   

                                                 
64 เพ่ิงอา้ง หนา้ 3. 
65 ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 2523 (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2544) หนา้ 7. 
66 เพ่ิงอา้ง. 
67

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งประธานท่ีปรึกษากองทพับก เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงถูกมองวา่เป็นนายทหารคนสนิทอดีต

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม พลเอกประวติร  วงษสุ์วรรณ  

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ตารางที่ 4.1 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา รายงานประจาํปีราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัภ ์ปีพ.ศ.2555-2556. 

 

สนามมา้นางเล้ิงปัจจุบนั ประกอบดว้ย ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับสมาชิก เพื่อการเล่นกีฬาประเภท

ต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ สระวา่ยนํ้ า สนามเทนนิส ห้องฟิตเนส นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแข่งมา้ในวนัอาทิตยเ์วน้

อาทิตยส์ลบักบัราชกรีฑาสโมสร มีจาํนวนสมาชิกประมาณ 1,116 คน มีจาํนวนคอกแข่งมา้กิตติมศกัด์ิ 53 คอก 

และจาํนวนคอกแข่งมา้ทัว่ไปอีก 177 คอก69

70 

ส่วนโครงสร้างคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้า ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน ท่ีปรึกษาพิเศษ

และกรรมการอีกจาํนวนหน่ึง ตามตารางท่ี 4.2 มีพลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ เป็นประธาน พลเอกชูเกียรติ ตนั

                                                                                                                                                             
68

 นาย สมชาติ เจริญวชัรวิทย ์ดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย สมยัท่ี 13 ติดต่อกนั(39 ปี ตั้งแต่ปี 2519-

2558)  สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2556 ข้ึนมาท่ี 13 เหรียญรีสอร์ต พระราม

เก้า โดยในการประชุมคร้ังน้ีมีวาระสําคญัคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ หลงัจากท่ี นายสมชาติ เจริญวชัรวิทย ์นั่ง

บริหารงานดาํรงตาํแหน่งมาตั้งแต่ปี  2554-2556 และนายกสมาคมฯคนใหม่จะอยูด่าํรงตาํแหน่งตั้งแต่ปี  2556-2558 
69

 เป็นคนสนิทของพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ โดยเป็นผูล้งนามสัญญาเงินกูใ้นฐานะพยาน ดงัรายละเอียดตามรายงานของ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณี

พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ จงใจยืน่บญัชีแสดง รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ  
70 เอกสารอดัสาํเนา “รายช่ือคอกแข่งมา้กิตติมศกัด์ิและทัว่ไป และเจา้ของคอก” ไม่ระบุปี ผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านพลเอก

วชิญ ์เทพหสัดิน ณ อยธุยา ท่ีอนุเคราะห์ใหข้อ้มูล 

สภานายก 
ฯพณฯ พลเอกสุรยทุธ ์จุลานนท ์

คณะกรรมการอาํนวยการ  
พลเอก วธันชยั ฉายเหมือนวงศ ์            ประธานกรรมการ 
พนัเอก ดิลก  ธนภทัร                      รองประธานและนายทะเบียน 
พลเอก บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ              เลขาธิการกิตติมศกัด์ิและประธานอาํนวยการแข่งมา้ฯ 
พนัเอก ถวิล จนัทรักษ ์                   กรรมการกาํกบัการเงิน 
พลเอก วฒันา สรรพานิช                  นายสนาม 
พลเอก ไตรรงค ์อินทรทตั                     กรรมการกีฬาและประชาสมัพนัธ์ 
พลเอก จาํลอง บุญกระพือ                     กรรมการอาํนวยการ 
พลเอก วิชญ ์เทพหสัดิน ณ อยธุยา               กรรมการอาํนวยการ 
นาย สมชาติ เจริญวชัรวิทย ์                   ปฏิคม 
นาย อภยั ระติสุนทร                           เหรัญญิกกิตติมศกัด์ิ 
 

http://www.kodmhai.com/m1/m1-291-296.html#295
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สุวฒัน์ และพลโทบุญยงั บูชา เป็นรองประธาน พลเอกสุรฤทธ์ิ จนัทราทิพย ์เป็นท่ีปรึกษาพิเศษ  พลเอกฉตัร

เฉลิมพล บุศยกุล พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง พลเอกนิพนธ์ ธีระพงษ์ พลเอกวนัชยั นิลเขียว พลตรีสมโภช ทอง

โกมล นายปรีชา ไชยศิรินนท ์นายสุชยั พรชยัศกัด์ิอุดม ทั้งหมดเป็นกรรมการ และพลตรีณรงค ์นาคปรีชา เป็น

กรรมการและเลขานุการ (โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

ตารางที่ 4.2 โครงสร้างคณะกรรมการอาํนวยการ 

 
 ท่ีมา รายงานประจาํปีราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัภ ์ปีพ.ศ.2555-2556. 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอาํนวยการ70

71  

จากขอ้บงัคบัราชตฤณมยัสมาคมฯระบุอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอาํนวยการจะเห็นสมควร ดงัน้ี 

• มีอาํนาจตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อใหก้ารทาํงานของสมาคมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

• มีสิทธิในการตั้งกฎอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้บงัคบัท่ีไดร้ะบุอยูก่่อนแลว้ 

• มีสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎท่ีสมาคมไดต้ราไวแ้ลว้แต่เดิมได ้

• มีอาํนาจจดัการการเงินของสมาคมไดทุ้กกรณีเพื่อทาํนุบาํรุงสนามมา้ ท่ีนัง่คนดู สถานท่ีและสโมสร

ภายในสมาคม 

• มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสนามแข่งมา้ และสนามฝึกซ้อมของม้า รวมทั้งมีอาํนาจอาํนวยการใน

สโมสรสถานของสมาคมไดโ้ดยตลอด 

                                                 
71 ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช 2523 (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2544) หนา้ 8-10. 
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• คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู ้จ ัดการงานทุกส่ิงทุกอย่าง ซ่ึงเก่ียวกับการแข่งม้า และเป็น

ผูอ้าํนวยการการเล่นทั้งปวงท่ีมีอยู่ในสโมสรสถานและในสนามสมาคม หากเกิดพิพาทกนัข้ึน 

กรรมการอาํนวยการมีอาํนาจตดัสินเร่ืองนั้นๆ ไดโ้ดยเด็ดขาด 

• คณะกรรมการอํานวยการ แต่งตั้ งกรรมการอํานวยการหน่ึงคน หรือสองคนเป็นตัวแทน

คณะกรรมการอาํนวยการมีอาํนาจในการทาํนิติกรรมใดๆ ได ้

• เลขาธิการกิตติมศกัด์ิเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดในการบริหารจดัการ บรรดาเจา้หนา้ท่ี และพนกังานของ

สมาคม 
 

ผลการดําเนินงานของราชตฤณมัยสมาคมฯ 

 ผลการดาํเนินงานของสมาคมในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาประสบกบัภาวะขาดทุน เน่ืองจากมีจาํนวนคนเขา้

สนามแข่งมา้ลดลง  จาํนวนวนัแข่งมา้ลดลง อตัราภาษีท่ีเก็บค่อนขา้งสูง และรายไดล้ดลง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประการแรก มีจาํนวนคนเขา้สนามแข่งมา้ลดลง เน่ืองจากมีกีฬาประเภทอ่ืนท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกวา่ 

รวมทั้งเกิดจากมาตรการควบคุมของรัฐท่ีมีขอ้ห้ามตามกฎหมายระบุวา่ ห้ามเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 18 ปี

เขา้สนามแข่งมา้ ขณะท่ีแฟนคลบัดั้งเดิมของสนามแข่งมา้มีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี7172 ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 จํานวนคนทีเ่ข้าสนามแข่งม้า จําแนกตามราคาบัตร 

ปี พ.ศ. 
ราคา 50 

บาท 

ราคา 100 

บาท 

ราคา 300 

บาท 
รวม 

2551 151,761 54,164 1,052 206,977 

2552 147,992 52,600 760 201,352 

2553 127,887 44,116 487 172,490 

2554 136,379 44,741 662 181,782 

2555 108,824 35,751 480 145,055 

2556 54,422 19,884 128 74,434 

ท่ีมา : ราชตฤณมยัสมาคมฯผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านพลเอกวชิญ ์เทพหสัดิน ณ อยธุยาท่ีอนุเคราะห์ใหข้อ้มูล 

                                                 
72 สมัภาษณ์พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556. 



55 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

 

ภาพท่ี 4.1 จาํนวนคนท่ีเขา้สนามแข่งมา้ จาํแนกตามราคาบตัร 

 
ท่ีมา : แหล่งเดียวกนั 

ประการที่สอง จาํนวนวนัแข่งมา้ลดลง บางปีอาจ  26 นดั แต่บางปีอาจเหลือเพียง 24 นดัเท่านั้น 

เน่ืองจากติดวนัสาํคญัทางศาสนา และวนัท่ีราชการกาํหนดไม่ให้มีการแข่งมา้ เช่น วนัแผน่ดินธรรมแผน่ดินทอง 

และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถึงแมว้า่ ตามกฎหมายกาํหนดให้จดัการแข่งมา้ได ้ 10 เท่ียวต่อวนัแต่ก็ไม่

เพียงพอ7 273 จากตารางกาํหนดการแข่งขนัประจาํปี 2555 ของราชตฤณมยัสมาคมฯ มีจาํนวนวนัแข่งมา้ 24 วนั 

ส่วนสมาคมราชกรีฑาสโมสรมีจาํนวนวนัแข่งมา้ 24 วนัเช่นกนั เน่ืองจากติดวนัแผน่ดินธรรมแผ่นดินทองวนั

อาทิตยท่ี์ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555และวนัส่งเสริมพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์ 3 มิถุนายน พ.ศ.2555 ดงัตารางท่ี 4.4 
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56 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

ตารางที่ 4.4 กาํหนดการแข่งม้าประจําปี พ.ศ.2555 

 
 

ประการที่สาม อตัราภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแข่งมา้มีอตัราการจดัเก็บท่ีค่อนขา้งสูง 7 3 74 เน่ืองจาก

สมาคมแข่งมา้แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ประเภทภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2535 ประกอบกิจการให้บริการจดัให้มีการแข่งมา้และ

ขายอาหารสมาคมฯ จดัให้มีการเล่นพนนัโตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นแข่งมา้ตามบญัชี ข ขอ้ 17 แห่ง

                                                 
74

 มาตรา 65 ทว ิ(13), มาตรา 77/1(10), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 168) พ.ศ. 2529,พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 250) พ.ศ. 2535, 

คาํสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528 ฯ 
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พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ระบุให้เล่นได ้ 2 ชนิด คือ วินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด การเล่นวินโต๊ด ผูเ้ล่นจะ

ไดรั้บเงินส่วนแบ่งต่อเม่ือมา้ท่ีแทงไวเ้ขา้เป็นท่ี 1 เท่านั้น ส่วนการเล่นเปล๊สโต๊ด ผูเ้ล่นจะไดรั้บเงินส่วนแบ่ง

ต่อเม่ือมา้ท่ีแทงไวเ้ขา้เป็นมา้รองอนัดบัท่ี 1 ท่ี 2 หรือท่ี 3 การจดัให้มีการเล่นการพนนัดงักล่าว สมาคมฯ จะตอ้ง

เสียภาษีตามพระราชบญัญติัการพนนัพ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2503) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ให้แก่กรมตาํรวจในอตัราร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อน

หกัรายจ่าย และตอ้งเสียภาษีใหก้รุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 2.5 แห่งยอดท่ีตอ้งเสีย 

นอกจากหกัภาษีดงักล่าวแลว้ สมาคมฯ ยงัหกัเป็นรายไดข้องสมาคมฯ อีกร้อยละ 10 ของยอดเงินท่ีได้

จากการจาํหน่ายสลากวินโต๊ด และร้อยละ 5 ของยอดเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายสลากเปล๊สโต๊ด จึงเหลือเงินอีก

ร้อยละ 77.5 แบ่งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ล่นวนิโตด๊ และอีกร้อยละ 82.5 แบ่งจ่ายให้แก่ผูเ้ล่นเปล๊สโต๊ดในการเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล สมาคมฯ ยืน่แบบ ภ.ง.ด.55 เสียภาษีในอตัราร้อยละ 2 ของจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการขายอาหาร ค่าบาํรุง

สนามกีฬา ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมการแข่งมา้ และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสลากวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ดซ่ึงไดห้กั

ค่าภาษีท่ีตอ้งเสียให้กรมตาํรวจและกรุงเทพมหานครแลว้ และสมาคมฯ ได้เสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 ของ

จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากค่าเช่าทรัพยสิ์นและดอกเบ้ียรับ 

สาํหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับท่ีสมาคมฯ นาํมายื่นแบบ ภ.พ.30 ประกอบดว้ยรายรับจากการขาย

อาหาร ค่าบาํรุงสนามกีฬาประเภทต่างๆ ค่าสมาชิก ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมการแข่งมา้ และแสดงรายรับยกเวน้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากค่าสอนวา่ยนํ้าและค่าตรวจสุขภาพก่อนสมคัรสมาชิกสระวา่ยนํ้ า ส่วนรายรับจากการจาํหน่าย

สลากวนิโตด๊และเปล๊สโตด๊ สมาคมฯ ไม่ไดน้าํมาคาํนวณในการยืน่แบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อยา่งใด 

กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล สมาคมแข่งมา้แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม มีเงินไดจ้าก

การจาํหน่ายสลากวนิโตด๊และสลากเปล๊สโตด๊ ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมการแข่งมา้ เงินไดจ้ากการขายอาหาร และ

ค่าบาํรุงสนามกีฬา เงินไดด้งักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 

และไม่ใช่รายไดค้่าลงทะเบียนหรือค่าบาํรุงท่ีไดรั้บจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการรับบริจาค 

หรือจากการใหโ้ดยเสน่หา ตามมาตรา 65 ทว ิ(13) แห่งประมวลรัษฎากรสมาคมฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีตาม (จ) ของ (2) แห่งบญัชีอตัราภาษีเงิน

ได ้ทา้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัท่ี 168) พ.ศ. 2529 หรือ มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัท่ี 250) พ.ศ. 2535 แลว้แต่กรณีโดยสมาคม

ฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะนาํจาํนวนเงินภาษีท่ีเสียให้แก่กรมตาํรวจ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจาํนวนเงินท่ีจ่ายให้แก่ผู ้

เล่นมา้ทั้งวนิโตด๊และเปล๊สโตด๊ มาหกัออกจากรายไดก้่อนท่ีจะนาํมาเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่อยา่งใด 
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กรณภีาษีมูลค่าเพิม่ การจดัใหมี้การเล่นการพนนัโตแตไลเซเตอร์สําหรับการเล่นแข่งมา้ การสอนวา่ยนํ้ า 

และการตรวจสุขภาพก่อนสมคัรสมาชิกสระว่ายนํ้ า เขา้ลกัษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่ง

ประมวลรัษฎากร อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากรสมาคมฯ จึงตอ้ง

นาํมูลค่าทั้งหมดท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการใหบ้ริการมารวมเป็นฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร 

เพื่อใช้ในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม นัน่คือ สมาคมฯ จะตอ้งนาํรายรับท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายสลากวินโต๊ดและ

สลากเปล๊สโต๊ด รายรับจากการให้บริการขายอาหาร ค่าบาํรุงสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ ค่าสมาชิก ค่าบตัรผ่าน

ประตูเขา้ชมการแข่งมา้ ค่าสอนวา่ยนํ้าและค่าตรวจสุขภาพก่อนสมคัรสมาชิกสระวา่ยนํ้ า มารวมคาํนวณเป็นฐาน

ภาษีในการคาํนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีเงินรางวลัท่ีจ่ายให้ผูแ้ทงมา้ชนะทั้งวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด เขา้

ลกัษณะเป็นเงินไดจ้ากการเล่นการพนนั สมาคมฯ จึงไม่มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย จากเงินดงักล่าว กรณีเงิน

รางวลัท่ีจ่ายให้แก่มา้ชนะ เขา้ลกัษณะเป็นเงินไดต้าม มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงเป็นรางวลัในการ

แข่งขนั ท่ีสมาคมฯ จ่ายให้แก่ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได ้สมาคมฯ จึงมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวใ้นอตัราร้อยละ 

5.0 ทั้งน้ี ตามขอ้ 9 (1) แห่งคาํสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528 เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 

แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 

นอกจากนั้นสมาคมฯ จะตอ้งเสียภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าในอตัราร้อยละ 20 ตวัอยา่งเช่น เม่ือสมาคมมี

รายรับค่าผา่นประตู 300,000 บาท และรายรับท่ีหกัไวจ้ากผูเ้ล่นการพนนัแข่งมา้ชนะ 2,000,000 บาท รายรับท่ีหกั

ไวจ้ากผูเ้ล่นการพนนัแข่งมา้รอง 1,000,000 บาท (โปรดดูรายเอียดการคาํนวณในภาคผนวก ง)  

ประการที่ส่ี รายไดล้ดลง หากพิจารณาโครงสร้างรายไดจ้ากผูเ้ขา้สนามแข่งมา้พบวา่ รายไดก้วา่ร้อยละ 

97 ของรายไดม้าจากผูเ้ขา้สนามแข่งมา้ราคาบตัรไม่เกิน 100 บาท นั้นแสดงวา่ ฐานลูกคา้จะเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่า

เป็นหลกัมากกวา่ฐานลูกคา้ท่ีมาจากคนชั้นกลางและคนชั้นสูง ดงัตารางท่ี 4.5 ซ่ึงโครงสร้างรายไดเ้ช่นน้ีเกิดข้ึน

และดาํรงตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะเป็นเช่นน้ี หากผูบ้ริหารราชตฤณมยั

สมาคมฯ ไม่แสวงหารูปแบบการบริหารจดัการในเชิงพาณิชยส์มยัใหม่ ถึงแมว้า่สมาคมฯ พยายามรักษารายได้

โดยจดัการแข่งมา้ใหก้บัหน่วยงานการกุศลเป็นหลกั จึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดแ้ละสรรพาสามิตรวม 24 นดั 
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ตารางที่ 4.5 รายได้จากผู้เข้าสนามแข่งม้า จําแนกตามราคาบัตร 

ปี พ.ศ. 
ราคา 50 

บาท 

ราคา 100 

บาท 

ราคา 300 

บาท  รวม 

2551 
      
7,588,050  

         
5,416,400  

           
315,600       13,320,050  

2552 
      
7,399,600  

         
4,948,000  

           
216,600       12,564,200  

2553 
      
6,394,350  

         
4,411,600  

           
146,100       10,952,050  

2554 
      
6,818,950  

         
4,474,100  

           
198,600       11,491,650  

2555 
      
5,441,200  

         
3,575,100  

           
144,000          9,160,300  

2556 
      
2,721,100  

         
1,988,400  

              
38,400          4,747,900  

  ท่ีมา : ราชตฤณมยัสมาคมฯผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านพลเอกวชิญ ์เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

          ท่ีอนุเคราะห์ใหข้อ้มูล 
 

ภาพที ่4.2 รายได้จากการเข้าชม จาํแนกตามราคาบตัร 

 
ท่ีมา : แหล่งเดียวกนั 

ประการที่ห้า มุ่งเน้นดาํเนินกิจการเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน โดยการจดัแข่งมา้การกุศล หารายไดเ้พื่อใช้ใน

กิจการสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิและองคก์รต่างๆ รวม 23 องคก์ร (24 นดัแข่ง) เช่น กรมแพทยท์หารอากาศ 

มูลนิธิธัญญารักษ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ มูลนิธิสวนมิสกวนั มูลนิธิคุณากรในพระชูปถมัภ์ และ
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องคก์รหรือมูลนิธิอ่ืนๆ เป็นตน้โดยไดรั้บความร่วมมือจากเจา้ของคอกแข่งมา้ องคก์รเอกชนและประชาชนท่ีเขา้

ชมการแข่งมา้74

75 

อย่างไรก็ตามหากดูภาพรวมรายไดข้องราชตฤณมยัสมาคมฯ รายไดห้ลกัไม่ไดม้าจากบตัรเขา้ชมการ

แข่งมา้ แต่เป็นรายไดจ้ากค่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการแข่งมา้เฉล่ียปีละ 36 ลา้นบาทในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556  คิด

เป็นร้อยละ 80 ของรายไดท้ั้งหมดส่วนรายจ่ายสําคญั ไดแ้ก่ เงินบริจาคสมทบแข่งมา้เพื่อการกุศล เงินเดือนและ

ค่าจา้ง ในปี พ.ศ.2555 คิดเป็นร้อยละ 33.8 และ 19.4 ส่วนปี พ.ศ.2556 คิดเป็นร้อยละ 29.9 และ 17.7 ตามลาํดบั75

76    
 

4.2.2 สนามแข่งม้าจังหวดัอุดรธานี   

สนามแข่งมา้จงัหวดัอุดรธานี ดาํเนินการโดยเอกชนมีนายปรีชา ชยัรัตน์เป็นนายกสมาคมแข่งมา้ ก่อตั้ง

ในปี พ.ศ.2527 มีช่ือวา่ “ Intergames Park ” เร่ิมแข่งนดัเร่ิมเม่ือเดือนพฤษภาคมในปีถดัมา สมาคมแข่งมา้

อุดรธานีไดพ้ฒันาสายพนัธ์มา้แข่งอยา่งต่อเน่ือง จากสายพนัธ์ทอ้งถ่ินไปสู่พนัธ์มา้แข่งขา้มสายพนัธ์ 

สําหรับโครงสร้างการบริหารจดัการนั้นโดยหลกัการทัว่ไปจะคลา้ยกบัสนามแข่งมา้อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็น

สนามกรุงเทพหรือต่างจงัหวดั อาจจะมีความแตกต่างกนับา้งเพียงรายละเอียดปลีกยอ่ยเท่านั้น7 6

77  เช่น การกาํหนด

เจา้ของมา้ท่ีมีช่ือเขา้แข่งตามโปรแกรมจะตอ้งแจง้ช่ือผูข่ี้และนาํมา้เขา้คอกเตรียมแข่งก่อนเวลาแข่งขนัอยา่งนอ้ย 

1 ชัว่โมง ดงัตารางท่ี 4.6 แต่โดยหลกัๆ แลว้จะคลา้ยกนัมีนายกสมาคมมีอาํนาจสูงสุด 7 7

78 จะแต่งตั้งคณะกรรมการ

อาํนวยการแข่งมา้ข้ึนมาเพื่อควบคุมการแข่งขนัในสนามแข่งมา้ กรรมการแข่งมา้น้ีแบ่งออกเป็นหลายประเภท 

เพื่อปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการตดัสิน กรรมการต่อนํ้ าหนกั กรรมการชัง่นํ้ าหนกั กรรมการนาย

สนาม กรรมการวดัมา้ กรรมการจบัเวลา กรรมการสนามเดินวน กรรมการแพทยป์ระจาํสนาม กรรมการสัตว

แพทยป์ระจาํสนาม และกรรมการปล่อยมา้  

ทั้งน้ีอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ จะมีหนา้ท่ีควบคุมการแข่งมา้ให้ดาํเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อยตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคมแข่งมา้ ภายใตก้ฎ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ระเบียบและ

ประกาศต่างๆ ของสมาคม คณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แข่งมา้ด้วยก็ได ้ถ้า

กรรมการแข่งมา้ในหนา้ท่ีใดๆ ไม่มาปฏิบติัหน้าท่ีในการแข่งมา้จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดาํเนินการแข่งมา้ใน 

วนันั้นเป็นไปตามกาํหนดได ้ใหก้รรมการอาํนวยการแข่งมา้แต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ตาม

จาํนวนและตาม เวลาท่ีจาํเป็น บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบักรรมการแข่งมา้ในหนา้ท่ี

                                                 
75 รายงานประจาํปีราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัภ ์ปีพ.ศ.2555-2556,หนา้ 23-28. 
76 เพ่ิงอา้ง หนา้ 34-38. 

77 สมัภาษณ์คุณวบูิลย ์โล่ศรีทอง อุปนายกสมาคมแข่งมา้อุดธานี เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556    
78 โดยทัว่ไปจะเป็นบุคคลสาํคญัของจงัหวดัจะตอ้งมีทั้งบารมี อาํนาจ และสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจ-การเมืองเป็นอยา่งดี 
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นั้นๆ เฉพาะวนัแข่งนั้น กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ มีอาํนาจตดัสิน ขอ้พิพาท หรือความผิดใดๆ และมีอาํนาจ

ลงโทษบุคคลผูก้ระทาํฝ่าฝืน ขอ้บงัคบัการแข่ง โดยให้ไล่ออกหรือตดัสิทธ์ิ หรือห้ามมีกาํหนดเวลา หรือไม่มี

กาํหนดเวลา หรือสั่งใหต้ดัสิทธ์ิมา้โดยไม่มี กาํหนดเวลาก็ได ้(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

ตารางที ่4.6 สมาคมม้าแข่งอุดรธานี ข้อกาํหนดการนําเข้าทาํการแข่งขนั 

เจา้ของมา้ท่ีมีช่ือเขา้แข่งตามโปรแกรม

จะตอ้งแจง้ช่ือผูข่ี้และนาํมา้เขา้คอก

เตรียมแขง่ก่อนเวลาแข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 

ชัว่โมง ดงัน้ี เท่ียวท่ี  

นาํมา้เขา้คอกเตรียมแขง่  ออกเดินโชว ์ แข่งขนั  

1  11.30 น.  12.00 น.  12.30 น.  

2  12.00 น.  12.30 น.  13.00 น.  

3  12.30 น.  13.00 น.  13.30 น.  

4  13.00 น.  13.30 น.  14.00 น.  

5  13.30 น.  14.00 น.  14.30 น.  

6  14.00 น.  14.30 น.  15.00 น.  

7  14.30 น.  15.00 น.  15.30 น.  

8  15.00 น.  15.30 น.  16.00 น.  

9  15.30 น.  16.00 น.  16.30 น.  

10  16.00 น.  16.30 น.  17.00 น.  

ทีม่า : สมาคมม้าแข่งอุดรธาน ี

 

คุณลกัษณะของนายกสมาคมแข่งมา้มกัจะเป็นชนชั้นนาํของจงัหวดั เป็นบุคคลท่ีมี อาํนาจบารมี และมี

สายสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งธุรกิจและการเมืองทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ หากศึกษาจากกรณีของนายกสมาคมแข่งมา้

อุดรธานีมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
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• นายปรีชา  ชัยรัตน์ 79 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ี 3 โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ปัจจุบนัเป็นประธานคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอุดรธานี สมยัท่ี 59 และยงัดาํรงตาํแหน่ง รอง

ประธานผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดัอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

• สถานะทางเศรษฐกิจ  เป็น ประธานบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ประธานบริษทั 

โรงแรมบา้นเชียง จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี.เอส.ซี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อุดรปิยวิศว ์จาํกดั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปรีชาสรรค์นรา จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 

อินเตอร์เกมส์ จาํกัด  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อุดรบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี จาํกัด  กรรมการ

ผูจ้ดัการ หจก.เร่ิมอุดมบริการ 

• สถานะทางสังคม เป็นประธานมูลนิธิ สําลี-เงิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เม่ือ 15 ม.ค. 28 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษัทการค้าอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ปี 2529-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมการค้า

อุตสาหกรรมนํ้ าตาล ปี 2529-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาสมาคมพ่อคา้จีนจงัหวดัอุดรธานี  ท่ีปรึกษาหอการคา้

จงัหวดัอุดรธานี  ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี  รองนายกสมาคมพ่อค้าจีนอุดรธานี 

กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลอุดรปัญญาเวช จาํกดั อุดรธานี อดีตประธานศาลเจา้ปู่ -ยา่ สมยัท่ี 51 ไดรั้บ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นท่ี 4 ช่ือ จตุัรถาภรณ์มงกุฎไทย และ  ได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชา้งเผอืก ชั้นท่ี 2 ช่ือ ทวิติยาภรณ์   รวมทั้งยงัไดรั้บเลือกให้เป็น “คน

ดีศรีอุดรธานี” ประจาํปี พ.ศ. 2555 ตลอดจนเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน “ทุน” การแข่งขนัวงดนตรีออร์เคส

ตรา จีน มูล นิ ธิศาล เจ้าปู่ -ย่า  อุดรธานี  ได้ รับรางว ัลชนะเ ลิศ  ระดับนานาชาติ  CHINA 

(INTERNATIONAL) TRADITIONAL INSTRUMENTAL MUSIC ART FESTIVAL จดัโดย สถาบนั

พฒันาดนตรีแห่งชาติจีน กระทรวงวฒันธรรม ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 
 

4.3 ประมาณการมูลค่าการพนันแข่งม้าในประเทศไทย  
 

4.3.1 สถานการณ์และแนวโน้มการพนันแข่งม้า  

สถานการณ์ปัจจุบนัธุรกิจแข่งมา้ของโลกไดเ้ร่ิมถดถอยลงไปมาก เป็นผลมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกานบัตั้งแต่ปี 2008 เป็นตน้มา ไดส่้งผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของธุรกิจและการ

พนนัแข่งมา้อย่างมาก ในแง่อุปทานผลจากวิกฤตน้ีไม่เพียงแต่จะทาํให้พนัธ์ุมา้แข่งทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียลดลง

เท่านั้น ยงัส่งผลต่อสายพนัธ์มา้แข่ง (ลูกมา้) ลดลงอีกดว้ย นอกจากนั้นจาํนวนเกมการแข่งขนั และเงินรางวลัจาก

                                                 
79 รายงานประจาํปี “คนดีศรีอุดรอุดรธานี ประจาํปี พ.ศ. 2555 ” สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี หนา้ 21-23. 
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การแข่งขนัก็ลดลงตามไปดว้ย ในแง่อุปสงคใ์นปี 2011 ตลาดสําคญัแข่งมา้ของโลกใน 15 ประเทศมีการแข่งขนั

เพียง 380 คร้ังเท่านั้น โดยญ่ีปุ่นมีการแข่งขนัมากท่ีสุด จาํนวน 163 คร้ัง อนัดบัสอง สหรัฐอเมริกา มีการแข่งขนั 

จาํนวน 73 คร้ัง อนัดบัสาม ออสเตรเลีย จาํนวน 36 คร้ัง อนัดบัส่ี สหราชอาณาจกัร จาํนวน 29 คร้ัง อนัดบัห้า 

ฮ่องกง จาํนวน 15 คร้ัง ส่วนประเทศอ่ืนอีกสิบประเทศ มีจาํนวนการแข่งขนัระหวา่ง  2-21 คร้ัง 

การพนันแข่งม้าในประเทศไทยปัจจุบนั เป็นผลมาจากการพนันประเภทอ่ืนๆ เช่น บ่อนการพนัน 

คาสิโน การพนนัฟุตบอล การพนนัออนไลน์ และสลากกินแบ่งมีการจดัให้บริการทัว่ไป  ประชาชนจาํนวนมาก

สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วกวา่  ถึงแมว้า่การแข่งมา้มีลกัษณะผกูขาดคลา้ยๆ กบัสลากกินแบ่ง แต่

เขา้ถึงไดย้ากกว่า อตัราการเสียภาษีของการจดัแข่งมา้ค่อนขา้งสูง และมีกรอบกฎหมายท่ีกาํหนดให้ปฏิบติัท่ี

เขม้งวดกวา่  นอกจากนั้นยงัเป็นผลมาจากค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการพนนัแข่งมา้    ดว้ยเกมแข่งมา้เป็นเกมท่ี

มีคนอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมากในพื้นท่ีท่ีกาํหนดอยา่งชดัเจน คือ สนาม ขณะท่ีการพนนักีฬาประเภทอ่ืนมีการ

เติบโตอยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากสามารถดูการถ่ายทอดสดท่ีบา้นและเล่นไดเ้ป็นการส่วนตวัและสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายดว้ย79

80 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในฐานะสภานายกฯ 8 0

81 กล่าวว่า ในยุคปัจจุบนัมา้มีการผสมพนัธ์ุสายเลือดดี

ออกมาแข่งมากกว่ายุคก่อนๆ สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตามวตัถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ  เพื่อเป็นการพฒันา

ส่งเสริมบาํรุงพนัธ์ุมา้ ตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ถึงแม้ยอดเงิน

หมุนเวยีนจะตกตํ่าในรอบหลายสิบปี แต่การพฒันาปรับปรุงยงัคงดาํเนินอยูต่่อเน่ือง 

 เป้าหมายคาดหวงัว่ากรรมการอาํนวยการฯ และสมาชิก จะยงัร่วมมืออย่างแท้จริงเพื่อดาํรงไวต้าม

วตัถุประสงค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการแข่งขนัเพื่อหารายไดช่้วยเหลือสังคม มูลนิธิ โรงพยาบาล งานสา

ธารณกุศลอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดไป 

พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ในฐานะประธานกรรมการอาํนวยการ8 1

82 เห็นวา่ การแข่งมา้ในปัจจุบนั

ประสบปัญหายอดเงินหมุนเวียนท่ีชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ผลจากปัญหาเศรษฐกิจ ความไม่เป็นธรรม ทาํให้คน

เลิกเขา้สนาม อีกทั้ง ปัญหาการงดจดัการแข่งขนัในวนัพระ แต่พยายามทาํให้การแข่งมา้กา้วสู่สากลมากท่ีสุด  

โดยมีมาตรฐานท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเด่นชดั คือ ไดป้ฏิรูปการปล่อยมา้ให้ตรงเวลาตามสูจิบตัรของสนาม ไม่ดึงเวลา

ยดืเยื้อรอคอยตัว๋   รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้การแข่งมา้ถว้ยพิเศษท่ีสาํคญั เพื่อดึงดูดใหค้นรุ่นใหม่หนัมาสนใจแข่งมา้   

เป้าหมายจะพยายามให้การแข่งม้าย ังคงดําเนินการต่อไปเพื่อเป็นการช่วยสังคม โดยให้คงมี

พระราชบญัญติัแข่งมา้ต่อไป เพื่อให้การแข่งขนัเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม และในอนาคตคาดว่าจะมีการ

                                                 
80 สมัภาษณ์วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556. 

81 รายงานประจาํปีราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไปไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ.2555-2556 หนา้ 7. 
82 รายงานประจาํปีราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไปไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ.2555-2556 หนา้ 3,8,21. 
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ปรับปรุงสนามมา้ใหมี้ภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ รวมทั้งจะยกระดบัโดยเนน้ในเร่ืองธุรกิจ เชิง

พาณิชย ์โดยใชศ้กัยภาพของราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภท่ี์มีสิทธิอยูใ่นพื้นท่ีน้ีหา

รายไดเพิ่มอยา่งถูกกฎหมาย เพื่อยกระดบัให้ทดัเทียมหรือมากกวา่ของราชกรีฑาสโมสร ทั้งหมดคือเป้าหมายใน

ปีต่อไป 

พลเอก บุญเลิศ แก้วประเสริฐ ในฐานะเลขาธิการกิตติมศักด์ิ/ประธานกรรมการอาํนวยการแข่งม้า 8 2

83 เห็น

วา่ การแข่งมา้ในปัจจุบนันบัวนัจะลาํบากมากข้ึน ดว้ยกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั เช่น วนัพระและวนัท่ีราชการกาํหนด

ไม่ให้แข่งมา้ต่างๆ รวมแล้วในปีหน่ึงๆจะมีการแข่งมา้ได้ประมาณ 24 นัด ขณะท่ีผูเ้ล่นส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นแฟน

พนัธ์แทท่ี้มีอาย ุจากการประมาณจะลดลงประมาณร้อยละ 5 ต่อปี โดยไม่มีคนรุ่นใหม่มาเสริม เน่ืองดว้ยปัจจยั

ต่างๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สถานท่ีไม่เอ้ืออาํนวยให้กบัผูเ้ขา้มาเล่น สําหรับเป้าหมายอนาคตคาดวา่จะตอ้งมีการ

ปรับปรุงสนามมา้ใหม่ แต่มีปัญหาเฉพาะสนามมา้ท่ีตั้งอยูเ่ป็นท่ีทรัพยสิ์นของพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงการดาํเนินการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงมีขั้นตอนค่อนขา้งมาก โดยเร่ืองอยูใ่นระหวา่งเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการ พล.อ.

บุญเลิศ แก้วประสิทธ์ิชี้ว่า  
“ การแข่งม้ามีเงินหมุนเวียนในสนามแข่งม้าลดตํา่ลงไปเร่ือยๆ เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ มีการพนัน

ประเภทอ่ืนเล่นได้ง่ายกว่า เช่น หวยบนดิน ฟุตบอล ส่งผลให้จาํนวนผู้ เข้าชมการแข่งม้าลดตํา่ลงไป ในอดีตผู้ เข้า

ชมในสนามเป็นหลักหม่ืนคนขึน้ไปปัจจุบัน เหลือหลักพันเท่าน้ัน นอกจากนีปั้ญหาอีกอย่างหน่ึง คือ การควบคุม

โดยกฎหมาย เน่ืองจากทางราชการมองว่าการแข่งม้าเป็นการพนันจึงมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และอีกประการ

หน่ึง การควบคุมโดยกรอบวฒันธรรม คือ หากวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์เป็นวนัพระจะห้ามแข่งม้าท่ัวประเทศ หรือ

วนัท่ีบุคคลสาํคัญท่ีเก่ียวโยงกับศาสนากจ็ะห้ามไม่ให้มีการแข่งขันอีก จึงเป็นปัญหาเพราะสนามม้าแต่ละแห่งมา

แข่งชนกัน เช่น หากวนัเสาร์เป็นวนัพระ วนัอาทิตย์จะเป็นวนัแข่งม้าทุกสนามท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็น  เชียงใหม่ 

นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และร้อยเอ็ด พอมาจัดแข่งตรงกันคนกเ็ลยกระจายไป โดยท่ัวไปการแข่งม้าใน

วนัอาทิตย์ จะมีคนเข้าสนามมากกว่าวนัเสาร์” 

ส่วนอนาคตการแข่งมา้ในประเทศไทยพล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิเห็นวา่ยงัคงจะตํ่าลงไปเร่ือยๆ เพราะ

คนเร่ิมลดความนิยมลง หนัไปนิยมเล่นพนนักีฬาชนิดอ่ืนแทน กรณีต่างประเทศการแข่งมา้มีการถ่ายทอดสดการ

แข่งมา้ทางโทรทศัน์ แต่ประเทศไทยไม่สามารถทาํได ้กรณีฮ่องกง และมาเก๊า หากจ๊อกก้ีโกงการแข่งขนัเขาติด

คุกทนัที แต่บา้นเราไม่มีบทลงโทษเช่นนั้น มีเพียงคณะกรรมการสมาคมลงโทษ เช่น ห้ามไม่ให้จ๊อกก้ีคนน้ีข่ีมา้ก่ี

วนัเท่านั้นเอง   สนามมา้ไม่ใช่ท่ีท่ีเลวร้าย ท่านสามารถมาพกัผอ่นได ้น่าจะเป็นแหล่งบนัเทิงดว้ยซํ้ าไป เพราะไม่

มีใครท่ีจะสามารถบงัคบัท่านไดว้า่ท่านมาท่านจะตอ้งมาเล่นมา้ มาแทงมา้ ท่านมาหาของรับประทาน พาพรรค

                                                 
83

 รายงานประจาํปีราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไปไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ.2555-2556 หนา้ 10-11. 
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พวกมาพกัผ่อนหย่อนใจ มานั่งดูมา้วิ่ง บางคนชอบความเร็วก็มาได้ เหมือนการท่ีเราชอบดูรถแข่ง แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งแทงพนนั ก็ใหดู้เป็นกีฬาไป ถา้จะเล่นก็ใหเ้ล่นเป็นกีฬา อยา่เล่นเป็นการพนนั แต่เล่นให้พอสมควรแก่

ฐานะ ก็จะสร้างความสนุกต่ืนเตน้ใหแ้ก่ตวัเอง” 
 

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ 8 3

84 ช้ีวา่ วงการแข่งมา้ในประเทศไทยซบเซาลง มีปัญหาเร่ืองอตัราภาษีท่ีสนามมา้

ตอ้งหกัรายได ้ณ ท่ีจ่าย โดยยงัไม่ไดห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินเน่ืองจาก  

“สนามม้าอยู่ได้ทุกวันนี ้กด้็วยการจัดแข่งม้าแบบการกุศล เพราะรัฐบาลจะลดหย่อนภาษีให้ ซ่ึงถ้าหาก

รายได้ของสนามน้อยกว่า 60 ล้านบาทต่อวนั จะขาดทุน ต้องควักเงินสะสมของทางสมาคมมาจ่าย” ค่าใช้จ่ายใน

การเลีย้งดูม้าตัวหน่ึง กรณีท่ีเป็นม้าสายพันธ์ุดีๆ ซ้ือมาจากต่างประเทศตัวหน่ึงประมาณ 300,000 บาทขึน้ไป 

เจ้าของคอกม้าจะเสียค่าอาหาร ค่ายา และอ่ืนถึงตัวละ 100,000 บาทต่อปี  ดังน้ัน  หากสนามม้าจ่ายภาษีซํ้าซ้อน

ให้รัฐมาก เงินรางวลัท่ีให้ม้ากล็ดลงไปด้วย ทาํให้ท้ังสนามและคอกม้าพากันล้มละลายเป็นทอดๆ ส่ิงท่ีจะเยียวยา

ได้กคื็อ การจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งม้าทางโทรทัศน์ เพ่ือคนรุ่นหลังจะได้เข้าใจว่าการแข่งม้าไม่ใช่การ

ทารุณ เพราะขนาดวนัพระกย็งัหยดุการแข่งม้า” 
 

ชาญทิพย์ ตังธนเศรษฐ์84

85 คลุกคลีกบัวงการมา้แข่งมากวา่ 47 ปี เห็นวา่  

“ปัจจุบนัน้ีคนไม่ค่อยรู้เร่ืองการแข่งมา้ เพราะไม่มีส่ืออะไรออกไป มวยยงัมีทีวถ่ีายทอด ฟุตบอลยงัมีการ

ถ่ายทอด แต่มา้น่ีไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุน ทั้งท่ีเสียภาษีมากกวา่มวย มากกวา่ฟุตบอล ฟุตบอลมีเสียภาษีท่ีไหน 

มา้แข่งอยา่งเดียวท่ีมีการเสียภาษี ฟุตบอลก็มีการพนนั วนัหน่ึง 5 คู่ 10 คู่ เงินสะพดัเท่าไรในวงการฟุตบอล มา้ก็

เป็นการกีฬาเหมือนกนั และเป็นกีฬาชนิดเดียวท่ีเสียภาษีให้รัฐ ถา้หากมีการถ่ายทอด เพียงเท่ียวสองเท่ียวท่ี

สําคญัๆ อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ทาํให้คนรุ่นหลงัเขา้ใจว่ากีฬาแข่งมา้เป็นยงัไง ไม่ใช่วา่มอมเมา เพราะไม่ไดบ้งัคบัว่า

ตอ้งไปแทงมา้นะ คุณชอบคุณก็แทง แลว้รัฐบาลก็ไดภ้าษี”   

สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรยา ช่ืนกาํไร8 5

86 สัตวแพทยป์ระจาํสนามแข่งมา้ราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมยั

สมาคมมานานกวา่ 13 ปี เห็นวา่ “ในวงการการพนนัทุกประเภทนั้น การแข่งมา้เป็นการพนนัท่ีสามารถควบคุม

ไดท้ั้งหมด เพราะมีเวลาเปิดปิดสนาม มีเวลาแข่งกาํหนดชดัเจน สามารถนบัตวัมา้ได ้นบัตัว๋ได ้ไม่เหมือนการ

พนนัอยา่งอ่ืน อยา่งเช่นบ่อนคาสิโน ท่ีไม่มีขอบเขตควบคุม ฉะนั้นการท่ีเราทาํการแข่งมา้ให้เป็นเร่ืองเป็นราว 

เป็นกีฬา...ฟังแลว้คลา้ยว่าจะผลกัดนัการแข่งมา้ อยากสนบัสนุนให้คนเป็นผีการพนนั แต่จริงๆ แลว้ถา้เราทาํ

                                                 
84 สมัภาษณ์วนัท่ี 30 ตุลาคม 2556. 
85 www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.aspx?NewsID เขา้ถึงเม่ือ 1ตุลาคม 2556. 
86 www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.aspx?NewsID เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2556. 

http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.aspx?NewsID
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.aspx?NewsID
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อยา่งจริงจงั ถา้เขาทาํใหเ้งินรางวลัในการแข่งขนัสูงข้ึน คนก็จะดูแล ไม่กลา้ท่ีจะโกงหรือใชส้ารกระตุน้กบัมา้ ส่ิง

ท่ีสาํคญัท่ีจะไดม้าก็คือสวสัดิภาพของมา้เอง” 

คุณหมอยอมรับว่า วงการมา้แข่งมีการใช้ยากระตุน้มา้อยู่จริงในอดีต เน่ืองจากมีผูส้รรหามาใช้ในการ

โกงการแข่งมา้ จนกระทัง่ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ ทาํให้รัฐบาลเขา้มา

สนบัสนุนให้มีมาตรฐานการตรวจสอบสารกระตุน้ในการแข่งขนักีฬาข่ีมา้ให้ไดม้าตรฐานของคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล  

 “มีการใช้ยาหรือไม่ คาํตอบกคื็อใช้น้อยลง แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจะใช้หรือไม่ใช้ยาของแต่ละคน 

เวลาเจ้าของให้ยากับม้า คนกย็งัให้ยาเพ่ือให้ม้าลงแข่ง เพราะส่ิงท่ีจะได้มีมากกว่า เพราะหากจับได้ว่ามีการใช้สาร

กระตุ้นจะถูกห้ามไม่ให้นาํม้าลงแข่ง 80 วัน ถ้าเกิดจับได้ 3 คร้ัง จะถูกปิดคอกและริบเงินรางวัล ซ่ึงถ้าเกิดมีการ

ลงโทษ ริบเงิน อย่างท่ัวไปม้าท่ีชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท แต่เวลาแทงม้าเขาแทงกันเป็นล้าน 

เพราะฉะน้ันหากจะริบเงินรางวัล ถามว่าใครแคร์? ไม่มีใครแคร์ มันเป็นเร่ืองของการพนัน ทาํให้ยังคงมีการใช้

สารกระตุ้นหรือยาในม้าอยู่” 

ในอดีตก่อนท่ีจะมีการควบคุมอย่างเขม้งวดเหมือนในปัจจุบนันั้น มีเหตุการณ์ท่ีมา้ประสบอุบติัเหตุ

ไดรั้บบาดเจ็บในสนามแข่ง แลว้กลบัมาตายท่ีคอกเป็นจาํนวนมาก สัตวแพทยก์็ตอ้งช่วยให้มนัพน้ทรมานดว้ย

การฉีดยาใหต้ายไป 

“เคยมีมา้ตวัหน่ึงท่ีเจา้ของให้ยากระตุน้ แลว้มา้ตวันั้นลม้ขาหกัทั้งสองขา้ง นอนช็อกอยูค่าสนาม มนัทาํ

อะไรไม่ไดน้อกจากช่วยให้พน้ทรมาน ตามธรรมดาแลว้หากมีมา้ตายคาสนาม สนามจะจ่ายเงินชดเชยให้ไป 

100,000 บาท ถา้มา้ตวันั้น “คลีน” หมายถึงไม่มีการใชย้า แต่ปรากฏวา่ผลการตรวจพบวา่มา้ตวันั้นมีสารตอ้งห้าม

ซ่ึงเป็นผลพวงจากการท่ีเจา้ของใชย้ากระตุน้ ทางสนามจึงไม่จ่ายเงินชดเชยให ้นกัการเมืองท่ีเป็นเจา้ของมา้ก็ให้

ลูกนอ้งเขาไปฟ้องต่อศาลวา่ทางสนามแข่งทาํลายทรัพยสิ์น... กรณีน้ีมีนกัการเมืองเก่ียวขอ้งดว้ย เพราะคนทารุณ

สัตวส์ามารถทาํผิดให้เป็นถูกได ้หนา้ท่ีของคณะกรรมการ หรือสัตวแพทยป์ระจาํสนามแข่งก็คือตอ้งร่วมมือกนั

ใหเ้กิดการงด ใหทุ้กฝ่ายหยดุการใชย้ากบัมา้” 

ในแง่หน่ึงอาจเป็นการทารุณสัตว ์แต่ก็สามารถเป็นกีฬาไดด้ว้ย เพราะถา้หากว่ามนัเป็นการทารุณสัตว์

ลว้นๆ คงไม่สามารถอยูต่รงจุดน้ีได ้ถา้คนเราทุกคนมองเห็นอยา่งเดียวกนัหมด แพทยทุ์กคนเบือนหนา้หนี ไม่มี

ใครท่ีอยากจะเขา้มายุง่เก่ียว ก็จะไม่มีคนมาพิทกัษม์า้ จึงมองวา่ยงัมีช่องทางท่ีจะทาํให้ดีข้ึนได ้ในวงการก็ยงัมีคน

เทรนมา้ ฝึกมา้เพื่อการกีฬา จริงๆ แลว้ถา้มองในแง่อ่ืน มา้เป็นเศรษฐกิจขนาดยอ่ม กีฬาแข่งมา้ส่งผลกระทบต่อ

คนในวงการมา้แข่งมากมาย ทั้งคนงานเล้ียงมา้ คนขายอาหารมา้ อาชีพคนทาํอานมา้ ทุกส่ิงท่ีวนเวียนอยู่กบัมา้

เป็นเศรษฐกิจทั้งนั้น หากคนไม่ให้การสนบัสนุน รัฐบาลไม่สนบัสนุนเพราะเห็นเป็นการพนนั คนข้ีโกงก็จะยงั

ทาํทารุณมา้ และคนดีก็จะยงัสู้หวัชนฝาอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป...” 
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4.3.2 รูปแบบการพนันแข่งม้าในระบบ  

 การพนนัแข่งมา้มีสองประเภท คือ ประเภทแรก การพนนัแข่งมา้ท่ีถูกกฎหมาย  หมายถึงการเล่นพนนั

ตามรูปแบบท่ีสมาคมฯ กาํหนดให้ และถา้มีรายไดจ้ากการเล่นการพนนัจะตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีทางราชการ

กาํหนด (ดงัท่ีกล่าวแลว้ขอ้ 3.2.1 และภาคผนวก ง) และประการท่ีสอง การพนนัแข่งมา้ท่ีลกัลอบเล่นกนัโดยไม่

ผา่นระบบท่ีสมาคมฯ จดัให ้ซ่ึงตามกฎหมายแลว้การลกัลอบเล่นน้ีถือวา่ผดิกฎหมาย  

ประเภทแรก การพนันแข่งม้าทีถู่กกฎหมาย  มีสองประเภท คือ การซ้ือตัว๋มา้ควบแบบหลายเบอร์บนตัว๋

ใบเดียว (Quinnella) และการซ้ือตัว๋มา้ควบแบบสามตวัตรง (Trifecta) 

การซ้ือต๋ัวม้าควบแบบหลายเบอร์บนต๋ัวใบเดียว 8 6

87 ดงัแสดงตามภาพท่ี 4.3 เป็นการซ้ือตัว๋มา้ควบแบบ

หลายเบอร์บนตัว๋ใบเดียว มี 3 แบบ ดงัน้ี 

แบบที่ 1 แบบควบสลับ (Quinnella Box) แบบน้ีผูซ้ื้อมีมา้ตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป และตอ้งการซ้ือทุกเบอร์

ของมา้จาํนวนน้ีในราคาเท่ากนั ตวัอย่างเช่น กรณีมา้ 4 ตวั การซ้ือตัว๋แบบน้ีรวม 6 เบอร์ๆละ 50 บาท 

ประกอบดว้ย QIN 1-2,QIN 1-3,QIN 1-4,QIN 2-3,QIN 2-4,QIN 3-4 เป็นเงินรวม 300 บาท หรือกรณีมา้ 6 ตวั 

ประกอบดว้ย QIN 1-2,…. QIN 5-6 รวม 15 เบอร์ๆ ละ 50 บาทเป็นเงินรวม 750 บาท ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตาม

ราคารวม คือ จาํนวนเบอร์คูณดว้ยราคาต่อเบอร์  

แบบที่ 2 แบบควบสลับตัวเต็ง (Quinnella Banker) แบบน้ีผูซ้ื้อมีมา้ตวัหน่ึงเป็นตวัเต็ง และมีมา้ตั้งแต่

สองตวัข้ึนไปเป็นตวัตามและตอ้งการซ้ือทุกเบอร์ในราคาเท่าๆ กนั ตวัอยา่งเช่น QIN#5 2-6-10 ราคา 50 บาท

หมายถึงซ้ือตัว๋จาํนวน 3 เบอร์เบอร์ๆละ 50 บาท ประกอบดว้ย QIN 5-2,QIN 5-6,QIN 5-10 เป็นเงินรวม 150 

บาท เน่ืองจากวิธีน้ีคิดจากจาํนวนเบอร์เท่ากบัจาํนวนมา้ท่ีเป็นตวัตาม ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม คือ 

จาํนวนเบอร์คูณดว้ยราคาต่อเบอร์  

แบบที่ 3 แบบควบสลับฟิวส์ (Quinnella Field) แบบน้ีผูซ้ื้อมีมา้ตวัหน่ึงเป็นตวัเต็ง และมีมา้ตวัท่ีเหลือ

ทั้งหมดเป็นตวัตามในราคาเท่าๆ กนั ตวัอยา่งเช่น QIN#5-F ราคา 50 บาท กรณีมีมา้ 14 ตวั จะตอ้ง ซ้ือตัว๋จาํนวน 

13 เบอร์ๆละ 50 บาท ประกอบดว้ย QIN 5-1,……,QIN 5-13 เป็นเงินรวม 650 บาท ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตาม

ราคารวม คือ จาํนวนเบอร์คูณดว้ยราคาต่อเบอร์  

การซ้ือต๋ัวม้าควบแบบสามตัวตรง 8 7

88 ดงัแสดงตามภาพท่ี 4.4 เป็นการซ้ือตัว๋แบบควบสามตวัตรง มี 5 

แบบ ดงัน้ี 

                                                 
87 สูจิบตัรการแข่งมา้การกศุลเพ่ือหารายไดใ้ห ้“โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ณ ราชตฤณมยัสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์วนัอาทิตยท่ี์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 หนา้ 6. 
88 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 7. 
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แบบที่ 1 แบบควบสามตัวตรง หรือ ไตร (TRI) เป็นการซ้ือตัว๋มา้เขา้ท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 ตรงตาํแหน่ง

เท่านั้น ตวัอยา่งเช่น TRI 2-14-1 ราคา 50 บาท หมาย ถึง มา้เบอร์ 2 เขา้ท่ี 1 มา้เบอร์ 14 เขา้ท่ี 2 และมา้ท่ี 1 เขา้ท่ี 3 

ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายเม่ือมา้เบอร์ 2 เขา้ท่ี 1 มา้เบอร์ 14 เขา้ท่ี 2 และมา้ท่ี 1 เขา้ท่ี 3 โดยจ่ายตามราคาตัว๋ท่ีซ้ือ ซ่ึง

แบบน้ีไม่ไดซ้บัซอ้นมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือตัว๋มา้ควบแบบหลายเบอร์บนตัว๋ใบเดียวก่อนหนา้น้ี 

แบบที ่2 แบบควบสามตัวบ๊อกซ์ หรือ ไตร (TRI BOX) เป็นการซ้ือตัว๋มา้สามตวัตรง ท่ีมีมา้ตั้งแต่สามตวั

ข้ึนไป ตอ้งการไขวไ้ปมาทุกตาํแหน่งทุกเบอร์ในราคาเท่าๆ กนั ตวัอยา่งเช่น TRI #2-3-4 ราคา 50 บาท เม่ือสลบั

ไปมาแลว้จะไดต้ัว๋ 6 เบอร์  เป็นเงินรวม 300 บาท ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม 

แบบที่ 3 แบบควบสามตัวหน่ึงตัวเต็ง หรือ ไตร (TRI ONE BANKER) เป็นการซ้ือตัว๋มา้สามตวัตรง 

โดยท่ีมีมา้หน่ึงตวัเป็นตวัเต็งเขา้ท่ี 1 และมีมา้อีกสองตวัจะเขา้ท่ี 2 และท่ี 3  โดยสามารถไขวส้ลบัไปมาใน

ตาํแหน่งท่ี 2 และท่ี 3 ได ้ทุกเบอร์ในราคาเท่าๆ กนั ตวัอยา่งเช่น TRI 5 # 2-3-4 ราคา 50 บาท เม่ือสลบัไปมาแลว้

จะไดต้ัว๋ 6 เบอร์  เป็นเงินรวม 300 บาท ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม 

แบบที่ 4 แบบควบสามตัวสองตัวเต็ง หรือ ไตร (TRI TWO BANKER) เป็นการซ้ือตัว๋มา้สามตวัตรง 

โดยท่ีมีมา้ตวัเต็งเขา้ท่ี 1 และเขา้ท่ี 2 และมีมา้อีกสองตวัข้ึนไปเป็นตวัตามท่ีจะเขา้ท่ี 3 ทุกเบอร์ ในราคาเท่าๆ กนั 

ตวัอยา่งเช่น TRI 5-1 # 2-3-4 ราคา 50 บาท คือซ้ือตัว๋แบบท่ี 4 น้ีได ้3 เบอร์ ไดแ้ก่ TRI 5-1-2, TRI 5-1-3, TRI 5-

1-4 เป็นเงินรวม 150 บาท ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม 

แบบที่ 5 แบบควบสามตัวฟิลด์ หรือ ไตร (TRI FIELD) เป็นการซ้ือตัว๋มา้สามตวัตรง โดยใช ้F แทน

เบอร์มา้ทุกเบอร์ ตวัอยา่งเช่น TRI 5-1-F ราคา 50 บาท คือซ้ือตัว๋จาํนวนทั้งส้ิน 12 เบอร์ ไดแ้ก่ TRI 5-1-2,…, TRI 

5-1-14 เป็นเงินรวม 600 บาท ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายตามราคารวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

ภาพที ่4.3  การซ้ือตั๋วม้าควบแบบหลายเบอร์บนตั๋วใบเดียว 
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ภาพที ่4.4 การซ้ือตั๋วแบบควบสามตัวตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประการที่สอง การพนนัแข่งมา้ท่ีลกัลอบเล่น เป็นผลมาจากโครงสร้างการเสียภาษีท่ีจดัเก็บมีอตัราสูง 

ไป จึงทาํใหเ้กิดการลกัลอบเล่นการพนนันอกระบบข้ึน ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากโครงสร้างอตัราภาษีเม่ือผูเ้ล่นแทง

ถูกจะตอ้งเสียภาษีไม่ตํ่า 3 ประเภท คือ ภาษีรายได ้หกั ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 และภาษีสรร

พาสามิตรร้อยละ 20 ของเงินรายไดจ้ากการพนนัทั้งหมดซ่ึงถูกมองทั้งจากผูป้ระกอบกิจการและผูเ้ล่นวา่ เป็นการ
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เสียภาษีซํ้ าซ้อน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูมี้ประสบการณ์แข่งมา้ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ “โครงสร้างภาษีซํ้ าซ้อนและสูงเกินไป” 8 8

89 ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจสําคญั ทาํให้

กลุ่มผูมี้อิทธิพลคนมีสี-นกัการเมือง-นกัธุรกิจจาํนวนหน่ึงร่วมกนัเป็นเจา้มือรับแทงพนนัแข่งมา้เสียเอง ซ่ึงผิด

กฎหมายแต่ยงัคงเกิดข้ึนและดาํรงอยู่สืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 8 9

90 หากมีการปราบปรามและจบักุมอย่าง

จริงจงั เจ้ามือโต๊ดเถ่ือนเหล่าน้ีก็จะหายไป จะส่งผลต่อรายได้ของสมาคมฯและยอดภาษีสูงข้ึนตามไปด้วย 

ตวัอย่างเช่น ในช่วงปีพ.ศ.2540 ราชตฤณมยัสมาคมฯไดมี้หนงัสือเชิญ พลตาํรวจโทเสรี เตมียเวส (ยศในเวลา

นั้น) เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีปราบปรามและจบักุมเจา้มือโต๊ดเถ่ือนอยา่งเขม้งวดจริงจงั ปรากฏวา่ ยอดเงินหมุนเวียน

ของสมาคมฯ เพิ่มข้ึนอยา่งมาก และรัฐก็มีรายไดจ้ากภาษีประเภทน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยยอดเงินหมุนเวียนใน

รอบปีนั้นสูงถึง 1,007.15 ลา้นบาท และรัฐมีรายไดจ้ากภาษีเป็นเงินกวา่ 745.71 ลา้นบาท90

91  
 

4.3.3 ประมาณขนาดมูลค่าการพนันแข่งม้า  

 เน่ืองจากจาํนวนคนเขา้สนามแข่งมา้ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุผลหลายประการ

ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหนา้ ประเด็นพิจารณาเพื่อประมาณขนาดการพนนัแข่งมา้ ดงัน้ี 

1) จํานวนคนเข้าสนามแข่งม้า  จากการสัมภาษณ์อุปนายกสมาคมสนามมา้แห่งหน่ึงประเมินจาํนวน

คนเขา้สนามมา้วา่ หากเป็นสนามในเขตกรุงเทพมหานครจะคนเขา้สนามเฉล่ีย 9,000-15,000 คนต่อ

วนัอยา่งเตม็ท่ี ส่วนสนามต่างจงัหวดั 1,500-2,000 คนต่อวนัเท่านั้น คนท่ีเขา้สนามส่วนใหญ่จะเป็น

คนกลุ่มเดิมๆ เวียนไปตามสนามแข่งมา้ต่างๆ ซ่ึงจาํนวนคนเขา้สนามแข่งมา้น้ี   สอดคลอ้งกบัการ

สํารวจของพินิจ ลาภธนานนท์และคณะท่ีสํารวจในปี พ.ศ.2553 ท่ีระบุว่า มีคนเล่นพนนัแข่งมา้

ประมาณ 12,788 คน โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 9,633 คน และต่างจงัหวดั 3,155 คน จากขอ้มูล

น้ีอาจเป็นไปไดว้า่ คนท่ีเขา้สนามแข่งมา้จาํนวนหน่ึงไม่ไดเ้ล่นการพนนั 

2) จํานวนเงินการพนันแข่งม้า ตอ้งแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จาํนวนเงินพนนัท่ีถูกกฎหมาย 

กบัส่วนท่ีสอง จาํนวนเงินพนนันอกระบบหรือผดิกฎหมายมาจากโต๊ะเถ่ือน โดยการประมาณการน้ี

มีขอ้มูลจากเอกสารสําคญัและการสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ กล่าวคือ จาํนวนเงินการพนนัแข่งมา้ 

                                                 
89 เช่น พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ  (วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556) พลเรือโทกมล อุณหกะ และพลตรีกิตติศกัด์ิ มารมย ์ (วนัท่ี 23 

ตุลาคม 2556)  นายสมชาติ เจริญวชัรวทิย ์(วนัท่ี 30 ตุลาคม 2556)   และนายวบูิลย ์โล่ศรีทอง (วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556)    
90 พลตาํรวจเอกสรีพิสุทธ์ิ เตมียเวช (สมัภาษณ์วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556),พลตรีกิตติศกัด์ิ มารมย ์ (สมัภาษณ์วนัท่ี 23 ตุลาคม 2556) 
91 สมัภาษณ์พลตาํรวจเอกสรีพิสุทธ์ิ เตมียเวช (วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556) และราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์“การแข่งมา้ราชตฤณมยัสมาคมฯ ” เอกสารอดัสาํเนา ไม่ปรากฏปีพิมพ ์หนา้ 7-8. 
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จะสัมพนัธ์โดยตรงกบัเงินหมุนเวียนในการแข่งมา้ในแต่ละนดัแข่ง จากการศึกษา พบวา่ ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร แต่ละนดัแข่งจะมีเงินหมุนเวียนอยูร่ะหว่าง 80-100 ลา้นบาท หากรอบหน่ึงปีมี

จาํนวนการแข่งมา้ 24 นดัจะมีเงินการพนนัหมุนเวียนประมาณ 1,900-2,400 ลา้นบาท หากมี 48 นดั

จะมีเงินการพนนัหมุนเวียน 3,800-4,800 ลา้นบาท ส่วนต่างจงัหวดั เงินหมุนเวียนอาจจะไม่มาก

เน่ืองจากจาํนวนคนเขา้สนามมีค่อนขา้งนอ้ย 1,500 -2,000 คนต่อนดัแข่งเท่านั้น ทาํให้ผูจ้ดัการแข่ง

มา้บางสนามจึงไม่ไดเ้ก็บค่าเขา้ชม รวมทั้งอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้โดยการถ่ายทอดสดการแข่ง

มา้จากสนามแข่งมายงัโรงแรมท่ีพกั ถึงกระนั้นก็ดีบางสนามในต่างจงัหวดัก็ยงัมีคนจาํนวนนอ้ยอยูดี่

จนทาํให้ตอ้งปิดกิจการลง เช่น สนามแข่งมา้มหาสารคาม ผูมี้ประสบการณ์ประเมิน ว่ายอดเงิน

หมุนเวียนจากการพนนัแข่งมา้ในต่างจงัหวดั 5 สนามเฉล่ียต่อนดัเป็นเงิน 5-10 ลา้นบาท หากรอบ

หน่ึงปีมีจาํนวนการแข่งมา้ 24 นดัจะมีเงินการพนนัหมุนเวยีนประมาณ 600-1,200 ลา้นบาท 

ดังน้ันอาจสรุปได้ว่า เงินหมุนเวียนในการการพนันแข่งม้าทั้งประเทศประมาณ 4,400-6,000 

ล้านบาทต่อปี ซ่ึงเช่ือได้ว่าเงินกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินนีจ้ะหมุนเวยีนเป็นการพนันนอกระบบ 
 

4.4 สรุป 

การกาํเนิดการแข่งมา้ในเมืองไทยตอ้งถือวา่มีตน้กาํเนิดมาอยา่งสูงส่ง สถาปนาโดยพระมหากษตัริยท์ ั้ง

รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 การจดัตั้งราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมยัสมาคมฯ ปัจจุบนัสนามแข่งมา้ในประเทศ

ไทยมี 8 สนาม ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ไดแ้ก่  สนามราชตฤณมยัสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์

และสนามราชกรีฑาสโมสร ขณะท่ีส่วนภูมิภาคมี 6  แห่ง  ตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ไดแ้ก่ 

สนามแข่งมา้จงัหวดันครราชสีมา สนามแข่งมา้จงัหวดัอุดรธานี  สนามแข่งมา้จงัหวดัขอนแก่น สนามแข่งมา้

จงัหวดัมหาสารคาม สนามแข่งมา้จงัหวดัร้อยเอ็ด และภาคเหนือ 1 แห่ง คือ สนามแข่งมา้จงัหวดัเชียงใหม่ โดย

สนามแข่งมา้นครราชสีมาและเชียงใหม่เป็นสนามทหาร มีทหารบริหารจดัการแข่งขนั สนามแข่งมา้ขอนแก่น

เป็นของจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการจดัการแข่งขนัเอง ส่วนสนามแข่งมา้อุดรธานีและร้อยเอ็ดเป็นของเอกชน

บริหารจดัการแข่งขนั ส่วนสนามแข่งม้ามหาสารคามปิดกิจการแล้ว การก่อเกิดสนามแข่งมา้ในต่างจงัหวดั

ทั้งหมดจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบันายทหารระดบัสูงท่ีมีอาํนาจทั้งส้ิน ทาํให้ราชตฤณมยัสมาคมฯ ไม่เพียงเป็น

ศูนยก์ลางของอาํนาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีร่วมสมยัของประเทศเท่านั้น แต่ยงัถือเป็นศูนยก์ลาง

เช่ือมโยงสนามแข่งมา้เครือข่ายอ่ืนอีก 7 แห่งอีกดว้ย  

ปัจจุบนัจาํนวนคนเขา้สนามมา้ว่า หากเป็นสนามในเขตกรุงเทพมหานครจะคนเขา้สนามเฉล่ีย 9,000-

15,000 คนต่อวนัอยา่งเตม็ท่ี ส่วนสนามต่างจงัหวดั 1,500-2,000 คนต่อวนัเท่านั้น คนท่ีเขา้สนามส่วนใหญ่จะเป็น

คนกลุ่มเดิมๆ เวียนไปตามสนามแข่งมา้ต่างๆ ส่วนการพนนัแข่งมา้ท่ีลกัลอบเล่น เป็นผลมาจากโครงสร้างการ

เสียภาษีท่ีจดัเก็บมีอตัราสูงเกินไป จึงทาํให้เกิดการลกัลอบเล่นการพนนันอกระบบข้ึน จากการประเมินเบ้ืองตน้
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เก่ียวกบัเงินหมุนเวียนในการการพนนัแข่งมา้ทั้งประเทศประมาณ 4,400-6,000 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเช่ือไดว้า่เงิน

กวา่ร้อยละ 60 ของวงเงินน้ีจะหมุนเวยีนเป็นการพนนันอกระบบ 
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บทที ่5  

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

วตัถุประสงคก์ารศึกษาเร่ือง พนนัแข่งมา้ในประเทศไทย มีดว้ยกนัสามประการ คือ ประการท่ีหน่ึง เพื่อ

ศึกษาพฒันาการของการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย  ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาการปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย และประการท่ีสาม เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมต่อ

ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีน่าสนใจจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ  
 

ประการแรก พัฒนาการของการพนันแข่งม้าในประเทศไทย  พบว่า การแข่งมา้มีประวติัศาสตร์มา

ยาวนาน อย่างช้าท่ีสุดเร่ิมมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ บาบิโลน ซีเรีย และอิยิปต์ รวมทั้งยงัจดัแข่งม้าในกีฬา

โอลิมปิกกรีกโบราณดว้ยก่อนปี ค.ศ.648 โดยในสมยัจกัรวรรดิโรมนัการแข่งมา้เป็นอุตสาหกรรมหลกัเป็นกีฬา

ของกษตัริยแ์ละขุนนางเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง การแข่งมา้เป็นหน่ึงในภาษากรีกโบราณท่ีนิยมมากท่ีสุดเป็น

กีฬาสําคญัทั้งในอาณาจกัรโรมนั และอาณาจกัรไบเซนไทน์ถึงแมก้ารแข่งมา้จะเป็นส่วนผสมทั้งคนและมา้ซ่ึง

กีฬาประเภทน้ีทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือเสียชีวติบ่อยคร้ัง แต่กีฬาแข่งมา้ไดส้ร้างความนิยมมาเป็นเวลาเป็นหลาย

ศตวรรษเปล่ียนจากใชม้า้ในสนามรบมาเป็นการใชม้า้เพื่อแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ ทั้งน้ีกีฬามา้แข่งเป็นส่วน

ผสมผสานกนัระหวา่งคนข่ีมา้กบัมา้แข่งผา่นการฝึกฝน ทกัษะและการดูแลรักษาจนกลายเป็นมา้แข่งถูกพฒันา

สายพนัธ์ุท่ีหลากหลายในกีฬาแข่งมา้สมยัใหม่ของโลกปัจจุบนั และการเขา้สู่วงจรการพนนัในประเทศท่ีสังคม

ยอมรับ  

ส่วนการแข่งมา้ในประเทศไทยนั้นมีตน้กาํเนิดมาจากสถาบนัชั้นสูง โดยจดัตั้งราชกรีฑาสโมสรและราช

ตฤณมยัสมาคมฯ ข้ึนในปีพ.ศ. 2444  และปีพ.ศ.2459  ตามลาํดบั ในเชิงประวตัศาสตร์แลว้การจดัแข่งมา้ใน

ประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็นสามช่วง คือช่วงแรก เป็นช่วงท่ีประเทศปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

เกิดข้ึนในช่วงรัชกาลท่ี 5 เม่ือทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งราชกรีฑาสโมสร หรือสนามฝร่ังเพื่อเป็นสถาน

พกัผ่อน บนัเทิง คบหาสมาคมกนัแต่อยู่ในวงจาํกดัแต่เฉพาะชาวต่างชาติเป็นหลกัเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลท่ี 6 

ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งสนามมา้นางเล้ิงข้ึนเพื่อให้บริการแข่งมา้สําหรับคนไทย  ช่วงท่ีสอง เป็นช่วง

การเมืองประชาธิปไตยขยายตวัทาํให้สนามมา้แข่งขยายตวัไปตามหวัเมืองสําคญัในส่วนภูมิภาค โดยระยะแรก

ของช่วงน้ีสนามมา้แข่งส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตทหารและบริหารจดัการแข่งขนัโดยกลุ่มนายทหาร มีอยา่งนอ้ย 

6 สนาม ไดแ้ก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี  ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ในระยะต่อมา เกิดการการ

ปรับตวัวงการธุรกิจมา้แข่ง ดว้ยเหตุผลดา้นความอยูร่อดของสนามมา้แข่งและกลุ่มผูจ้ดัทั้งในส่วนกลางและส่วน
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ภูมิภาค ในช่วงเกิดข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 สนามมา้หลายแห่งในส่วนภูมิภาคถูกเปล่ียนมือไปทั้งในแง่

ความเป็นเจา้ของและสิทธิในการบริหารจดัการบางส่วนไดถู้กถ่ายโอนให้ภาคเอกชนบริหารจดัการหรือเป็น

เจ้าของสนามไปเลย จนกระทั่งปัจจุบันสนามม้าแข่งในส่วนภูมิภาคจําแนกออกได้ดังน้ี  สนามม้าแข่ง

นครราชสีมาบริหารจดัการโดยกลุ่มนายทหาร สนามมา้แข่งขอนแก่นบริหารจดัการโดยองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั สนามมา้แข่งอุดรธานีและร้อยเอ็ดบริหารจดัการโดยภาคเอกชน ส่วนอีกหน่ึงสนามตั้งอยูใ่นภาคเหนือ 

คือ จงัหวดัเชียงใหม่บริหารจดัการโดยกลุ่มนายทหาร สาํหรับมหาสารคามปัจจุบนัปิดดาํเนินการแลว้  
  

ประการที่สอง การปรับตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการพนันแข่งม้าในประเทศไทย พบว่า 

การปรับตวัของผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยมีนยัเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของคอกมา้ซ่ึงมี

ฐานะทั้งน้ีการก่อตวัของสนามแข่งมา้ในต่างจงัหวดัจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบันายทหารระดบัสูง และเช่ือมโยงกบั

สนามแข่งมา้ในกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหารสนามมา้แข่งต่างจงัหวดัจะมีความสัมพนัธ์แนบแน่น

กบัสนามมา้ราชตฤณมยัสมาคมฯ และราชกรีฑาสโมสรเป็นทั้งสมาชิก เจา้ของคอกมา้ และผูเ้ล่นการพนนัแข่งมา้

ดว้ย ดงันั้นโดยทัว่ไปผูบ้ริหารสนามแข่งมา้ในแต่ละสนามจะมีสองฐานะคือ ฐานะแรก เป็นคณะกรรมการออก

ระเบียบจดัการแข่งขนั (Board of  Regulator) และอาํนวยการจดัการแข่งขนัในสนาม (Operator) ส่วนฐานะท่ี

สอง เป็นผูเ้ล่นการพนนั (Gambler) เสียเอง ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีประสบการณ์ทั้งในสนามกรุงเทพฯและ

ต่างจงัหวดัช้ีว่า ผูเ้ล่นการพนันแข่งมา้ผูเ้ล่นทัว่ไปประเภทขาประจาํ แต่ผูเ้ล่นกลุ่มใหญ่คือ คนในวงการมีทั้ง

เจา้ของคอกมา้ คนใกลชิ้ด และเครือข่าย เท่านั้น ทั้งน้ีหากมองเชิงลึกพบวา่ เจา้ของคอกมา้ท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่

จะเป็นกลุ่มคนชั้นนาํของสังคมไทย เป็นนกัการเมือง นกัธุรกิจ และขา้ราชการระดบัสูง ซ่ึงมีและเคยมีบทบาท

สําคญัทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน คนกลุ่มน้ี นอกจากจะเป็นเจ้าของคอกม้าแล้ว ยงัมี

ตาํแหน่งบริหารในสนามแข่งมา้ดว้ย กล่าวคือ   

กลุ่มแรก  คอกม้าของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ท่ีเป็นท่ีรู้จักในวงการดี ได้แก่ คอกกฤตขจร ของพลตรี

มนูญกฤต รูปขจร คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชยั ชยัเชาวรัตน์ คอกแคสโก ้ของนายณรงค ์วงศว์รรณ  คอกซี 

เอสพี ของนายชวลิต โอสถานุเคราะห์ คอกธาํรงไทย ของนายอนุรักษ ์จุรีมาศ คอกบา้นสวนของพนัเอก (พิเศษ) 

ณรงค ์กิตติขจร คอกประชาชน ของนายอุทยั พิมพใ์จชน คอกปิยะมงคล ของนายปิยะณัฐ วชัราภรณ์ คอกปุณณ

กนัต ์ของนางสาวภาวิณี ปุณณกนัต ์คอกพลงัอาชา 2000 ของนายอโนทยั อุเทนสุต คอกพีเอ็มวีซีของวิชิต แยม้

บุญเรือง คอกพุกกะณะสุตของนายพิทูร พุกกะณะสุต คอกฟาร์มโชคชยัของนายโชค บุลกุล คอกรําเพยของพล

ตาํรวจเอกพงษอ์าํมาตย ์อมาตยกุล คอกศรีเทพของนายพรเทพ เตชะไพบูยล ์คอกอสัสรัตนะของทองธชั หงศล์ดา

รมภ ์และคอกอาชาสวสัด์ิ ของนายพนูสวสัด์ิ มูลศาสตร์สาธร เป็นตน้   

จะเห็นวา่ เจา้ของคอกมา้แข่งเป็นนกัการเมือง นกัธุรกิจ และขา้ราชการระดบัสูง มีบทบาทสําคญัในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และวงการราชการ โดยกลุ่มนักการเมือง เช่น นายเกียรติชยั ชยัเชาวรัตน์  อดีตนกัการเมือง
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ช่ือดังจงัหวดัอุดรธานี นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตนักการเมืองช่ือดังจงัหวดัแพร่ นายอุทยั พิมพ์ใจชนอดีต

นกัการเมืองช่ือดงัจงัหวดัชลบุรีและอดีตประธานรัฐสภา นายชวลิต โอสถานุเคราะห์อดีตนักการเมืองช่ือดงั

จงัหวดัขอนแก่น นายพนูสวสัด์ิ มูลศาสตร์สาธร นกัการเมืองจงัหวดัสุรินทร์ นายอนุรักษ ์จุรีมาศนกัการเมืองช่ือ

ดงัจงัหวดัร้อยเอ็ดทั้งหมดน้ีต่างเคยดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรี กลุ่มนักธุรกิจ เช่น นายโชค บุลกุล นายพรเทพ เตชะ

ไพบูลย ์และทองธัช หงศ์ลดารมภ์ ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจรายใหญ่ของประเทศ   ส่วนกลุ่มข้าราชการระดับสูง ไดแ้ก่ 

พลตาํรวจเอกพงษอ์าํมาตย ์อมาตยกุล 
 

กลุ่มสอง  คอกม้าของสมาชิกสามัญ ท่ีรู้จกัในวงการดี ไดแ้ก่ คอกขจรเดช พลตรีสนัน่ ขจรประศาสตร์  คอก

คลองตนั ของนางสาวชญัญา ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  คอกเคที ของนายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์ คอกเคเอส ของนายเทพ ตรีวิศวเวทย ์

คอกเจา้พระยารามราฆพ ของพลเอกเฟ่ืองเฉลย อนิรุทธเทวา คอกฉตัรสัมฤทธ์ิ นายมานพ อมัพุช คอกดาราชยั ของพล

เอกจิระ นาวเีสถียร คอกดาวอยธุยา ของนายปฏินนัท ์ชวกุล คอกทิพยรั์ตน์ ของนายจาํลอง รัตนกุลเสรีเริงฤทธ์ิ คอกเทพ

อาชา ของนายสุเทพ สุนทรวิภาต คอกเทียนชยั ของพลตรีพิทิต พุกกะณะสุต คอกธนิกุล ของนายแคลว้ ธนิกุล คอก

นาทีทอง ของนายจกัริน พฒัน์ดาํรงวจิิตร คอกบุญชยั ของนางสาวกฤษณา อมัพุช คอกเบญจมิตร พนัเอกถวลิ จนัทรักษ ์

คอกประเสริฐศกัด์ิ ของนายประเสริฐ วศินสังวร คอกปาณีรัชต ์ของนายเจริญ พฒัน์ดาํรงจิตร คอกเปรมพิชิต ของนาย

บุญถึง ผลพานิช คอกเปรมมณี ของนายสุรพนัธ์ ชินวตัร คอกพระยาประดิพทัธภูบาล ของนายพานทอง ณ ระนอง คอก

พลอยศกัดา ของพลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ คอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรีชา ชยัรัตน์ คอกวชัรวิทย ์ของนายสมชาติ 

เจริญวชัรวิทย ์คอกแสงจนัทร์ ของพนัตาํรวจเอกประทกัษ์ รมยานนท ์คอกอศัวโยธิน ของพลเอกไตรรงค ์อินทรทตั 

คอกอาสา ของพนัเอกดิลก ธนภทัร คอกเอสวาย ของพลเอกวชิญ ์เทพหสัดิน ณ อยธุยา และคอกเอม็ซีแอล ของพลเอกสุ

พตัร สารสิน เป็นตน้ 

จะเห็นวา่ เจา้ของคอกมา้แข่งเป็นนกัการเมือง นกัธุรกิจ และขา้ราชการระดบัสูง มีบทบาทสําคญัในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และวงการราชการ โดยกลุ่ มนักการเมือง เช่น พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์  อดีตรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย นายบุญถึง ผลพานิช และนายสุรพนัธ์ ชินวตัร ต่างก็เคยเป็น

อดีตรัฐมนตรีดว้ยกนั  และนายจกัริน พฒัน์ดาํรงวิจิตร เป็นลูกชายผลกวา้งขวางจงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มนักธุรกิจ เช่น 

นายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์นายเทพ ตรีวศิวเวทย ์ จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ นางสาวชญัญา ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  จากกลุ่ม

ธุรกิจกระจก นายมานพ อมัพุชและนางสาวกฤษณา อมัพุช จากกลุ่มธุรกิจหา้งสรรพสินคา้รายใหญ่  และนายประเสริฐ 

วศินสังวร ธุรกิจคา้ขา้วรายใหญ่ และนายปรีชา ชยัรัตน์ นกัธุรกิจทอ้งถ่ินจากอุดรธานี กลุ่มข้าราชการระดับสูง เช่น 

พลเอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ พลเอกเฟ่ืองเฉลย อนิรุทธเทวา พลเอกจิระ นาวีเสถียร พลเอกวิชญ ์เทพหสัดิน ณ อยุธยา  

พลเอกไตรรงค์ อินทรทตั พลเอกสุพตัร สารสิน พลตรีพิทิต พุกกะณะสุต พนัเอกถวิล จนัทรักษ์ และพนัตาํรวจเอก

ประทกัษ ์รมยานนท ์ 
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ส่วนคาํถามสําคัญท่ีว่า  กลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันแข่งมา้ในประเทศไทยมีการปรับตวั

อย่างไรนั้น จากการศึกษาพบว่า ดว้ยกิจการการพนนัประเภทน้ีมีกฎหมายอนุญาตให้เล่นไดแ้ต่ถูกควบคุมดูแล

จากภายในค่อนขา้งเขม้งวดทั้งในแง่ของกฎหมายและจารีตประเพณีก็ตาม แต่พบวา่โครงสร้างการบริหารจดัการ

ในองค์กรยงัเป็นแบบเดิมๆ (Traditional Organization) การบริหารท่ีเน้นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ 

(Informal Relationship) โดยอาศยัอาํนาจบารมีส่วนตวัประธานกรรมการ ประธานอาํนวยการ หรือเลขาธิการ

สมาคมเป็นหลกั ซ่ึงเป็นระบบจดัการท่ียงัคงตอ้งการให้มีการสืบทอด (Reproduction Management) ของกลุ่มคน

ในระบบราชการ โดยเฉพาะกลุ่มนายทหารจากเหล่าทหารมา้ทั้งท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว้และท่ียงัไม่เกษียณ 

ส่วนกลุ่มนักการเมือง เขา้มามีบทบาทในองค์กรน้ีบา้งเป็นระยะๆ เช่น สมยัพลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์เป็น

เลขาธิการสมาคมฯ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งบริหารในองคก์ร ส่วนนกัการเมืองอ่ืนๆ มีบทบาทเพียงเป็นเจา้ของคอกมา้ 

และเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  หรือสมาชิกสามญัของสนามแข่งมา้เท่านั้น ขณะท่ีกลุ่มนกัธุรกิจเขา้มามีบทบาทนอ้ย

ในแง่การบริหารจดัการ แต่นักการเมืองและกลุ่มขา้ราชการจะมีบทบาทสําคญัในการแสวงหารายไดจ้ากการ

พนนัท่ีผดิกฎหมายมากกวา่ จากการสัมภาษณ์พบวา่ เจา้ของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีเป็นเจา้ของคอกมา้ เล้ียงมา้แข่งขนั

เพื่อการกีฬาและบนัเทิงมากกวา่ ส่วนกลุ่มนกัการเมืองและขา้ราชการมกัจะมีช่องทางหารายไดจ้ากการพนนันอก

ระบบ (โต๊ะเถ่ือน) มากกว่า ซ่ึงนักการเมืองนําเงินท่ีได้น้ีไปใช้ในทางการเมืองต่อไปโดยเฉพาะในสนาม

ต่างจงัหวดั ด้วยบริบทเช่นน้ีการปรับตวัเพื่อเขา้กบัการบริหารองค์กรสมยัใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ

สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจตลาดจึงยากลาํบากยิ่ง ดงันั้น การปรับตวัของกลุ่มผูมี้อิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พนนัแข่งมา้ในประเทศไทยมาจากกลุ่มนกัการเมืองและขา้ราชการมากกวา่เป็นกลุ่มนกัธุรกิจ จึงมีคาํกล่าว จาก

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัวา่ “สนามม้าไม่ขาดทุน แต่เจ้าของม้าอยู่ลําบาก”  ดงัภาพความสัมพนัธ์ท่ี 5.1  

ภาพที ่5.1 โครงสร้างความสัมพนัธ์ในการพนันแข่งม้าในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : ประมวลโดยผูว้จิยั 

 

เจ้าของคอกม้า 

• นักการเมือง 

• นักธุรกิจ 

• ข้าราชการชั้นสูง 

 

 

สนามแข่งม้า 

• กรุงเทพมหานคร 2 สนาม 

• ต่างจังหวัด           6 สนาม 

 

 

ลักษณะการเล่น 

• เล่นถูกกฎหมาย 

• เล่นผิดกฎหมาย  

(โต๊ะเถื่อน) 

คนเล่นการพนัน 

• เจ้าของคอกม้า 

• นักพนันแข่งม้า 

• นักพนันทั่วไป 
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ประการที่สาม ประมาณการเงินหมุนเวียนในการพนันแข่งม้าในประเทศไทย การพนันม้าแข่งใน

ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาลงอย่างเห็นไดช้ัด เน่ืองจากการเติบโตของพนันประเภทอ่ืนๆ เช่น บ่อนการพนัน 

คาสิโน การพนนัฟุตบอล การพนนัออนไลน์ และสลากกินแบ่งมีการจดัให้บริการทัว่ไป  ประชาชนจาํนวนมาก

สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วกวา่  ถึงแมว้า่การแข่งมา้มีลกัษณะผกูขาดคลา้ยๆ กบัสลากกินแบ่ง แต่

เขา้ถึงไดย้ากกว่า อตัราการเสียภาษีของการจดัแข่งมา้ค่อนขา้งสูง และมีกรอบกฎหมายท่ีกาํหนดให้ปฏิบติัท่ี

เขม้งวดกวา่  นอกจากนั้นยงัเป็นผลมาจากค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการพนนัแข่งมา้   ดว้ยเกมแข่งมา้เป็นเกมท่ีมี

คนอยู่รวมกนัเป็นจาํนวนมากในพื้นท่ีท่ีกาํหนดอย่างชัดเจน คือ สนาม ขณะท่ีการพนนักีฬาประเภทอ่ืนมีการ

เติบโตอยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากสามารถดูการถ่ายทอดสดท่ีบา้นและเล่นไดเ้ป็นการส่วนตวัและสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายดว้ย 

การพนนัมา้แข่งอาจพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนแรก การพนนัมา้แข่งถูกกฎหมาย  หมายถึงการเล่นพนนั

ตามรูปแบบท่ีสมาคมฯ กาํหนดให้ และถา้มีรายไดจ้ากการเล่นการพนนัจะตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีทางราชการ

กาํหนด และส่วนท่ีสอง การพนนัมา้แข่งท่ีลกัลอบเล่นกนัโดยไม่ผา่นระบบท่ีสมาคมฯ จดัให้ ซ่ึงการลกัลอบเล่น

น้ีถือวา่นอกระบบและผดิกฎหมาย  

จากการประมาณขนาดมลูค่าการพนันแข่งม้าในประเทศไทย มีประเดน็พิจารณาเพ่ือประมาณการ ดังนี ้

1) จาํนวนคนเขา้สนามแข่งมา้  หากเป็นสนามในเขตกรุงเทพมหานครจะคนเขา้สนามเฉล่ีย 9,000-

15,000 คนต่อวนัอยา่งเตม็ท่ี ส่วนสนามต่างจงัหวดั 1,500-2,000 คนต่อวนัเท่านั้น คนท่ีเขา้สนามส่วนใหญ่จะเป็น

คนกลุ่มเดิมๆ เวียนไปตามสนามแข่งมา้ต่างๆ ซ่ึงจาํนวนคนเขา้สนามแข่งมา้น้ี   สอดคลอ้งกบัการสํารวจของ

พินิจ ลาภธนานนทแ์ละคณะท่ีสํารวจในปี พ.ศ.2553 ท่ีระบุวา่ มีคนเล่นพนนัแข่งมา้ประมาณ 12,788 คน โดย

แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 9,633 คน และต่างจงัหวดั 3,155 คน จากขอ้มูลน้ีอาจเป็นไปไดว้า่ คนท่ีเขา้สนามแข่ง

มา้จาํนวนหน่ึงไม่ไดเ้ล่นการพนนั 

2) จาํนวนเงินการพนนัแข่งมา้ ตอ้งแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จาํนวนเงินพนนัท่ีถูกกฎหมาย กบั

ส่วนท่ีสอง จาํนวนเงินพนนันอกระบบหรือผิดกฎหมาย โดยการประมาณการน้ีมีขอ้มูลจากเอกสารสําคญัและ

การสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ กล่าวคือ จาํนวนเงินการพนนัแข่งมา้ จะสัมพนัธ์โดยตรงกบัเงินหมุนเวียนในการ

แข่งมา้ในแต่ละนัดแข่ง จากการศึกษา พบว่า ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แต่ละนัดแข่งจะมีเงินหมุนเวียนอยู่

ระหว่าง 80-100 ลา้นบาท หากรอบหน่ึงปีมีจาํนวนการแข่งมา้ 24 นัดจะมีเงินการพนันหมุนเวียนประมาณ 

1,900-2,400 ลา้นบาท หากมี 48 นดัจะมีเงินการพนนัหมุนเวียน 3,800-4,800 ลา้นบาท ส่วนต่างจงัหวดั เงิน

หมุนเวียนอาจจะไม่มากเน่ืองจากจาํนวนคนเขา้สนามมีค่อนขา้งนอ้ย 1,500 -2,000 คนต่อนดัแข่งเท่านั้น ทาํให้

ผูจ้ดัการแข่งมา้บางสนามจึงไม่ไดเ้ก็บค่าเขา้ชม รวมทั้งอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้โดยการถ่ายทอดสดการแข่ง

มา้จากสนามแข่งมายงัโรงแรมท่ีพกั ถึงกระนั้นก็ดีบางสนามในต่างจงัหวดัก็ยงัมีคนจาํนวนน้อยอยู่ดีจนทาํให้
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ตอ้งปิดกิจการลง เช่น สนามแข่งมา้มหาสารคาม ผูมี้ประสบการณ์ประเมิน ว่ายอดเงินหมุนเวียนจากการพนนั

แข่งมา้ในต่างจงัหวดั 5 สนามเฉล่ียต่อนดัเป็นเงิน 5-10 ลา้นบาท หากรอบหน่ึงปีมีจาํนวนการแข่งมา้ 24 นดัจะมี

เงินการพนนัหมุนเวยีนประมาณ 600-1,200 ลา้นบาท 

ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ เงินหมุนเวียนในการการพนนัแข่งมา้ทั้งประเทศประมาณ 4,400-6,000 ลา้นบาท

ต่อปี ซ่ึงเช่ือไดว้า่เงินกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินน้ีจะหมุนเวียนเป็นการพนนันอกระบบทั้งน้ีการพนนัมา้แข่งท่ี

ลกัลอบเล่นนั้น อาจเป็นผลมาจากโครงสร้างการเสียภาษีท่ีจดัเก็บมีอตัราสูงไป จึงทาํให้เกิดการลกัลอบเล่นการ

พนนันอกระบบข้ึน ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากโครงสร้างอตัราภาษีเม่ือผูเ้ล่นแทงถูกจะตอ้งเสียภาษีไม่ตํ่า 3 ประเภท 

คือ ภาษีรายได ้หกั ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 และภาษีสรรพาสามิตรร้อยละ 20 ของเงินรายได้

จากการพนนัทั้งหมดซ่ึงถูกมองทั้งจากผูป้ระกอบกิจการและผูเ้ล่นว่า เป็นการเสียภาษีซํ้ าซ้อน ขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูมี้ประสบการณ์แข่งม้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เห็นพอ้งต้องกันว่า 

 “โครงสร้างภาษีซํ้ าซ้อนและสูงเกินไป  ”ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจสําคัญ ทาํให้กลุ่มผูมี้อิทธิพลคนมีสี -

นกัการเมือง-นกัธุรกิจจาํนวนหน่ึงร่วมกนัเป็นเจา้มือรับแทงพนนัแข่งมา้เสียเอง ซ่ึงผิดกฎหมายแต่ยงัคงเกิดข้ึน

และดาํรงอยู่สืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนคาํถามท่ีว่าทาํไมการพนันโต๊ะเถ่ือนยงัคงเกิดข้ึนนั้นสามารถ

อธิบายไดจ้ากแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจนอกกฎหมายท่ีไดร้ะบุไวว้า่ สาเหตุของการเกิดเศรษฐกิจนอกกฎหมายมี 

5 ประการคือ 1) การจดัภาษีอากร   ถา้รัฐบาลจดัเก็บภาษีในอตัราสูงหรือไม่เป็นธรรม จะทาํให้ผูป้ระกอบการ

หรือประชาชนพยายามหลีกเล่ียงภาษี 2) ระเบียบกฎเกณฑ์ หากราชการมีระเบียบขั้นตอนจาํนวนมาก จะทาํให้

เกิดความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง  3) ขอ้ห้ามตามกฎหมาย  ธุรกิจบางประเภท เป็นธุรกิจผกูขาด ห้ามมีการผลิต

แข่ง  4) อาํนาจหนา้ท่ีการดาํเนินการธุรกิจบางอยา่งผูป้ระกอบการจาํตอ้งขออนุมติัจากทางการในรูปใบอนุญาต 

สิทธิบตัร สัมปทานและการประมูล และ 5) ตลาดขาดเสถียรภาพ  เน่ืองจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือเกิด

จากปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ 
 

ประการที่ส่ี การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีจากผลการศึกษา พบวา่ลกัษณะสําคญัประการหน่ึงของกิจการแข่ง

มา้ในประเทศไทยจะโยงใยสัมพนัธ์กบัความเป็นระบบพวกพอ้ง (Cronyism) กล่าวคือ ในวงการมา้แข่งจะมี

ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Relationship) และความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ (Formal Relationship) 

โดยความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Relationship) นั้น มกัจะเกิดกบัสนามมา้ท่ีมีกลุ่มนายทหารบริหาร

สนามเน่ืองจากมีโครงสร้างความสัมพนัธ์ในรูปของคนวงในท่ีใกลชิ้ดกนัสูง (In-groups) เครือข่ายความสัมพนัธ์

จะมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น (Hierarchy) ยึดตามความอาวุโส (Seniority System) เร่ิมจากนายทหารระดบัสูงท่ีมี

ตาํแหน่งสาํคญัๆ ในกองทพัหรือตาํแหน่งทางการเมือง ตามดว้ยนายทหารรุ่นเดียวกนั หลงัจากนั้นจึงตามดว้ยรุ่น

ต่างๆ ลดหลัน่กนัมาตามลาํดบั การเกาะกลุ่มของนายทหารส่วนใหญ่จะเป็นจากเหล่าทหารมา้ ตวัอย่างเช่น ใน

สมยัพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ เป็นนายกสมาคมฯ  จะมีนายทหารรุ่นเดียวกนัมาเป็นกรรมการ และมีคนใกลชิ้ด
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จากฝ่ายการเมืองมาร่วมเป็นคณะทาํงานจาํนวนมาก  นอกจากนั้นยงัใช้สนามมา้เป็นศูนยป์ระสานและทาํงาน

ทางการเมืองดว้ย ต่อมาในยคุปัจจุบนัท่ีมีพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนทเ์ป็นนายกสภาฯ นั้น จะเห็นวา่มีเพื่อนร่วมรุ่นมา

เป็นกรรมการสภา เช่นพลเอกวธันชยั ฉายเหมือนวงศ์ ตามดว้ยนายทหารรุ่นต่อๆ มาเป็นนายกสมาคมฯ คือพล

เอกบุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ และมีนายทหารรุ่นเดียวกนัมาเป็นกรรมการจาํนวนมากเช่นกนั 

ลกัษณะองค์การสนามมา้แข่งท่ีบริหารโดยนายทหารจะมีการจดัองค์การคลา้ยระบบราชการดั้งเดิม 9 1

92 

ลกัษณะเด่นของการบริหารสนามมา้จะใช้หลกัลาํดบัขั้น  (Hierarchy) กาํหนดตาํแหน่งและจดัลาํดบัขั้นของ

ตาํแหน่งเป็นรูปพีรามิด ให้เห็นถึงลกัษณะทางโครงสร้างของตาํแหน่งและหน่วยงานวา่อยูร่ะดบัใดขององคก์าร 

ถึงสายการบงัคบับญัชาในหน่วยงานนั้น สาเหตุท่ีตอ้งมีการจดัลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชา เพื่อให้เห็นถึงอาํนาจใน

การสั่งการบงัคบับญัชาของบุคคลแต่ละคนท่ีดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นองคก์ารวา่ มีมากน้อยแค่ไหนทาํให้เกิดระบบ

การสั่งการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง เป็นหลกัประกนัว่าเบ้ืองบนจะสามารถควบคุมเบ้ืองล่างไดอ้ย่าง

ใกลชิ้ดทาํให้เกิดความเป็นระเบียบในการทาํงานของหน่วยงานย่อย ๆ ในองค์การ และเป็นหลกัประกนัการ

ปฏิบติังานวา่ เป็นการกระทาํท่ีชอบธรรมตามกฎหมาย หลกัการน้ี มีเป้าหมายท่ีจะทาํให้องค์การตอ้งอยู่ภายใต้

การควบคุม โดยเช่ือวา่ การบริหารท่ีมีลาํดบัขั้น จะทาํให้ระบบการสั่งการและการควบคุมมีความรัดกุม ทาํให้

การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารท่ีเน้นกฎเกณฑ์และขั้นตอนมีความเหมาะสมในช่วง

ศตวรรษท่ี 19-20 แต่เม่ือสถานการณ์โลกเปล่ียนไปการบริหารตามลาํดบัขั้นจึงเร่ิมมีปัญหา  เพราะการทาํงานใน

ปัจจุบนัตอ้งการความรวดเร็วคนตอ้งการเสรีภาพมากข้ึนประชาชนตอ้งการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว การลด

ขั้นตอน ลดลาํดบัขั้นของการสั่งการออกไปในขณะท่ีรักษาความสามารถในการควบคุมท่ีจาํเป็นไวโ้ดยการตดั

ขั้นตอนของผูบ้ริหารท่ีไม่เพิ่มมูลค่าให้กบังานออกเพื่อจดัองค์การท่ีเป็นแนวราบมากข้ึน และทาํให้คนท่ีทาํงาน

ในระดบัรองๆลงมาสามารถควบคุมดูแลและรับผดิชอบต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวของตนเอง  

ส่วนความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ (Formal Relationship)นั้น เกิดจากการเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง

คนวงในกบัคนวงนอก (Out-groups) สร้างเครือข่ายสัมพนัธ์กนัจะมีระยะท่ีห่างกวา่ความสัมพนัธ์แบบแรก ซ่ึง

ความสัมพนัธ์แบบหลังน้ีจะประกอบด้วยคนหลากหลายอาชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกพ่อค้า นักธุรกิจ 

ขา้ราชการ นักการเมืองระดบัชาติและระดับทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเจ้าของคอกม้ากระจายตวัอยู่ในจงัหวดัสระบุรี

นครราชสีมาเป็นพื้นท่ีเล้ียงมา้แข่งมากท่ีสุดของประเทศ และจงัหวดัท่ีนกัการเมืองคนๆ นั้นอยู ่ดงัน้ี 

                                                 
92 ตามแนวคิดของแมก็ซ์ เวเบอร์ (Max Weber) องคก์ารท่ีควรเป็นในระบบราชการจะประกอบดว้ยโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 ประการ 

คือ หลกัลาํดบัขั้น (Hierarchy) หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) หลกัแห่งความสมเหตุสมผล (Rationality) การมุ่งสู่

ผลสําเร็จ (Achievement orientation) หลกัการทาํให้เกิดความแตกต่างหรือความชาํนาญเฉพาะดา้น (Differentiation) หลกั

ระเบียบวนิยั (Discipline) และความเป็นวชิาชีพ (Professionalization) 
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การนาํแนวคิดเก่ียวกบัระบบพวกพอ้งมาอธิบายการพนนัมา้แข่งนั้นมีสองนยั คือ นยัแรก  ส่วนนยัท่ีสอง 

การพนนัมา้แข่งเหมือนการพนันประเภทอ่ืน แต่มีลกัษณะพิเศษกว่า ตรงท่ีการพนนัมา้แข่งเป็นกิจกรรมท่ีรัฐ

อนุญาตจดัให้แข่งขนัไดภ้ายใตพ้ระราชบญัญติัการพนนัโดยกระทรวงมหาดไทยจะทาํการควบคุมดูแล แต่การ

พนนัมา้แข่งอิงระบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจโดยกลุ่มคนชั้นนาํ (Elite class) ของประเทศ ทั้งกลุ่มนกัการเมือง

กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มขา้ราชการระดบัสูงโดยเฉพาะผูน้าํจากกองทพั สามารถผา่นสายใยความสัมพนัธ์จากการ

เป็นเจา้ของคอกมา้สองกลุ่มดงัท่ีกล่าวมาแลว้   

อาจกล่าวไดว้า่โครงสร้างกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเจา้ของคอกแข่งมา้ในประเทศไทยลว้นเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั

ในเชิงอาํนาจระหวา่งการเมือง -ธุรกิจ-สถานะทางสังคม โดยมีแข่งมา้และสนามมา้เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียน ทั้งน้ี

จะเห็นไดว้่า เจา้ของคอกมา้ในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่เขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิและสมาชิกสามญัของสนามมา้

นางเล้ิงแทบทั้งส้ิน เช่น คอกเกียรติกมล ของนายเกียรติชยั ชยัเชาวรัตน์ คอกแคสโก ้ของนายณรงค ์วงศว์รรณ  

คอกธาํรงไทย ของนายอนุรักษ ์จุรีมาศ คอกประชาชน ของนายอุทยั พิมพใ์จชน คอกปิยะมงคล ของนายปิยะณัฐ 

วชัราภรณ์ คอกนาทีทอง ของนายจกัริน พฒัน์ดาํรงวิจิตร คอกปาณีรัชต ์ของนายเจริญ พฒัน์ดาํรงจิตร คอกเปรม

มณี ของนายสุรพนัธ์ ชินวตัร และคอกฟูลออฟเลิฟ ของนายปรีชา ชยัรัตน์ เป็นตน้ ดงันั้นสนามมา้นางเล้ิงไม่

เพียงเป็นศูนยก์ลางของอาํนาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีร่วมสมยัของประเทศเท่านั้น แต่ยงัถือเป็น

ศูนยก์ลางเช่ือมโยงสนามแข่งมา้เครือข่ายอ่ืนอีก 7 แห่งอีกดว้ย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

การพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยเป็นการพนนัประเภทหน่ึงท่ีกฎหมายอนุญาตให้เล่นได ้แต่แนวโน้ม

ของการพนนัประเภทน้ีถดถอยลงอยา่งเห็นไดช้ดั สาํหรับขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัแยกเป็นสองส่วนดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1.ทางเลือกแรก ดว้ยการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทยเป็นการพนนัประเภทท่ีกฎหมายอนุญาตให้เล่นได ้

โดยรัฐมีการควบคุมการเล่น ทั้งในแง่ของกฎหมายและจารีตประเพณี เช่นเดียวกบัสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีรัฐ

อนุญาตใหเ้ล่นและกาํกบัดูแลภายใตพ้ระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ.2478 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็

ตามในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกฎหมายรองรับในการดาํเนินงาน โดยมีพระราชบญัญติัสํานกังานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เป็นกลไกในการบริหารงาน ส่วนการพนนัแข่งมา้ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะในการ

ควบคุมดูแล ทาํใหโ้ครงสร้างการบริหารจดัการจึงไม่เป็นทางการสูง จึงส่งผลใหร้ะบบตรวจสอบจากองคก์รหรือ

หน่วยงานจากภายนอก (External Audit) เขา้ไม่ถึง  เพื่อให้การกาํกบัดูแลในเชิงระบบให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบไดใ้นการบริหารจดัการ นบัตั้งแต่ความเป็นองคก์ร ระบบการบริหารจดัการ วงเงินการพนนั และการ
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จดัเก็บภาษี ผูว้ิจยัเสนอวา่ ควรมีการออกกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัมา้แข่งในประเทศไทยให้ชดัเจน เพื่อง่ายต่อ

การควบคุมดูแล 

2.ทางเลือกทีส่อง การมองธุรกิจการพนนัในประเทศไทย ควรมองในแง่ของการบริหารจดัการสังคมไป

ดว้ย ซ่ึงการกาํหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพื่อเป็นบททดสอบสังคมไทยเก่ียวกบัการพนนั โดยแยก

ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก ใชก้ารพนนัแข่งมา้ และสลากกินแบ่งเป็น Model ของการพนนัท่ีถูกกฎหมาย 

โดยอนุญาตให้สามารถบริหารจดัการในเชิงธุรกิจได ้เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบต่อสังคม

โดยรวมอย่างจริงจงั ซ่ึง Model น้ีควรกาํหนดเป็นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะไดป้ระเมินผลกระทบ และการ

ปรับเปล่ียนเชิงนโยบายได ้ ส่วนท่ีสอง   การพนนัประเภทอ่ืนท่ีรัฐไม่อนุญาตให้เล่น จะเป็น Model ของการ

พนนัท่ีผิดกฎหมาย ทุกวนัน้ีการพนนักลุ่มน้ีไดส้ร้างผลกระทบและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอยา่งมาก ดงันั้นการ

ผ่อนคลายหรือการปรับเปล่ียนเชิงนโยบายในอนาคตจึงถือเป็นเร่ืองสําคญัภายใตร้ะบบเศรษฐกิจการตลาด 

(Market Economy) ซ่ึงธุรกิจการพนนัสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัโลกาภิวตัน์ของระบบเศรษฐกิจโลก  

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่การพิจารณาตั้งหน่วยงานหรือองคก์ารในรูปของคณะกรรมการ (Regulatory Board) 

ข้ึนมาเพื่อกาํกบัดูแลภาพรวมธุรกิจการพนนัในประเทศให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามอุปสงค์และอุปทานของ

สังคม รวมทั้งยงัมีหนา้ท่ีจดัสรรและกระจายผลประโยชน์จากธุรกิจการพนนักลบัคืนสังคมอยา่งเป็นธรรมและ

ทัว่ถึง 

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสนามแข่งม้า 

1. ควรพิจารณาปรับปรุงองค์การเพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการบริหารสนามมา้ ควรเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และควรสรรหานกับริหารมือ

อาชีพเขา้มาบริหารจดัการเพื่อจดัระบบบญัชี ให้ได้มาตรฐาน พฒันากิจกรรมในสนามมา้เพื่อสร้างทางเลือก

ใหก้บัชุมชนและสังคม นอกจากกิจการแข่งมา้ เช่น ศูนยกี์ฬา ศูนยอ์บรมเล้ียงมา้ และฝึกข่ีมา้ เป็นตน้   

3.เนน้สร้างองคก์ารหารายไดเ้พื่อการกุศล และช่วยเหลือสังคม 
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ภาคผนวก ก  กติกาการแข่งม้าในต่างประเทศ 
 

เง่ือนไขรายละเอียดการจ่ายเดิมพนัจะข้ึนอยู่กบัการแข่งขนัแต่ละประเภทของแข่งมา้ ดงักรณีตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 
 

กรณแีข่งม้าแบบแอฟริกาใต้92

93   ระเบียบกติกาในการแข่งขนัมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

เงินกองกลาง มีจุดประสงค์เพื่อเลือกผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุสําหรับการชนะ โดยเงินส่วนแบ่งจะ

กาํหนดแบ่งจากเงินกองกลางสุทธิดว้ยจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัมา้ท่ีชนะ และเม่ือไรก็ตามท่ีมา้สองตวัหรือ

มากกว่าเขา้เส้นชัยพร้อมกนั การจ่ายเงินส่วนแบ่งจะคาํนวณดงัน้ี เงินกองกลางสุทธิจะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ี

เท่ากนัตามท่ีมีผูเ้ขา้เส้นชยัพร้อมกนั และแต่ละส่วนท่ีไดจ้ะแบ่งตามจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัผูเ้ขา้เส้นชยัพร้อม

กนัแต่ละตวั และเงินกองกลางนั้นท่ีพนนัอนัดบัท่ีของแข่งมา้ จุดประสงคคื์อเพื่อเลือกมา้ท่ีเขา้เส้นชยัเป็นท่ีหน่ึง 

ท่ีสอง ท่ีสามหรือท่ีส่ีในการแข่งขนัท่ีระบุไว ้

 การจัดอนัดับแข่งม้า ทั้งน้ีหากมีมา้เขา้แข่งห้าตวัหรือนอ้ยกวา่ อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบัและการเดิม

พนัทั้งหมดจะได้เงินคืน แต่ถา้มีมา้เขา้แข่งหกหรือเจ็ดตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึงและสอง 

(โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนทั้งหมดของมา้ท่ีไดห้มายเลข) หรือถา้มีแข่งมา้จาํนวนแปดหรือสิบห้าตวั เงินส่วนแบ่งจะ

จ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง สอง และสาม (โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนทั้งหมดของมา้ท่ีไดห้มายเลข) หรือถา้มีแข่งมา้

สิบหกตวัหรือมากกว่า เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ ท่ีได้อนัดบัหน่ึง สอง สาม และส่ี (โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวน

ทั้งหมดของมา้ท่ีไดห้มายเลข) 

 เงินกองกลางสุทธิ จะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีมา้ท่ีได้อนัดบั ส่วนแบ่งจะแบ่งตามจาํนวน

หน่วยท่ีเดิมพนัของมา้แต่ละตวัท่ีไดอ้นัดบัและผลการตดัสินคือส่วนแบ่งเงินท่ีตอ้งจ่าย โดยมีจุดประสงคใ์นการ

คาํนวณเงินส่วนแบ่ง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัแรกจะถือว่าได้ท่ีหน่ึงและสอง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัใน

อนัดบัสองจะถือว่าไดท่ี้สองและสาม การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสามจะถือว่าไดท่ี้สามและส่ี การแข่งมา้ท่ี

เสมอกนัในอนัดบัส่ีจะถือวา่ไดท่ี้ส่ีร่วมกนั ดงัตารางแสดงต่อไปน้ี 
 

ตารางแสดงกฎการจ่ายการเดมิพนั ประเภทแข่งม้า แอฟริกาใต้ (ชนะ และอนัดบัที่เข้าเส้นชัย) 

อนัดบั ทั้งแบบแฮนดแิคปและไม่มแีฮนดแิคป ชนะ 
จ่ายตามอนัดบักาํหนดทีเ่ข้าเส้นชัย 

ทีห่น่ึง ทีส่อง ทีส่าม ทีส่ี่ 

1 แข่งมา้ 5 ตวัหรือ นอ้ยกวา่ จ่าย ไม ่ ไม ่ ไม ่ ไม ่

2 แข่งมา้ 6 ถึง 7 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่ ไม ่
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3 แข่งมา้ 8 ถึง 15 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่

4 แข่งมา้ 16 ตวัข้ึนไป จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย 

 

กรณแีข่งม้าแบบดูไบ93

94 

 เงินกองกลาง มีจุดประสงคคื์อเพื่อเลือกผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุ โดยเงินส่วนแบ่งจะถูกกาํหนดโดยการ

แบ่งเงินกองกลางสุทธิดว้ยจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัมา้ท่ีชนะ เม่ือไรก็ตามท่ีมา้สองตวัหรือมากกว่าเขา้เส้นชยั

พร้อมกนั การจ่ายเงินส่วนแบ่งจะคาํนวณดงัน้ี เงินกองกลางสุทธิจะถูกแบ่งเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีผูเ้ขา้

เส้นชยัพร้อมกนัและแต่ละส่วนท่ีไดจ้ะถูกแบ่งตามจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัผูเ้ขา้เส้นชยัพร้อมกนัแต่ละตวั 

การจัดอันดับแข่งม้า เงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ีมีจุดประสงค์เพื่อเลือกมา้ท่ีเขา้เส้นชยัเป็นท่ีหน่ึง ท่ี

สอง หรือท่ีสามในการแข่งขนัท่ีระบุ ถา้มีแข่งมา้หา้ตวัหรือนอ้ยกวา่อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบัและการเดิมพนั

ทั้งหมดจะไดเ้งินคืน แต่ถา้มีแข่งมา้มากกวา่หา้ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง สอง สาม และส่ี 

 เงินกองกลางสุทธิ จะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีมา้ท่ีได้อนัดบั ส่วนแบ่งจะแบ่งตามจาํนวน

หน่วยท่ีเดิมพนัของแต่ละม้าท่ีได้อนัดบัและผลการตดัสินคือส่วนแบ่งเงินท่ีตอ้งจ่าย โดยจุดประสงค์ในการ

คาํนวณเงินส่วนแบ่ง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัแรกจะถือว่าได้ท่ีหน่ึงและสอง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัใน

อนัดบัสองจะถือว่าไดท่ี้สองและสาม การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสามจะถือว่าไดท่ี้สามร่วมกนั ดงัตาราง 

แสดงต่อไปน้ี 

 

ตารางแสดง กฎการจ่ายการเดมิพนั ประเภทแข่งม้าดูไบ (ชนะ และอนัดบัที่เข้าเส้นชัย) 

อนัดบั ทั้งแบบแฮนดแิคปและไม่มแีฮนดแิคป ชนะ 
จ่ายตามอนัดบักาํหนดทีเ่ข้าเส้นชัย 

ทีห่น่ึง ทีส่อง ทีส่าม 

1 แข่งมา้ 5 ตวัหรือ นอ้ยกวา่ จ่าย ไม ่ ไม ่ ไม ่

2 แข่งมา้ 6 ตวัข้ึนไป จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย 

 

กรณแีข่งม้าแบบสหราชอาณาจักร94

95 

การแข่งมา้แบบสหราชอาณาจกัรจะอยูภ่ายใตก้ฎกติกาขององคก์รแข่งมา้แห่งสหราชอาณาจกัร 

เงินกองกลาง สาํหรับการชนะมีจุดประสงคคื์อเพื่อเลือกผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุ โดยจะเงินส่วนแบ่งจะ

ถูกกาํหนดโดยการแบ่งเงินกองกลางสุทธิดว้ยจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัมา้ท่ีชนะเม่ือไรก็ตามท่ีมา้สองตวัหรือ

มากกวา่เขา้เส้นชยัพร้อมกนั การจ่ายเงินส่วนแบ่งจะคาํนวณดงัน้ี เงินกองกลางสุทธิจะถูก แบ่งเป็น หลายส่วนท่ี
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เท่ากนัตามท่ีมีผูเ้ขา้เส้นชยัพร้อมกนั และแต่ละส่วนท่ีไดจ้ะถูกแบ่งตามจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัผูเ้ขา้เส้นชัย

พร้อมกนัแต่ละตวั 

การจัดอนัดับแข่งม้า เงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ีของแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยัเป็นท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสามหรือท่ี

ส่ีในการแข่งขนัท่ีระบุ ทั้งน้ีกฎท่ีแตกต่างกนัสําหรับการเดิมพนัเงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ี ข้ึนอยู่กบัว่าการ

แข่งขนัเป็นการต่อแตม้หรือไม่ต่อแตม้ 

1) การแข่งขันไม่ต่อแต้ม 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งส่ีตวัหรือน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบั และการเดิมพนัทั้งหมดจะได้

เงินคืน 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งหา้ถึงเจด็ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีได ้อนัดบัหน่ึงและสอง 

• ถา้มีจาํนวนแข่งมา้มากกวา่ 7 ตวั, ผูช้นะลาํดบัท่ี 1,2 และ 3 จะไดรั้บผลตอบแทน 

2) การแข่งขันต่อแต้ม 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งส่ีตวัหรือน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบั และการเดิมพนัทั้งหมดจะได้

เงินคืน 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งหา้ถึงเจด็ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตาม มา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึงและสอง 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งแปดถึงสิบหา้ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง สอง และสาม 

• ถา้มีจาํนวนแข่งมา้มากกวา่ 15 ตวั, ผูช้นะลาํดบัท่ี 1,2,3 และ 4 จะไดรั้บผลตอบแทน 

 เงินกองกลางสุทธิ จะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีมา้ท่ีได้อนัดบั ส่วนแบ่งจะแบ่งตามจาํนวน

หน่วย ท่ีเดิมพนัของ มา้แต่ละตวัท่ีไดอ้นัดบัและผลการตดัสินคือส่วนแบ่งเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีในการคาํนวณเงิน

ส่วนแบ่ง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัแรกจะถือว่าไดท่ี้หน่ึงและสอง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสองจะ

ถือว่าไดท่ี้สองและสาม การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสามจะถือว่าไดท่ี้สามและส่ี การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัใน

อนัดบัส่ีจะถือวา่ไดท่ี้ส่ีร่วมกนั ดงัตารางแสดงต่อไปน้ี 

 

ตารางแสดง กฎการจ่ายการเดมิพนั ประเภทแข่งม้า องักฤษ และ ไอริช (ชนะ และอนัดบัที่เข้าเส้นชัย) 

อนัดบั การแข่งแบบแฮนดแิคป ชนะ 
จ่ายตามอนัดบักาํหนดทีเ่ข้าเส้นชัย 

ทีห่น่ึง ทีส่อง ทีส่าม ทีส่ี่ 

1 แข่งมา้ 4 ตวัหรือ นอ้ยกวา่ จ่าย ไม ่ ไม ่ ไม ่ ไม ่

2 แข่งมา้ 5 ถึง 7 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่ ไม ่

3 แข่งมา้ 8 ถึง 15 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่

4 แข่งมา้ 16 ตวัข้ึนไป จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย 

อนัดบั การแข่งขนัแบบไม่มแีฮนดแิคป ชนะ จ่ายตามอนัดบักาํหนดทีเ่ข้าเส้นชัย 
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ทีห่น่ึง ทีส่อง ทีส่าม ทีส่ี่ 

1 แข่งมา้ 4 ตวัหรือ นอ้ยกวา่ จ่าย ไม ่ ไม ่ ไม ่ ไม ่

2 แข่งมา้ 5 ถึง 7 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่ ไม ่

3 แข่งมา้ 8 ถึง 15 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่

 

กรณีแข่งม้าแบบไอร์แลนด์95

96 

การแข่งมา้แบบไอร์แลนดจ์ะอยูภ่ายใตก้ฎกติกาขององคก์รแข่งมา้แห่งไอร์แลนด ์

เงินกองกลาง เป็นเงินกองกลางสําหรับผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุ โดยเงินส่วนแบ่งจะถูกกาํหนดจากส่วน

แบ่งเงินกองกลางสุทธิดว้ยจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัมา้ท่ีชนะ เม่ือไรก็ตามท่ีมา้สองตวัหรือมากกว่าเขา้เส้นชยั

พร้อมกนั การจ่ายเงินส่วนแบ่งจะคาํนวณโดยการแบ่งเงินกองกลางสุทธิเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีผูเ้ขา้เส้น

ชยัพร้อมกนัและแต่ละส่วนท่ีไดจ้ะถูกแบ่งตามจาํนวนหน่วยท่ีเดิมพนักบัผูเ้ขา้เส้นชยัพร้อมกนัแต่ละตวั ทั้งน้ีเงิน

กองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ี เพื่อเลือกมา้ท่ีเขา้เส้นชยัเป็นท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสามหรือท่ีส่ีในการแข่งขนัท่ีระบุ  

 การจัดอนัดับแข่งม้า มีกฎท่ีแตกต่างกนัสาํหรับการเดิมพนัเงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ี ข้ึนอยูก่บัวา่การ

แข่งขนัเป็นการต่อแตม้หรือไม่ต่อแตม้ 

1) การแข่งขันไม่ต่อแต้ม 

• ถา้ มีมา้เขา้แข่งส่ีตวัหรือน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบัและการเดิมพนัทั้งหมดจะได้

เงินคืน 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งหา้ถึงเจด็ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึงและสอง 

• ถา้มีแข่งมา้มากกวา่เจด็ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง สองและสาม 

2) การแข่งขันต่อแต้ม 

• ถา้ มีมา้เขา้แข่งส่ีตวัหรือน้อยกว่า อาจจะไม่มีการเดิมพนัอนัดบัและการเดิมพนัทั้งหมดจะได้

เงินคืน 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งหา้ถึงเจด็ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึงและสอง 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งแปดถึงสิบหา้ตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง สอง และสาม 

• ถา้มีมา้เขา้แข่งสิบหกตวัหรือมากกวา่สิบห้าตวั เงินส่วนแบ่งจะจ่ายตามมา้ท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง สอง 

สาม และส่ี 

 เงินกองกลางสุทธิ จะแบ่งเป็นหลายส่วนท่ีเท่ากนัตามท่ีมีมา้ท่ีได้อนัดบั ส่วนแบ่งจะแบ่งตามจาํนวน

หน่วยท่ีเดิมพนัของแต่ละมา้ท่ีไดอ้นัดบัและผลการตดัสินคือ ส่วนแบ่งเงินท่ีตอ้งจ่าย โดยคาํนวณเงินส่วนแบ่ง 
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 Indecon International Economic Consultants, 2012. 
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การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัแรกจะถือว่าไดท่ี้หน่ึงและสอง การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสองจะถือวา่ไดท่ี้

สองและสาม การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัสามจะถือวา่ไดท่ี้สามและส่ี การแข่งมา้ท่ีเสมอกนัในอนัดบัส่ีจะถือ

วา่ไดท่ี้ส่ีร่วมกนั  

 

กรณแีข่งม้าแบบออสเตรเลีย96

97  

การแข่งมา้แบบออสเตรเลีย มีกฎขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัดโดยรัฐบาลไดใ้ห้สิทธ์ิในการบริหารโดยบริษทั 

TAB จาํกดั97

98  

เงินกองกลาง เป็นเงินกองกลางสําหรับผูช้นะการแข่งขนัท่ีระบุ โดยเงินส่วนแบ่งจะถูกกาํหนดจากการ

เดิมพนัจะไม่เป็นผลยอมรับหากจาํนวนมา้ท่ีเขา้แข่งขนัมีนอ้ยกวา่ 2 ตวั หากจาํนวนมา้ท่ีเขา้แข่งขนัมีนอ้ยกวา่ 2 

ตวั ในช่วงเวลาใดก็ตาม หรือ ไม่มีมา้วิ่งจนครบเวลาการแข่งขนั ยอดพนนัในเงินกองกลางสําหรับการชนะจะ

เป็นโมฆะและจะจ่ายยอดเงินพนนัคืนให้ ส่วนเงินชนะ ส่วนแบ่งจะถูกกาํหนดโดยการแบ่งเงินกองกลางสุทธิ

ระหวา่ง ผูเ้ล่นพนนั และจาํนวนมา้/ท่ีเล่นจนจบเกมและชนะอนัดบัท่ี1ในการแข่งขนั ทั้งน้ีหากมีมา้เขา้อนัดบัท่ี1

พร้อมกนั เงินชนะจะถูกหารและคาํนวณจาก เงินชนะกองกลางหารเท่าๆกนักบัจาํนวนมา้ท่ีเขา้อนัดบัพร้อมกนั

และแข่งจนจบเกมระหวา่งผูเ้ล่นพนนั 

 การจัดอนัดับแข่งม้า เงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ีเขา้แข่งขนัจนจบเกมและเขา้เส้นชยัเป็นท่ีหน่ึง ท่ีสอง 

หรือท่ีสาม ข้ึนอยู่แต่กรณี ตวัการเดิมพนัจะไม่เป็นผลยอมรับหากจาํนวนมา้ท่ีเขา้แข่งขนัมีน้อยกว่า 5 ตวั ถ้า

จาํนวนมา้ท่ีเขา้แข่งขนัเหลือนอ้ยกวา่ 5 ตวัในเวลาใดก็ตาม หรือ ไม่มีฟินิชเชอร์ในตวัการน้ี การเดิมพนัแบบเงิน

กองกลางสาํหรับอนัดบัตอ้งถูกยกเลิกและการเดิมพนัทั้งหมดจะคืนเงินให้ และจะมีการแบ่งรางวลัเงินกองกลาง

ท่ีพนนัอนัดบัท่ี สําหรับสองอนัดบัแรก หากมีมา้ลงแข่งนอ้ยกวา่ 8 ตวั จากจาํนวนมา้ทั้งหมดท่ีเขา้แข่งขนัจริง 

การแจง้ถอนตวัตามขอ้กาํหนดอธิบาย หรือ ประกาศรับผิดชอบโดยคลบัการแข่งขนั โดยรางวลัเงินกองกลางท่ี

                                                 
97

 Australian Racing Fact Book, 2011. 
98 การแข่งมา้แบบออสเตรเลีย ไดนิ้ยามความหมายของขอ้กาํหนด มดีงัน้ี 

"แบค"หมายถึง วางเดิมพนั พนนัมา้ท่ีเขา้แข่งขนั เล่นจนจบการแข่งขนั หรือรวมตามแต่กรณีกาํหนด 

"ผูเ้ขา้แข่งขนั" ความหมายในความสัมพนัธ์กบัการแข่งขนัมา้ท่ีเขา้แข่งขนั ท่ีเปิดให้มีการเดิมพนัในการแข่งขนั แต่ไม่

รวมถึงมา้ท่ีมีการถอนตวัจากการแข่งขนัในภายหลงั 

"ฟินิชเชอร์" ความหมายในความสมัพนัธ์กบัการแข่งขนัแข่งมา้ท่ีเร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์การแข่งขนั แต่ไม่รวมแข่งมา้

ท่ีถูกตดัสิทธ์ิหรือประกาศไม่ใหเ้ร่ิมตน้ก่อนการประกาศของนํ้ าหนกัท่ีถูกตอ้งสาํหรับการแข่งขนั 

"อินเวสเตอร์" หมายความ บุคคลท่ีจ่ายเงินสาํหรับการเดิมพนั ผูเ้ล่นพนนั และไดรั้บการยอมรับจาก TAB หรือสโมสร

การแข่งขนัเป็นผูด้าํเนินการแบบเบ็ดเสร็จ 
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พนนัอนัดบัท่ี จะมอบใหส้องอนัดบัแรก (จาํนวนเงินท่ีหกัเป็นไปตามหลกัเกณฑ)์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่ากนั 

โดยส่วนท่ีหน่ึงจะนาํไปแบ่งให้กบั อินเวสเตอร์ท่ีเดิมพนัตวัท่ีเขา้อนัดบัท่ี1 และ ส่วนท่ีสองจะนาํไปแบ่งให้กบั 

อินเวสเตอร์ท่ีเดิมพนัตวัท่ีเขา้อนัดบัท่ีสอง 

 หากมีมา้วิง่เขา้อนัดบัท่ี 1มากกวา่หน่ึงตวั ในการพนนัอนัดบัท่ี สาํหรับสองอนัดบัแรก การแบ่งรางวลัจะ

คาํนวณจากเงินกองกลางการพนนัอนัดบัท่ีแบ่งเท่าๆของจาํนวนมา้ท่ีเขา้อนัดบัพร้อมกนั และแบ่งหารให้กบัอิน

เวสเตอร์ในมา้ โดยจะมีการแบ่งรางวลัเงินกองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ี สําหรับสามอนัดบัแรก หากมีมา้ ลงแข่ง 8 

ตวั หรือมากกวา่นั้น จากจาํนวนมา้ทั้งหมดท่ีเขา้แข่งขนัจริง การแจง้ถอนตวัตามขอ้กาํหนดอธิบาย หรือ ประกาศ

รับผดิชอบโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  

สาํหรับเงินรางวลักองกลางท่ีพนนัอนัดบัท่ี จะมอบใหส้ามอนัดบัแรก (หกัจากยอดใดๆท่ีระบุสอดคลอ้ง

กบักติกา) โดยจะหารเท่าๆกนัสามส่วน ส่วนแรกจะหารให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีทายมา้ท่ีเขา้อนัดบัท่ี1 ส่วนสองจะ

หารให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีทายมา้ท่ีเขา้อนัดบัท่ี 2 ส่วนสามจะหารให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีทายมา้ท่ีเขา้อนัดบัท่ี 3 ของ

มา้ท่ีวิง่จนจบเกมและเขา้เป็นท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 

 กรณีท่ีมีมา้เขา้พร้อมกนัในอนัดบัท่ี 1 การแบ่งเงินพนนักองกลางจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงในเงินในแต่

ละส่วนจะถูกแบ่งให้กบัอินเวสเตอร์ของแต่ละฟินิชเชอร์ท่ีได้รับวางเดิมพนัไดรั้บการยอมรับแล้วในแต่รอบ

แข่งขนั คือ ถา้เขา้พร้อมกนั และหน่ึงในสามของเงินกองกลางสําหรับอนัดบัจะแบ่งให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิม

พนัอนัดบัท่ีสาม 

 ส่วนในรายการท่ีแจกรางวลัสาํหรับ 3 ลาํดบัท่ีเขา้เส้นชยั หากมีแข่งมา้เขา้พร้อมกนัในลาํดบัท่ีหน่ึง 2 ตวั 

แต่มีการวางเดิมพนัแค่เพียงหน่ึงตวัเท่านั้น เงินรางวลักองกลางจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกนั โดยส่วนแรกจะ

แบ่งให้กบัอินเวสเตอร์ของแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยัพร้อมกนั และส่วนท่ีสองจะแบ่งให้กบัอินเวสเตอร์แต่ละคนท่ีมี

แข่งมา้เขา้ในลาํดบัท่ีสาม 

ในรายการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลัสําหรับ 3 ลาํดบัท่ีเขา้เส้นชยั หากมีแข่งมา้เขา้พร้อมกนัในลาํดบัท่ี

หน่ึง 2 ตวั แต่ทั้งสองตวันั้นไม่ไดถู้กวางเดิมพนั เงินรางวลักองกลางทั้งหมดจะถูกแบ่งให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีมีแข่ง

มา้เขา้ในลาํดบัท่ี 3 

 ในรายการท่ีแจกรางวลัสาํหรับ 3 ลาํดบัท่ีเขา้เส้นชยั หากมีแข่งมา้เขา้พร้อมกนัในลาํดบัท่ีหน่ึง 3 ตวั หรือ

มากกว่า เงินรางวลักองกลางจะถูกแบ่งเป็นหลายๆ ส่วนเท่าๆกนั เน่ืองจากมีแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยัพร้อมกนั และ 

อีกส่วนคือ ส่วนท่ีแบ่งไวส้าํหรับอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิมพนักบัมา้ในแต่ละตวัท่ีเชา้เส้นชยั 

• หากแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยัในลาํดบัท่ีหน่ึงถูกวางเดิมพนัไว ้และ มีแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยัในลาํดบัท่ีสอง 

สองตวัหรือมากกวา่ ในรายการแข่งขนัท่ีแจกรางวลัสาํหรับ 3 อนัดบัท่ีเขา้เส้นชยั หน่ึงส่วนสามของ

เงินรางวลักองกลางจะถูกแบ่งใหก้บัอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิมพนัในมา้ท่ีเชา้เส้นชยัในลาํดบัท่ี 1 จากนั้น 
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สองส่วนสามของเงินรางวลัจะถูกแบ่งเป็นหลายๆส่วนเท่าๆกนัเน่ืองจากมีแข่งมา้ท่ีถูกวางเดิมพนั 

เขา้เส้นชยัพร้อมๆกนัหลายตวั ส่วนท่ีเหลือจะถูกแบ่งให้กบัแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยัพร้อมๆกนัในลาํดบั

ท่ีสอง ซ่ึงจะแบ่งใหก้บัอินเวสเตอร์แต่ละคนท่ีวางเดิมพนัในมา้ตวัท่ีเขา้เส้นชยันั้นๆ 

• หากมีมา้ท่ีเขา้เส้นชยัในลาํดบัทีสอง สองตวัหรือมากกวา่ แต่มีเพียงหน่ึงตวัเท่านั้นท่ีถูกวางเดิมพนั 

เงินรางวลักองกลางจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกนั โดยส่วนแรกจะถูกแบ่งใหก้บัอินเวสเตอร์ท่ีวาง

เดิมพนัสําหรับมา้ตวัท่ีเขา้ลาํดบัท่ี 1 ส่วนท่ีสองจะแบ่งให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิมพนัมา้ตวัท่ีเขา้

เส้นชยัในลาํดบัท่ีสอง 

• หากแข่งมา้ในลาํดบัท่ีหน่ึงหรือสองถูกวางเดิมพนั และ มีแข่งมา้สองตวัหรือมากกว่าเขา้เส้นชัย

พร้อมกนัในลาํดบัท่ี สาม ในการแข่งขนัท่ีแจกรางวลั 3 ลาํดบั หน่ึงในสามของเงินรางวลัจะถูกแบ่ง

ให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิมพนัในแข่งมา้ท่ีเขา้ลาํดบัท่ีหน่ึง และอีกหน่ึงส่วนสามของเงินรางวลัจะ

แบ่งใหก้บัอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิมพนัแข่งมา้ท่ีเขา้ลาํดบัท่ีสอง และอีกหน่ึงส่วนสามของเงินรางวลัจะ

ถูกแบ่งเป็นหลายๆส่วน เท่าๆกนั เน่ืองจากมีแข่งมา้ท่ีถูกเดิมพนัเขา้เส้นชยัพร้อมกนัหลายตวั โดยแต่

ละส่วนท่ีแบ่งออกมานั้นจะถูกแบ่งให้กบัอินเวสเตอร์ท่ีวางเดิมพนักบัแข่งมา้ท่ีเขา้เส้นชยั ดงัตาราง

ต่อไปน้ี  

ตารางแสดง กฎการจ่ายเงนิการเดมิพนั การแข่งม้าออสเตรเลยี และ นิวซีแลนด์ (ชนะ และอนัดบัที่เข้าเส้นชัย) 

อนัดบั ทั้งแบบแฮนดแิคปและไม่มแีฮนดแิคป ชนะ 
จ่ายตามอนัดบักาํหนดทีเ่ข้าเส้นชัย 

ทีห่น่ึง ทีส่อง ทีส่าม 

1 แข่งมา้ 4 ตวัหรือ นอ้ยกวา่ จ่าย ไม ่ ไม ่ ไม ่

2 แข่งมา้ 5 ถึง 7 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย ไม ่

3 แข่งมา้ 8 ถึง 15 ตวั จ่าย จ่าย จ่าย YES* 

      

* ขอ้ยกเวน้ในการจ่ายน้ี จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือมีการถอนตวัล่าชา้ จากการแข่งขนัทาํให้จาํนวนของแข่งมา้ลดลงเหลือ 7 ตวั การเดิมพนัทั้งสามอนัดบัจะไดรั้บการจ่าย 
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ภาคผนวก ข ประวตัิบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสนามม้านางเลิง้และเครือข่ายธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก บุญเลศิ แก้วประสิทธ์ิ หรือทีรู้่จักกนัดีในช่ือ เสธ.อ้าย  

• อดีตประธานมูลนิธิศิษยเ์ก่าโรงเรียนเตรียมทหาร อดีตประธานคณะท่ีปรึกษากองทพับก อดีตตุลา

การศาลทหารสูงสุด และประธานองคก์ารพิทกัษส์ยาม (อพส.) เกิดเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2485 

ท่ีจงัหวดัลพบุรี เป็นนกัเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 1 (ตท.1) พ.ศ. 2503 ร่วมรุ่นกบั พล.อ. สุรยุทธ์ จุลา

นนท ์อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบนั และเป็นนกัเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

รุ่นท่ี 12 (จปร.12) พ.ศ. 2508 

• ชีวิตส่วนตวัสมรสกบันางธิดา แกว้ประสิทธ์ิ มีบุตรดว้ยกนั 2 คนคือ ร้อยโทจิตรลดา แกว้ประสิทธ์ิ 

และนายบรรดาล แกว้ประสิทธ์ิ 

• ในช่วงปี พ.ศ. 2520 พล.อ.บุญเลิศ ซ่ึงขณะนั้นมียศเป็น พนัตรี (พ.ต.) ไดเ้ขา้ร่วมใน กบฏ 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2520 ท่ีมี พล.อ. ฉลาด หิรัญศิริ เป็นแกนนาํในการลม้รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ท่ีมา

จากการแต่งตั้งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินของ พลเรือเอก สงดั ชลออยู ่อยา่งไรก็ตามการก่อ

รัฐประหารครานั้นไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จ 

• นอกจากน้ีแลว้ พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ ยงัดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมมวยสากลสมคัรเล่นแห่ง

ประเทศไทยดว้ย ซ่ึงนบัเป็นการดาํรงตาํแหน่งในช่วงท่ีมีปัญหาบาดหมางกบัทางสหพนัธ์มวยสากล

สมคัรเล่นนานาชาติ หรือไอบา้ ในการเขา้ร่วมแข่งขนัในกีฬา โอลิมปิก 2012 ท่ีกรุงลอนดอน พล.อ.

บุญเลิศ ไดป้ระกาศไวว้่าหากนกักีฬาไทยไม่สามารถควา้เหรียญทองได ้ จะลาออกจากตาํแหน่ง ซ่ึง

ต่อมาก็ไม่มีใครสามารถควา้เหรียญทองมาไดจ้ริง มีเพียง แกว้ พงษป์ระยรู เท่านั้นท่ีไดเ้หรียญเงินใน

รุ่นไลตฟ์ลายเวต พล.อ.บุญเลิศ ก็ไดล้าออกจริงตามท่ีไดพ้ดูไว ้

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2485
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F_26_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F_26_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94_%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81_2012
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7_%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%95
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พลเอก ไตรรงค์ อนิทรทตั  

• อดีตผูท้รงคุณวุฒิพิเศษกองทพับก เกิดเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2492 เป็นบุตรชายคนสุดทอ้งใน

บรรดาบุตรทั้งหมด 4 คน (เป็นชายทั้งหมด) ของ พ.ต.โผน อินทรทตั อดีตเสรีไทยและผูอ้าํนวยการ

โรงงานยาสูบ และ ม.ล.กนัยกา สุทศัน์ 

• จบการศึกษาจากโรงเหมินทร์วิทยา, โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั, โรงเรียนอาํนวยศิลป์พระนคร, 

โรงเรียนผะดุงศิษยพ์ิทยา เขา้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 10 (ตท.10), โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกลา้รุ่นท่ี 21 (จปร.21) เหล่าทหารมา้ 

• รับราชการในตาํแหน่งสําคญั ๆ อาทิ นายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.ท.วีระพนัธ์ รังคะรัตน์, ฝ่าย

เสนาธิการประจาํกองบญัชาการทหารสูงสุด, นายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.อ.มงคล อมัพรพิ

สิฏฐ,์ ผูช้าํนาญการกองบญัชาการทหารสูงสุด, ผูท้รงคุณวุฒิกองบญัชาการทหารสูงสุด, หัวหน้า

สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม, ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษกองทพับก, ราชองครักษเ์วร, ผูท้รงคุณวุฒิ

พิเศษสํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม, หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาํรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม (พล.อ.ธรรมรักษ ์อิศรางกรู ณ อยธุยา) และผูท้รงคุณวฒิุพิเศษกองทพับก 

• พล.อ.ไตรรงค ์ถือเป็นนายทหารคนหน่ึงท่ีมีบทบาทในการเมืองโดยเฉพาะช่วงท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน

วตัร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีตาํแหน่งปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คง ดา้นความมัน่คง และ

งานมวลชนสัมพนัธ์  

• ชีวติส่วนตวั พล.อ.ไตรรงค ์มีช่ือเล่นวา่ "ไอซ์" จึงมีช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยม

เรียกกนัดีวา่ เสธ.ไอซ์ สมรสกบั ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทตั มีบุตรสาวดว้ยกนัทั้งหมด 1 คน คือ น.ส.

ปิยะวภิา อินทรทตั เคยไดรั้บรางวลัพอ่ดีเด่นแห่งชาติ ประจาํปี พ.ศ. 2552 
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พลเอกวชิญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ช่ือเล่น: นอ้ย)  

• อดีตประธานคณะท่ีปรึกษากองทพับก เกิดเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรชายคนโตของ 

พล.อ.ยศ เทพหสัดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจาํสํานกันายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศกัด์ิ 

ชมะนนัท ์ และ คุณหญิงเพลิน เทพหสัดิน ณ อยุธยา มีนอ้งสาว 2 คน คือ นางสาวณัฐธยาน์ เทพ

หสัดิน ณ อยธุยา และ น.ส.สิริยส เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

• จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 11 (ตท.11-ร่วมรุ่นเดียวกบั พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, 

พล.ร.อ.สุวิทย ์ธาระรูป), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นท่ี 22 (จรป.22-ร่วมรุ่นเดียวกบั 

พล.อ.พิเชษฐ ์วสิัยจร, พล.ต.ขตัติยะ สวสัดิผล) 

• รับราชการในเหล่าทหารราบ ไดรั้บตาํแหน่งสําคญั เช่น ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 41 ในปี 

พ.ศ. 2545, ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 11 ในปี พ.ศ. 2547, ราชองครักษ ์ในปี พ.ศ. 2548, รอง

แม่ทพัภาคท่ี 1 ในปีเดียวกนั, แม่ทพันอ้ยท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2549, ท่ีปรึกษาสถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ, หวัหนา้คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาํผูบ้งัคบับญัชา ในปี พ.ศ. 2551, ตุลาการศาล

ทหารสูงสุด เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 และไดรั้บเล่ือนยศเป็น พลเอก (พล.อ.) พร้อมกบัรับ

ตาํแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกนั 

• ถือเป็นนายทหารท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกับ พล .อ .ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม คนหน่ึงในปี พ.ศ. 2553 มีข่าวคราววา่อาจจะไดรั้บตาํแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการ

ทหารบกต่อจาก พล.อ.อนุพงษ ์เผ่าจินดา ท่ีจะเกษียณในกลางปีเดียวกนั ร่วมกบั พล.อ.พิรุณ แผว้

พลสง แต่แลว้ทา้ยท่ีสุดตาํแหน่งน้ีก็ตกเป็นของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในท่ีสุด 

• พล.อ.วิชญ์ เคยตกเป็นข่าวว่าอาจเป็นนายทหารผูน้าํการรัฐประหาร โดยผูท่ี้เปิดเผย คือ พล.ต.

ขตัติยะ สวสัดิผล หรือ เสธ.แดง ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นและ นายประชา ประสพดี ส.ส.จงัหวดั

สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ซ่ึงเจา้ตวัไดอ้อกมาปฏิเสธอยา่งแขง็กร้าวพร้อมกบัตอบโตก้ลบัไปแต่

ทวา่เม่ือ พล.ต.ขตัติยะถูกลอบสังหารและเสียชีวิตลง พล.อ.วิชญ ์ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นก็ไดไ้ปร่วม

ในงานศพดว้ยไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานท่ีปรึกษากองทพับก เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2553 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%93_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ภาคผนวก ง ข้อบังคบัแข่งม้าอดุรธานี 
 

ข้อบงัคบัการแข่งม้า  

การดาํเนินการแข่งมา้ของทุกสนามมา้นั้น จะตอ้งประกอบดว้ยคณะบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกสมาคมมา้แข่ง 

อุดร ใหเ้ป็นผูก้าํกบัดูแล เพ่ือใหก้ารแข่งมา้ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  

บุคคลท่ีนายกสมาคมมา้แขง่อุดรแต่งตั้ง มีดงัน้ี  

 1. กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ โดยมีนายกสมาคมเป็นประธาน และคณะบุคคลจาํนวนหน่ึง ท่ีมีตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

สมาคมมา้แข่งอุดรหรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ  

 2. กรรมการแข่งมา้ หมายถึง บุคคลท่ีนายกสมาคมมา้แข่งอุดร แต่งตั้งข้ึนเพ่ือควบคุมการแขง่ขนัในสนามมา้แข่งอุดร  

 กรรมการแข่งมา้น้ีแบ่งออกเป็นหลายประเภท เพ่ือปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆ ไดแ้ก่  

 กรรมการตดัสิน (JUDGE)  

 กรรมการต่อนํ้ าหนกั (HANDI CAPPER)  

 กรรมการชัง่นํ้ าหนกั (CLERK OF THE SCALE)  

 กรรมการนายสนาม (CLERK OF THE COURSE)  

 กรรมการวดัมา้ (MEASURING STEWARD)  

 กรรมการจบัเวลา (TIME TAKER)  

 กรรมการสนามเดินวน (PADDOCK STEWARD)  

 กรรมการแพทยป์ระจาํสนาม (MEDICAL OFFICER)  

 กรรมการสตัวแพทยป์ระจาํสนาม (VETERINARY)  

 กรรมการปล่อยมา้ (STARTER)  

 นอกจากนั้นอาจจะมีท่ีปรึกษากรรมการแข่งมา้ (ADVISER) อีกก่ีคนก็ได ้ท่ีนายกสมาคมแต่งตั้ง ตามท่ีจะเห็นสมควร  

 3. นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจประกาศใชก้ฎ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ ระเบียบ ประกาศหลกัการใดๆ แกไ้ข เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติมหรือยกเลิก กฎ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ ระเบียบ ประกาศหลกัการใดๆ ท่ีใชอ้ยูห่รือจะออกใชต้อ่ไปทั้งหมด หรือเพ่ิมบางส่วน 

ตามความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การแข่งมา้ และมีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดจาํนวนกรรมการแข่งมา้ และกรรมการ 

อ่ืนๆ สาํหรับปีการแข่งมา้ทุกปี  

นอกจากนั้น ยงัมีอาํนาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต การรับจดทะเบียนเจา้ของคอก ผูแ้ทนเจา้ของคอก ผูฝึ้กซอ้ม 

มา้ ผูข่ี้ และผูจู้งมา้ปล่อย รวมทั้งมีอาํนาจในการจดัระเบียบ กาํหนดการแข่งมา้ กาํหนดวนัแข่งมา้ กาํหนดค่าธรรมเนียม การลง 

ช่ือมา้เขา้แข่ง กาํหนดวนัคดัเลือกมา้ออก กาํหนดเงินรางวลัค่าฝีเทา้มา้ และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ  
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คณะกรรมการอาํนวยการแข่งม้า  

 มีหนา้ท่ีควบคุมการแข่งมา้ใหด้าํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคมมา้แข่งอุดร 

ภายใตก้ฎ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ระเบียบและประกาศต่างๆ ของสมาคม คณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แข่งมา้ดว้ยก็ได ้ถา้กรรมการแข่งมา้ในหนา้ท่ีใดๆ ไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีในการแข่งมา้จนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถดาํเนินการแข่งมา้ใน 

วนันั้นเป็นไปตามกาํหนดได ้ใหก้รรมการอาํนวยการแข่งมา้แต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ตามจาํนวนและตาม 

เวลาท่ีจาํเป็น บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีอาํนาจหน้าท่ีเช่นเดียวกันกบักรรมการแข่งมา้ในหน้าท่ีนั้นๆ เฉพาะวนัแข่งนั้น 

กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ มีอาํนาจตดัสิน ขอ้พิพาท หรือความผิดใดๆ และมีอาํนาจลงโทษบุคคลผูก้ระทาํฝ่าฝืน ขอ้บงัคบัการ

แข่ง โดยใหไ้ล่ออกหรือตดัสิทธ์ิ หรือหา้มมีกาํหนดเวลา หรือไม่มีกาํหนดเวลา หรือสัง่ใหต้ดัสิทธ์ิมา้โดยไม่มี กาํหนดเวลาก็ได ้ 

ในวนัแขง่มา้ กรรมการอาํนวยการแข่งมา้มีอาํนาจช้ีขาดปัญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการแข่งมา้ในวนันั้น ตามความ รับผดิชอบ 

โดยยดึถือตามขอ้บงัคบั เช่น  

 (1) สัง่ถอนมา้ตวัหน่ึงตดัใดออกจากการแข่งขนัในเท่ียวใดก็ไดใ้นกรณีท่ี  

 (ก) มา้ด้ือไม่ยอมเขา้ซองปล่อย ถึงแมว้า่เจา้หนา้ท่ีหลงัซองและผูจู้งมา้ปล่อยไดพ้ยายามนาํมา้ดงักล่าวเขา้ซอง จนเต็ม

ความสามารถแลว้  

 (ข) ไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการสตัวแพทยส์นามวา่ มา้ตวันั้นไม่อยูใ่นสภาพอนัสมควรวิง่แข่งได ้ 

 (ค) มา้ท่ีหลุดจากซองปล่อยก่อนท่ีกรรมการปล่อยมา้จะปล่อยมา้ออกวิง่ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาแลว้เห็นวา่ ถา้มา้นั้นเขา้แข่ง

แลว้จะเป็นผลเสียแก่การแข่งมา้ในเท่ียวนั้น  

 (2) ใหห้ยดุการแข่งมา้เท่ียวหน่ึง เท่ียวใด ไวช้ัว่ระยะหน่ึงก็ได ้เม่ือเห็นวา่สนามแข่งมา้ไม่ปลอดภยั เน่ืองจากสภาพดิน

ฟ้า อากาศ หรือเหตุจาํเป็นอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  

 (3) สัง่ใหก้รรมการสตัวแพทยส์นาม ตรวจดูมา้ตวัหน่ึงตวัใด ท่ีจะเขา้แข่งหรือเม่ือวิ่งแข่งแลว้ ในเท่ียวหน่ึงเท่ียวใด ใน 

เวลาใดๆ ก็ได ้ 

 (4) หากในการแข่งเท่ียวใด เจา้ของมา้สงสยัวา่ มา้ตวัอ่ืนไดก้ระทาํผิดจนเป็นเหตุใหม้า้ของตนเสียโอกาสชนะ จะทาํการ 

คดัคา้นไดต้ามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย “การคดัคา้น”โดยตอ้งคดัคา้นใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัทุกประการ  

 (5) อนุมติัให้ยกเลิกการแข่งขนัมา้ตวัใด ในกรณีท่ีมา้แข่งตวัหน่ึงไปถึงซองแลว้มีเหตุเกิดข้ึน จนมา้นั้นไม่สามารถเขา้

แข่งได ้ 

 (6) มีอาํนาจเรียกเจา้ของคอก หรือผูแ้ทนคอก หรือผูฝึ้กซอ้มมา้แข่งมาพบโดยมีความประสงคจ์ะซกัถามหรือสอบสวน 

เก่ียวกบัการแข่งมา้ ในวนัท่ีมา้แข่ง ถา้ปรากฏวา่เจา้ของคอก หรือผูแ้ทนคอก หรือผูฝึ้กซอ้มมา้ตวันั้นไม่มาพบ หลงัจากท่ีได้

ประกาศทางเคร่ืองขยายเสียงภายในเวลาอนัสมควรแลว้ ใหต้ดัสิทธ์ิมา้นั้นลงช่ือเขา้แข่งตามเวลาท่ี กาํหนดแลว้แต่จะเห็นสมควร  

 (7) เม่ือมีการกระทาํผิดในการแข่งมา้แต่ละเท่ียวแข่ง ใหป้ระกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเฉพาะกรณีจะมีการคดัคา้นผล 

การแข่งขนั ใหรั้บเรียกประชุมกรรมการแข่งมา้เพ่ือพิจารณา แลว้แจง้ผลการพิจารณา เพ่ือแกไ้ขหรือยืนยนัการตดัสินในเท่ียวนั้น

โดยเร็วดว้ย  

 (8) ตอ้งบนัทึกและรายงานเหตุการณ์ท่ีสาํคญั และการลงโทษต่างๆ ทุกนดัแข่งเสมอ  

 (9) เม่ือมีเหตุสุดวสิยัเกิดข้ึน ถึงขั้นไม่สามารถจดัให้มีการแข่งขนัมา้ในเท่ียวหน่ึงเท่ียวใด หรือนดัหน่ึงนดัใด ท่ีปรากฏ

ใน ระเบียบการแข่งขนัมา้นั้น กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ มีอาํนาจท่ีจะจดัเท่ียวอ่ืนแทน หรือสั่งงด สั่งแกไ้ข เพ่ิมเติม ระเบียบ

กาํหนดการแข่งมา้ หรือเปล่ียนแปลงลาํดบัเท่ียวแข่ง หรือเปล่ียนเวลาท่ีกาํหนดไวก็้ได ้ 
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 (10) เม่ือกรรมการปล่อยมา้ รายงานวา่มา้ตดัใดทาํความยุง่ยากในเวลาปล่อยมา้ กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ จะสั่งห้าม 

มา้ตวันั้นเขา้แข่งก็ได ้และประกาศให้ประชาชนทราบ มา้ตวัใดท่ีถูกห้ามแข่ง อาจจะตอ้งนาํเขา้ฝึกซอ้มซองและฝึกหัดการออก 

ซอง จนกวา่จะไดรั้บรายงานจากกรรมการปล่อยมา้ วา่มา้ตวันั้นไดรั้บการฝึกหัด ออกซองดีข้ึนพอท่ีจะอนุญาตให้ลงช่ือเขา้แข่ง

ได ้กรรมการอาํนวยการแข่งขนัจะถอนคาํสัง่หา้มนั้นเสียก็ได ้ 

 (11) กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ หรือผูท้าํการแทน ตอ้งควบคุมกรรมการทุกๆ หนา้ท่ีในวนัแข่งมา้ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ย ความเรียบร้อย และใหน้ายสนาม หรือผูท้าํการแทน รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในวนัแข่งมา้ทุกนดั ต่อ นายกสมาคม

มา้แข่งอุดรทราบ ภายในเวลาไม่เกิด 3 วนั หลงัจากวนัแข่ง  

 (12) กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ อาจพิจารณาเพ่ิมหรือลดโทษหรือไม่ลงโทษแก่ผูท่ี้ถูกกรรมการแข่งมา้สั่งลงโทษไป

แลว้ ตามท่ีกรรมการอาํนวยการแข่งมา้เห็นสมควร  

กรรมการแข่งม้า  

 อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการแข่งมา้ เร่ิมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป และส้ินสุดภายหลงัการแข่งขนัมา้ในวนันั้นๆ 

เสร็จส้ินแลว้ กรรมการแข่งมา้ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 นาย จึงจะเป็นองคป์ระชุมให้กรรมการแข่งมา้เลือกกนัเป็นประธาน 1 

นาย ใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุม ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการแข่งมา้ มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก 

หน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด ถา้กรรมการแข่งมา้คนหน่ึง หรือหลายคนไม่อยูใ่นระหวา่งแข่งมา้ ใหก้รรมการแข่งมา้ท่ีอยู ่จดัตั้งผูแ้ทน 

กรรมการแข่งขนัมา้ข้ึนจนครบ 5 คน สาํหรับปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแข่งขนัมา้ในวนันั้นบุคคลท่ีกรรมการตั้งข้ึน มีอาํนาจหนา้ท่ี 

อยา่งกรรมการแข่งมา้ กรรมการแข่งมา้ท่ีมีประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัมา้ตวัใด กรรมการแข่งขนัคนนั้นไม่มีสิทธิเขา้ประชุมหรือ 

เก่ียวขอ้งในการพิจารณาช้ีขาดสาํหรับมา้ตวันั้น ถา้เหตุท่ีเน่ืองจากกรรมการแข่งมา้คนนั้น ไม่มีสิทธิท่ีจะเขา้ประชุม กระทาํให้

องค ์ประชุมขาดไปใหก้รรมการแข่งมา้คนอ่ืนๆ จดัตั้งคนแทนข้ึน  

กรรมการแข่งมา้ มีอาํนาจดูแลใหก้ารแข่งมา้แต่ละเท่ียวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ยติุธรรม ถา้มีการกระทาํผิดขอ้บงัคบั 

การแข่งมา้เกิดข้ึน กรรมการแข่งมา้มีอาํนาจเรียกผูก้ระทาํผิด หรือสงสยัวา่จะกระทาํผิดมาพบ เพ่ือสอบสวนไดใ้นกรณีต่างๆ เช่น  

 (1) ผูข่ี้ ข่ีมา้ไม่รักษาเสน้ทาง  

 (2) มีเจตนากลัน่แกลง้ผูข่ี้คนอ่ืน โดยมีความประสงคจ์ะใหม้า้ท่ีตนข่ีชนะหรือไม่ชนะก็ตาม  

 (3) ผูข่ี้คนใดใชแ้สผ้ิดระเบียบ  

 (4) เม่ือเห็นวา่ การวิง่แข่งของมา้ตวัหน่ึงตวัใดในเท่ียวก่อน กบัเท่ียวต่างๆ มาไม่สมํ่าเสมอกนั  

 (5) ดูแลการแต่งกายของผูข่ี้มา้ใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัการแข่งมา้  

 (6) มีอาํนาจลงโทษมา้ ผูข่ี้ ผูฝึ้กซอ้มมา้ ผูป้ล่อยมา้ หรือเจา้ของคอกมา้ ตามอาํนาจของการแข่งขนัได ้และถา้ในการ 

สอบสวนนั้นปรากฏวา่ มีผูห้น่ึงผูใ้ดกระทาํทุจริตหรือฉ้อฉล เป็นการละเมิดต่อขอ้บงัคบัการแข่งมา้กรรมการแข่งมา้ อาจเสนอ

กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ใหล้งโทษผูน้ัน่ได ้ 

 (7) เม่ือกรรมการแข่งมา้เห็นว่า ส่วนหน่ึงส่วนใดของผูข่ี้สัมผสัพ้ืนสนามก่อนมา้วิ่งถึงเส้นชยั ไม่วา่มา้ตวันั้นจะมี

ตาํแหน่ง ชนะหรือไม่ก็ตามใหป้รับมา้ตวันั้นเป็นแพ ้โดยไม่มีตาํแหน่งใดๆ ทั้งส้ิน  

 (8) ผูข่ี้ท่ีดึงมา้เพ่ือไม่ใหช้นะหรือข่ีมา้ท่ีไม่เตม็ความสามารถ  
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กรรมการต่อนํา้หนักและการต่อนํา้หนัก  

สมาคมมา้แข่งอุดร จะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เป็นกรรมการต่อนํ้ าหนกั โดยให้มีหัวหนา้ 

กรรมการ 1 คน เป็นผูรั้บผิดชอบของกรรมการต่อนํ้ าหนกั  

 1. กรรมการต่อนํ้ าหนกั จะเป็นผูต่้อนํ้ าหนกัและจดัมา้เขา้แข่งและกาํหนดเท่ียงแข่งตามระเบียบกาํหนดการแข่งขนั  

 2. กรรมการต่อนํ้ าหนกั จะตอ้งใชดุ้ลยพินิจต่อนํ้ าหนกัมา้ทุกตวัใหมี้โอกาสท่ีจะวิง่แข่งชนะไดเ้ท่าๆกนั  

 3. มา้ใหม่ทุกประเภทท่ีจะเขา้แข่งขนัให้ต่อนํ้ าหนกัตามประกาศสมาคมมา้แข่งอุดร เร่ือง กาํหนดระเบียบการเก่ียวกบั 

นํ้ าหนกัและการวางชั้นมา้ใหม่  

 4. การจดัชั้นมา้แข่ง จะแบ่งเป็นก่ีชั้น ใหพิ้จารณาตามความเหมาะสมของจาํนวนมา้ท่ีสมคัรเขา้แข่ง  

 5. การเพ่ิมหรือลดนํ้ าหนกั การเล่ือนชั้นหรือลดชั้นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการต่อนํ้ าหนกั ทั้งน้ีให้สังเกตผูข่ี้มา้ได ้

บงัคบัมา้ใหว้ิง่เตม็ฝีเทา้หรือไม่ เป็นส่วนประกอบดว้ย  

การช่ังนํา้หนกัและกรรมการช่ังนํา้หนัก 

 นายกสมาคมมา้แข่งอุดร จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เป็นกรรมการชัง่นํ้ าหนกั ให้กรรมการชัง่นํ้ าหนกัมีหนา้ท่ี 

ดงัน้ี  

 1. กรรมการชัง่นํ้ าหนกั จะตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัของผูข่ี้ ดว้ยการบนัทึกช่ือ นํ้ าหนกับนหลงัมา้ (ALL WEIGHT) 

ของ มา้ทุกตวัก่อนการวิง่แข่งใหต้รวจสอบนํ้ าหนกับนหลงัมา้ เฉพาะมา้ตวัท่ี กรรมการตดัสิน ไดส้ัง่ให้แขวนป้ายทุกตาํแหน่ง วา่

ถูกตอ้ง ตามระเบียบท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  

 2. กรรมการชัง่นํ้ าหนกั สามารถตรวจสอบนํ้ าหนกับนหลงัมา้ตวัท่ีไม่มีตาํแหน่งแขวนป้ายได ้หากสงสัยวา่นํ้ าหนกัอาจ

ไม่ถูกตอ้ง  

 3. นํ้ าหนกับนหลงัมา้ ประกอบดว้ย ผูข่ี้ และเคร่ืองมา้ อานมา้ ดงัน้ี  

 ผูข่ี้ ตอ้งมีนํ้ าหนกัตวัไม่นอ้ยกวา่ 32 กิโลกรัม หรือ 71.68 ปอนด ์ 

 อานมา้ ตอ้งมีสายโกลน และโกลนทั้งสองขา้ง  

 ผา้เบอร์ ตอ้งมี 1 ผืน  

 สายรัดทึบ ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 เสน้ แต่ไม่เกิน 2 เสน้  

 สายรัดบน มีไดไ้ม่เกิน 1 เสน้  

 วสัดุรองอาน ประกอบดว้ย ผา้ สกัหลาด ฟองนํ้ า (อาจใชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ได)้  

 วสัดุถ่วงนํ้ าหนกั ประกอบดว้ย ถุงตะกัว่ และตะกัว่ อาจใชไ้ดต้ามความจาํเป็น (หากมีตะกัว่ ตอ้งมีถุงตะกัว่ ดว้ย)  

 4. วสัดุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โกลน สายโกลน เคร่ืองบงัตา ขลุมปาก ตะกร้อปาก สายง่อง สายรัดคอ ผา้ท่ีใชค้ลุมให้นบัรวมอยู่

ในนํ้ าหนกัของผูข่ี้ดว้ย  

 5. มา้ท่ีจะแข่งจะตอ้งมี ผา้เบอร์ ปลอกแขน ท่ีมีหมายเลขตรงกบัหมายเลขในสูจิบตัรของสมาคม ผา้เบอร์ และปลอก 

แขนผูข่ี้ จะตอ้งชัง่รวมนํ้ าหนกัดว้ยผา้เบอร์ปูหลงัมา้และปลอกแขนจะตอ้งสวมติดไวท่ี้แขวนผูข่ี้ใหเ้ห็นโดยชดัเจน  

 6. หา้มมิใหบุ้คคลใดท่ีมิใช่กรรมการชัง่นํ้ าหนกั เขา้ไปภายในห้องชัง่นํ้ าหนกันอกจาก เจา้ของคอกหรือผูแ้ทนคอก ผูข่ี้ 

หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชัง่นํ้ าหนกัเท่านั้น  

 7. ผูข่ี้ทุกคนจะตอ้งตรวจชัง่นํ้ าหนกับนหลงัมา้ต่อกรรมการชัง่นํ้ าหนกั ภายในเวลาไม่นอ้งกวา่ 15 นาที ก่อนมา้จะออก จาก

สนามเดินวนสาํหรับเก่ียวแข่งนั้นๆ หากไม่สามารถกระทาํไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด จะตอ้งแจง้เหตุผลใหก้รรมการชัง่นํ้ าหนกั ทราบ  
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 8. ผูท่ี้มา้ในวนัแข่งได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี มีบตัรประจาํตวัผูข่ี้มา้ของสมาคมมา้แข่งอุดร ผา่นการอบรมผูข่ี้ 

ตามหว้งระยะเวลาท่ีกาํหนด และไม่อยูใ่นระหวา่งท่ีไดรั้บการลงโทษหา้มข่ีมา้  

 9. การชัง่นํ้ าหนักบนหลงัมา้ ผูข่ี้ตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนการชัง่ ซ่ึงประกอบดว้ยเส้ือประจาํคอก กางเกงข่ีมา้ 

รองเทา้ข่ีมา้สูงคร่ึงน่อง หมวกข่ีมา้ และแส ้หากกรรมการเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง ก็มีอาํนาจแจง้ใหผู้ข่ี้ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน จึงจะ 

อนุญาตใหช้ัง่นํ้ าหนกัใหม่ได ้ 

 10. ผูฝึ้กหัดข่ีจะไดล้ดนํ้ าหนกับนหลงัมา้ตามเกณฑท่ี์กาํหนด แต่นํ้ าหนกับนหลงัมา้ตวันั้นๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่นํ้ าหนกับน 

หลงัตํ่าสุดท่ีระบุในสูจิบตัร เม่ือไดห้กันํ้ าหนกัท่ีมีสิทธิลดเรียบร้อยแลว้ และหากผูข่ี้จาํเป็นจะตอ้งบรรทุกนํ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีกาํหนด ได้

ในสูจิบตัร 10 ปอนดข้ึ์นไป จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ หรือผูท้าํการแทนก่อนทุกคร้ัง  

 11. เม่ือกรรมการชัง่นํ้ าหนกั ตรวจชัง่นํ้ าหนกับนหลงัมา้ครบทุกตวั แต่ละเท่ียวเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งรีบแจง้ช่ือผูข่ี้พร้อม 

นํ้ าหนกัเพ่ิมหรือลดจากสูจิบตัร(ถา้มี) ใหก้รรมการแข่งมา้ทราบ เพ่ือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ  

 12. ผูข่ี้คนใด เม่ือไดท้าํการชัง่นํ้ าหนกัตวัแลว้ เกิดอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วยหรือมีเหตุผลใดท่ีไม่สามารถข่ีมา้ในเท่ียวนั้น

ได ้ ก่อนท่ีกรรมการปล่อยมา้จะเรียกมา้เขา้ซอง ณ ท่ีปล่อยมา้ หากไม่เสียเวลาเกินสมควร ก็ให้จดัผูข่ี้คนอ่ืนข่ีแทนได ้ แต่ตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการแข่งมา้เสียก่อน  

 13. ในการชัง่นํ้ าหนกับนหลงัมา้ภายหลงัการแข่งแลว้ เม่ือผูข่ี้ปลดเคร่ืองอานเพ่ือนาํมาชัง่นํ้ าหนกับนหลงัมา้ตรวจสอบ 

ณ ท่ีชัง่นํ้ าหนกั หา้มนาํวตัถุใดๆ ออกไปหรือนาํเขา้มาเพ่ิมเติมเป็นอนัขาด มิฉะนั้นจะถือวา่ผูน้ั้นมีเจตนาทุจริต  

 14.หากผลการชัง่นํ้ าหนกับนหลงัมา้ตามขอ้(13) ถูกตอ้ง ให้เจา้หนา้ท่ีชัง่นํ้ าหนกัรีบแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

ถา้ ปรากฏวา่ นํ้ าหนกับนหลงัมา้เกินกวา่ 1 ปอนดค์ร่ึง จากนํ้ าหนกัท่ีชัง่ตวัก่อนออก มา้ตวันั้นจะตอ้งถูกตดัสิทธิเป็นแพ ้เวน้ไวแ้ต่

วา่ กรรมการแข่งมา้ จะมีความเห็นเป็นท่ีพอใจวา่ นํ้ าหนกัท่ีเกินนั้น เกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพดินฟ้าอากาศ หากปรากฏจากการชัง่ 

นํ้ าหนกับนหลงัวา่ ผูข่ี้มา้ตวัใดนํ้ าหนกัขาดมากกวา่ 1 ปอนด์คร่ึง จากนํ้ าหนกัท่ีไดช้ัง่ตวัไดก่้อนการแข่งขนัมา้ตวันั้น จะตอ้งถูก

ตดั สิทธิเป็นแพ ้และให้เจา้หนา้ท่ีชัง่นํ้ าหนกัรีบรายงานต่อกรรมการแข่งมา้ทราบ เพ่ือพิจารณาตดัสินโดยเร็ว และตอ้งรายงาน

เป็น ลายลกัษณ์อกัษรใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ทราบในโอกาสต่อไป  

 15. บุคคลท่ีมีความผิดฐานประพฤติทุจริตเก่ียวกบัการชัง่นํ้ าหนกั หรือทุจริตเก่ียวกบันํ้ าหนกั ให้กรรมการแข่งมา้เป็นผู ้

พิจารณาลงโทษ และเสนอต่อประธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ เพ่ิมหรือลดโทษ แลว้แต่กรณี  

 16. ผูฝึ้กหดัข่ีจะไดรั้บการลดนํ้ าหนกั  

 16.1 ผูข่ี้ใหม่ 1 ลด 7 ปอนด ์ 

 16.2 ผูข่ี้มา้ชนะท่ีหน่ึง 5 คร้ัง ข้ึนไป ลด 5 ปอนด ์ 

 16.3 ผูข่ี้มา้ท่ีหน่ึง 10 คร้ัง ข้ึนไปลด 3 ปอนด ์ 

 16.4 ผูท่ี้ข่ีมา้ชนะท่ีหน่ึง 15 คร้ังขั้นไป ไม่ไดรั้บการลดนํ้ าหนกั  

 

กรรมการสนามเดนิวนและกกักนัม้า  

 นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรรมการสนามเดินวนและกกักนัมา้ 

โดยใหมี้หวัหนา้ 1 คน และใหมี้กรรมการสนามเดินวนอีกจาํนวนหน่ึง ตามความเหมาะ มีอาํนาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัน้ี  
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 1. ใหจ้ดัมา้ทุกตวัท่ีจะเขา้แข่งในแต่ละเท่ียว เขา้ประจาํ “ท่ีกกักนัมา้” ถา้มา้ตวัใดตอ้งใชเ้คร่ืองบงัตา หรือพนัขา ตอ้งให ้

เจา้ของคอกหรือผูแ้ทนคอกแจง้ต่อกรรมการสนามเดินวนทราบ และใหส้วมเคร่ืองบงัตา หรือพนัขา ตั้งแต่อยูใ่นท่ีกกักนัมา้ แลว้ 

นาํออกสนามเดินวนตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสูจิบตัร หรือเวลาท่ีกรรมการกาํหนด  

 2. มา้ท่ีจะปล่อยออกจากสนามเดินวนเขา้สนามแข่ง จะตอ้งเป็นมา้ท่ีมีช่ือ และรายการอ่ืนๆ ตรงกบัรายการในสูจิบตัร 

เวน้แต่กรรมการแข่งมา้จะประกาศใหมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน อนัเน่ืองมาจากมีมา้ถอนช่ือออกจากการแข่งกะทนัหันหรือ 

ประสบอุบติัเหตุซ่ึงกรรมการแข่งมา้ เม่ือไดรั้บแจง้จากรรมการสนามเดินวนแลว้ตอ้งให้โฆษกสนามรีบประกาศรายช่ือมา้และ 

หมายเลขท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหป้ระชาชนทราบโดยเร็ว  

 3. กรรมการสนามเดินวน มีหนา้ท่ีดูแลใหเ้จา้ของคอก ผูฝึ้กซอ้มมา้ และผูป้ล่อยมา้ ปฏิบติัดงัน้ี  

 3.1 ผูป้ล่อยมา้ ตอ้งแสดงบตัร “ผูป้ล่อยมา้” ใหก้รรมการสนามเดินวนและกกักนัมา้ ทุกคร้ังท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี  

 3.2 ผูป้ล่อยมา้ ตามขอ้ (3.1) ท่ีไม่สามารถปล่อยมา้ตามท่ีแจง้ไวไ้ดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ตอ้งรีบแจง้ให้กรรมการสนาม เดิน

วนและกกักนัมา้ทราบก่อน หากมีการเปล่ียนตวักนัโดยพลการจะถือวา่มีเจตนาทุจริต  

 3.3 ผูป้ล่อยมา้ตอ้งแต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้ 

 3.4 กรณีมา้มีนิสยัด้ือ จาํเป็นตอ้งใชผู้ป้ล่อยมา้ 2 คน ตอ้งขออนุญาตจากกรรมการสนามเดินวนและกกักนัก่อน โดยทาํ

เป็นหนงัสือตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดให ้ 

 3.5 ตอ้งนาํมา้มาเขา้ท่ีกกักนัก่อนเวลามา้แข่ง ตามกาํหนดเวลาในกาํหนดการแข่งมา้ 45 นาที และนาํเขา้สนาม เดินวน

ก่อนกาํหนดการแข่งขนั 30 นาที  

 3.6 ตอ้งนํามา้มาประกอบเคร่ืองอานและเคร่ืองแข่งประจาํตวัมา้ในท่ีกักกันหรือสถานท่ีซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของ 

กรรมการแข่งขนัเท่านั้น  

 3.7 ผูป้ระกอบเคร่ืองอาน เคร่ืองแข่งประจาํตวัมา้ ตอ้งลงช่ือรับรองการประกอบเคร่ืองอานและเคร่ืองแข่ง ประจาํตวัมา้

ทุกคร้ัง  

 3.8 ผูป้ล่อยมา้ ตอ้งลงช่ือรับผา้หมายเลขเบอร์ และปลอกแขนเบอร์มา้จากเจา้หนา้ท่ีเดินวนทุกเท่ียว และนาํส่ง คืนเม่ือ

เสร็จส้ินการแข่งมา้แต่ละเท่ียว  

 3.9 ผูท่ี้จะเขา้ท่ีกกักนัมา้ ไดแ้ก่ เจา้ของคอก หรือผูแ้ทนคอก 1 คน ผูฝึ้กซอ้มมา้ 1 คน ผูป้ล่อยมา้ไม่เกินมา้ละ 2 คน รวม

แลว้ไม่เกิน 4 คน และตอ้งติดบตัรอนุญาตไวท่ี้หนา้อกดา้นซา้ย เพ่ือใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนดว้ย  

 4. กรรมการสนามเดินวน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของมา้ ตอ้งรีบแจง้รายช่ือท่ีมีลกัษณะท่ีสงสัยวา่จะมี

การ ทุจริตปลอมแปลงมา้ตวัอ่ืนมาแข่งทุกเท่ียว และแจง้ใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ทราบ ไดแ้ก่ มา้ท่ีน่าสงสยัวา่  

 4.1 มา้ท่ีผิดตวัจากท่ีระบุไวใ้นสูจิบตัรของแต่ละนดัของสนามมา้แข่งอุดร  

 4.2 มา้ท่ีถูกสนามตดัสิทธ์ิหรือถูกหา้มแข่ง เป็นการชัว่คราวหรือถาวร  

 4.3 มา้ท่ีเจา้ของคอกหรือบุคคลอ่ืน กระทาํการทุจริตหรือฉ้อฉลให้ปรากฏไม่วา่ดว้ยประการใดๆ หรือไม่มีและ หมด

คุณลกัษณะครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมมา้แข่งอุดรกาํหนดไว ้ 

 4.4 มา้ท่ีกรรมกรรมการสตัวแพทยส์นาม รายงานไม่สมควรใหเ้ขา้วิง่แข่ง  

 5. กรรมการสนามเดินวน จะไม่อนุญาตใหม้า้ตวัอ่ืนท่ียงัไม่ถึงเท่ียวแข่งเขา้ไปในสนามเดินวน และหา้มมิใหบุ้คคลหน่ึง 

บุคคลใด เขา้ไปในสนามเดินวน นอกจากกรรมการเจา้หนา้ท่ีประจาํสนามเดินวน ผูป้ล่อยมา้ ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ (6) ให้หมวด 

กรรมการชัง่นํ้ าหนกัไม่เกินมา้ละ 1 คน  
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 6. เม่ือมีเหตุการณ์ หรือมีการกระทาํผิดขอ้บงัคบัน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงมิใช่อาํนาจหรือเกินอาํนาจของกรรมการสนามเดินวนแลว้ 

จะตอ้งรีบรายงานต่อกรรมการแข่งขนัมา้ทราบโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขปัญหา และเหตุการณ์ใหก้ารแข่งขนัดาํเนิน 

ไปดว้ยความเรียบร้อย  

 7. การจูงมา้สนามเดินวนไปยงัท่ีปล่อยมา้ออกวิ่งนั้น ผูป้ล่อยมา้จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากกรรมการสนามเดินวน 

และผูป้ล่อยมา้จะตอ้งมีเคร่ืองหมายอนุญาตของสนามติดให้เห็นชดัเจน โดยการแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมมา้แข่ง 

อุดร  

 

กรรมการปล่อยม้า  

 นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลท่ีเหมาะสมคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรรมการปล่อยมา้ 

โดยแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ 1 คน ใหก้รรมการปล่อยมา้มีอาํนาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัน้ี  

 1. การปล่อยมา้จะตอ้งตรวจรายช่ือมา้ หมายเลขประจาํตวัมา้ และเลขประจาํซองปล่อยมา้ ให้ตรงตามสูจิบตัรของ 

สมาคมก่อนออกวิง่แข่งในเท่ียวนั้น และตอ้งมีกรรมการปล่อยมา้ หรือเจา้หนา้ท่ีประจาํหลงัซอง ประจาํ ณ ท่ีปล่อยมา้แต่ละเท่ียว 

อยา่งนอ้ย 3 คน ใหก้รรมการปล่อยมา้เรียกมา้เขา้ซองตามกาํหนดเวลา ดงัน้ี  

 1.1 เม่ือธงสัญญาณปล่อยมา้ยกข้ึน หรือกรรมการแข่งมา้จะสั่งการทางวิทยใุห้กรรมการปล่อยมา้ข้ึนประจาํท่ี พร้อมแลว้ให้

เรียกมา้เขา้ซองตามหมายเลขซอง ท่ีกาํหนดในสูจิบตัร และปล่อยตามคาํสัง่ของกรรมการแข่ง มา้ ตามเวลาท่ีกาํหนดในสูจิบตัร   

1.2 ในกรณีท่ีมา้ตวัหน่ึงตวัใดเขา้ซองปล่อยมา้ยากใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการปล่อยมา้ โดยใหเ้วลาไม่เกิน 3 นาที  

 2. หา้มบุคคลใดตีมา้ หรือกระทาํแก่มา้ดว้ยประการใดๆ ในขณะท่ีกรรมการปล่อยมา้กาํลงัปล่อยมา้ออกวิ่งเป็นอนัขาด 

ยกเวน้ผูข่ี้มา้ตวันั้น  

 3. เม่ือกรรมการปล่อยมา้ ปล่อยมา้ออกวิง่แลว้ ถือวา่เป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์ไม่ได ้ 

 4. ถา้กรรมการปล่อยมา้ พิจารณาเห็นวา่ การปล่อยมา้วิ่งมิไดเ้ป็นไปดว้ยดีอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของเคร่ืองมา้ 

หรือเพราะมา้หรือผูข่ี้ เป็นเหตุใหก้ารปล่อยมา้เป็นไปโดยไม่ยติุธรรมก็ดี กรรมการปล่อยมา้จะไม่ถือวา่มีการปล่อยมา้ออกวิง่ และ 

จะสัง่เรียกมา้กลบัมาเพ่ือปล่อยส่ิงใหม่ก็ได ้และตอ้งรีบรายงานใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ทราบทนัที คาํวนิิจฉัยของ 

กรรมในขอ้น้ีใหถื้อเป็นเด็ดขาด  

 5. ในกรณีตามขอ้ 4 ถา้มา้ตวัใดไดอ้อกวิ่งไปแลว้เต็มระยะฝีเทา้พอสมควร เจา้ของคอกหรือผูแ้ทนคอก จะถอนมา้นั้น 

ออกจากการวิง่ในเท่ียวนั้นก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ในกรณีเช่นน้ี ให้คืนเงินแก่ประชาชนผูซ้ื้อตัว๋มา้ตวันั้น 

เวน้ไวแ้ต่มา้ตวันั้น มีมา้อ่ืนซ่ึงเป็นเบอร์คู่ร่วมกนั  

 6. ถา้กรรมการปล่อยมา้เห็นวา่มา้ตวัใดไม่สามารถจะปล่อยออกวิ่งไดก็้จะไม่ปล่อยมา้ตวันั้น และให้ถือวา่มา้ตวันั้น

ไม่ได ้เขา้วิง่แข่งในเท่ียวนั้นในกรณีน้ี ให้คืนเงินแก่ประชาชนผูซ้ื้อตัว๋มา้ตวันั้น และถา้จาํเป็นตอ้งยกเลิกเท่ียวแข่ง ทางสนามจะ

คืนเงิน แก่ประชาชนผูซ้ื้อตัว๋มา้ทุกตวัในเท่ียวนั้น และจะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่เจา้ของมา้ตวัท่ีสามารถจะปล่อยวิ่งได ้ ตาม

ระเบียบของ สมาคมมา้แข่งอุดร ส่วนมา้ตวัท่ีกรรมการปล่อยมา้ ไม่สามารถปล่อยออกวิ่งได ้ ก็ให้กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ 

พิจารณาวนิิจฉยั วา่เป็นเพราะเหตุใด หากเป็นความบกพร่องของผูข่ี้ ผูป้ล่อยมา้ตวันั้นหรือบุคคลใดๆ ก็ตามท่ีส่อไปในทางทุจริต

ก็ดาํเนินการ ลงโทษตามขอ้บงัคบัแลว้แต่กรณี  

 7. กรรมการปล่อยมา้ มีหนา้ท่ีรายงานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ ให้พิจารณาสั่งห้ามมา้ท่ีไม่ยอมออกวิ่งในเวลาปล่อย 

มา้ เขา้แข่ง จนกวา่เจา้ของคอกจะไดฝึ้กซอ้มการออกวิง่ของมา้นั้นดีแลว้  
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 8. กรรมการปล่อยมา้ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ควบคุมสัง่การต่อผูข่ี้ ผูป้ล่อยมา้ ณ ท่ีปล่อยมา้ เพ่ือใหก้ารปล่อยมา้เป็นไปดว้ย 

ความเรียบร้อย และรายงานให้กรรมการแข่งมา้ทราบ ถึงเหตุการณ์และความประพฤติของผูข่ี้ และผูป้ล่อยมา้ท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ี 

ปล่อยมา้ เพ่ือใหพิ้จารณาดาํเนินการต่อไป  

 9. เม่ือกรรมการปล่อยมา้ ไดใ้หส้ญัญาณปล่อยมา้แลว้ หา้มมิใหผู้ใ้ด กระทาํการใดๆ ท่ีส่อไปในทางหน่วงเหน่ียวมา้ให ้

ออกซองชา้ หรือมิใหม้า้นั้นออกจากซองเป็นอนัขาด หากมีการกระทาํใหรี้บรายงานต่อกรรมการอาํนวยการแข่งทนัที  

 

กรรมการจบัเวลา 

 นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมคนหน่ึง หรือหลายคน เขา้เป็นกรรมการ

จบั เวลา โดยแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ 1 คน และ กรรมการอีกตามสมควร  

 1. ให้กรรมการจบัเวลา เร่ิมจบัเวลาตั้งแต่กรรมการปล่อยมา้ออกวิ่งจากท่ีปล่อยมา้จนกระทัง่มา้ถึงเส้นชยัให้เป็นการ 

ถูกตอ้ง ถา้กรรมการจบัเวลาไดเ้วลาแตกต่างกนั ให้เฉล่ียผลต่างออกเป็นผลกลาง บอกเศษของวินาทีสองตาํแหน่ง เม่ือไดเ้วลาท่ี 

แน่นอนแลว้ใหรี้บแจง้ต่อกรรมการตดัสินเพ่ือกรอกลงในแบบฟอร์มมา้ชนะ และเวลาท่ีวิ่ง ส่งให้กรรมการตดัสินเพ่ือให้โฆษก 

สนามประกาศใหป้ระชาชนทราบ และปิดประกาศไวท่ี้ป้ายบอกเวลา  

 2. ให้กรรมการจบัเวลา บนัทึกผลการแข่งแต่ละเท่ียว และแจง้ระยะห่าง ระหวา่งมา้ชนะท่ี 1, ท่ี 2, ท่ี 3, ท่ี 4, และท่ี 5      

( ในกรณีท่ีมีมา้แข่งกนักวา่ 11 ตวั) โดยกาํหนดระยะห่างท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ เสมอ, จมูก, หัว, คอ, คร่ึงช่วงตวั, หน่ึงช่วงตวัถึง 4 

ช่วงตวั, ห่าง และห่างมาก การกาํหนดระยะห่างใหถื้อวา่ 20 วนิาที เท่ากบั 1 ช่วงตวั  

 

กรรมการนายสนาม 

 นายสนามมีหนา้ท่ีในการตรวจ และทาํเคร่ืองหมายระยะทางให้มีระยะถูกตอ้งเรียบร้อย และดูแลรักษาสภาพสนามให ้

อยูใ่นสภาพสามารถแข่งขนัไดต้ลอดปี  

 1. นายสนามตอ้งเสนอสภาพสนามต่อคณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ทุกนดัแข่งและกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ จะ 

ประกาศสภาพของสนามใหป้ระชาชนทราบก่อนเร่ิมการแข่งเท่ียวแรก และเม่ือมีสภาพของสนามมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่ง 

เท่ียวแข่ง  

 2. ในการฝึกซอ้มมา้ นายสนามหรือผูช่้วยนายสนาม มีอาํนาจท่ีจะปิดหรือเปิดลู่ทางวิ่งในวนัท่ีไม่มีการแข่งมา้ ในเวลา 

หน่ึงเวลาใดก็ได ้เม่ือเห็นวา่สนามจะไดรั้บความเสียหาย หรือเห็นวา่จะเป็นอนัตรายแก่มา้หรือผูข่ี้  

 3. นายสนามหรือผูช่้วยนายสนามมีหนา้ท่ีรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนามหรือบริเวณ มีอาํนาจท่ีจะห้ามผู ้

ฝึกซอ้มมา้ ผูข่ี้หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่มีสิทธิไม่ให้เขา้ไปในสนามในท่ีนัง่ดูมา้ ในบริเวณท่ีกั้นของเขต ในคอกมา้หรือในสโมสร 

สมาคม ในวนัแข่งมา้หรือเวลาฝึกซอ้มมา้  

ม้าแข่ง 

 สนามมา้แข่งอุดร ไดแ้ข่งมา้ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

 มา้เทศ ไดแ้ก่ มา้ท่ีเคยวิง่แข่งในสนามแข่งต่างประเทศมาแลว้  

 มา้ไทย ไดแ้ก่ มา้ท่ีเกิดในประเทศไทย  

 ลูกมา้ใหม่ หมายถึง ลูกมา้ท่ีเกิดในประเทศ  
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 1. การจดัใหมี้เท่ียวแข่งสาํหรับมา้ทั้ง 3 ประเภทนั้น สมาคมฯไดมี้ประกาศกาํหนดระเบียบการวา่ มา้ประเภทใดหรือลูก 

มา้จะลงแข่งคร้ังแรกในชั้นใดไวแ้ลว้  

 2. มา้ทุกประเภทตอ้งมีช่ือ การขอตั้งช่ือมา้ ตอ้งยืน่คาํขอต่อกรรมการวดันํ้ าหนกั หรือนายทะเบียนในวนัวดัมา้  

 3. ช่ือมา้ท่ีจะขอตั้งตอ้งไม่ซํ้ าหรือคลา้ยคลึงกนักบัมา้อ่ืนท่ียงัวิง่แข่งอยู ่และตอ้งไม่เป็นช่ือท่ีน่ารังเกียจ หรือเป็นช่ือท่ีมุ่ง 

โฆษณาสินคน้มา้ตวัเดียวจะมีช่ือเกิน 1 ช่ือไม่ได ้ห้ามตั้งช่ือมา้ท่ีมีอกัษรเกินกวา่ 5 พยางค ์กรณีช่ือมา้ท่ีขอตั้ง หากซํ้ ากบัมา้เก่าท่ี 

ไม่ไดว้ิง่แข่งแลว้ จะตอ้งมีเลขกาํกบัช่ือดว้ย  

 4. เม่ือคณะกรรมการเห็นสมควร อาจสั่งให้เจา้ของคอกเปล่ียนช่ือมา้ตวัหน่ึงตวัใดก็ไดถ้า้เจา้ของคอกไม่ยอมเปล่ียน 

คณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้อาจสัง่ไม่รับการลงช่ือมา้นั้นเขา้แข่งก็ได ้ 

 5. มา้ท่ีจดทะเบียนแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนช่ือ หรือยา้ยคอกจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามขอ้บงัคบัของสมาคม การลง 

ช่ือมา้ท่ีเปล่ียนช่ือใหม่ในเอกสารใดๆ จะตอ้งลงช่ือเก่า และช่ือใหม่กาํกบัดว้ย มีกาํหนดเวลา 4 วนันบัแต่วนัเปล่ียนช่ือ  

 6. มา้ท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ ตาย หรือ ปลดจากการวิง่แข่ง เจา้ของคอกจะตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ เพ่ือถอนช่ือออก 

จากทะเบียน  

 

เจ้าของคอกและการขอตั้งคอกม้าใหม่ 

 1. การขอตั้งคอกมา้ใหม่ ผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นเจา้ของคอกจะตอ้งยื่นแบบฟอร์มขอเป็นเจา้ของคอกมา้แข่ง โดยแจง้ช่ือ 

อาย ุพร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 ใบ แบบสีเส้ือคอกพร้อม 

กบัชาํระเงินค่าธรรมเนียมการขอตั้งคอกมา้ใหม่ จาํนวน 5,000 บาท ต่อนายทะเบียนสมาคมมา้แข่งอุดรหรือเหรัญญิกสมาคม  

 2. นายทะเบียนสมาคมมา้แข่งอุดร จะพิจารณาคุณสมบติัของผูจ้ดทะเบียนอาทิ รายช่ือมา้ท่ีอยูใ่นสังกดัคอก สถานท่ีตั้ง 

คอก รายช่ือผูฝึ้กซอ้มมา้ ผูข่ี้มา้ประจาํคอก ผูเ้ล้ียงมา้ คนจูงมา้ ผูแ้ทนคอก และตรวจสอบสีเส้ือประจาํคอกโดยไม่ให้คลา้ยคลึง 

หรือเหมือนกบัเส้ือคอกท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ และเสนอความเห็นต่อนายสมาคมมา้แข่งอุดร วา่สมควรจะอนุมติัให้ตั้งคอกได ้

หรือประการใด  

 3. ถา้คณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ มีความประสงค์จะตรวจสอบรูปพรรณมา้ตวัหน่ึงตวัใดท่ีลงช่ือเขา้แข่งไว ้

เจา้ของ คอกจะตอ้งนาํมา้นั้นมาใหต้รวจสอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

 4. การคดัเลือกมา้ออกจากการแข่ง เจา้ของคอกหรือผูแ้ทนผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียนเป็นหลกัฐาน 

ภายในวนั และเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศหรือระเบียบกาํหนดการแข่งมา้  

 5. หากเจา้ของคอกมีความประสงคจ์ะคดัช่ือมา้ออก เม่ือมีช่ือแข่งในสูจิบตัรแลว้จะตอ้งแจง้ให้กรรมการสัตวแพทย์

สนาม ออกหนงัสือรับรอง และจะตอ้งถูกปรับตามระเบียบของสมาคม  

 6. มา้ท่ีถูกหา้มลงช่ือแข่ง หา้มโอนยา้ยสงักดัคอกในระหวา่งท่ีหา้มแข่งดว้ย  

 7. สนามมา้แข่งอุดร จะจ่ายเงินตอบแทนใหก้บัเจา้ของคอก ท่ีนาํมา้มาแข่งสนามแลว้แต่ตอ้งถูกยกเลิกเท่ียวแข่งขนัของ 

ตน โดยมิใช่ความผิดของเจา้ของมา้นั้นเป็นเท่ากบัมา้ท่ีไม่มีตาํแหน่งชนะ  

 8. เจา้ของคอกมีหนา้ท่ีตกัเตือน อบรม สั่งสอน ผูฝึ้กซอ้มมา้ และคนเล้ียงมา้ของตนให้แต่งกายเรียบร้อยประพฤติตวัดี 

และใหป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสนามโดยเคร่งครัด  
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กรรมการตดัสิน  

 นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการ

ตดัสิน โดยแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ 1 คน ใหก้รรมการตดัสินมีอาํนาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัน้ี เพ่ือความคุมและรับผิดชอบการตดัสิน

ให ้เป็นไปตามระเบียบและยติุธรรม  

 1. ถา้หวัหนา้กรรมการตดัสิน ไม่สามารถปฏิบติังานในนดันั้น หรือในเท่ียวใดเท่ียวหน่ึงได ้ก็ใหก้รรมการตดัสินอาวโุส 

สูงสุดในขณะนั้น ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้กรรมการตดัสินแทนหวัหนา้กรรมการตดัสินจะตอ้งกาํหนดใหมี้รองประธาน และ 

กรรมการไวต้ามลาํดบัอาวโุส เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัได ้ 

 2. ใหก้ารตดัสินแต่ละเท่ียว ใหมี้กรรมการตดัสินนัง่ประจาํ อยา่งนอ้ย 3 คน ถา้ไม่ ครบ 3 คน ใหห้วัหนา้กรรมตดัสิน 

หรือผูแ้ทน รายงานต่อประธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้หรือผูแ้ทนเพ่ือขอใหแ้ตง่ตั้งกรรมการท่ีเหมาะสมทาํหนา้ท่ีแทน 

ชัว่คราวเพ่ือใหมี้กรรมการครบ 3 คน  

 3. เม่ือมา้วิง่ผา่นเสน้ชนะไปแลว้ และกรรมการตดัสินแต่ละคนไดแ้จง้หมายเลขมา้ชนะตาํแหน่งท่ี 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

ตามลาํดบั ใหห้วัหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทน ขณะเดียวกนัก็ใหก้รรมการจบัเวลารายงานเวลามา้ชนะท่ี 1 ถึง ท่ี 5 ต่อหวัหนา้ 

กรรมการตดัสินเพ่ือแจง้การตดัสินวา่ถูกตอ้งแลว้ ต่อคณะกรรมการและใหก้รรมการจบัเวลาบนัทึกผลการชนะไวด้ว้ย  

 4. การตดัสินวา่มา้ตวัใดเป็นตวัชนะใหถื้อเอาส่วนใดส่วนหน่ึงของศีรษะมา้ถึงเสน้ชนะก่อนหลงั ตามลาํดบั การตดัสิน

ถา้ ไม่แน่ใจหรือมีความเห็นไม่ตรงกนัในคณะกรรมการตดัสิน ใหใ้ชโ้ทรทศัน์วงจรปิดและภาพถ่ายเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสิน

เสมอ แต่ตอ้งคาํนึงถึงความรวดเร็วเป็นสาํคญั  

 5. โทรทศัน์วงจรปิด และภาพถ่าย เป็นเพียงอุปกรณ์สําหรับยืนยนัคาํช้ีขาดของกรรมการตดัสินเท่านั้น ในกรณีท่ี 

อุปกรณ์ดงักล่าวขดัขอ้งหรือภาพถ่ายไม่ชดัเจนพอท่ีจะอาศยัเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินได ้ ก็ใชว้ิธีออกเสียง โดยถือเสียงขา้ง

มาก เป็นหลกั ถา้ปรากฏคะแนนเสียงเท่ากนัให้หัวหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทนเป็นผูช้ี้ขาด คาํตดัสินของหัวหนา้กรรมการ

ตดัสิน หรือผูแ้ทนในกรณีน้ีถือวา่เป็นท่ีสุด และประกาศใหป้ระชาชนทราบ  

 6. เจา้หนา้ท่ีแขวนป้ายมา้ชนะไดก็้ต่อเม่ือหวัหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทน หรือคณะกรรมการบอกวา่ “ถูกตอ้งแลว้” 

เท่านั้น หา้มแขวนป้ายก่อนเป็นอนัขาด และจะเอาลงก็ต่อเม่ือเจา้หนา้ท่ีประกาศวา่ “มา้เท่ียวน้ีถูกตอ้งแลว้”  

 7. เจา้หนา้ท่ีประจาํโทรทศัน์วงจรปิดและเจา้หนา้ท่ีถ่ายภาพ ตอ้งบนัทึกผลการแข่งมา้ของแต่ละเท่ียวไวทุ้กเท่ียว แต่จะ 

อดัหรือขยายภาพไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บคาํสัง่จากหวัหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทนหรือคณะกรรมการเท่านั้น  

 8. เจา้หนา้ท่ีประจาํโทรทศัน์วงจรปิดและเจา้หนา้ท่ีประจาํเคร่ืองถ่ายภาพ จะตอ้งดูแลเคร่ืองมือดงักล่าวใหพ้ร้อมท่ีจะใช ้

การไดดี้อยูเ่สมอ ถา้ปรากฏวา่เกิดขดัขอ้งขณะใดก็ตาม ตอ้งรายงานให้หัวหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทนหรือคณะกรรมการ 

ทราบทนัที  

 9. เจา้หนา้ท่ีถ่ายภาพ จะนาํภาพถ่ายหรือฟิลม์เนกาตีฟไปให้ผูอ่ื้นดูก่อนหัวหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทนไม่ได ้หรือ

จะ อดัขยายหรือใหดู้ฟิลม์เนกาตีฟของเท่ียวอ่ืนๆ หรือของนดัอ่ืนๆ ท่ีผา่นมาแลว้ โดยมิไดรั้บคาํสัง่ก็กระทาํไม่ไดเ้ช่นกนั ใหถื้อวา่ 

ภาพถ่าย ฟิลม์ เป็นเอกสารลบั ห้ามนาํออกเปิดเผยต่อผูอ่ื้นโดยมิไดรั้บอนุญาตจากหัวหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทนหรือ 

คณะกรรมการ  
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 10. เม่ือมีการตดัสินโดยอาศยัภาพถ่ายและภาพหลงัจากท่ีไดแ้จง้ผลเด็ดขาดแลว้ ใหน้าํภาพไปติดไวใ้นท่ีท่ีประชาชน 

สามารถดูไดโ้ดยเร็ว หรือนาํภาพไปแพร่ทางโทรทศัน์วงจรปิด และใหเ้ขียนวนัท่ี เท่ียวท่ีแข่ง ช่ือและหมายเลขมา้ชนะ แลว้ลงช่ือ 

กรรมการตดัสิน 1 คน ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 11. การทาํลายแถบบนัทึกภาพท่ีหมดความจาํเป็น ใหร้ายงานขออนุมติัจากประธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้  

 12.ห้ามมิให้บุคคลใดท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องเขา้ไปในสถานท่ีถ่ายโทรทัศน์วงจรปิดและห้องถ่ายภาพโดยมิได้รับ

อนุญาต ถา้มีการฝ่าฝืนใหเ้จา้หนา้ท่ีรีบรายงานต่อหวัหนา้กรรมการตดัสินหรือผูแ้ทนหรือคณะกรรมการทราบทนัที  

 13. เม่ือมีการคดัคา้นเกิดข้ึนในเท่ียวใด ใหเ้จา้หนา้ท่ีบนกองอาํนวยการเปิดไฟแดง และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

และ ใหโ้ฆษกสนามประกาศวา่มีการคดัคา้นมา้ใด โดยมีคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาตดัสินช้ีขาด  

 14. กรรมการตดัสินจะตอ้งประจาํอยู ่ ณ ท่ีซ่ึงจดัไวข้ณะมา้วิง่ผา่นเสน้ชนะ และตอ้งรายงานประกาศคาํตดัสินทนัทีวา่ 

มา้ตวัใดชนะท่ี 1,2,3,4 และ 5 คาํตดัสินน้ีถือเป็นท่ีสุด เวน้แตจ่ะมีการคดัคา้นสาํเร็จ  

 15. กรรมการตดัสินมีสิทธิจะใชดุ้ลยพินิจวา่ เม่ือใดจาํเป็นจะตอ้งใชภ้าพถ่ายประกอบโดยปกติเม่ือมา้วิง่ผา่นเสน้ชยัไป 

แลว้ กรรมการสัง่ใหย้กป้ายมา้ชนะ และมา้รองข้ึน แต่ในเท่ียวใดเป็นท่ีสงสยัจาํเป็นตอ้งใชภ้าพถ่ายประกอบการพิจารณาอีกคร้ัง 

หน่ึง กรรมการตดัสินจะสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ียกป้าย “รอภาพถ่าย” ข้ึนหรือจะใหโ้ฆษกสนามประกาศก็ได ้ 

 16. ในกรณีท่ีกรรมการตดัสินมีความสงสยัในตาํแหน่งของมา้ ในเท่ียวใดก็ได ้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีกองอาํนวยการยกป้าย “รอ 

ภาพถ่าย” หรือจะใหโ้ฆษกสนามประกาศในเท่ียวน้ี รอภาพถ่ายก็ได ้ 

 

กรรมการแพทย์ประจาํสนามและกรรมการสัตวแพทย์ประจาํสนาม 

 1. นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการแพทย ์

ประจาํสนาม โดยแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ 1 คน  

 2. กรรมการแพทยป์ระจาํสนามมีหนา้ท่ีตรวจสอบร่างกายผูข่ี้ ก่อนข่ีมา้แข่งในวนัท่ีมีการแข่งขนั และมีอาํนาจช้ีขาดใน 

การอนุญาต หรือไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้ทาํการข่ีมา้แขง่ก็ได ้หากพบวา่ผูข่ี้มา้อยูใ่นสภาพท่ีไม่สมบูรณ์พอ ถา้อนุญาตใหท้าํการข่ีมา้แข่ง 

แลว้จะเป็นอนัตรายต่อผูข่ี้ได ้ และใหก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูข่ี้หรือผูจู้งมา้ท่ีไดรั้บอนัตรายตลอดจนกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของ 

สนามและประชาชนท่ีอยูใ่นสนามมา้แข่งอุดรเม่ือเกิดการเจ็บป่วย  

 3. เม่ือกรรมการแพทยป์ระจาํสนามไดต้รวจพบวา่ ผูบ้าดเจบ็หรือผูป่้วยมีอาการหนกัไม่ปลอดภยัแก่ชีวติ ใหเ้จา้หนา้ท่ี 

นาํส่งโรงพยาบาลทนัที  

 4. เม่ือผูข่ี้ตกมา้ไดรั้บบาดเจบ็จนไม่สามารถไปชัง่นํ้ าหนกัได ้ภายหลงัท่ีมา้ไดผ้า่นเสน้ชนะไปแลว้ ถา้สามารถทาํได ้ให ้

เจา้หนา้ท่ีสนามนาํผูข่ี้นั้นไปชัง่นํ้าหนกัเสียก่อนแลว้จึงนาํไปรักษาพยาบาลต่อไป ในกรณีท่ีไม่สามารถนาํผูข่ี้ไปชัง่นํ้ าหนกัได ้ให ้

เจา้หนา้ท่ีสนามนาํเคร่ืองมา้ของผูข่ี้ไปชัง่นํ้ าหนกั โดยบวกนํ้ าหนกัของผูข่ี้ท่ีไดช้ัง่ไวก่้อนการแขง่ขนัเขา้ไปดว้ย  

 5. นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการสตัวแพทย ์

ประจาํสยาม โดยแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ 1 คน  

 6. กรรมการสตัวแพทยส์นาม ตอ้งเป็นผูอ้อกใบความเห็นแพทยใ์หแ้ก่มา้ป่วยท่ีไม่สามารถแข่งได ้ โดยทาํเป็นหลกัฐาน 

และเสนอกรรมการชัง่นํ้ าหนกัและกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทราบก่อนแข่ง  

 7. หา้มกรรมการสตัวแพทยส์นามออกใบความเห็นแพทยแ์ก่มา้ป่วยท่ีเจา้ของคอกมิไดน้าํมาใหต้รวจเป็นอนัขาด  
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 8. หัวหนา้กรรมการสัตวแพทยป์ระสนาม มีหน้าท่ีขออนุมติัจดัเจา้หน้าท่ีสัตวรักษ์จาํนวนหน่ึงตามความจาํเป็นมา

ประจาํสนามมา้แข่งอุดรทุกนดัท่ีมีการแข่ง  

 9. กรรมการสัตวแพทยป์ระจาํสนาม มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลมา้ท่ีเขา้แข่งทุกเท่ียว ถา้พิจารณาเห็นว่ามา้ใดไม่สมบูรณ์ 

พอท่ีจะเขา้แข่ง ใหร้ายงานต่อประธานกรรมการแข่งมา้ทราบก่อนการแข่ง เพ่ือพิจารณาสัง่ใหม้า้ตวันั้นออกจากแข่ง  

 10. หากปรากฏวา่มา้ท่ีลงช่ือเขา้แข่งแลว้ป่วยกะทนัหันไม่สามารถแข่งได ้ถา้เจา้ของคอกมีความประสงคจ์ะให้กรรม

สัตว แพทยป์ระจาํสนามไปตรวจท่ีคอกมา้ ก็ให้เจา้ของคอกจดัยานพาหนะท่ีเหมาะสมรับส่ง ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นรัศมีไม่เกิด 10 

กิโลเมตร จากสนามมา้แข่งอุดร  

 

กรรมการวดัม้า และการวดัม้า 

 1. นายสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีความเหมาะสม เป็นกรรมการวดั 

มา้ตามจาํนวนท่ีเห็นสมควร โดยแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้ 1 คน กรรมการวดัมา้จะตอ้งไม่เป็นเจา้ของคอกหรือมีส่วนเป็นเจา้ของมา้ 

ใหก้รรมการวดัมา้มีอาํนาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัน้ี  

 2. การวดัมา้ทุกคร้ัง ใหมี้กรรมการประกอบดว้ย กรรมการวดัมา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน กรรมการสัตวแพทยป์ระจาํสนาม 1 

คน และนายทะเบียนทาํการวดัมา้ดว้ยเคร่ืองวดัท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้  

 3. ใหน้ายทะเบียนเป็นผูแ้จง้กาํหนดวนัวดัมา้ลว้งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนั แข่งมา้ในนดันั้นๆ  

 4. เจา้ของคอกท่ีประสงคจ์ะนาํมา้ใดเขา้แข่ง ตอ้งนาํมา้มาวดัและทาํทะเบียนรูปพรรณถ่ายรูป ในวนัวดัมา้ประจาํเดือน 

หรือในวนัท่ีนายทะเบียนกาํหนดให้เป็นวนัวดัมา้ใหม่ถา้เป็นลูกมา้ใหม่จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี 10 เดือน และตอ้งนาํสมุดคู่มือ 

ทะเบียนมา้ของสาํนกังานทะเบียนกลาง และถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั มาแสดงต่อนายทะเบียนในวนัวดัมา้ดว้ย  

 5. การวดัมา้ กรรมการวดัมา้จะตอ้งลงช่ือเพศ สี ตาํหนิท่ีเด่นชดั และความสูงในใบรูปพรรณมา้และจะตอ้งมีลายมือช่ือ 

กรรมการวดัมา้อยา่งนอ้ย 2 คน และสตัวแพทยป์ระจาํสนาม 1 คน ในรูปพรรณมา้ใหเ้ก็บไวท่ี้แผนกทะเบียน  

 6. การวดัมา้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

 (1) จดัใหม้ายนืบนพ้ืนท่ีท่ีทางสนามไดจ้ดัทาํไว ้ 

 (2) ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการวดัมา้จะถูกตวัมา้ในขณะวดัมา้ไม่ได ้ 

 (3) มา้ท่ีวดัตอ้งยนืตวัเปล่า และจดัขาหนา้ทั้งสองตั้งแต่ตะโพกลงมา ยืนตรงเป็นเส้นด่ิงกบัพ้ืนเท่าท่ีลกัษณะของมา้จะ

อาํนวยให ้ 

 (4) ใหว้ดัตรงส่วนท่ีสูงสุดของตระโหนก  

 7. หา้มมิใหก้รรมการวดัมา้ ทาํการวดัมา้ตวัหน่ึงตวัใดท่ีถูกกระทาํดว้ยเจตนาจะให้มา้นั้นลดหรือเพ่ิมความสูง กล่าวคือ 

หากมา้ตวัใดท่ีนาํมาวดัปรากฏหลกัฐานให้เห็นแน่ชดัก่อนหนา้ท่ีจะนาํเขา้มาวดั ไดถู้กออกกาํลงัจนเกินเหตุ หรือถูกทรมานให ้

เจ็บป่วยเพ่ือใหห้ดหรือยอ่ตวัเม่ือสมัผสักบัเคร่ืองวดัความสูง หรือถูกกดนํ้ าหนกัมากเกินขนาด หรือถูกตดักนัจนเกินควรทาํให้ขา 

มา้เจ็บ หรือถูกกระทาํให้ตระโหนกแปรสภาพผิวจากผิดปกติเหล่าน้ี ให้ถือวา่มา้ตวันั้นถูกกระทาํเจตนาตามความหมายของ 

ขอ้บงัคบัน้ี  
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ผู้แทนเจ้าของคอก ผู้ฝึกซ้อมม้า ผู้ขี ่และผู้ปล่อยม้า 

 1. บุคคลใดมีความประสงคจ์ะเป็นผูแ้ทนเจา้ของคอก ผูฝึ้กซอ้มมา้ ผูข่ี้ หรือผูป้ล่อยมา้ประจาํคอกใด ตอ้งให้เจา้ของ

คอก นั้นมาแจง้ช่ือดว้ยตนเองท่ีแผนกทะเบียนโดยกรอกขอ้ความตามแบบพิมพท่ี์กาํหนด พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 

และ ชาํระค่าธรรมเนียม 100 บาท กบัตอ้งมาขอต่อทะเบียนภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียน

เป็น เงิน 100 บาท หากไม่ปฏิบติัถือวา่หมดสิทธิ สาํหรับผูข่ี้และผูป้ล่อยมา้ ใหผู้แ้ทนคอกเป็นผูม้าขอต่อนายทะเบียนแทนเจา้ของ

คอก ก็ได ้โดยเสียค่าธรรมเนียมดงัน้ี ผูข่ี้มา้ 100 บาท ผูป้ล่อยมา้ 50 บาท  

 2. ผูฝึ้กซอ้มมา้ท่ีไม่มาจดทะเบียนจะนาํมา้มาฝึกซอ้มในสนามมา้แข่งอุดรไม่ได ้ 

 3. ผูข่ี้ท่ีไม่จดทะเบียนและรับการอบรม จะข่ีมา้แข่งไม่ได ้ 

 4. ผูใ้ดจะขอจดทะเบียนเป็นผูฝึ้กหดัข่ี ตอ้งใหน้ายทะเบียนหรือผูท่ี้คณะกรรมการแต่งตั้งทาํการสอบและอบรมเสียก่อน 

จึงจะอนุมติัใหจ้ดทะเบียนได ้ 

 5. ผูท่ี้ขอจดทะเบียนเป็นผูท่ี้มีใบอนุญาตจากสนามกรุงเทพฯ มาแสดง ไม่ตอ้งการการสอบแต่ตอ้งผ่านการอบรม 

เช่นเดียวกบั ผูฝึ้กหดัข่ี จึงจะอนุมติัใหจ้ดทะเบียนได ้ 

 6. ผูข่ี้จะขอจดทะเบียน ตอ้งมีคุณสมบติัและนาํหลกัฐานต่อไปน้ีมาแสดง  

 (1) ผูข่ี้ท่ีเป็นผูฝึ้กหัดข่ีตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี เฉพาะ การจดทะเบียนคร้ังแรก เวน้แต่ผูมี้ 

ใบอนุญาตจากสนามแข่งในกรุงเทพฯ ไม่จาํกดัอายสูุงสุด และจะตอ้งมีนํ้ าหนกัตวัไม่ตํ่ากวา่ 32 กิโลกรัม หรือ 71.68 ปอนด ์ 

 (2) ตอ้งนาํบิดา มารดา หรือผูป้กครองมารับรองดว้ยตนเอง พร้อมบตัรประชาชนมาแดงเป็นหลกัฐาน หากบิดา มารดา 

เสียชีวติหมด ตอ้งแสดงหลกัฐานการเสียชีวติมาประกอบและอนุญาตใหเ้จา้ของคอกเป็นผูรั้บรอบได ้ 

 (3) สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมถ่ายเอกสารจาํนวน 1 ชุด  

 (4) หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  

 (5) ใบรับรองแพทย ์ 

 7. ผูฝึ้กหดัข่ี มีสิทธิไดล้ดนํ้ าหนกั ตามระเบียบเก่ียวกบัผูข่ี้มา้ลดนํ้ าหนกั  

 8. ผูข่ี้ตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีสะอาดเรียบร้อย สวมกางเกงสีขาว สวมรองเทา้สูงคร่ึงน่อง กบัสวมเส้ือและหมวก ตาม

สี เส้ือของคอกมา้ท่ีตนข่ี หากฝ่าฝืนเจา้ของคอกจะถูกลงโทษ  

 9. เม่ือผูข่ี้ ข้ึนข่ีมา้ในเท่ียวของตนแลว้ ห้ามลงจากหลงัมา้หรือแกไ้ขนํ้ าหนกั หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นอนัขาด จนกวา่จะ

เสร็จ เท่ียวแข่ง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรรมการสนามเดินวนและกกักนัมา้หรือกรรมการปล่อยมา้  

 10. หา้มผูข่ี้เล่นการพนนัแข่งมา้ในเท่ียวท่ีตนปฏิบติัหนา้ท่ี หากฝ่าฝืนจะถูกถอนทะเบียนจากการเป็นผูข่ี้  

 11. ผูข่ี้และผูป้ล่อยมา้อาจถูกหามปฏิบติัหนา้ท่ีมีกาํหนดเวลา ปรับ ตดัสิทธิ หรือห้ามเขา้สนามมา้แข่งอุดร ดว้ยเหตุ 

ดงัต่อไปน้ี  

 (1) ประพฤติตวัไม่เรียบร้อยในเขตของสนามมา้แข่งอุดร  

 (2) ไม่เช่ือฟังคาํสัง่ของคณะกรรมการ กรรมการแข่งมา้ หรือกรรมการหนา้ท่ีอ่ืนๆ  

 (3) กระทาํความผิดตามขอ้บงัคบัน้ี  

 12. ผูข่ี้ ต้องเขา้รับการอบรมจากกรรมการหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นคร้ังคราวตามท่ี 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  
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 13. สนามมา้แข่งอุดร จะจ่ายรางวลัใหแ้ก่ผูข่ี้มา้ชนะ ร้อยละสิบ ของจาํนวนเงินรางวลัท่ีจ่ายใหแ้ก่มา้ชนะในเท่ียวนั้น 

กบั จ่ายเงินตอบแทนใหแ้ก่ผูท่ี้ข่ีมา้ไม่ชนะในเท่ียวนั้นคนละ 100 บาท  

 

การคดัค้าน 

 1. กรรมการแข่งมา้ เป็นผูพิ้จารณาวินิจฉัยและตดัสินการคดัคา้นและขอ้พิพาททั้งปวงโดยบญัญติัไวเ้ฉพาะวา่ ให้เป็น 

อาํนาจของคณะกรรมการ  

 2. ในการคดัคา้นทุกกรณี นอกจากกรรมการแข่งมา้ กรรมการปล่อยมา้ หรือกรรมการชัง่นํ้ าหนกัเป็นผูค้ดัคา้น เจา้ของ 

มา้หรือผูแ้ทนคอกท่ีเป็นผูค้ดัคา้นจะตอ้งลงนามในใบคดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร และนาํยื่นต่อกรรมการชัง่นํ้ าหนัก หรือ 

กรรมการแข่งมา้ พร้อมดว้ยเงินมดัจาํจากการคดัคา้นจาํนวน 500 บาท ซ่ึงอาจถูกริบใบกรณีท่ีกรรมการแข่งมา้ให้ยกคาํคดัคา้น 

นั้นเสีย  

 3. กรรมการแข่งมา้ กรรมการปล่อยมา้ หรือกรรมการชัง่นํ้ าหนกั อาจเสนอคาํคดัคา้นไดใ้นฐานะเจา้หนา้ท่ีโดยไม่ตอ้ง 

วางเงินมดัจาํ แต่กรรมการผูค้ดัคา้นจะตอ้งไม่เป็นเจา้ของมา้หรือมีส่วนไดเ้สียในการคดัคา้นนั้นดว้ย  

 4. คาํคดัคา้นในกรณีมา้ตดัหนา้ กระแทก กีดกนั หรือขดัขวางซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งการแข่งหรือผูข่ี้ ข่ีมา้ไม่รักษา 

เสน้ทางก็ดี ในกรณีเหตุท่ีผูข่ี้ประพฤติตนผิดก็ดี หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่ีบงัเกิดข้ึนในเท่ียวแข่งนั้นก็ดี คาํคดัคา้นดงักล่าวน้ี ผูค้ดัคา้น 

จะตอ้งยืน่คาํคดัคา้นภายใน 1 นาที ภายหลงัการชัง่นํ้ าหนกัมา้แข่งแลว้  

 5. เพ่ือท่ีเจา้ของมา้หรือผูแ้ทนคอกสามารถยื่นคาํคดัคา้นทนัภายใน 1 นาที อาจยื่นคาํคดัคา้นให้กรรมการแข่งมา้ 

รับทราบไวก่้อนแลว้จึงไปดาํเนินการตามระเบียบการคดัคา้นต่อไป หรืออาจยื่นคาํคดัคา้นต่อกรรมการชัง่นํ้ าหนกัโดยตรง ใน

กรณี ท่ีมีการคดัคา้นเร่ืองนํ้ าหนกับนตวัมา้  

 6. กรรมการแข่งมา้ จะไม่รับฟังคาํคดัคา้นใดๆ เม่ือไดย้กป้าย “ถูกตอ้งแลว้” หรือ โฆษกไดป้ระกาศวา่ การแข่งมา้เท่ียว 

น้ี ถูกตอ้งแลว้  

 7. เม่ือการคดัคา้นไม่วา่กรณีใดๆ ใหโ้ฆษกสนามประกาศใหป้ระชาชนทราบทางเคร่ืองกระจายเสียง  

 8. คาํคดัคา้นใดๆ ท่ียืน่ไวแ้ลว้จะขอถอนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรรมการแข่งมา้  

 9. คาํคดัคา้นทั้งปวงซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัอยูก่่อนแลว้ ตั้งแต่ขณะท่ีลงช่ือเขา้แข่ง จะตอ้งยื่นต่อคณะกรรมการในทนัทีท่ีผู ้

คดัคา้นไดท้ราบ และตอ้งยื่นก่อนปล่อยมา้ออกสู่สนามเดินวนไม่นอ้ยกว่า 20 นาที คาํคดัคา้นนั้นจึงจะเป็นผลให้กรรมการ 

พิจารณา  

 10. ถา้คาํคดัคา้นดงักล่าวในขอ้ตน้ ไดย้ื่นก่อนเวลา 10.00 น. ของวนัท่ีมา้จะวิ่งแข่งคณะกรรมการอาจจะให้พิสูจน์คาํ

คดัคา้นนั้น ไปก่อนท่ีมา้จะเขา้วิง่ และถา้การพิสูจน์เป็นท่ีพอใจ คณะกรรมการก็อาจตดัสิทธิมา้ท่ีถูกคดัคา้นนั้นเลยก็ได ้แต่ถา้ไม่ 

สามารถวนิิจฉยัคาํคดัคา้นนั้นใหเ้สร็จไปไดก่้อนท่ีมา้จะเขา้แข่งก็ดี หรือคาํคดัคา้นไดย้ืน่ในระยะกะทนัหนั โดยคณะกรรมการไม่ 

สามารถพิสูจน์ไดท้นัก็ดี คณะกรรมการอาจผอ่นผนัให้มา้ตวัท่ีถูกคดัคา้นเขา้วิ่งแข่งได ้แต่ยงัอยูใ่นฐานะท่ียงัถูกคดัคา้นและตอ้ง

รับ สนองในผลของคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ  

 11. คาํคดัคา้นใดเก่ียวกบักรรมการชัง่นํ้ าหนกั เจา้ของมา้หรือผูแ้ทนคอกจะตอ้งยืน่ต่อกรรมการชัง่นํ้ าหนกัทนัที แลว้ให ้

กรรมชัง่นํ้ าหนกัเสนอกรรมการแข่งมา้วนิิจฉยั  

 12. ในการพิจารณามา้แข่งตวัใดตวัหน่ึงก็ตาม กรรมการจะไดพิ้จารณาถึงมา้แข่งตวันั้นๆ วา่ในการข่ีนั้นกระทาํใหม้า้

แข่ง ตวัอ่ืนเสียโอกาสชนะหรือไม่ มา้แข่งท่ีกระทาํการดงักล่าวจะตอ้งถูกลงโทษส่วนการพิจารณาวา่จะตดัสิทธิออกไปจากทุก
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ตาํแหน่ง หรือไม่ หรือวา่จะสลบัตาํแหน่ง จะอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการแข่งมา้ วา่การกระทาํผิดนั้นเก่ียวกบัมา้คู่กรณีเพียง 

2 ตวั เท่านั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงมา้ตวัอ่ืนก็อาจสัง่ใหส้ลบัตาํแหน่ง แต่ถา้ผลแห่งการกระทาํผดินั้นกระทบกระเทือนไปถึงมา้

ตวัอ่ืน อีกดว้ย ก็จาํเป็นตอ้งตดัสิทธิมา้ตวัท่ีกระทาํผิดนั้นออกจากทุกตาํแหน่ง และเล่ือนมา้ชนะตวัรองข้ึนมาตามลาํดบั  

 13. ในระหวา่งท่ีการพิจารณาคาํคดัคา้นยงัไม่เสร็จเด็ดขาด เงินรางวลัค่าฝีเทา้มา้ตวัซ่ึง ถูกคดัคา้นควรจะ ไดรั้บหรือพึง 

จะไดรั้บในเท่ียวแขง่ขนั ใหง้ดจ่ายไวก่้อน จนกวา่คณะกรรมการแข่งมา้จะสัง่ใหจ่้ายได ้ 

 14. การยืน่อุทธรณ์คาํช้ีขาดของกรรมการแข่งมา้ จะยืน่อุทธรณ์ไดแ้ต่เฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกบัการแปลความหมายของ 

ขอ้งบงัคบัแขง่มา้น้ี หรือปัญหาอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น (หา้มอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เทจ็จริง) เวน้แต่ กรรมการแข่งมา้จะยนิยอม 

เห็นชอบดว้ยเท่านั้น  

 

การอายดั 

 1. เจา้ของคอกเป็นผูมี้สิทธิในการขออายดัตวัผูข่ี้มา้ในสงักดั ผูแ้ทนคอกหรือผูฝึ้กซอ้มมา้ไม่มีสิทธิท่ีจะขออายดัผูข่ี้มา้  

 2. การขออายดัผูข่ี้มา้ เจา้ของคอกจะตอ้งมีเหตผุลอนัสมควรท่ีคณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้ เห็นวา่เป็นเหตุผลเพียง 

พอท่ีจะขออายดัได ้หากไม่มีเหตผุลเพียงพอคณะกรรมการอาํนวยการแข่งมา้อาจระงบัการ ขออายดั นั้นเสียก็ได ้ 

 3. เม่ือเจา้ของคอกไดย้ืน่แบบฟอร์มการขออายดัผูข่ี้มา้ต่อกรรมการอาํนวยการแข่งมา้และคณะกรรมการแข่งมา้ อนุญาต

ใหมี้การอายดัแลว้ ผูข่ี้มา้ท่ีถูกอายดัจะข่ีมา้แข่งในสนามมา้แข่งอุดรไม่ได ้จนกวา่เจา้ของคอกผูข้ออายดั จะแจง้ขอถอน การอายดั

ต่อประธานกรรมการอาํนวยการแข่งมา้เสียก่อน  

 4. นบัแต่วนัท่ี ผูข่ี้มา้ ถูกแจง้ขออายดัจากเจา้ของคอกเป็นตน้ไป เม่ือถึงกาํหนด 180 วนัใหถื้อวา่ ผูข่ี้มา้ท่ีถูกอายดันั้น 

ปลอดจากการถูกอายดัแลว้ สามารถท่ีจะยา้ยสงักดัคอกและข่ีมา้แขง่ไดต้่อไปเช่นเดิม โดยผา่นการอบรมประจาํเดือนและมีบตัร 

ประจาํตวั ผูข่ี้มา้ เรียบร้อยแลว้  

 

 

บทลงโทษ 

 1. บุคคลใดท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากนกยกสมาคมมา้แข่งอุดร คณะกรรมการ หรือกรรมการแข่งมา้ หรือบุคคลใดท่ีมี 

หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลหรือติดต่อกบัการแข่งมา้ หรือมา้แข่งอาจถูกลงโทษ ตดัสิทธิหรือไล่ออก ถา้บุคคลผูน้ั้นกระทาํผิดดงัต่อไปน้ี  

 (1) ให ้หรือรับ จะใหห้รือสญัญาจะใหด้ว้ยเจตนาทุจริตโดยตรง หรือโดยปริยายซ่ึงจาํนวนเงิน ของขวญัหรือสิน พนนั 

ในลกัษณะอยา่งใดๆ แก่บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแล หรือติดต่อกบัการแข่งมา้หรือมา้แข่ง หรือผู ้ซอ้มมา้ หรือผูแ้ทนเจา้ของ

คอก  

 (2) รับ หรือ ตกลง รับเงิน หรือของขวญั หรือสินพนนั  

 (3) ลงช่ือมา้ หรือจดัให้ลงช่ือมา้ตวัใดๆ ท่ีไม่มีสิทธิเขา้แข่ง โดยตนไดรู้้อยูแ่ลว้วา่มา้ตวันั้นเป็นมา้ท่ีไม่มีสิทธิ หรือ ถูก

ตดัสิทธิหรือดว้ยการแจง้เท็จในรูปพรรณมา้นั้นๆ  

 (4) ให้หรือจดัการให้ยา หรือส่ิงมนัเมา โดยวิธีการต่างๆ กบั มา้ ดว้ยเจตนาท่ีจะให้มา้วิ่งเร็วข้ึนหรือชา้ลงหรือ หมด

สภาพท่ีจะวิง่แข่ง  

 (5) เป็นตวัการ หรือสมคบกบัผูอ่ื้นในการกระทาํความผิด หรือแกลง้ทาํไม่รู้เห็นในเม่ือผูอ่ื้นกระทาํผิด หรือเป็น ท่ี

ปรากฏวา่เป็นผูท่ี้กระทาํความผิดอยูแ่ลว้ ในฐานะประพฤติทุจริต หรือฉอ้โกงหรือผิดมารยาทใดๆ อนัเก่ียวกบัการแข่งมา้  
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 2. ผูใ้ดถูกลงโทษใหต้ดัสิทธิ หรือถูกไล่ออกจากสนาม ในความผิดฐานประพฤติทุจริตฉอ้โกง อนัเก่ียวกบัมา้แข่งของผู ้

นั้น มา้นั้นจะตอ้งถูกตดัสิทธิดว้ย และบุคคลผูน้ั้นจะถูกริบเงินหรือเรียกคืนเงินรางวลัต่างๆ ท่ีมา้ตวันั้นไดช้นะในเท่ียวแข่งใดๆ 

ภายหลงัการถูกลงโทษถูกตดัสิทธิแลว้  

 3. สนามมา้แข่งอุดร ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้ผูใ้ดเขา้มาในบริเวณและสถานท่ีของสนามมา้แข่งอุดรได ้และ

สงวน สิทธิท่ีจะเชิญผูห้น่ึงผูใ้ดออกนอกบริเวณในเวลาใดก็ได ้โดยมิตอ้งใหเ้หตุผล  

 4. หลกัเกณฑ์การลงโทษแก่ผูฝ่้าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบและขอ้กาํหนดของกรรมการสนามเดินวนและกกักนัมา้ 

กรรมการ ชัง่นํ้ าหนกัและกรรมการแข่งมา้ มีดงัน้ี  

 (1) ผูข่ี้ไม่สวมเส้ือประจาํคอกของการแข่งขนัมา้แต่ละเท่ียวใหป้รับเจา้ของคอกเป็นเงิน คร้ังละ 200 บาท และ ใชสี้เส้ือ

ท่ีสนามจดัให ้ 

 (2) ประกอบเคร่ืองแข่งมา้ประจาํตวัไม่เรียบร้อย จนเป็นเหตุให้มา้นั้นหมดโอกาสชนะ ให้ปรับเจา้ของคอกเป็น เงิน 

1,000 บาท และหากปรากฏวา่เป็นกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตดว้ยก็ใหพิ้จารณาตดัสิทธิ  

 (3) นาํมา้มาท่ีกกักนัหรือสนามเดินวนชา้เกินเวลาท่ีกาํหนด ใหป้รับเจา้ของคอกเป็นเงินมา้ละ 200 บาท  

 (4) ผูข่ี้ออกมาข้ึนมา้ในสนามเดินวนชา้ ให้ลงโทษตามลาํดบัคือ ตกัเตือนให้คร้ังแรก หากยงักระทาํอีกก็อาจห้าม ข่ี 

ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการสานมเดินวน  

 (5) ผูป้ล่อยมา้ท่ีไม่แสดงบตัรผูป้ล่อยมา้หรือแต่งการไม่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีกาํหนดจะไม่อนุญาตใหป้ล่อยมา้ ในเท่ียว

นั้นๆ  

 (6) มา้ใดท่ีมีผูป้ล่อยมา้ตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป ไม่ขออนุญาตแจง้ในแบบฟอร์มท่ีกาํหนดให ้จะไม่อนุญาตใหป้ล่อย มา้  

 (7) ผูป้ล่อยมา้ท่ีเปล่ียนตวักนัโดยพลการ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ถือวา่เจตนาส่อทุจริตจะไดรั้บการพิจารณา ลงโทษ

หา้มเป็นผูป้ล่อยมา้ มีกาํหนดเวลาตามแต่กรรมการแข่งมา้จะเห็นสมควร  

 (8) เจา้ของคอกใดไม่นาํมา้ประกอบเคร่ืองอานและเคร่ืองแข่งประจาํตวัมา้ในท่ีกกักนัมา้ โดยประกอบเคร่ือง อานหรือ

เคร่ืองแข่งประจาํตวัมา้ในท่ีพกัมา้หรือท่ีอ่ืนใดท่ีมิไดก้าํหนดไวจ้ะไดรั้บการพิจารณาลงโทษดงัน้ี  

 (ก) คร้ังท่ี 1 วา่กล่าวตกัเตือน  

 (ข) คร้ังท่ี 2 ปรับเจา้ของคอกมา้ 200 ถึง 500 บาท ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการอาํนวยการ แข่งมา้  

 (ค) คร้ังท่ี 3 หา้มแข่ง 2 นดั  

 (ง) คร้ังต่อๆ ไปใหเ้พ่ิมโทษหา้มแข่งเป็นทวคูีณ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการอาํนวยการแข่งมา้  

 (9) ผูป้ล่อยมา้ไม่ลงนามรับผา้หมายเลขปล่อยมา้ผูกแขน หรือไม่นาํผา้หมายเลขผูกแขนส่งคืนกบัเจา้หนา้ท่ีจ่าย ผา้ผูก

แขนเม่ือเสร็จการแข่งขนัแต่ละเท่ียว ให้ปรับเจา้ของคอกเป็นเงิน 100 บาท หรือให้อยูใ่นดุลยพินิจของ กรรมการสนามเดินวน

และกกักนัมา้  

 (10) ใส่เคร่ืองบงัตาหรือพนัหางโดยไม่แจง้ใหก้รรมการสนาม เดินวนและกกักนัมา้ทราบให้ปรับเจา้ของมา้เป็น มา้ละ 

100 บาท  

 5. ในกรณีท่ีมีการเจตนาดึงมา้เพ่ือไม่เอาชนะอยา่งชดัแจง้ โดยเฉพาะมา้แข่งท่ีมีส่วนแบ่งเต็ง 1 หรือ เต็ง 2 การลงโทษ 

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการแข่งมา้  
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นายทะเบียน 

 1. นายกสมาคมมา้แข่งอุดร มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอน บุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีความเหมาะสมเป็นนายทะเบียน 

1 คน และเจา้หนา้ท่ีเท่าท่ีจาํเป็น โดยมีแผนกทะเบียนท่ีทาํการสมาคมมา้แข่งอุดร เป็นสาํนกังาน และให้นายทะเบียนมีหนา้ท่ี 

ตามขอ้บงัคบัต่อไปน้ี  

 (1) ควบคุมเจา้หนา้ท่ีและคนงานของสนามมา้แข่งอุดร ดูแลทรัพยสิ์น พสัดุและอุปกรณ์ประกอบการแข่งมา้ ซ่ึง เป็น

ของสมาคมมา้แข่งอุดร ใหอ้ยูใ่นสภาพดีและครบถว้นบริบูรณ์  

 (2) จดัใหมี้เคร่ืองเขียน แบบพิมพ ์และของใชป้ระจาํสาํนกังาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังาน  

 (3) ตรวจสอบหลกัฐานและดาํเนินการทางทะเบียนทุกประเภท ไดแ้ก่ การขอจดทะเบียนเป็นเจา้ของคอก ผูแ้ทน

เจา้ของคอก ผูฝึ้กซอ้มมา้ ผูป้ล่อยมา้ ผูข่ี้ ผูเ้ล้ียงมา้ การข้ึนทะเบียนมา้ การเปล่ียนช่ือมา้ การโอนมา้ การถอนช่ือมา้ การ แจง้ชั้นมา้ 

ตลอดจนการขอตั้งคอกมา้ใหม่ เป็นตน้  

 (4) คดัช่ือมา้ออกจากการแข่งตามท่ีไดรั้บแจง้จากเจา้ของคอก หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ ภายใน วนั เวลา ท่ีระบุไว้

ในประกาศหรือระเบียบการแข่งมา้แบบเอกสารการคดัช่ือมา้ออกใหแ้ผนกทะเบียนเป็นผูก้าํหนดเวลาท่ีเห็นสมควร  

 (5) กาํหนดหมายเลขซองปล่อย สาํหรับมา้ทุกตวัในแต่ละเท่ียวหลงัการคดัช่ือมา้ออกแลว้ โดยวธีิการจบัฉลาก  

 (6) นาํส่งเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภทใหแ้ก่เหรัญญิกสมาคมมา้แข่งอุดร  

บทเฉพาะกาล 

 เน่ืองจากการแข่งมา้ท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่สามารถท่ีจะปรับปรุงให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี โดยครบถว้นได ้ฉะนั้น 

นายกสมาคมมา้แข่งอุดร พิจารณาเห็นวา่ กรรมการในตาํแหน่งใด ยงัมิอาจสรรหาตวับุคคลมาปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมได ้นก 

ยกสมาคมมา้แข่งอุดร อาจแต่งตั้งบุคคลใดมาปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการตาํแหน่งนั้นๆ แต่เป็นไปในตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการ จนกวา่ 

จะเห็นว่าผูใ้ดเหมาะสม จึงจะประกาศแต่งตั้งในโอกาสอนัควร หรือเห็นว่าผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการ 

ปฏิบติังาน ไดผ้ลดี ก็อาจแต่งตั้งใหผู้น้ั้น เป็นกรรมการแข่งมา้ต่อไป  
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ภาคผนวก จ  การคํานวณภาษีการพนันแข่งม้า 

 
การคํานวณภาษรีายรบัจากการพนนัแขง่มา้ 
 

ภาษีสรรพสามติ = รายรับคา่บรกิาร x อัตราภาษี 

รายรับคา่บรกิาร = รายรับคา่ผ่านประต ู+ รายรับทีหั่กจากเงนิรางวัลจากการพนันแขง่มา้ชนะและมา้รอง 

ภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ = {รายรับคา่ผ่านประต ู+ (รายรับทีหั่กจากเงนิรางวัลจากการพนันแขง่มา้ชนะ x 22.5) + 

(รายรับทีหั่กจากเงนิรางวัลจากการพนันแขง่มา้ชนะ x 17.5)} x อัตราภาษี 

 

ตวัอยา่งการคํานวณภาษ ี 

สมาคมราชกรฑีาสโมสร มรีายรับค่าผา่นประตู 300,000 บาท และรายรับทีหั่กไวจ้ากผูเ้ลน่การพนันแขง่มา้ชนะ 2,000,000 

บาท รายรับทีหั่กไวจ้ากผูเ้ลน่การพนันแขง่มา้รอง 1,000,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามติตามมลูคา่รอ้ยละ 20 

รายการ ภาษสีนามแขง่มา้ 

1. รายรับจากคา่บัตรผา่นประต ู 300,000 

1.1 ภาษีสรรพสามติ 20% + ภาษีเก็บเพิม่เพือ่มหาดไทย (10% ของภาษี

สรรพสามติ) 

61,380 

2. รายรับจากเงนิรางวัลการพนันแขง่มา้ 300,000 

มา้ชนะ (WIN) มา้รอง (PLACE) 

2.1 รายรับจากการพนันแขง่มา้ 2,000,000 1,000,000 

2.2 เงนิรางวัลทีส่นามแขง่มา้หักใหผู้เ้ลน่พนันมา้ 1,550,000 (77.5%) 825,000 (82.5%) 

2.3 เงนิทีส่นามแขง่มา้หักไว ้เป็นฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามติ 450,000 (22.5%) 175,000 (17.5%) 

2.4 ภาษีสรรพสามติ 20% + ภาษีเก็บเพิม่เพือ่มหาดไทย (10% ของภาษี

สรรพสามติ) 

99,000 38,500 

รวมภาษทีีพ่งึตอ้งชําระ (1.1 + 2.4 + 2.5) 198,880 บาท 

ผูป้ระกอบการสนามแขง่มา้ สามารถคํานวณภาษีสรรพสามติได ้โดยวธิกีารดังตอ่ไปนี ้

 

 



123 วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี 2557 

 

ตวัอยา่งที ่1 การคํานวณภาษคีา่ผา่นประต ู

1. สมมตุใิหผู้ป้ระกอบการสนามแขง่มา้ มรีายรับจากบัตรค่าผ่านประต ู= 300,000 บาท 

การคํานวณ คา่บัตรผ่านประตรูวมภาระภาษีทัง้หมด = 300,000 บาท 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ = (300,000 x 7%) = 21,000 บาท 

ฐานราคาไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ = 300,000 - 21,000 บาท 

= 279,000 บาท 

คา่บัตรผ่านประต ู279,000 บาท จงึเป็นราคาค่าบรกิารทีร่วมภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระไวแ้ลว้  

สามารถคํานวณภาษีสรรพสามติได ้อัตรารอ้ยละ 20 + ภาษีเก็บเพือ่กระทรวงมหาดไทยอกีรอ้ยละ 10 

ภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ = (279,000 x 22%) = 61,380 บาท  

ราคาค่าผา่นประตทูีไ่มร่วมภาษีสรรพสามติ =279,000 – 61,380  

= 217,620 บาท 

นําตวัเลขมาใสใ่นโครงสรา้งราคาคา่บรกิารไดด้งันี ้

โครงสรา้งราคาคา่ผา่นประต ู

1. ราคาค่าผา่นประตซู ึง่ไมร่วมภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ 217,620 บาท 

2. ภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ 61,380 บาท 

3. ราคาค่าผา่นประตซู ึง่รวมภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระเรยีบรอ้ยแลว้ 

(1) + (2) = 279,000 บาท 

 

ตวัอยา่งที ่2 การคํานวณภาษคีา่ผา่นประต ู

1. สมมตุใิหผู้ป้ระกอบการสนามแขง่มา้ มรีายรับจากบัตรค่าผ่านประต ู= 217,620 บาท (ยังไมร่วมภาระภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้ง

ชําระและมลูคา่เพิม่) 

การคํานวณ คา่บัตรผ่านประตยัูงไมร่วมภาระภาษี = 217,620 บาท 

ภาษีสรรพสามติ = 217,620 x 0.22 

1 – (1.1 x 0.20)  

= 47,876.40 / 0.78 

ภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ = 61,380 บาท  

ราคาค่าผา่นประตทูีร่วมภาษี =217,620 – 61,380  
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สรรพสามติ = 279,000 บาท 

นําตวัเลขมาใสใ่นโครงสรา้งราคาคา่บรกิารไดด้งันี ้

โครงสรา้งราคาคา่ผา่นประต ู

1. ราคาค่าผา่นประตซู ึง่ไมร่วมภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ 217,620 บาท 

2. ภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระ 61,380 บาท 

3. ราคาค่าผา่นประตซู ึง่รวมภาษีสรรพสามติทีพ่งึตอ้งชําระเรยีบรอ้ยแลว้ 

(1) + (2) = 279,000 บาท 
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