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บทคัดย่อ 

   โครงการศึกษาการพนนักบัการแข่งเรือยาวประเพณี  ใช้วิธีการศึกษาใช้กรอบแนวคิดเร่ืองตลาด

มาวิเคราะห์รูปแบบการพนนัแข่งขนั  เครือข่ายความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการเล่นพนนั  รวมถึงปริมาณ

ความถ่ีในการเลน่เพ่ือดปูริมาณวงเงินพนนัแข่งเรือยาว   รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเลน่พนนั และการ

วิเคราะห์โครงขา่ยความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเลน่พนนัแขง่เรือยาวประเพณี   

   การเก็บข้อมลูเร่ิมต้นศกึษาข้อมลูจากเอกสารและข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ีศกึษาการจดัแข่งขนัเรือ

ยาวประเพณีเขตหวดัพิษณุโลกและพิจิตร   ศกึษาบริบทภมิูหลงัของงานแข่งเรือยาวประเพณีในอดีตและ

เปล่ียนแปลงจนถึงปัจจบุนัโดยการเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview) และการวิธีการ

สนทนากลุม่ (Focus Group) และสงัเกตการณ์ในกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี   

  ผลการศกึษาพบวา่ 1.การจัด งานแข่ ง เ รื อยาวประ เพณี เป ล่ียนแปลง ไปจากอ ดีต   

ซึง่มีเง่ือนไขภายในจาก การใช้เรือเพ่ือการสญัจรทางนํา้ของคนในชุมริมนํา้ได้ลดลงแต่ยงัมีการแข่งขนัเรือ

ยาวเพราะถือว่าเป็นงานร่ืนเริง สนกุสนามและประเพณีสืบเน่ืองกนัต่อมา   ปัจจยัภายนอกจากหน่วยงาน

ของรัฐไทยใช้วิธีส่งเสริมอนุรักษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมประเพณีอนัดีงามต่างๆ ของแต่ละภมิูภาค

นํามาสูก่ารจดังานเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจในชมุชน  การจดัแขง่เรือยาวจงึมี “เจ้าภาพ” หลกั 

คือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีเป็นผู้สนบัสนุนงบประมาณการจดังานและนํามาสู่สนามแข่งเรือท่ี

เพ่ิมมากขึน้  2)  รูปแบบการจดังานก่อเกิดกลุ่มผลประโยชน์ในกิจกรรมแข่งขนัเรือยาว ประกอบไปด้วย  

เจ้าภาพ  เจ้าของเรือและทีมเรือ ทีมฝีพาย กลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและนกัพนนัแขง่เรือ   3) การจดังานแขง่เรือ

นํามาสู่การเล่นพนันท่ีสนามแข่งเรือ และยังไม่มีมาตรการการควบคุมปัญหาพนันในกิจกรรมแข่งเรือ

ผลกระทบจากการเล่นพนนัแข่งเรือนํามาสู่เครือข่ายและความสมัพนัธ์พฤติกรรมการเล่นพนนัแข่งเรือมี 3 

กลุม่ คือ (1)นกัพนนัระดบัใหญ่ (2)นกัพนนัระดบักลาง (3) นกัพนนัรายยอ่ย  

 ข้อเสนอแนะ 1) ประเดน็รูปแบบการจดังานแขง่เรือเสนอให้มีการระดมความคิดเห็นในพืน้ท่ีเพ่ือหา

วิธีกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตการอนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณีท้องถ่ินท่ีมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละท้องถ่ิน 

โดยใช้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมแข่งเรือตามความต้องการของคนในพืน้ท่ี  

 ร่วมการตรวจสอบใช้งบประมาณจดังานโดยตรงจากประชาชน   2) พฒันาตอ่ยอดจากทีมเรือท่ีแข่งขนัเรือ

ยาวประเพณีระดบัชมุชนและท้องถ่ินไปสู่การเป็นทีมเรือแข่งขนัระดบัสากล  3) ในระดบัจลุภาคควรสร้าง

มาตรการควบคมุปัญหาพนนัในกิจกรรมแข่งเรือ และนําไปสูพ่ฤติกรรมการติดพนนัได้  ดงัจะเห็นได้จากท่ี



ข 
 

 
 

นกัพนนัระดบักลางยกระดบัการเลน่พนนัไปสูน่กัพนนัระดบัใหญ่  โดยมีปัจจยัจากเงินท่ีได้จากบระบวนการ

แข่งเรือ  งบประมาณของเจ้าภาพจัดสนามแข่งขันท่ีเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง  และความสัมพันธ์จาก

พฤติกรรมการเลน่พนนัท่ียงัขาดมาตรการควบคมุ  และในระดบัมหภาคควรสร้างความเข้าใจใหม่ว่าเร่ือง

การเล่นพนันมิใช่เร่ืองของปัจเจกแต่เป็นเร่ืองของสังคม  การทดลองเล่นพนันในกิจกรรมแข่งเรือยาว

ประเพณีเพ่ือให้ความสนุก ต่ืนเต้นพร้อมกบัชมการแข่งขนัเป็นเร่ืองของปัจเจกชนเร่ิมไปสู่สงัคมกลุ่มผู้ เล่น

พนนั  เครือขา่ยความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการเลน่พนนัถือเป็นปัจจยัและเง่ือนไขให้ผู้ เลน่ตอ่ยอดไปสู่เลน่

พนนัรูปแบบอ่ืนๆ ได้  
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Abstract 

 The research project on the gambling in traditional long-tail boat racing employs the 

market concept in analyzing local forms of gambling and its rationalities, including its 

participants, the gambling behaviors, frequencies of gambling participations, and its estimated 

sum of the monetary circulation in each racing. Further, it intends to evaluate its affects and the 

social networks of gambling participants in the traditional long-tail boat racing.   

   The data acquisition began with surveying documentary sources and fieldwork 

observations in the provinces of Phitsanulok and Phichit that annually organized the long-tail 

boat racing, in order to draw a general background both in the past and at the present. In 

acquiring more perceptive data, the researchers had used the in-depth interview and the focus-

group discussion. 

 This study would like to suggest that (1) the contemporary long-tail boat racing had 

changed from its long-gone tradition, mainly resulted from the internal condition that boats as a 

main vehicle for traveling had declined significantly since the asphalted highways and local 

streets were rapidly constructed after the WWII. However, as a local annual entertainment 

festival, the long-tail boat racing has been keeping organized to preserve the tradition. 

Meanwhile, as the external factor, since the Thai government’s agency has employed the 

promotion and preservation of local wisdoms and traditions as its strategy to reboot the nation-

wide tourism and the local economy, thereby, the local administration became the main 

“sponsor” (เจา้ภาพ) of the long-tail boat racing. As a result, the long-tail boat racing has gained 

much wider supports, both in terms of budget and its racing arenas.  (2) Forms of the boat 

racing organization has bred different interest-groups, i.e. the sponsors, the boat’s owners and 

its managing staffs, the rowing teams, related business groups, and the gambling participants. 

(3) The racing organization has led to the gambling at the racing arena and, at the present, 

there has not yet any measure to control the gambling of the long-tail boat racing. 

Nevertheless, the result of the boat racing has led to a formulation of certain networks of the 

boat racing that related to their behavioral relations, i.e. a) big shot gambler, b) middle-level 

gambler, and c) petty gambler. 
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 Suggestions: (1) Regarding the forms of boat racing organization, some informants 

propose that it should organize a public hearing among the locals in order to search out an 

appropriate method in formulating the objectives and limitations of the preservation of local 

tradition that has its own specific characters, in favoring of the people’s participation in 

designing and organizing the long-tail boat racing in accordance with and accountable to the 

local needs. (2) There should be a planning policy to develop prize-winning boat-teams from 

the local level to be the national team for the international competition. (3)  At the micro level, 

certain measures should be developed to control the boat-race gambling that could develop the 

persons to be the gambling addicted, as could be seen in an evolutionary stage of the middle-

level gambler into the big-shot gambler, partly resulted from the moneys gained from the boat- 

race gambling, the continuous growth in number of the racing arena, and a measureless 

gambling environments.  At the macro level, a new understanding should be developed that 

gambling is not individualistic but societal in nature. An experiment in boat-race gambling in 

order to gain excitation and entertainment of the individual could lead the person to be recruited 

into the gambler’s society, because its gambling network’s relations and behaviors are the main 

factors and conditions to draw the participant into other forms of gambling.   
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 บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ประเพณีการแขง่เรือถือได้วา่เป็นการละเลน่ท่ีสืบทอดกนัตอ่กนัมาแตส่มยัโบราณ    จากเอกสารบนัทึก

ชาวตา่งชาตจิดหมายเหตขุองลาลแูบร์กลา่วถึงการแขง่เรือในสมยักรุงศรีอยธุยาว่า “การเลน่แข่งเรือ” ถือว่าเป็น

การละเล่นท่ีนิยมกนัมากในสมยันัน้และในบนัทึกกลา่วว่ามีการพนนัปะปนอยู่ด้วย    โดยกิจกรรมการแข่งเรือ

ในอดีตสมัพันธ์กับความเช่ือของคนในท้องถ่ิน   เช่น   ชาวบ้านท่ีอยู่ตามท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่นํา้ มักจะใช้เรือเป็น

พาหนะไปทําบุญ มกัจะมีการจดัขบวนแห่เรือเพ่ือนําองค์กฐิน องค์ผ้าป่าไปยงัวดัเม่ือเสร็จพิธีการทางศาสนา

แล้วเพ่ือความสนกุสนานและความเพลิดเพลิน  จึงได้จดัแข่งขนัเรือยาวขึน้ด้วยเป็นการสร้างความสามคัคีและ

ด้วยความเช่ือวา่ผู้ ท่ีเข้าร่วมแข่งขนัจะได้บญุทางหนึ่งด้วย   แม้ว่าบางท้องถ่ินจะมีการแข่งเรือในงานทําบญุไหว้

พระประจําปี  บางแห่งจะมีการแข่งเรือเพ่ือเป็นการบรวงสรวงสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีคนในชมุชนศรัทธา  บาง

แห่งจดัให้มีการแข่งเรือเทศกาลสนุกสนานร่ืนเริงต่างๆ ทัง้นีส้่วนใหญ่จะจดัเป็นประเพณีประจําปี และเป็นท่ี

แพร่หลายแทบทกุภาคในประเทศไทย 

   เน่ืองด้วยการคมนาคมทางบกเข้ามามีบทบาทในชมุชนเกิดการเช่ือมต่อของถนนสายต่างๆ ส่งผลให้

เกิดการเดินพาหนะอ่ืนๆ เช่น รถยนต์ รถจกัรยาน  รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ การคมนาคมทางนํา้ได้ลดบทบาทลง  

แตก่ารแขง่ขนัเรือยาวประเพณีก็ยงัเป็นท่ีนิยมแพร่หลายเช่นเดมิแตมี่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินการไป

จากเดิม  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริบทของผู้ นําในแต่ชมุชนและท้องถ่ินโดยหลกัการของการจดังานเพ่ือสะท้อนถึงการ

อนรัุกษ์ วิถีชีวิตความผกูพนัระหวา่งเรือกบัสายนํา้   สําหรับการจดัการแข่งขนัเรือประเพณีได้พฒันามาเป็นการ

แข่งขนักีฬาพืน้บ้านประเภทหนึ่ง   มีรูปแบบการแข่งขนักีฬาในระดบัชมุชนซึ่งมีตัง้แต่ระดบัตําบล และอําเภอ

และจงัหวดั   ทัง้นี ้ช่วงเวลาในการจดัแขง่ขนัยงัคงสมัพนัธ์กบังานบญุในพทุธศาสนาท่ีจดัเป็นประจําทกุปี1 

                                                            

 
1ประเพณีแข่งเรือยาว. สืบค้นเม่ือ 18 กรกฎาคม 2555 จาก, http://siripanooploy.wordpress.com/ 
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  ในอดีตท่ีผ่านมาในกิจกรรมการแข่งขนัเรือมกัจะมีการพนนัขนัต่อ ซึ่งมีมานานถือเป็นวฒันธรรมท่ีสืบ

ทอดจากอดีต  จากเอกสารบนัทึกชาวต่างชาติจดหมายเหตขุองลาลูแบร์กล่าวถึงการแข่งเรือในสมยักรุงศรี

อยธุยาว่า “ .. ชาวสยามเลือกเรือยาว 2 ลํามาเปรียบส่วนสดัใหเ้ท่ากนัทกุอย่างเท่าทีส่ามารถจะทําได ้แลว้ก็

แบ่งเป็นสองพวกเพือ่พนนัขนัต่อกนัครัน้แลว้คณะกรรมการก็ลกุข้ึนยืนทําจงัหวะเร่งเร้าส่งเสียงร้องหนนุและโยก

ไหวไปทัง้เนือ้ตวั…พวกฝีพายก็ปลกุใจตวัเองดว้ยการส่งเสียงร้อยอย่างน่าเกรงขาม...”2  จะเห็นได้ว่าเม่ือมีการ

แข่งขนัก็มีการพนนัขนัต่อมาเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบักิจกรรมแข่งเรือ  ในอดีตผู้ เล่นพนนัจะมีโอกาสเล่นพนนั

ช่วงระยะเวลาเทศกาลแข่งเรือในชมุชน  สามารถเล่นพนนัในแต่ละสนามท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง  สําหรับกลุ่มผู้

เล่นพนนัทายผลการแข่งขนัเรือยาวประเพณีในอดีต การพนนัในมิตินีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ทําให้คนชนบท

ได้พดูคยุกนั เป็นเครือขา่ยทางสงัคม เป็นสนัทนาการ ปริมาณเงินพนนัคาดวา่ไมส่งูมาก 

  สําหรับกลุ่ม“ผู้ชมการแข่งขนั”  การละเล่นทายผลการขนัเรือยาวประเพณีเป็นวิถีชีวิต เป็นการพนนัท่ี

สง่ผลด้านบวก การพนนัในมิตนีิเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิต ทําให้คนชนบทได้พดูคยุ เป็นเครือข่ายทางสงัคม เป็น

สนัทนาการ เป็นประเพณี ตอ่มารูปแบบการพนนัมีความซบัซ้อนเพิ่มมากขึน้และปริมาณเงินเครือขา่ยมีปริมาณ

มาก  นบัตัง้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขนัจากการละเล่นพืน้บ้านในชมุชนเป็นกีฬาพืน้บ้านท่ีผู้ เข้าร่วม

การแข่งขนัจากภูมิภาคต่างๆ  สามารถเข้าร่วมแข่งขนัในสนามแข่งขนัตามเง่ือนไขการจัดแข่งและการแบ่ง

ประเภทการแข่งขนั ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการพนนักบัการแข่งเรือประเพณียงัขาดการประมวลสถานการณ์ในเชิง

ลึกออกสู่สาธารณชน การสะท้อนประเด็นดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการพนันแข่งขนั ใครเป็นผู้ เล่น  

เล่นอะไร เล่นอย่างไรและทําไมถึงเล่น   เครือข่ายความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการเล่นพนนั  รวมถึงปริมาณ

ความถ่ีในการเล่นเพ่ือดปูริมาณวงเงินพนนัแข่งเรือ จึงมาสู่การศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบเพ่ือสะท้อนปัญหา

ดงักลา่ว  

 

 

 
                                                            

  2 เดอะ ลา ลแูบร์. จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.
นนทบรีุ : ศรีปัญญา, 2548,หน้า 243. หน้า 234. 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือประมวลสถานการณ์การเลน่พนนัการแข่งเรือยาวประเพณี   โดยจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ

พนนัแข่งขนั ใครเป็นผู้ เล่น  เล่นอะไร เลน่อย่างไรและทําไมถึงเล่น   เครือข่ายความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการ

เลน่พนนั  รวมถึงปริมาณความถ่ีในการเลน่เพ่ือดปูริมาณวงเงินพนนัแขง่เรือ   

 2. ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของการเล่นพนนัแข่งเรือในระดบัจุลภาคและ 

มหภาค  รวมถึงแนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบายจากผู้ มีสบประการณ์เลน่โดยตรง 

  

1.3 กรอบคดิในการศึกษา (Framework) 

  ในการศกึษาครัง้นี ้ใช้แนวคดิเร่ืองตลาด คือ อปุสงค์ (Demand) ของการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณีมา

เป็นปัจจัยในการกําหนดโครงสร้างของอุปทาน (Supply) ของการแข่งขันของทีมเรือ  ดังจะเห็นได้จากรูป

ความสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี ้

  อุปสงค์ (Demand)    อุปทาน (Supply) 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าภาพ 

การพนนั 

มหรสพ 

ผู้จดัการราย

แขง่ขนั 

(Promoter) 

สนามแขง่เรือ 

ทีมเรือ ฝีพาย 
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 ในการศกึษาจะแยกเป็นด้านอปุสงค์และอปุทานเช่นเดียวกบัตลาดสินค้าและบริการโดยทัว่ไป   ด้าน

อปุสงค์เร่ิมตัง้แต ่“เจ้าภาพ” สืบเน่ืองจากกระแสของการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมประเพณีอนัดี

งาม รวมทัง้กระตุ้นการท่องเท่ียว  หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึง่มีผู้บริหารท้องถ่ิน

ในหลายพืน้ท่ีกําหนดนโยบายนีใ้ห้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิการประจําปีและได้จดัทําโครงการแข่งขนัเรือยาว

ประเพณี  โดยรวมเจ้าภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 มีหน่วยงาน/องค์กรเดียวท่ีสนบัสนุน

งบประมาณจดังานทัง้หมดเพ่ือจดังานแข่งเรือในสนามแข่งนัน้ๆ     และแบบท่ี 2  มีหน่วยงาน/องค์กรหลาย

มากกวา่หนึง่ท่ีสนบัสนนุงบประมาณจดังานเพ่ือจดังานแขง่เรือในสนามแขง่นัน้ๆ          

  ในด้าน “การพนนั”  จากการศกึษาในขัน้ต้นพบว่าในการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณี   โดยท่ี “เรือ” ถือ

เป็นสญัลกัษณท่ีตวัแทนของคนในชมุชน  การท่ีเรือเรือในชมุชนจะไปแข่งขนักบัเรือนอกชมุชน  มกัจะมีการเลน่

แบบ “ตดิปลายนวม”  ผู้ เลน่พนนัจงึมีทัง้ทีมเรือและผู้ชมการแขง่ขนั  โดยจะศกึษาสถานการณ์การเลน่พนนัการ

แข่งเรือยาวประเพณี   โดยจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ ท่ีเข้ามาเล่นพนันในงานแข่งเรือยาวประเพณี  

กระบวนการทํางานของระบบการพนันแข่งเรือ  ดังนัน้จึงกําหนดให้ “การพนัน”  ถือเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ซึ่ง

กําหนดพฤติกรรมของผู้จดัการแข่งขนั  (Promoter) โดยมี 2 ปัจจยั คือ  ปัจจยัแรกจากผู้ เลน่พนนัชอบท่ีจะเลน่

พนันเรือท่ีสูสี นอกจากดูสนุก ยากต่อการคาดเดา นําไปสู่การทายผล ซึ่งทําให้ปริมาณการเล่นพนันมีเป็น

จํานวนมากด้วย  ดงันัน้ผู้จดัรายการแข่งขนัจะต้องจดัรายการแข่งเรือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ เล่น

พนนัด้วย  ปัจจยัท่ี 2 จากจากเจ้าภาพก็อยากจะจดังานท่ีมีคนมาร่วมงานแข่งเรือยาวจํานวนมากเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจจากการจบัจ่ายในบริเวณสนามแขง่เรือ เจ้าภาพมกัจงึหามหรสพตา่งๆ มาจดัร่วมกบัการแขง่เรือด้วย 

  สําหรับโครงสร้างทํางานของพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้จดัรายการแขง่ขนัเรือกบัทีมเรือ  คือ 

การโฆษณาในสนามซึง่ถือเป็นปัจจยัด้านอปุสงค์   การโฆษณาในสนามเป็นผลมาจากท่ีมีคนจํานวนมากเข้า

มาในบริเวณจดัการแข่งขนั ถือเป็นตลาดผู้บริโภคแหลง่หนึ่ง รวมถึงผู้ เลน่พนนัแข่งเรือด้วย  วิธีการดงึดดูใจ คือ 

“การโฆษณา” ในสนามจะส่งผลหลายภาคส่วน เร่ิมจาก “บริษัทเอกชน” ท่ีต้องการโฆษณาโดยตรงเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และต้องการมาสนิค้ากบัผู้ซือ้ในบริเวณจดังานแข่งเรือ   บริษัทเอกชนยงัมีรูปแบบการ

โฆษณาแฝงโดยการสนับสนุน “ทีมเรือ” โดยอนุมัติงบประมาณจํานวนหนึ่งท่ีโดยตรงให้กับทีมเรือ  โดยมี

ข้อตกลงว่าจะต้องโชว์สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัท เช่น สวมชุดทีม ป้าย
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ประชาสมัพนัธ์ฯลฯ ทีมเรือท่ีลงแข่ง  ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องประกาศช่ือเรือและผู้สนบัสนุนให้ผู้ชมขอบสนาม

ทราบด้วย  รวมถึงสถานการณ์ปัจจบุนัในแต่ละสนามจะมีถ่ายทอดดสดการแข่งขนัไปยงัผู้ชมทางบ้านถือเป็น

การโฆษณาท่ีบริษัทเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมแข่งเรืออย่างต่อเน่ือง   ทัง้ผู้บริโภคและการโฆษณาใน

บริเวณสนามแขง่ขนัจงึเป็นอปุสงค์ของการจดัแขง่เรือยาวประเพณี  เม่ือมีอปุสงค์ในการจดัแขง่เรือนําไปสูก่ารท่ี

นกัพนนัแขง่เรือก็จะได้เลน่พนนัในสนามแขง่เรือท่ีมีการจดัอยา่งตอ่เน่ืองด้วย 

  ในด้านอปุทาน (Supply) เน่ืองจากผู้จดัรายการแข่งขนัจะต้องคิดวางแผนเพ่ือจะทําให้ “สนามแข่งขนั” 

เป็นไปตามความต้องการของผู้ เลน่พนนัแข่งเรือ ดงันัน้ จึงนํามาสูก่ารศกึษาโครงสร้างพฤติกรรมของสนามแข่ง

ขนัเรือยาวประเพณี การตอบสนองความต้องการของผู้ชมการแขง่เรือ ผู้จดัการแขง่ขนัจะต้องหา “เรือ” ท่ีแขง่ขนั

แล้วสสีู สนุกสนาน  ผู้จดัการแข่งเรือจึงต้องมีความสมัพนัธ์กบั “ทีมเรือ” เพ่ือเชิญเข้ามาร่วมแข่งขนัในสนาม

ดงักล่าว  “ทีมเรือ” ประกอบไปด้วยเจ้าของเรือ  ในความเป็นเจ้าของเรือท่ีพร้อมจะลงแข่งขนัจะต้องมีอปุกรณ์ 

คือ เรือและฝีพาย  โดยทีมเรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ประการแรก “ตวัเรือ” จะมีมูลค่าเป็น

สนิค้า ซือ้ขายในระบบตลาดได้  ตวัเรือ มีราคาสงู-ต่ําขึน้อยูก่บัวสัด ุอปุกรณ์และเทคนิคการผลิต ประการท่ีสอง 

“ฝีพาย” ผู้ ท่ีมาทําหน้าท่ีขบัเคลื่อนตวัเรือด้วยแรงจากจดุเร่ิมต้น (จดุสาร์ต) ไปสูเ่ส้นชยั โดยฝีพายได้คา่จ้างเป็น

ค่าตอบแทนซึง่ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขท่ีตกลงระหว่างผู้ จ้างกบัผู้ รับจ้าง  ทีมเรือจึงต้องมีงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก

การสนบัสนนุจากสนามแข่งขนัท่ีมี “ค่าลากจงู” สําหรับนํามาเรืมมาแข่งขนั  และมีเงินรางวลัหรับเรือท่ีแข่งขนั

ชนะเลิศ  ทัง้นีโ้ครงสร้างและพฤติกรรมของทีมเรือ ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมของทีมเรือจะเป็นผลมาจากการพนนั

โดยผา่นผู้จดัรายการแขง่ขนั  นอกจากนี ้“ฝีพาย” ซึง่เป็นเสมือนปัจจยัท่ีสําคญัทีมเรือท่ีจะมีความพร้อมสามารถ

ลงแขง่ในสนามตา่งๆ ได้  รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั “ตวัเรือ” ด้วย 

 

1.4 วิธีการศกึษา 

 1. ข้อมลูเอกสารชัน้ต้นและชัน้รอง  จากบนัทึกคนท้องถ่ินและเอกสารท่ีมีการศึกษาไว้เก่ียวกับความ
เป็นมาของการแขง่เรือยาวประเพณี โดยทําการศกึษาค้นคว้าจากสถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการ หนงัสือ 
ตํารา วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  2. ข้อมลูจากภาคสนามในพืน้ท่ีศกึษา ดําเนินการโดย 
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   2.1  กําหนดพืน้ท่ีศึกษา การวางขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาในเขตลํานํา้น่านท่ีไหลผ่านจังหวัด

พิษณโุลกและพิจิตรซึง่มีการแขง่เรือประเพณีการจดัการแขง่ขนัมายาวนาน     นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีกรณีศกึษาทัง้ 

2  จงัหวดัยงัมีบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการแข่งเรือประกอบด้วย  เจ้าของเรือ ผู้จดัรายการแข่งขนั เจ้าของ 

ธุรกิจซ่อมแซมเรือ  ธุรกิจชักลาก เคล่ือนย้ายเรือ ฯลฯ  จากข้อมูลเบือ้งต้นจึงนําไปสู่การศึกษาเพ่ือประมวล

สถานการณ์การเลน่พนนัการแขง่เรือยาวประเพณีในมิตติา่งๆ ได้     

   2.1  วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเลน่พนนัแข่งเรือ

ในประเด็นการเล่นพนนัแข่งเรือ วิธีการเล่น เล่นกบัใคร เล่นอย่างไร  รูปแบบและเครือข่ายความสมัพนัธ์ทําให้

เกิดการจดัให้มีการเลน่พนนัแขง่เรือ ฯลฯ   กบักลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ประกอบด้วย ผู้จดัการทีมเรือ 3 คน, นกัพากษ์ 5 

คน,  เจ้าของกิจการซอ่มบํารุงและอู่ตอ่เรือ 2 คน,  นกัการเมืองและผู้ นําชมุชน 6 คน, เจ้าของเรือ 2 คน,  ฝีพายรับจ้าง 

3 คน และผู้ เก่ียวข้องอ่ืน  ๆโดยเฉพาะชาวบ้านผู้ เลน่พนนัแขง่เรือ  

   2.2 วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผู้ เก่ียวข้องในกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีในพืน้ท่ี
กรณีศกึษาเร่ืองการแขง่เรือมีมิติของการซ้อนทบัระหว่างการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ินมาเป็นการแข่งขนัใน
รูปแบบ “เกมส์กีฬา”  และ “มีการพนนั” เข้ามาเก่ียวข้อง  สถาวการณ์ดงักลา่วมีกระทบถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมและการเมืองในชมุชนและการเสนอแนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบายอยา่งไร 
   2.2 วิธีสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) (Non-Participant Observation)  
ในกิจกรรมแขง่ขนัเรือประเพณีในพืน้ท่ีจดัการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีในพืน้ท่ีกรณีศกึษา   
  
  3. การนําเสนอผลการศกึษา ใช้วิธีการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ข้อมลูจาก
เอกสารและข้อมลูภาคสนามท่ีรวมรวมได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุม่ การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม
และไม่มีส่วนร่วม  โดยนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ สอบทานข้อมูลด้วยวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ รวมถึงการอธิบายปัจจยัการคงอยู่และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเล่นการพนนัแข่งเรือใน
สงัคมไทยจากอดีต-ปัจจบุนั   และปัจจยัผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของการเลน่พนนัแข่งเรือ
ในระดบัจลุภาคและมหภาค    
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (Outputs) 

 การศึกษานีจ้ะทําให้ทราบถึงสถานการณ์การเล่นพนนัการแข่งเรือยาวประเพณีในอีกมิติหนึ่งเพ่ือใช้

เป็นข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาการพนนัในเชิงนโยบาย  การสะท้อนแข่งขนักีฬาพืน้บ้านท่ีสมัพนัธ์กบัธุรกิจ

การพนนั เพ่ือบอกข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ เลน่  เลน่อะไร เลน่อย่างไรและทําไมถึงเลน่   เครือข่ายความสมัพนัธ์

พฤติกรรมการเล่นพนนั  รวมถึงปริมาณความถ่ีในการเล่นเพ่ือดปูริมาณวงเงินพนนั การวิเคราะห์ถึงปัจจยัการ

คงอยู่และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเล่นพนันทายผลการแข่งเรือ  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ

การเมืองของการเล่นพนนัแข่งเรือในระดบัจุลภาคและมหภาค  รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขจากผู้ มี

สบประการณ์เลน่โดยตรงน่าจะไปสูก่ารกําหนดเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้อยา่งตรงจดุและยัง่ยืน  
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บทที่ 2 

พฤตกิรรมของตลาดพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

 

  ในบทนี ้คณะวิจยัลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูและสงัเกตได้จาก “สนามแข่งเรือยาวประเพณี” เม่ือมีการจดัแข่ง

เรือยาวประเพณีจะมีคนดมูากมายทุกครัง้  นอกจากนี ้การดูแข่งเรือยาวถือเป็นกีฬาพืน้บ้านท่ีดสูนุกต่ืนเต้น

ตลอดเวลา  และสิ่งสําคญัของการชมแข่งเรือ คือ มีผู้ เลน่พนนั ในบริเวณรอบๆ สนามแข่งเรือ   ในการศกึษาจึง

พยายามท่ีจะหาคําตอบถึง “การพนัน” มีบทบาทกําหนดพฤติกรรมต่างๆ ของคนในวงการแข่งเรือหรือไม ่

อยา่งไร    การพนนัในวงการแขง่เรือนัน้คงอยูแ่ละเปล่ียนแปลงอยา่งไร   

  เม่ือมีการจดังานแข่งเรือยาวประเพณีจะพบว่ามีหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนสนบังบประมาณ

เ พ่ือใ ห้จัดงานแข่ ง เ รือ   โดย ท่ีอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในหลายๆ  แห่ ง มีผู้ บ ริหารในองค์กร 

ได้กําหนดให้โครงการแข่งขนัเรือยาวประเพณีถือเป็นนโยบายเพ่ือการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริม

ประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้กระตุ้นการท่องเท่ียวด้วย  “บริษัทเอกชน” ท่ีต้องการโฆษณาเพ่ือประชาสมัพันธ์

ผลิตภณัฑ์และขายสินค้ากบัผู้ซือ้ในบริเวณจดังานแข่งเรือก็มีจํานวนหนึ่ง  เพราะงานแข่งเรือมีผู้คนมาอยู่ใน

เวลาสนามแข่งเรือยาวจํานวนมาก  ทําให้ผู้ผลิตสินค้าต้องการเข้ามาโฆษณาในสนามแข่งเรือถือได้สนบัสนุน

งบประมาณในการจดังานด้วย    ในบทนีจ้ะศกึษาเร่ืองปัจจยัอปุทาน (Supply) ของการจดัแขง่เรือยาวประเพณี   

เม่ือมีอปุสงค์(Demand) ในการจดัแข่งเรือนําไปสูก่ารท่ีนกัพนนัแข่งเรือก็จะได้เลน่พนนัในสนามแข่งเรือท่ีมีการ

จดัอยา่งตอ่เน่ืองด้วย 

2.1  ปัจจยัด้านอุปทาน (Supply) ของ “การพนันแข่งเรือยาวประเพณี” 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ มีประสบการณ์ตรงในการเล่นพนนัแข่งเรือกล่าวถึงในอดีตผู้ เล่นพนนัจะมี

โอกาสเลน่พนนัช่วงระยะเวลาเทศกาลแข่งเรือในชมุชน  สามารถเลน่พนนัในแตล่ะสนามท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง  

สําหรับกลุม่ผู้ เลน่พนนัทายผลการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีในอดีต การพนนัในมิตนีิเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของ

คนชนบทได้มีปฏิสมัพนัธ์กนั เกิดพดูคยุเป็นการสร้างเครือข่ายทางสงัคม การเลน่พนนัเพ่ือเป็นกิจกรรมสนัทนา

การ  เม่ือมีการพนนัจะเลน่กบัคนในชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีใช้ระยะเดินทางไม่มาก  สนามแข่งเรือมีไม่มาก  
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ซึง่แตกตา่งจากปัจจบุนั เพราะสนามมีเพิ่มมากขึน้ จํานวนเรือมีเพิ่มมากขึน้  ทีมเรือตา่งหาข้อมลูเพ่ือลงสมคัร

เข้ามาแข่งขนั  ทีมเรือจึงพยายามสนบัสนุนให้เจ้าภาพจดังานกําหนดการแข่งขนัแน่นอน โดยกําวนัและเวลา

ของแตล่ะสนามให้ชดัเจน และไมต่รงกนั เพ่ือให้เรือได้มีโอกาสแขง่ขนัได้หลายสนาม หากมีการจดัแขง่เรือในแต่

ละสนามท่ีตรงกัน ผู้ จัดการเรือจะประเมินสถานการณ์และเลือกท่ีไปลงแข่งในสนามท่ีได้ประโยชน์ เช่น  

จํานวนคา่ลากจงู  จํานวนรางวลัชนะเลศิ  เป็นต้น  

 

  2.1.1   จาํนวนรอบการแข่งขัน 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เล่นพนันได้กล่าวว่า  รูปแบบการเล่นพนันการแข่งเรือมักเปิดเผย   

ผู้ เลน่สามารถทายผลแข่งเรือได้ทกุรอบการแข่งขนั   และสถานท่ีเลน่ได้ทัว่ไปตามขอบสนามแข่งขนั  หรือหากรู้

ข้อมลูเก่ียวกบั “เรือ” ช่ืออะไร มีประวตัิแพ้ ชนะก่ีครัง้ เป็นแชมป์ท่ีสนามไหนบ้าง และ “ฝีพาย” ทีมนีมี้วินยัใน

การฝึกซ้อม มีความพร้อมมากน้อยแคไ่หน อยา่งไร  สําหรับข้อมลูท่ีปรากฎในตารางการแข่งขนัว่า “เรือ”  ประคู่

แข่งขนักนั  มีก่ีคู่การแข่งขนั ฯลฯ   ซึง่ข้อมลูทัง้หมดถือเป็นข้อเท็จจริงนําไปสูก่ารประกอบการตดัสินใจทายผล

การแขง่เรือได้     

  การเลน่พนนัเรือจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมี “การแข่งเรือยาวประเพณี”  การจดัแข่งเรือจดัท่ี “สนามแข่ง

เรือ”  ในอดีตสนามแขง่ขนัมีจํานวนไมม่าก  เน่ืองจากการจดัการแขง่ขนัตามประเพณีชมุชนและท้องถ่ินท่ีมีการ

ใช้เรือเพ่ือการคมนาคมในชีวิต  “เทศกาลการแข่งขันเรือยาวประเพณี”  รวมระยะเวลาการแข่งขันเรือยาว

ทัง้หมดประมาณ 5 เดือน1 นบัตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม-ธนัวาคมของทกุปี    

 

 

 

 

                                                            

  
1 บญุเลศิ  คงสมร, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. 
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ตาราง 1  สรุปปฎิทินการจดังานแขง่เรือยาวประเพณีตามเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษา 

ลาํดบั พืน้ที่ ระยะเวลาในการจัดงาน สนามแข่งขันที่สาํคัญของ 
แต่ละภมิูภาค 

1 ภาคกลาง: 
แขง่กนัแมนํ่า้เจ้าพระยา 

เทศกาลเข้าพรรษา นครสวรรค์, ชยันาท, สงิห์บรีุ, 
อา่งทอง, สระบรีุ, อยธุยา, 
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม 

2 ภาคเหนือ: 
แขง่กนัแมนํ่า้น่าน 

เทศกาลเข้าพรรษา พิจิตร, พิษณโุลก, น่าน 

3 ภาคใต้: 
แขง่กนัแมนํ่า้หลงัสวนและ
แมนํ่า้ตาปี  

เทศกาลเข้าพรรษา นราธิวาส, ชมุพร, นครศรีธรรมราช 

4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 
แขง่กนัแมนํ่า้โขง 

เทศกาลออกพรรษา นครพนม, มกุดาหาร, หนองคาย,
บรีุรัมย์,อบุลราชธานี   

5 ภาคตะวนัออก: 
แขง่กนัแมนํ่า้บางปะกง 

เทศกาลออกพรรษา ฉะเชิงเทรา 

 

  โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละภาคทัง้หมดจะมาร่วมแข่งขนัใหญ่ คือ สนามชิงแชมป์ประเทศไทย  จดัโดย

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลกัพร้อมด้วยหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกนัพิจารณาเร่ือง

สถานท่ีจดัแขง่ขนัชิงแชมป์ประเทศไทย 
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   ท่ีมา:  ข้อมลูจากสารคดีกบนอกกะลา เร่ือง เรือยาว…ศกัดิศ์รีแห่งสายนํา้, 2549  

ภาพท่ี 1 แสดงพืน้ท่ีการจดัแขง่ขนัเรือยาวประเพณีในประเทศไทย 

 

 ผู้ศกึษาได้สรุปลกัษณะของสนามแขง่ขนัแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ   

   1) สนามแข่งเรือตามประเพณีสําคญัของพระพทุธศาสนา  (ช่วงเดือนสิงหาคม-ธนัวาคมของ

ทุกปี)  เน่ืองจากแต่เดิมผูกพันกับวิถีชีวิต การผลิตในสงัคมเกษตรกรรม  การจัดงานเป็นช่วงท่ีนํา้หลากใน

สายนํา้หลกัในแต่ละภมูิภาคโดยจะเร่ิมจดันบัตัง้แต่เทศกาลเข้าพรรษาและเทศกาลออกพรรษา ช่วงงานบุญ

กฐิน เทศกาลเทโวโรหนะ ซึง่ทัง้หมดสมัพนัธ์กบั งานบญุในพระพทุธศาสนา เป็นต้น ทัง้นี ้ ผู้ศกึษาได้กําหนดช่ือ

วา่ “การจัดแข่งเรือตามเทศกาล”  

   2) สนามแข่งเรือท่ีจดันอกเหนือจาก ข้อ 1. (ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม) หรือท่ีเรียกว่า การ

จัดการแข่งขันในสถานท่ีท่ีมิได้มีรากฐานมาจากงานประเพณีสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดกันมา

ยาวนานกว่า 100 ปี  เป็นการจดัแข่งขนัขึน้มาเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเฉลิมฉลองตามเทศกาล เช่น  เทศกาล
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สงกรานต์ วันแม่สิบสองสิงหาคม ฯลฯ  เป็นต้น   ทัง้นี ้ ผู้ศึกษาได้กําหนดช่ือว่า “การจัดแข่งเรือนอก

เทศกาล”  

   สนามแข่งขัน  หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัให้มีการแข่งขนัเรือยาวประเพณี    แต่เดิมชุมชนมีบทบาทใน

การจดัสถานท่ีแขง่เรือ  โดยมีคณะกรรมการจากชมุชนและเจ้าอาวาส ได้ตกลงร่วมกนัในการกําหนดสนามแข่ง

ขนั  วดัต่างสนบัสนุนให้เป็นเทศกาลถือสนุกสนานร่ืนเริงประจําปี  รูปแบบการจดัในอดีตจะมีคณะกรรมการ  

กําหนดวันแข่งเรือ ประกาศให้แต่ละหมู่บ้านส่งเรือและเตรียมฝีพายมาแข่งขัน  ประเภทเรือยาวมีเพียง 

1 รายการ  ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิศาสตร์ของสนาม (ความกว้างของขนาดแม่นํา้)ท่ีจะแข่งเรือยาวเล็ก เรือยาว

กลาง หรือเรือยาวใหญ่   ในอดีตส่วนใหญ่ผูกพนักับกิจกรรมสําคญัของพุทธศาสนา  โดยกําหนดจดัเป็น

สนามแข่งเรือท่ีหน้าวดั เรือท่ีเข้าแข่งขนัมาจากเรือของชุมชนในพืน้ท่ีและบริเวณใกล้เคียงต่างมาร่วมแข่งขนั 

ประลองฝีมือกนั ฝีพายเป็นคนในชมุชน เม่ือลงแข่งขนัตา่งมีสมาชิกในครอบครัว เครือญาติมาเชียร์  สนามแข่ง

ขนัก็เป็นสนามในชมุชน  เม่ือเรือจากชมุชนไหนชนะการแข่งขนัตอ่เน่ืองเป็นท่ีรู้จกัก็ถือวา่เป็นช่ือเสียงของชมุชน 

ถือเป็นความภาคภมูิใจของทกุคนท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมแขง่เรือ   

 นบัตัง้แต่ ททท.และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมการแข่งเรือ  รูปแบบการจดังานมี

การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมีพิธีการ ขัน้ตอน กติกาการแข่งขนัท่ีพฒันาขึน้มา  พฒันาการของรูปแบบการ

แข่งขนัมีการเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  สอดคล้องกนัระหว่างกิจกรรม

งานประเพณีและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพหลกัผู้สนับสนุนงบประมาณ  

รวมถึงการกําหนดประเภทการแข่งขนัด้วย ปัจจุบนัสามารถจําแนกประเภทได้ โดยอาศยั จํานวนฝีพาย เป็น

ตวักําหนดขนาดในการแบ่งประเภทของการแข่งขนั ได้ เป็น  4 ประเภท  คือ  เรือยาวใหญ่  เรือยาวกลาง เรือ

ยาวเลก็ เรือยาวจ๋ิว เป็นต้น 
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ตาราง 2 แสดงประเภทการแข่งเรือในปัจจุบัน 

ลาํดบั ประเภท จาํนวน (ฝีพาย)   หมายเหตุ 
1 เรือยาวใหญ่ 41-55 คน ฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละ

ไมเ่กิน 65 คน 
2 เรือยาวกลาง 31-40 คน ฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละ

ไมเ่กิน 50 คน 
3 เรือยาวเลก็     ไมเ่กิน 30 คน ฝีพายสํารอง 5 คน รวมทีมละไม่

เกิน 35 คน 
4 เรือยาวจ๋ิว      3-12 คน 3 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 12 คน* 

   หมายเหตุ  * ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นกําหนดกตกิา 

      โดยมีปัจจยัเร่ืองสถานท่ี ระยะทาง เงินรางวลั และงบประมาณท่ีได้รับ 

      รวมถึงรูปแบบการบริหารจดัการท่ีสมัพนัธ์พืน้ท่ี บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ 

 

   ปัจจบุนัการจดัการแขง่ขนัรูปแบบการจดังานการแข่งเรือยาวประเพณีในปัจจบุนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก

อดีต   สืบเน่ืองจากกระแสของการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสง่เสริมประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้กระตุ้นการ

ท่องเท่ียว   หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึง่มีผู้บริหารท้องถ่ินในหลายพืน้ท่ีกําหนด

นโยบายนีใ้ห้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิการประจําปีและได้จดัทําโครงการแข่งขนัเรือยาวประเพณี  ในการเป็น

ผู้ สนับสนุนทุนนี ้ มักจะเป็นท่ีรู้กันในนาม “เจ้าภาพ”   ผู้ อนุมัติงบประมาณในการจัดงานจะเป็นผู้ กําหนด

รูปแบบการจัดงานการจัดตัง้งบประมาณรายจ่ายขึน้อยู่กับรูปประเภทการแข่งขัน ในการนี  ้ สนามแข่งขัน  

หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัให้มีการแข่งขนัเรือยาวประเพณี คณะวิจยัได้แบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  (1)  สนามเล็ก 

หมายถึง  สนามท่ีจดัการแขง่ขนั 1 ประเภท (2) สนามกลาง หมายถึง  สนามท่ีจดัการแขง่ขนัระหวา่ง 2 ประเภท 
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(3) สนามใหญ่ หมายถึง  สนามท่ีจดัการแข่งขนัทัง้ 3 ประเภทขึน้ไป2    ซึง่แต่ละสนามผู้จดัรายการแข่งขนัจะ

การเลือกวิธีจัดการแข่งขันท่ีเหมาะสม  โดยมีปัจจยัสมัพนัธ์กบัจํานวนทีมเรือ  จํานวนรอบการแข่งขนั  และ

จํานวนเวลาในการจดัการแขง่ขนั  1- 2  วนั   สําหรับวิธีจดัการแขง่ขนัเป็นท่ีนิยมมี รูปแบบ   ดงันี ้

   (1) ระบบแข่งขนัแบบพบกนัหมด เป็นการแข่งขนัท่ีผู้ เข้าแข่งขนัแต่ละคนจะต้องแข่งขนักบัผู้

แข่งขนัคนอ่ืนทุกคนเป็นจํานวนครัง้เท่ากนั ถ้าผู้ เข้าแข่งขนัแต่ละคนแข่งขนักบัผู้แข่งขนัคนอ่ืนทุกคน คนละ 1 

ครัง้  เช่น   2 ทีม = 1 คู ่

     3 ทีม = 2+1 =3 คู ่

     4 ทีม =3+2+1=6 คู ่

     5 ทีม = 4+3+2+1 = 10 คู ่

     6 ทีม = 5+4+3+2+1 = 15 คู ่

     7 ทีม = 6+5+4+3+2+1 = 21 คู ่

     8 ทีม = 7+6+5+4+3+2+1 = 28 คู ่

   (2) ระบบแข่งขันแบบจับสลากประกบคู่เข้าผังแข่งขัน เม่ือแพ้การแข่งขันจะตกรอบทันที   

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เรียกระบบนีว้่า  “น๊อคเอาท์”   มีการแบง่ 2 สาย คือ สายลา่ง กบั สายบน แข่งเปล่ียน

สายนํา้ แพ้ชนะ 2 ใน 3 เท่ียว กรณีแพ้ชนะคนละ1 เท่ียว ใช้วิธีการจบัสลากสายนํา้พายเท่ียวท่ีสามเพ่ือเอาผู้

ชนะเข้าไปเล่นในรอบถดัไป ตามผงับงัคบัท่ีวางไว้ จนถึงรอบชิงหรือ อาจใช้การจบัสลากประกบคู่ใหม่ในทุกๆ

รอบ ก็ได้   

   (3) ระบบแขง่ขนัประเภท เรือ ก และ เรือ ข.  ได้ก่อเกิดขึน้มาภายหลงัได้มีการปรับรูปแบบการ

แข่งขนัแบ่งจบัสลากเพ่ือแบ่ง เรือออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก. คือ เรือท่ีเก่งมีผลการแข่งขนัดี เป็นเรือ

                                                            

  
2เกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบของสนามแข่งขนัพิจารณาจากลกัษณะของข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  

โดยการเก็บข้อมลูจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ และสรุปแบง่ออกมา 3 รูปแบบ คือ ระดบัเลก็  ระดบักลาง และระดบัใหญ่  
และมีการใชคัา่สถิติการคํานวณรอบการแข่งขนัตามคูมื่อการจดัแข่งขนักีฬาสากล 
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แชมป์ ฝีพายแข็งแกร่ง ประเภท ข. คือ เรือท่ีกําลังพัฒนาฝีมือการแข่งขัน ยังไม่เป็นเป็นเรือแชมป์ ฝีพาย

แข็งแกร่ง ขยนั เวลามีการแขง่ขนัก็จะเดนิทางมาเข้าร่วมในสนามๆ  

   (4) ระบบเรือประเภท ก. และ ก.2   เรือในท้องถ่ิน  เน่ืองจากเป็นการนําเสนอเรือท่ีเป็นของคน

ในพืน้ท่ี หรือเจ้าของสนามเป็นการให้ความสําคัญกับคนในท้องถ่ินเพ่ือให้เกมส์การแข่งขันสนุกขึน้ คนใน

ท้องถ่ินตา่งรู้จกัและเชียร์การแข่งขนัอย่างใกล้ชิดขอบสนาม  ระบบ ก. และ ก.2  ได้พฒันามาสูร่ะบบจบัสลาก

เข้าผงั  เรือท่ีแพ้ในรอบแรก จะไปเล่นในประเภท ก 2. ชิงถ้วยเกียรติยศ  เรือท่ีชนะในรอบแรก ซึ่งจะไปเล่นใน

รอบ 2 และ 3 ของประเภท เรือ ก. 1 ชิงถ้วยพระราชทาน ภายหลงั พฒันาปรับรูปแบบมาเป็น เรือท่ีแพ้ในรอบ 8 

ลําสดุท้ายของประเภทเรือ ก.1 จะไปเลน่ประเภทเรือ ก. 2  ซึง่ทําให้เรือสสีู และ สนกุกว่า  ระบบเรือ ก. 2 ท่ีแพ้

ในรอบแรก 

   ตามท่ีกล่าวข้างต้นว่าการจัดการและสนามผู้ จัดรายการแข่งขันจะการเลือกวิธีจัดการแข่งขันท่ี

เหมาะสม  โดยมีปัจจัยสมัพันธ์กับจํานวนทีมเรือ  จํานวนรอบการแข่งขัน  และจํานวนเวลาในการจัดการ

แข่งขนั  1- 2  วนั   กรณีสนามเล็กท่ีจดัรายการแข่งขนัประเภทเดียว  ผู้จดัรายการแข่งขนัมกัจะเลือกวิธีจดัการ

แข่งขนัแบบท่ี 1 ระบบแข่งขนัแบบพบกนัหมด  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เร่ืองจํานวนทีมเรือส่วนใหญ่ผู้จดั

ออกแบบให้จํานวนทีมเรือเป็นตวัเลขคู ่คือ 8,12, 16,24,32,40,48  เม่ือได้จํานวนทีมเรือแล้ว  กําหนดการจดั

สายแข่งขนัแบบสากลแบบสายออกเป็น 4 สาย  คือ   A B C D  บางสนามไม่สามารถจดัได้ถึง 4 สาย  อาจจะ

ลดลงเหลือ 3 สาย A B C เน่ืองจากมีผลตอ่จํานวนรอบการแขง่ขนั  ถึงแม้จะมีการแข่งขนัประเภทเดียวิ สําหรับ

ระยะเวลาในการจดังาน  1 วนั 

  การคํานวณเพ่ือแสดงให้ตวัอย่างการจดัการแข่งขนัของสนามเล็ก   เม่ือประกบคู่แข่งขนัแบ่งเป็นสาย

และจดัให้แข่งแบบพบกันหมด  จะส่งผลให้ใน 1 วนัการจดังานมีรอบการแข่งขนัมีจํานวนมาก  ปล่อยเรือ

ออกมาได้อยา่งสม่ําเสมอ ไมข่าดช่วงเพ่ือให้การชมและการเชียร์ท่ีขอบสนามมีอยา่งตอ่เน่ือง   เร่ิมแข่งเรือคูแ่รก

ช่วงเวลา 08.30 น.- 15.30 น.  จํานวนทีมเรือท่ีเข้าแข่งขนั  8 ทีม  ประกอบไปด้วยทีม  A, B, C, D, E, F, G 

และ H   รอบ โดยรวมทัง้หมดประมาณ  46  รอบ  แบ่งออกเป็นช่วงเช้าประมาณ 3 ชม.    ผู้จดัการแข่งขนั

วางแผนปล่อยเรืออย่างต่อเน่ืองทกุๆ 10 นาทีแบ่งออกเป็น  รอบแรก  แบ่ง 4 สาย  จดัระบบแบบพบกนัหมด  

จะทําให้ได้จํานวน  28 รอบ   คดัเลือกทีมเรือท่ีแข่งขนัแล้วแพ้มากสดุออก  ช่วงบ่ายจัดแข่งขนัรอบท่ีสอง 
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คัดเลือกมาเหลือ 4 ทีม  แบ่งออกเป็น 2 สาย จัดระบบแพ้คัดออก  แต่แข่ง 2 ใน 3 หาผู้ ชนะ  

 จะทําให้ได้จํานวน  12  รอบ  และรอบสดุท้าย คดัเลือกมาเหลือ 2 ทีมสดุท้ายมาแข่ง รอบสาม ชิงชนะเลิศ

จดัระบบแพ้คดัออก  แตแ่ขง่ 2 ใน 3 จะทําให้ได้จํานวน  6  รอบ   (รายละเอียดตามตาราง)   

ตาราง 3 แสดงคํานวณรอบการแขง่ขนัสนามเลก็ 

 

ลาํดบั จาํนวน 
 

 การสาย
แข่งขัน  

  จาํนวนทมี
เรือ  

รายการแข่งขัน จาํนวน
รอบ

แข่งขัน 
1 1 ประเภท 

ตวัอยา่ง 
เรือยาวเลก็ 

รอบแรก   
แบง่ 4 สาย  
จดัระบบแบบ
พบกนัหมด  

 

8  ทีม 
A B C D  
E F G H 

 

A-B,   
A-C, B-C, 
A-D, B-D, C-D, 
A-E, B-E, C-E, D-E, 
A-F, B-F, C-F,  D-F, E-F, 
A-G, B-G, C-G, D-G, E-G,F-G, 
A-H, B-H, C-H, D-H, E-H, F-H, G-H 

28 

  รอบสอง  
แบง่ 2 สาย 
จดัระบบแพ้
คดัออก  แต่
แขง่ 2 ใน 3 

ทีมชนะจาก
รอบแรก 

 
 

คดัเลือก 4 ทีม  
สาย A X สาย B ( 2 ใน 3) 
สาย A X สาย D ( 2 ใน 3) 
สาย C X สาย B  ( 2 ใน 3) 
สาย D X สาย A  ( 2 ใน 3) 

 
3 
3 
3 
3 

  รอบสาม  
ชิงชนะเลศิ 
จดัระบบแพ้
คดัออก  แต่
แขง่ 2 ใน 3 

ทีมชนะจาก
รอบสอง 

 
 

ทีมแขง่รองชนะเลศิ 
ทีม a X ทีม b  ( 2 ใน 3)  
ทีมแขง่ชนะเลศิ 
ทีม c X ทีม d  ( 2 ใน 3) 

 
3 
 

3 

    รวมทัง้หมด 46 
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 ทัง้นี ้ การจดัการแข่งขนัในระดบัสนามกลางและสนามใหญ่  เป็นการจดัการแข่งขนัมากกว่า วิธีการ

รูปแบบท่ี 1  คือ  ระบบแข่งขนัแบบพบกนัหมด เพราะสามารถจดัการแข่งขนัได้มากกว่า 1 ประเภท   โดย

สามารถประยกุต์วิธีการจดัการรูปแบบท่ี 2, 3 และ 4 เข้าด้วยกนั    ขณะเดียวกนัหากสนามขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่   จํานวนรอบการแข่งขันสัมพันธ์กับจํานวนทีมเรือ สัมพันธ์กับปริมาณคนท่ีมาพร้อมกับทีมเรือ 

ข้อกําหนดของการแบง่ประเภทเรือสมัพนัธ์กบัจํานวนฝีพาย (รายละเอียดตามตารางข้างต้น)     

 

   2.1.2  วิธีการเล่นพนัน 

 ในการนี ้ เครือข่ายความสมัพนัธ์ของคนเลน่พนนัเรือสว่นมากจะเป็นคนรู้จกักนัในกลุ่มเพ่ือน  กลุม่คน

ในวงการเก่ียวข้องกับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว  วิธีการเล่นจึงมี “เจ้ามือ” และมีการใช้ระบบ “เงินสด”   

เป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้จะไม่ควกัเงินสดจ่ายเท่ียวต่อเท่ียวแต่ก็จะมีวิธีคิดบวกลบกนัเอาไว้จ่ายในช่วงพกัจากแข่ง

เรือหรือจ่ายในช่วงเสร็จการแขง่เรือในคูท่ี่พนนักนัแล้ว   นอกจากนีมี้ระบบ “เครดิต” บ้างแตไ่ม่แพร่หลาย ขึน้อยู่

กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เล่นกับเจ้ามือ  หากมีความสัมพันธ์อันดีนําไปสู่การเจรจาต่อรองเพ่ือใช้ระบบ 

“เครดติ” ในบางกรณี  ในความเข้าใจเบือ้งต้นระหว่าง “เจ้ามือ” กบั “ผู้ เลน่”    ดงัปรากฏในคําสมัภาษณ์ว่า “... 

การเล่นพนนัแทงเรือ คือ จะยกมือคว่ํามือชูสองน้ิว คือ ต่อ 2 แต่ถา้หงายมือชู 2 น้ิว คือ รอง 2…”3   ฉะนัน้ 

วิธีการ ทายผลของนกัพนนัต้องใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ ในการตดัสินใจเล่นพนนัในเวลาอนัจํากดั (ระหว่าง 120-

180 วินาที)  การสื่อสารด้วยภาษาท่าทางของนกัพนนั  ประกอบด้วย การชสูองนิว้ขึน้, ชสูองนิว้ลง, การพยกั

หน้า, จบัมือ, การโบกมือ ฯลฯ ทัง้หมดถือเป็นองค์ประกอบการเลน่พนนัเรือ  สว่นหนึ่งท่ีต้องใช้ภาษามือเพราะ

ในสนามแข่งมีเสียงดงัจากการเชียร์เรือของคนรอบๆ สนาม  ในส่วนผู้พากษ์เกมส์การแข่งขนัใช้เคร่ืองขยาย

เสียงดงั ส่งเสียงเร้าอารมณ์ผู้ชมการแข่งขนัให้จบัจ้องไปท่ีเรือสองลําในแม่นํา้กําลงัพายเรือจากจดุสตาร์ทไปสู่

เส้นชยั 

   การจดัแขง่ขนัเรือในแตล่ะสนามจะมี “สจิูบตัร”  คือ เอกสารแจ้งรายการแข่งเรือ   โดยสจิูบตัรจะมีแบบ

เต็มกบัแบบย่อ   ในการนี ้“สจิูบตัรฉบบัเต็ม”  ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการแข่งเรือนบัตัง้แต่หลกัการเหตผุลการจดั

                                                            

  3 นายประสทิธ์ิ (นามสสมติ),สมัภาษณ์, 1 กนัยนายน 2555. 
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แข่งเรือยาวประเพณี  ประกาศจากหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือประกาศเร่ือง

แต่งตัง้คณะทํางาน  กําหนดการจัดแข่งขันในแต่ละวนั ระเบียบการแข่งขันของสนามท่ีใช้กติกาและตดัสิน  

รางวลัและประเภทเรือท่ีเข้าแข่งขนั  รายช่ือเรือท่ีเข้าร่วมกนัแข่งขนั แผนผงัประกบคู่แข่งขนั  รอบท่ี 1, รอบท่ี 2 

และรอบสุดท้าย   สูจิบัตรฉบับเต็มส่วนใหญ่จะมีไว้สําหรับคณะทํางานจัดงานแข่งขันทุกส่วนและทีมเรือ  

นอกจากนีย้งัมี “สจิูบตัรฉบบัย่อ”  ซึง่จดัเตรียมไว้แจกให้ผู้ชมการแข่งขนัจะมีข้อมลูเพ่ือทําให้ทราบรายช่ือเรือท่ี

เข้าร่วมกนัแข่งขนั แผนผงัประกบคูแ่ข่งขนั  รอบท่ี 1, รอบท่ี 2 และรอบสดุท้าย เป็นต้น  ทัง้นี ้สจิูบตัรถือเป็นใบ

บอกข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจเลน่พนนัเรือได้ 
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ภาพท่ี  2  ตวัอยา่งใบแสดงข้อมลูบอก แผนผงัประกบคูแ่ขง่ขนั
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ตารางท่ี  4   ตวัอยา่งใบแสดงข้อมลูบอกรอบท่ี 1 

รอบที่ ๑ 
การแข่งขันเรือยาวประเพณี........................... 

วันที่....เดอืน.........พ.ศ................. 
คูท่ี่ ช่ือเรือ/สถานท่ี ประเภท ลอ่งท่ี ๑ ลอ่งท่ี ๒ ลอ่งท่ี ๓ สถิต ิ หมายเหต ุ
๑ เรือ A จ.พิษณโุลก 

เรือ B จ. พิจิตร 
เรือใหญ่      

   
๒ เร่ือง C ............. 

เร่ือง D ............. 
............      

   
        
 

ตารางท่ี 5 ตวัอยา่ง ใบแสดงข้อมลูบอกรอบท่ี 2  

รอบที่ ๒ 
การแข่งขันเรือยาวประเพณี........................... 

วันที่....เดอืน.........พ.ศ................. 
คูท่ี่ ช่ือเรือ/สถานท่ี ประเภท ลอ่งท่ี ๑ ลอ่งท่ี ๒ ลอ่งท่ี ๓ สถิต ิ หมายเหต ุ
๑ เรือชนะคูท่ี่ ๑ รอบท่ี ๑ 

เรือ ................... 
เรือใหญ่      

   
๒ เร่ือชนะคูท่ี่ ๒ รอบท่ี ๑ 

เร่ือง D ............. 
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ตาราง 6  ตวัอยา่งใบแสดงข้อมลูบอกรอบท่ี 3 

รอบที่ ๓ 
การแข่งขันเรือยาวประเพณี........................... 

วันที่....เดอืน.........พ.ศ................. 
คูท่ี่ ช่ือเรือ/สถานท่ี ประเภท ลอ่งท่ี ๑ ลอ่งท่ี ๒ ลอ่งท่ี ๓ สถิต ิ หมายเหต ุ
๑ เรือชนะรอบท่ี ๑ คูท่ี่ ๑ 

........................................... 
เรือชนะรอบท่ี ๒ คูท่ี่ ๒ 
........................................... 

เรือใหญ่      
   

๒ เรือชนะรอบท่ี ๑ คูท่ี่ ๑ 
........................................... 
เรือชนะรอบท่ี ๒ คูท่ี่ ๒ 
........................................... 

      
   

        
 

  วิธีการเลน่พนนัเรือท่ีอยู่ในสนามแข่งซึง่จะมีอยู่ 2 ลํา ตามกติกา  สนามแข่งเรือจะกําหนดให้ฝ่ายหนึ่ง

เป็นผา่นแดง และอีกฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายนํา้เงิน “...ธงแดง กบั ธงน้ําเงิน  แขวนหอ้ยกลางน้ํา  หรือ ใชทุ้่นลอยปัก

ธงสี สําหรบัแบ่งสายน้ํา ออกเป็น 2 ลู่แข่งขนั  คือ ร่องน้ํา แดง กบั ร่องน้ําน้ําเงิน4  เป็นระยะๆห่างกนัประมาณ 

200 เมตร   มีทุ่นปล่อยเรือ ใชเ้รือขนาดใหญ่ซ่ึงยาวกว่าเรือทีแ่ข่งขนัสําหรับเกาะเทียบทุ่น โดยใหเ้คร่ืองตกแต่ง

ปลายสดุของโขนเรือทัง้สองลําเสมอกนั จึงใหส้ญัญาณปล่อยเรือ...”  

 

 

 

                                                            

  4 สําหรบัภาคใต ้นิยมเรียกว่า สายน้ําฝ่ังซ้าย สายน้ําฝ่ังขวา 
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ท่ีมา: ข้อมลูภาพประกอบทําให้เข้าใจ “ฝ่ังร่องนํา้สีนํา้เงิน” และ “ฝ่ังร่องนํา้สีแดง” จากสารคดีกบนอกกะลา 

เร่ือง เรือยาว…ศกัดิศ์รีแห่งสายนํา้, 2549 

ภาพท่ี   

 การเล่นพนนัแข่งเรือจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือความคิดเห็นไม่ตรงกนั  คนหนึ่งคิดว่าเรือท่ีอยู่ฝ่ายแดงจะชนะ  

ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งคิดเห็นว่าฝ่ายนํา้เงินจะชนะ  จึงเร่ิมมีการพนนักนั  หากผู้ เล่นทัง้สองฝ่ายคิดว่าโอกาสชนะ

ของเรือท่ีแข่งมีเท่าๆ กนั  จะทําให้ผู้ เลน่ทัง้ 2 ตอ่รองด้วยราคาท่ีเสมอกนั  หรือ 1:1  แตถ้่าหากฝ่ายหนึ่งมีความ

มัน่ใจวา่เรือท่ีตนเองเชียร์วา่จะชนะมากกวา่อีกฝ่ายหนึง่  ราคาตอ่รองก็จะเปล่ียนแปลงไป  ฝ่ายท่ีมัน่ใจมากก็จะ

ตอ่มากขึน้เร่ือยๆ  เช่น 100:1…. 20:1,10:1, 5:4, 3:2, 5:3, 7:4, 2:1, 5:2, 3:1, 4:1, 5:1,…., 100:1 เป็นต้น 

  ในการเล่นพนนัแข่งเรือจะเร่ิมเล่นเวลาได้ใน 2 ช่วงเวลา  คือ ช่วงก่อนการแข่งขนัและระหว่างการ

แข่งขันโดยท่ีเรือเข้าคู่ ณ จุดสตาร์ท แต่เม่ือเรือออกแล้วเจ้ามือมักจะไม่รับพนัน   โดย “ผู้ เล่น” ประเมิน

สถานการณ์ท่ีขอบสนามระหว่างเรือเข้าเทียบ ณ จุดสตาร์ท โดยคู่แข่งขันมีความสูสี ยากต่อการคาดเดา

ระหว่างการแข่งขนัเรือ A  กบั B   โดยท่ีเจ้าถือหางทีม A  เจ้ามือจะเร่ิมเลน่เร่ิมตอ่ว่า “ทีม A ชนะ B เอาไหม ตอ่ 

5:1 เท่าไหร่”  ในบางเกมส์การแข่งขนัผู้ เลน่ต้องการท่ีถือหางทีม A  ผู้ เล่นจะต้องเสนออตัราตอ่รองท่ีสงูขึน้กว่า

อตัราตอ่รองท่ีเจ้ามือเสนอมาในตอนแรก  ทัง้นี ้ เจ้ามือและผู่เลน่จะส่งสญัลกัษณ์อย่างรวดเร็ว เพราะในแตล่ะ

รอบการแข่งขนัใช้ระยะประมาณ 120‐180  วินาที ขึน้อยู่กบับริบทแวดล้อม ปริมาณนํา้มาก‐น้อย สายนํา้เช่ียว 

หรือวา่สายนํา้น่ิง เป็นต้น 
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  นอกจากนี ้เจ้ามือบางคนมีผู้ช่วยรับทายผลอยูริ่มขอบสนาม โดยอาจจะยืนห่างๆ กนัแล้วใช้โทรศพัท์ใน

การสื่อสาร  เจ้ามือและผู้ เลน่จะดตูารางรายช่ือทีมเรือคูแ่ขง่ขนั ดเูวลาออกจากจดุปลอ่ยเรือ  รอบแรกจะวางเชิง

กนัก่อน  ผู้ เลน่พนนัจะใช้กล้องสอ่งไกลเพ่ือสงัเกตทีมฝีพายชดุไหน  เรือท่ีลุ้นอยู่ฝ่ังรองนํา้อะไร รอบแรกผลการ

แขง่ขนัใช้เวลาเท่าไหร่ เก็บข้อมลูไว้ประเมินไว้ในรอบตอ่ๆ ไป 

   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์การเลน่พนนัถือเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย  ผู้ เลน่พนนัจะต้องเลน่กบัคนรู้จกั หรือ

เจ้ามือผู้ รับพนนัท่ีได้รับการแนะนํากนัในวงการพนนัแข่งเรือ  การเล่นจะใช้วิธีการติดต่อโดยตรงหรือโทรศพัท์

มายงัผู้ รับแทงหรือเครือข่าย  สําหรับการแข่งเรือในแต่ละสนามแข่งอาจจะไม่ได้มีการพนนัทกุเท่ียวการแข่งขนั  

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตํารวจผู้ดแูลความเรียบร้อยในการจดังาน ในเชิงนโยบายหากมีการเลน่พนนัถือเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมายและมีหลกัฐานสามารถจบักุมได้ในข้อหาเล่นพนนั แต่ส่วนใหญ่ในงานแข่งเรือท่ีตํารวจทํางานใน

การระงบัเหตวุิวาทอนัเกิดจากการเมาสรุา การชิงทรัพย์หรืออ่ืนๆ เป็นส่วนใหญ่  หรือบางทีทะเลอะกันโดยมี

สาเหตุจากการพนัน  พอตํารวจสอบสวนผู้ ก่อเหตุก็ไม่ยอมรับว่าเล่นพนันเพราะจะโดนข้อหาหนักเพิ่มขึน้  

เน่ืองจากไมมี่หลกัฐาน เช่น โพย หรือกระดาษ เป็นต้น  โดยรวมยอมรับวา่มีการพนนัแขง่เรือจริง 

   

  2.1.3  ผู้ให้บริการพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  สําหรับเจ้ามือท่ีรับพนนัมีความเป็นปัจเจกสงู   มีทัง้เซียนพนนัและคนในวงการทีมเรือ  กลุ่ม

แรก คือ  คนในทีมเรือ  ซึง่มีหลายระดบั เช่น เจ้าของเรือ  ผู้จดัการเรือ ผู้ ฝึกฝีพาย และอ่ืนๆ เช่น ฟีพาย (ลกู

เทือก) ซึง่ไม่ทกุคนในทีมเรือแล้วแตปั่จเจก   กลุ่มที่สอง  คือ  คนที่เก่ียวข้องกับ “ตัวเรือ”  ซึง่สว่นใหญ่เป็น

เจ้าของอู่ต่อเรือ /ซ่อมบํารุงตวัเรือ ผู้ เจ้าของธุรกิจซือ้-ขายเรือและอปุกรณ์เก่ียวข้อง  กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มนัก

พนันอาชีพและนักพนันสมัครเล่น   ส่วนผู้ เล่นมีหลากหลายทกุกลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น    เน่ืองจากการแข่ง

เรือยงัคงผกูพนัอยูก่บัชมุชน เรือเป็นของชมุชน การไปชมและเชียร์ทีมเรือจากหมูบ้่านนําสูก่ารทายผลแขง่  ผู้ ท่ีมี

ความนิยมติดตามการแข่งขนัเรือยาวเป็นผลมาจากความพึงพอใจทางอารมณ์  ความรู้สึก ความเส่ียง ความ

ต่ืนเต้น ความสนกุสนานและความบนัเทิง  ทัง้หมดถือเป็นปัจจยัสําคญัให้เลน่พนนั สําหรับการเลน่พนนัแข่งเรือ

มีผลกระทบตอ่ผู้ เลน่และครอบครัว  การเลน่พนนัเรือนํามาสูปั่ญหาความขดัแย้งในครอบครัว  การเลน่พนนัเรือ

เม่ือผู้ เล่นหมดเงินไปกบัการพนนัในช่วงการแข่งขนัรอบแรกๆ นําไปสูก่ารกู้ ยืมเพ่ือทายผลคูต่อ่ๆ มา เพราะหวงั
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ว่าจะได้เงินคืนและได้กําไรจากการเล่นพนนั  ส่วนหนึ่งก่อเกิดปัญหาหนีส้ิน  การกู้ ยืมเกิดดอกเบีย้และความ

เดือดร้อนเม่ือหนีเ้ก่าก็ยงัไมไ่ด้จ่าย  หนีใ้หมก็่มาเพิ่มเตมิ   เป็นต้น 

 2.1.4 ผลตอบแทนจากการพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  ผู้ให้บริการรับพนนัแข่งเรือ “เจ้ามือ”  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ตรงและความเก่ียวข้องกบังาน

แขง่เรือมาเป็นระยะเวลาหนึง่  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลา่วถึงประสบการณ์เร่ิมต้นจากการชมและเชียร์ท่ีขอบ

สนาม มีความช่ืนชอบในเกมส์การแขง่เรือ เคยเป็นฝีพาย เคยเป็นละกทีมในการวางแผนเพ่ือชยัชนะ หรือคนใน

ครอบครัวเป็นฝีพาย ผู้ จัดการทีม ฯลฯ  ต่อมารูปแบบการพนันมีความซบัซ้อนเพิ่มมากขึน้และปริมาณเงิน

เครือข่ายมีปริมาณมาก  นบัตัง้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขนัจากการละเล่นพืน้บ้านในชมุชนเป็นกีฬา

พืน้บ้านท่ีผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัภายในท้องถ่ินและระหว่างท้องถ่ินในภมูิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ    ส่วนใหญ่เล่น

พนนัแขง่เรือมาจนเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการเลน่และรูปแบบการแขง่ขนั   ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ  

    (1)   กลุ่มสมัพนัธ์กบัทีมเรือ  ผลตอบแทนจากการให้บริการพนนั นํามาสู่การเป็นท่ีรู้จกัใน

วงการ การก่อเกิดเครือขา่ยความสมัพนัธ์นําไปสูก่ารเป็น “เจ้ามือ” รับพนนัเรือ  ผลตอบแทนของการให้บริการนี ้

สามารถสร้างรายได้ในการเลน่พนนัแขง่เรือให้เพิ่มมากขึน้  เพ่ือจะได้มีเงินหมนุเวียนไปสูก่ารพฒันาทีมเรือให้มี

ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัในชุมชนและท้องถ่ิน ต่อมาเจ้าของเรือพฒันาเครือข่ายความสมัพนัธ์เช่ือมโยงฐานเสียงท่ี

ตอบรับจากชมุชนเข้าสูก่ารลงเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นต้น  

   2.1.5  ลักษณะโครงสร้างทางการตลาดของการพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  ภาพโดยรวมของโครงสร้างทางการตลาดของการพนนัแขง่เรือยาวประเพณี ประกอบได้ด้วยผู้ให้บริการ

พนนัและผู้ เล่นพนนัท่ีมีอยู่จํานวนมาก  เป็นลกัษณะโครงสร้างตลาดท่ีแข่งขนัสมบูรณ์แบบผู้ซือ้และผู้ขายซือ้

ขายกนัได้เสรี  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์โครงสร้างตลาดของการพนนัแข่งเรือในพืน้ท่ี พบว่า ไม่มีการรับพนนั

แบบตัง้โต๊ะ (เช่นเดียวกบัการพนนัฟุตบอล)  ผู้บริการจะอาศยัการประสานกนัเป็นเครือข่ายลกัษณะของการ

บริการซึ่งสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย  ราคาท่ีผู้ซือ้และผู้ขายตกลงในแต่ละรอบสามารถ

เปล่ียนแปลงราคาเกิดขึน้ได้เสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับอรรถประโยชน์เพิ่มมากขึน้ หรือปรับลดเพิ่ม

เพ่ือแรงจงูใจให้มาเล่นพนนัเพิ่มขึน้ และเป็นกลไกการลดความเส่ียงของผู้ ให้บริการ  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์



25 
 

 
 

พบว่าผู้ ให้บริการส่วนใหญ่ไม่รับพนนัในระบบเครดิตท่ีเป็นระยะเวลาข้ามวนั  หรือแม้การแข่งขนัในช่วงท่ีเรือ

ออกเท่ียวสําคญัๆ เช่น รอบ 8 ลําสดุท้าย เจ้ามือจะให้ผู้ช่วยเดินสํารวจและบอกราคาต่อรองเบือ้งต้นไว้ก่อน  

แม้วา่ผู้ เลน่พนนับางสว่นตดัสนิใจวา่จะเลน่พนนัในรอบนี ้ แตก็่รอให้ราคาไหลไปมาก่อน หรือมีเจ้ามือคนอ่ืนจะ

เปิดราคาเท่าไร ถือเป็นการสํารวจข้อมลูประกอบการตดัสินใจ   เม่ือถึงเวลาแข่งขนัต่างใช้วิธีการเดิมการตกลง

ราคาท่ีพอใจแล้วเล่นตดัสินใจเลน่  บางสนามการให้ผู้ช่วยเดินสํารวจและบอกราคาต่อมีผลทําให้เจ้ามือและผู้

เลน่ได้ประโยชน์ เป็นเสมือนกนัชิงไหวพริบปฏิภาณกนัและกนั  เจ้ามือสามารถประมาณการผู้ เลน่ได้  ผู้ เลน่บาง

คนใช้วิธีการสงัเกตความการเปิดราคา  ถ้าให้ราคาต่อรองสงูมากไปก็ต้องหาข้อมลูเพิ่มประกอบการตดัสินใจ

เล่น  เช่น ชดุฝีพาย ตวัเรือหรืออ่ืนๆ เพิ่มเติม  ผู้ เล่นพนนัก็กลวัเจ้ามือจะ “ฮัว้” กบัทีมเรือ เพ่ือจดัการแข่งขนัไม่

โปร่งใส  เน่ืองจากผู้ เล่นพนนัมีเครือข่ายเช่ือมโยงกนั หากไม่มัน่ใจ หรือมีความเส่ียงมากๆ ผู้ เล่นก็จะตดัสินใจ  

เป็นต้น 

 

2.2 อุปสงค์ (Demand) ของการพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

 2.2.1 ผู้เล่นพนัน   

    ในแต่ละสนามแข่ง ริมตลิ่งขอบสนามการแข่งขัน  คือ  สถานท่ีพบปะของผู้ ชมการแข่งเ รือ  

 ในกลุม่ผู้ชมการแข่งขนันีจํ้านวนมาก  คือ คนในชมุชนและท้องถ่ิน  ทัง้ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั “ทีมเรือ” และไม่มี

ส่วนเก่ียวข้อง  ผู้ชมมีทุกวัยเด็กจนถึงคนชรา  นอกจากนีผู้้ ชมมาจากคนภายนอกชุมชนและท้องถ่ิน ในท่ีนี ้

อาจจะเป็นคนนอกชุมชนท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ “ทีมเรือ” และไม่มีส่วนเก่ียวข้อง  รวมถึงผู้ชมการแข่งท่ีเป็น 

 “นกัท่องเท่ียว” ภายในและต่างประเทศท่ีมุ่งตรงมาท่ีสนามแข่งขนัเพ่ือชมการแข่งเรือ พร้อมทัง้ท่องเท่ียวใน

พืน้ท่ีด้วย 

  ในการเลน่พนนัแขง่เรือ  กลุม่ผู้ เลน่พนนัซึง่ใช้สนามแขง่เรือเป็น “บอ่น” สําหรับพบปะของเครือข่ายของ

ผู้ลน่พนนัเรือ   สว่นมากจะเป็นคนรู้จกักนัในกลุม่เพ่ือน  คนในการจดักิจกรรมแข่งขนัเรือยาว  กลุม่เซียนพนนัท่ี

ตดิตามการแขง่เรือในแตล่ะสนามแขง่ขนั   ซึง่สามารถการจดัประเภทผู้ เลน่พนนัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่  ดงันี ้
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   1) กลุ่มพนันแบบสมัครเล่น     นอกจากนี ้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ เลน่พนนั

ในเป็นครัง้เป็นคราว เล่นเฉพาะสนามในหมู่บ้าน เล่นเฉพาะในช่วงเทศกาลแข่งเรือในชุมชนใกล้เคียง  จดมุ่ง

หมายเพ่ือลุ้นและเชียร์เรือจากชมุชนและท้องถ่ินของตนเอง   มกัจะเล่นในสนามใกล้บ้าน  จดุมุ่งหมายในเล่น

พนันเฉาะทีมเรือท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวข้อง  เช่น  พนันเรือท่ีมาจากชุมชนเดียวกับตนเองอาศยัอยู่ หรือคนใน

ครอบครัวเป็นฝีพาย เล่นเรือดงัท่ีประเมินว่าจะชนะเป็นแชมป์และอ่ืนๆ   กลุ่มนีถื้อเป็น “กลุ่มขาจร” ทัง้ใน

รูปแบบแบบวางเดิมพนัและต่อรอง  นอกจากนี ้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ เล่นพนนัแบบสมคัรเลน่  ทําให้

ทราบถึงเหตผุลการเลน่พนนัท่ียงัคงสมัพนัธ์กบัการช่ืนชมเรือท้องถ่ินของตนเอง  บางครัง้ไม่ได้ศกึษาข้อมลูเช่น

ในนกัพนนัแบบมืออาชีพ  แตจ่ะเลน่พนนัเพ่ือเชียร์เรือจากชมุชนและท้องถ่ินของตนเองและจํานวนเงินเลน่พนนั

ท่ีพอจ่ายได้ 

   “...เชียร์ทีมบา้นตวัเอง ...จริงๆ จดุมุ่งหมายของการแข่งเรือก็คือชือ่เสียง กบัถว้ยรางวลั การล่า

ถว้ยรางวลั ชือ่เสียงของเรือและก็ชือ่เสียงของพืน้ทีแ่ต่ละพืน้ที.่..”5  

   “...ในเร่ืองการพนนันัน้ จะเป็นการเชียร์ของคนในชมุชนภายในหมู่บา้น ภายในจงัหวดั ซ่ึงคน

เหล่านีม้าเชียร์เรือของเขาเอง โดยไม่ว่าเรือของเขาจะไปแข่งทีไ่หน เขาก็จะตามไปลุ่นไปเชียร์..” 

   2) กลุ่มพนันแบบมืออาชีพ   นบัเป็นกลุ่มผู้ชมท่ีมาเล่นพนนัแข่งเรือ  ผู้ศกึษาได้รวมกลุ่ม

เซียนพนนันีมี้ทัง้ผู้ เล่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทีมเรือโดยตรง คือ เป็นเจ้าของเรือ อปุถมัภ์ให้การสนบัสนนุ  หรือมี

ความสมัพนัธ์โดยอ้อม คือ ติดตามข้อมลูการแข่งขนัและมีบทบาทใจการเจรจาตอ่รองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

ในกิจกรรมการแขง่เรือ เช่น กําหนดให้ชนะการแขง่ขนัในบางรอบ กําหนดให้แพ้การแขง่ขนัในบางรอบ เป็นต้น    

 

 

 

                                                            

  5 ทองดี นุ่มจุ้ย, (62 ปี), ภมิูลําเนา  ต.เนินปอ อ. สามง่าม จ. พิจิตร. สมัภาษณ์. 1 กนัยายน พ.ศ. 2555. 
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 จากการสมัภาษณ์ทีมผู้จดัรายการแข่ง (Team Promoter)  เพ่ือนําข้อมลูมาแบ่งระดบันกัพนนัซึ่ง 

ใช้วิธีการประมาณจํานวนวงเงินท่ีเลน่ในแตล่ะรอบการแขง่ขนั  โดยจดักลุม่แบง่เป็น 3  กลุม่6    ดงันี ้

   กลุ่มที่ 1 นักพนันระดบัเล็ก/รายย่อย  ปริมาณวงเงินท่ีเลน่พนนั เร่ิมต้นจาก 20 บาท  จนถึง

ไม่เกิน 1,000 บาท  ต่อรอบการแข่งขนั   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กล่าวถึงกลุ่มผู้ เล่นการพนนัรายย่อยว่า     

เพราะวา่เลน่จํานวนเงินไมส่งูมาก  นบัตัง้แตห่ลกัสบิจนถึงไมพ่นับาทตอ่รอบการแขง่ขนั   พวกขาจรจะเลน่พนนั

กนัเป็นกลุม่เดียวกนั  หากแพ้ชนะก็จ่ายกนัตรงนัน้   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นกัพนนัรายยอ่ยได้เลา่วา่ 

   “...การพนนัเรือแตกต่างจากการพนนัไก่ชน พนนับอล คล้ายๆ กบัพนนัมวย เล่นกนัเยอะ  

เล่นกนัในทีโ่ล่งแจ้ง กลุ่มเป็นกลุ่มๆ ละ 5-10 คน …มนัเป็นเร่ืองของศกัด์ิ การพนนัจะเกิดข้ึนทกุครั้งทีมี่การแข่ง

เรือ เรือเข้าเส้นชัยคู่ไหนแพ้ก็จ่าย ถ้าเสมอกันก็ไม่ต้องเสีย..การติดหนี้ติดสินก็มีบ้างเป็นเร่ืองธรรมชาติ  

...ส่วนใหญ่รู้จกักนั เลยคยุๆ กนัได ้หมดตวัไม่มีจ่ายนดักนัไปสนามหนา้ก็มี..”7 

   ลกัษณะการแทงของขาจรมีทัง้การแทงแบบเดิมพนัและการแทงโดยตรง  ดงัข้อมลูจากการ

สมัภาษณ์กล่าวถึง “...ในการแข่งเรือยาวนัน้มีการพนนัเกิดข้ึน บริเวณริมตล่ิงทัง้สองฝ่ังแม่น้ํา การพนนัไม่มี

ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตวัและแน่นอน  กฎในการพนนันัน้อยู่ที่คนสองคนจะตกลงกนั เป็นการพนนัแบบ

ปากต่อปาก...การพนนัเรือถ้ามีการเสมอกนัผูเ้ล่นจะไม่จ่ายเงิน ...การจ่ายเงินก็ไม่มีตวักลางในการรับเงินส่วน

ใหญ่จะเป็นการส่งเงิน รับเงินต่อมือผูพ้นนัแต่ละคน ในการพนนัไม่มีข้อผูกมดัใดๆ เป็นการวดัใจกนัมากกว่า 

มีการโกงกนับา้งแต่ไม่มาก โกงตาสองตาก็ไม่มีใครเล่นดว้ยแลว้...การเล่นโดยตรงอย่างทีบ่อก ชาวบา้นจะเล่น

ในวงเงินประมาณ 10-1,000 บาท ของแต่ละคู่  หากเล่นอีกแบบคือไปเล่นกบัเจ้าของเรือทีอ่อกตวัว่า พนนัเรือ

                                                            

  6 เกณฑ์ในการแบง่ขนาดของผู้ เลน่พนนัพิจารณาจากลกัษณะของข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  โดย
การเก็บข้อมลูจากการสงัเกต การสมัภาษณ์   เน่ืองจากผู้ เลน่พนนัมีความเป็นปัจเจกสงู จงึใช้วิธีการประมาณจํานวนวงเงินท่ี
เลน่ในแตล่ะรอบการแข่งขนัเป็นตวัแบง่  และสรุปแบง่ออกมา 3  รูปแบบ   คือ  1) นกัพนนัระดบัเลก็/รายยอ่ย   2)กลุม่นกัพนนั 
ระดบักลาง  และ 3) กลุม่นกัพนนัระดบัใหญ่   
 

  7  ผวน ทองคํา,ภมิูลําเนาจงัหวดัพิจิตร.สมัภาษณ์. 1 กนัยายน พ.ศ. 2555. 
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นี้กับคู่แข่งนี้กันไหม ส่วนมากชาวบ้านไม่ไปเล่นด้วยหรอก เปิดราคามาแพง ก็เพราะเดิมพนัมันสูงด้วย  

ส่วนมากจะกลุ่มเจ้าของเรือกบัเจ้าของเรือ หรือเสีย่กระเป๋าหนกัเขาจะเล่นกนั...”8 

   กลุ่มท่ี 2  นักพนันระดับกลาง   เป็นนกัพนันท่ีติดตามการแข่งขนัเรือเ โดยเดินทางไปเล่น

พนันในเฉพาะสนามท่ีประเมินแล้วว่าได้ประโยชน์จากการแข่งขัน  ซึ่งกลุ่มนีอ้าจเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์ 

กับทีมเรือโดยตรงเหมือนกลุ่มเซียนเรือ  กลุ่มนีอ้าศยัการเช่ือมโยงความสมัพันธ์แบบเครือข่ายโดยมีข้อมูล

เก่ียวกับทีมเรือประกอบการตดัสินใจพนันแข่งเรือ และเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการต่อรองเกมส์การแข่งขนั

ระหว่าง “ทีมเรือ” เจ้าภาพจดังาน  และทีมผู้จัดการแข่งขนั  ซึ่งอาจจะเป็น “เจ้ามือ” รับแทงหรือเป็น “ผู้ เล่น

พนัน” หรือเป็นทัง้สอง  ในรูปแบบแบบวางเดิมพนัและต่อรอง  ปริมาณวงเงินท่ีเล่นพนันสูงระหว่าง 1,000-

9,999 บาท ตอ่รอบการแขง่ขนั    

    ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ในกลุม่นกัพนนัด้วยกนั เรียกกลุม่นีว้่า  กลุ่มผู้เล่น “ขาประจาํ”   ใน

กลุม่ผู้ เล่นประจําซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท  1) ขาประจําท่ีเป็นคนเลน่พนนัโดยมิได้เก่ียวข้องกบัการ

จดัทีมเรือ เป็นผู้ เล่นท่ีติดตามการเล่นในแต่ละสนาม  และ2) ขาประจําท่ีเล่นพนนัและเก่ียวข้องกบัการจดัทีม

เรือลงแข่งขนัในแต่ละสนาม  หรือเรียกกนัว่า “กลุ่มทีมเรือ”  อนัประกอบไปด้วยผู้จดัการเรือ ฝีพาย  รวมถึง

ผู้ตดิตาม ตามท่ีกลา่วข้างต้นแล้ววา่ในหนึง่ทีมเรือประกอบด้วยคนจํานวนมาก การก่อตวัมา “เจ้ามือ” เป็นกลุม่

คนท่ีสนใจกิจกรรมแข่งเรือมักจะเล่นพนันในพืน้และเดินทางติดตามเรือท่ีสนใจไปแข่งขันสนามอ่ืนๆ ด้วย

เช่นเดียวกบัเซียนเรือ  ความแตกตา่งระหว่างเซียนพนนั หรือ “กลุ่มขาใหญ่” กบั “กลุ่มขาประจํา” คือ ปริมาณ

เงินท่ีเลน่พนนัของกลุม่ขาประจําจะไมม่ากเท่ากบักลุม่ขาใหญ่      

  กลุ่มที่ 3 นักพนันระดับใหญ่  โดยสว่นใหญ่เก่ียวข้องใน “ทีมเรือ” เช่น เจ้าของเรือ ผู้จดัการ

เรือ หวัหน้าทีมฝีพายและอ่ืนๆ เป็นต้น  กลุม่เซียนจะติดตามการแข่งเรือในสนามตา่งๆ เป็นผู้ตดัสินใจนําเรือลง

แข่งหรือไม่  มีการประเมินศกัยภาพของทีมเรือและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทัง้ก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง และสิน้สดุการ

แข่งขนั  ทัง้ในสนามท่ีกําลงัแข่งและสนามตอ่ๆ ไป  เพ่ือให้ทีมเรือได้ประโยชน์จากการแข่งขนั  ทัง้นี ้“เซียนเรือ” 

จะมีทีมงานหรือผู้ช่วยในการรับและแทงพนนั    ปริมาณวงเงินท่ีเลน่พนนัสงูมากกว่า 10,000 บาท ตอ่รอบการ

แขง่ขนั 
                                                            

 8 ฉลอม  ชฟัูก,สมัภาษณ์, 1 กนัยายน 2555. 
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   ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร สัม ภ าษ ณ์ ใ น กลุ่ ม นั ก พนั น ด้ ว ย กั น  เ รี ย ก ก ลุ่ ม นี ้ว่ า ก ลุ่ ม ผู้ เ ล่ น  

“ขาใหญ่” หรือ พวกขาใหญ่จะเลน่พนนัในวงเงินท่ีสงู   สว่นมากเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น   โรงสี โรงเร่ือย  เจ้ามือ

หวย  เจ้าของธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบ  เจ้าของประเภทธุรกิจท่ีทํารายได้ให้กับเจ้าของกิจการในระดบัสงู   

กลุ่มขาใหญ่นีจ้ดั  “เจ้ามือ” เป็นกลุม่คนท่ีสนใจกิจกรรมแข่งเรือมกัจะเลน่พนนัในพืน้และเดินทางติดตามเรือท่ี

สนใจไปแข่งขันสนามอ่ืนๆ ด้วย  นอกจากนี  ้กลุ่มเซียนพนันเรือมักจะมีความสัมพันธ์กับทีมเรือในระดับท่ี

สามารถต่อรองหรือกําหนดเกมส์การแข่งขนัเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มเซียนพนนัได้  บางครัง้กลุ่มเซียนพนนั

อาจจะมิได้ไปดกูารแข่งขนัด้วยตนเอง  อาจจะส่งตวัแทนติดตามข้อมลูทีมเรืออย่างใกล้ชิด ต่อเน่ือง  ลกัษณะ

การเล่นพนันใช้วิธีการวางเดิมพัน วงเงินพนันนับตัง้แต่หลักแสนถึงหลักล้าน ส่งผลให้การคาดการณ์เงิน

หมนุเวียนในกลุม่นีเ้ป็นหลกัล้าน ตอ่การแขง่ขนัในหนึง่สนาม  ดงัปรากฎจากคําสมัภาษณ์วา่   

   “...บางคนนะเป็นเจ้าของร้านใหญ่โตประจําจงัหวดัพิจิตร หรือพวกเสีย่ต่างๆ หรือมาจากทีอื่น่

ก็มี  เขาจะนดักนัมาเพือ่เล่นพนนัเรือโดยเฉพาะ บางคนพนนักนัเป็นล้านก็มี บางคนถึงกบัหมดตวัก็มี … เขา

เล่นเพือ่ความสนกุสนาน มนัเป็นการพนนัของคนรวย แต่เมื่อมีการพนนัที่วางเดิมพนัในวงการพนนัสูง คนที่

พนนัจําเป็นตอ้งมัน่ใจในฝีพาย...บางครัง้เจ้าของเรือกบัคนพนนั (กลุ่มเซียนนี)้ จะมีขอ้ตกลงกนับางอย่างเช่น ผู้

พนนัเล่นเรือลํานี ้ เมือ่เรือทีพ่นนัแข่งชนะ  ผูพ้นนัก็จะแบ่งเงินใหก้บัเจ้าของเรือ จํานวนเท่าไรก็แลว้แต่จะตกลง

กนั...”9    

 2.2.2 จาํนวนผู้เล่นและปริมาณการพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  ดังนัน้เป็นการยากท่ีจะทราบขนาดตลาด หรือวงเงินท่ีเก่ียวข้องกับการพนันแข่งเรือยาวประเพณี  

ในการศกึษาครัง้นี ้คณะวิจยัได้ทําการสํารวจข้อมลูผู้ เลน่พนนั   แตล่ะสนามมกัจะ จดัเขต จดัโซนชมการแขง่ขนั

ในจดุท่ีอยู่ใกล้เส้นชยัให้กบักลุม่เซียนพนนั เพ่ือให้ได้เลน่(พนนั)ได้ลุ้นเต็มท่ี   การคํานวนผู้ เล่นพนนัผู้ศกึษาคํา

ถึงจํานวนรอบการแข่งขนั ซึ่งสมัพนัธ์กบั “สนามแข่งเรือ”  ผู้ ท่ีจดัรายการแข่งขนัและจดัปะกบคู่  ประเภทเรือ

ของการแข่งขนั ได้ เป็น  4 ประเภท  คือ  เรือยาวใหญ่  เรือยาวกลาง เรือยาวเล็ก เรือยาวจ๋ิว  จํานวนรอบการ

แขง่สมัพนัธ์กบังบประมาณท่ีเจ้าภาพสนบัสนนุการจดัแข่งเรือด้วย  โดยจํานวนรอบการแข่งขนัมากสมัพนัธ์กบั

                                                            

  9 นายเลก็ (นามสมมติ),สัมภาษณ์, 1 กนัยายน 2555.  
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คา่ใช้จ่ายในการเชิญทีมเรือจํานวนมากมาร่วมแขง่ขนัในสนามนัน้ๆ    ทัง้นี ้ผู้จดัรายการแข่งขนัจะปรึกษาหารือ

กบัเจ้าภาพในประเดน็เร่ืองงบประมาณ  รางวลั  และจํานวนเรือท่ีจะเชิญหรือรับสมคัรเข้ามาแขง่ขนั  ทัง้หมดจงึ

นํามาสูก่ารเลือกรูปแบบการแขง่ขนั  ทัง้หมดจงึนํามาสูก่ารประมาณการรอบการแขง่ขนัได้   

 การเล่นพนนัจึงขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการแข่งขนัจะกําหนดรูปแบบใด  ทีมเรือประเมิน

แล้วว่าแบบใดเหมาะสมกับการลงแข่งขัน ทีมเรือจะต่อรอง การเล่นพนันแข่งเรือแต่ละคนมีตดัสินใจเล่นมี

องค์ประกอบ คือ เป็นหลกัในการเลน่ หรือใช้ทัง้สององค์ประกอบในการตดัสนิใจร่วมกบัการวิเคราะห์สายนํา้ใน

แตล่ะสนามแข่งขนั ความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสายนํา้  ประเด็นให้ความสําคญัของ “ตวัเรือ” หรือการให้

ความสําคญัความสามารถของ “ฝีพาย หรือทัง้สองอยา่ง เป็นต้น 

  สําหรับปัจจัยที่ 1  คือ การกาํหนดรอบการแข่งเรือ ซึง่สมัพนัธ์กบัประเภทการแข่งขนั  การกําหนด

รอบการแข่งขนัท่ีสมัพนัธ์กบัจํานวนประเภทเรือท่ีจดัการแข่งขนั 4 ประเภทเรือ (ดงักลา่วข้างต้น)    ในการนี ้ผู้

ศกึษาได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  (1)  สนามเล็ก หมายถึง  สนามท่ีจดัการแข่งขนั 1 ประเภท (2) สนาม

กลาง หมายถึง  สนามท่ีจดัการแขง่ขนัระหวา่ง 2 ประเภท (3) สนามใหญ่ หมายถึง  สนามท่ีจดัการแข่งขนัทัง้ 3 

ประเภทขึน้ไป   สนามเล็กมกัจะมีปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่เอือ้อํานวยต่อการจัดการแข่งขนัในบางประเภท  

ซึง่ในบางพืน้ท่ีสนามแข่งเรือมีสภาพภมูิศาสตร์จํากดั เช่น เป็นลํานํา้ลาขา คลองชลประทาน เป็นต้น  นํามาสู่

การจัดประเภทการแข่งเรือได้ประเภทเดียว คือ เรือเล็กและเรือจ๋ิว (หรือทัง้คู่) หากสนามท่ีสามารถจัดการ

แข่งขนัประเภทเรือกลางและใหญ่ได้ส่วนใหญ่จะสมัพนัธ์กบัแม่นํา้สายหลกั (เช่นแม่นํา้ปิง แม่นํา้น่าน แม่นํา้

เจ้าพระยา แมนํ่าโขง เป็นต้น)    

  โดยสนามเล็ก กลางและใหญ่ นั่นหมายถึงสนามท่ีจัดการแข่งขันได้สมัพนัธ์กับประเภทการแข่งขัน  

การแข่งขันได้รอบแข่งเรือน้อยคนเข้าร่วมน้อย ทีมเรือไม่มาก ส่งผลให้ปริมาณผู้ เล่นมีพนันน้อยไปด้วย  

ขณะเดียวกนัหากสนามขนาดกลางและขนาดใหญ่ เม่ือจดัการแขง่ขนัได้สมัพนัธ์กบัประเภทการแข่งขนั จํานวน

รอบการแข่งขนัสมัพนัธ์กบัจํานวนทีมเรือ สมัพนัธ์กบัปริมาณคนท่ีมาพร้อมกบัทีมเรือ ข้อกําหนดของการแบ่ง

ประเภทเรือสมัพนัธ์กบัจํานวนฝีพาย ดงันี ้  
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   (1)  เรือยาวใหญ่ จํานวนฝีพาย 41-55 คน  ฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละไมเ่กิน 65 คน   

   (2)  เรือยาวกลาง จํานวนฝีพาย 31-40 คนฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละไมเ่กิน 50 คน  

   (3) เรือยาวเลก็จํานวนฝีพาย ไมเ่กิน 30 คนฝีพายสํารอง 5 คน รวมทีมละไมเ่กิน 35 คน 

เรือยาวจ๋ิว  

   (4) เรือยาวจ๋ิว จํานวนฝีพาย 3-12 คน3 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 12 คน 

  จํานวนผู้ เลน่พนนัแตล่ะสนามไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัปัจจัยที่ 2 เครือข่ายทีมเรือที่ความสัมพันธ์กับผู้

จัดรายการแข่งขัน   ถ้าผู้จดัรายการแข่งจดัจดัแล้วเป็นท่ีรู้จกัหรือมีช่ือเสียงจะมี “ทีมเรือ” ในเป็นเครือข่าย

ด้วยรับเชิญมาร่วมงานแข่งในสนามท่ีผู้จดัรายการรับงานนัน้มา  เม่ือจดัประกบคู่แข่งขนัก่อนการแข่งขนัก็จะมี

การประชาสมัพนัธ์ไปให้ผู้ เล่นพนนัทราบ  ซึง่ทําพร้อมกบัคนมาเท่ียวงานแข่งเรือ  การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูว่า

จะมีเรือท่ีเข้าแข่งขนัคู่เด่น  มีช่ือเสียง มีประวตัิชนะมาหลายสนาม ประกบคู่สสีูกนั มาแข่งกนั ผู้ เล่นพนนัก็จะ

ชวนกลุม่/เครือขา่ยมาเลน่พนนัในสนามด้วย 

 

 2.2.3 แรงจูงใจในการเล่น 

  การสมัภาษณ์เชิงลกึถึงเหตผุลในการเลน่พนนัถือเป็นปัจจยักําหนดอปุสงค์ท่ีสําคญั ซึง่สะท้อนรูปแบบ

หรือเหตผุลเบือ้งหลงัการเลน่พนนัแขง่เรือ   แรงจงูใจการเลน่แบง่ออกเป็น 3 กลุม่เช่นกนั  การวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบวา่  จดุเร่ิมต้นทําให้ทราบวา่กลุม่ผู้ เลน่พนนัเข้าสูก่ารเลน่พนนั  สว่นใหญ่

มีจดุเร่ิมต้นมากจากบริบทแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมแขง่เรือ    การชมการแขง่ขนัท่ีต้องการเพิ่มความสนกุ

ในการชมและเชียร์  การมีเพ่ือนหรือคนรู้จกัชกัชวนหรือกระตุ้นการให้เลน่พนนักนัเองในกลุม่ โดยความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดกนั การท้าดวนกนั วางเดมิพนัเพ่ือให้ชมแขง่เรือให้สนกุสนานเพิ่มยิง่ขึน้  สืบเน่ืองจากการแขง่เรือ

ผู้จดัการแขง่ขนัจะกําหนดให้ปลอ่ยเรือจากจดุสตาร์ท  เรือออกมากลางลํานํา้ และเส้นชยั ผู้พากษ์จะให้ข้อมลู

เก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของเรือ ช่ือเจ้าของเรือ บอกช่ือผู้สนบัสนนุหลกั (กรณีมีบริษัทเอกชนมอบเงิน

สนบัสนนุ) บอกสถิตกิารแพ้ชนะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  นํามาสูก่ารตดัสนิใจเลน่พนนั  และด้วยระยะเวลาการ
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แขง่แตล่ะรอบไมน่านมาก ประมาณ 120-180 วินาที   ผู้จดัรายการแขง่เรือจะปลอ่ยเรือออกมาสม่ําเสมอ 

นํามาสูก่ารกระตุ้นให้ผู้พนนัอยากเลน่พนนั  ดงัคําให้สมัภาษณ์จากนกัพนนัทา่นหนึง่กลา่ววา่ “...คนพากษ์บาง

ทีก็พดูเป็นเชิงทีเล่นทีจริง ชวนเล่นพนนั ประกาศออกไมค์ขา้งสนาม...ประมาณว่า...รอบนีไ้ดเ้งิน รอบหนา้จะได้

อีก หรือรอบนีจ่้าย เอาคืนรอบหนา้..แต่แน่นอนไม่พดูตรงๆ จะบอกว่า..กินหมูหรือกินผกั ....ชนะแลว้ไดกิ้นหมู

...รอบหนา้เอาใหม่...”10 

  สําหรับกลุ่มผู้ เล่นท่ีเก่ียวข้องกบัทีมเรือ ความมัน่ใจในฝีมือของทีมเรือว่ามีความสามารถทดัเทียมหรือ

เหนือวา่คูแ่ขง่ นําไปสูก่ารรับท้าพนนั  การต้องการหารายได้ให้กบัทีมเรือเพ่ือนํามาเป็นคา่ฝีพาย ซอ่มบํารุงและ

อปุกรณ์   กลุ่มผู้ เลน่ท่ีมิได้เก่ียวข้องกบัทีมเรือ การมีข้อมลูประกอบการตดัสินใจจึงมีแรงจงูใจในการเล่นมีเป็น

ทุนเบือ้งต้นแล้ว  ประกอบกับช่วงเทศกาลแข่งเรือ  ทีมเรือจะเดินทายแข่งขันในสนามท่ีประเมินแล้วว่าได้

ประโยชน์  เช่น  ได้ค่าลากจงูสงู  มีผีพายท่ีฝึกซ้อมาอย่างดีหากลงแข่งคาดว่าจะชนะได้และมีโอกาสได้รับเงิน

รางวลัด้วย เป็นต้น เม่ือมีต้นทนุในการจดัการเรือท่ีต้องรับผิดชอบและบริหารจดัการให้ได้ประโยชน์สงูสดุจาก

การไปแข่งเรือ  จึงนํามาสู่การเล่นพนนัเรือโดยตรง  ในวงการทีมเรือจะมีการพดูคยุ ชกัชวนการมาปะลองฝีมือ

ทีมเรือกนัเสมอ  ทัง้หมดถือเป็นแรงจงูใจให้เลน่พนนัของวงการแขง่เรือยาวประเพณี 

 2.2.4 แหล่งข้อมูลของผู้เล่น 

   สถานการณ์การพนันแข่งเรือในพืน้ท่ีสัมพันธ์กับการกําหนดนโยบายของผู้ นําท้องถ่ิน  หาก

นักการเมืองมีอิทธิพลและผลประโยชน์ในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจ  ใช้กิจกรรมการแข่งเรือเพ่ือส่งเสริม

เศรษฐกิจ  กระตุ้นการท่องเท่ียว  ก่อเกิดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการอปุโภคบริโภคในชุมชน   

บางพืน้ท่ี นักการเมืองมี “เรือ” และสนับสนุนเรือทีมเรือของตนเข้าร่วมแข่งขันในสนามต่างๆ      ก่อเกิด

ความสมัพนัธ์เชิงอุปภมัภ์เฉพาะกลุ่มจะทําให้ “คนในกลุ่ม” ได้ประโยชน์มากกว่า “คนนอกกลุ่ม”    และการ

อนมุตัิงบประมาณเพ่ืออนรัุกษ์ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ิน   การก่อเกิดเครือข่ายความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ซึง่มีปัจจยั

สนามแขง่เรือท่ีเพิ่มมากขึน้นกัพนนัจงึหวงัจะได้ถอนทนุ/เพิ่มทนุได้อยา่งตอ่เน่ือง   

                                                            

  10 นาย บ., ภมิูลําเนาจงัหวดัพิษณโุลก,สมัภาษณ์, วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556. 
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  สนามแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้    ช่องทางการหาข้อมลูการเลน่พนนัเรือเร่ิมมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  มีการ

จดัระบบข้อมลูท่ีทนัสมยั การหาข้อมลูจะใช้วีธีการพดูคยุ และมกัจะหาข้อมลูในเว็บไซต์, ก่อตัง้สมาคม/ชมรม

เรือยาวแตล่ะจงัหวดั มีการใช้ Social network เพ่ือสง่ข้อมลูให้กบักลุม่อย่างตอ่เน่ือง  “ข้อมลู”  เป็นรูปแบบท่ี

นกัพนนัระดบัเซียนประจําสนามใช้ประกอบการตดัสนิใจเลน่พนนัในสนามตา่งๆ 

  นอกจากนี ้ปัจจยัและเง่ือนไขมาจากการจดัระบบข้อมลูท่ีทนัสมยัผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ซึ่งถือเป็น

ปัจจยัหนึ่งท่ีสนับสนุนให้มีการเล่นพนนัเรือ  ข้อมูลการศึกษาพบว่าในกลุ่มของทีมเรือ เจ้าของเรือ  ช่างซ่อม

บํารุง และอ่ืนๆ  ตา่งได้พฒันาเว็บไซต์  เพ่ือเปิดช่องทางการพดูคยุ สอบถาม ติดตาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขนัในแตล่ะสนามแข่งเรือทัว่ประเทศ  เช่น  การจดัทําฐานข้อมลูสถิติเรือท่ี

ชนะการแขง่ขนัในแตล่ะสนาม  การจดัทําประวตัผิู้จดัการทีม  การจดัทําฐานข้อมลูช่างและอูซ่อ่มบํารุงเรือ  การ

จดัทําฐานข้อมลูเร่ืองอปุกรณ์สําหรับใช้ในกิจกรรมการแขง่เรือ ฯลฯ   

    นอกจากนีก้ระบวนการจัดการแข่งเรือมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์  

มีทัง้ในระดบัท้องถ่ินและถ่ายทอดทัว่ประเทศ  หน่วยงานของรัฐท่ีเข้ามาสนบัสนุน คือ ททท. ได้เข้ามาจดัการ

ถ่ายทอดสดในบางสนามเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียว  ตอ่มาส่ือท้องถ่ินในรูปแบบของเคเบิล้ทีวี

ได้เข้ามาบทบาทของส่ือประจําชุมชนในท้องถ่ิน โดยส่งเสริมการสร้างงานในท้องถ่ิน และอนุรักษ์วฒันธรรม

ประเพณีของท้องถ่ินได้ดําเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งเรือ  ปัจจบุนัมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมแข่งเรือ

ประกอบด้วย 3  แหลง่   

 1. ถ่ายทอดสดผา่นสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  2. ถ่ายทอดสดผา่นเคเบลิทีวีท้องถ่ิน 

  3. การถ่ายทอดสดผา่นเว็ปไซด์และผา่น Social network 
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  2.2.5 ขนาดของการเล่น 

   ช่วงเทศกาลแขง่เรือยาวประเพณี คือ ช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธนัวาคมของทกุปี  จะเป็น

ช่วงท่ีจดังานแข่งเรือในแต่ภมูิภาค  โดยการจดัการแข่งขนัจะมีปฏิทินบอกวนั เวลา และสถานท่ีจดังานชดัเจน 

ในกลุ่มเครือข่ายทีมเรือพดูคยุหารือเก่ียวกบัการแข่งเรืออยู่แล้ว ผู้จดัรายการจดัการแข่งขนัจะเลือกจดัในวนัท่ี

ประมาณการแล้วว่าจะมีคนมาร่วมงานจํานวนมาก  ความถ่ีในการเล่นพนนัจึงมีทกุวนัหยดุ (วนัเสาร์ อาทิตย์

และวนันกัขตฤกษ์) ประมาณร้อยละ 90 ของจํานวนการจดัแข่งเรือเรือในช่วงเทศกาล แต่ทัง้นี ้เจ้าภาพบาง

พืน้ท่ีเสนอจัดงานแข่งเรือนอกเทศกาล  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับนโยบายของเจ้าภาพท่ีจะมีนโยบายจัดงานแข่งเรือ

ดงักลา่ว  

   ในการนี ้ผู้ศึกษาใช้สมัภาษณ์จากนกัพนนัถึงความถ่ี ปริมาณเงินท่ีเล่นพนนัในแต่ละคู่ และ

ปริมาณเงินท่ีเลน่พนนัในแต่ละรอบการแข่งขนั  พบว่าการเลน่พนนัจะไม่เล่นทกุรอบการแข่งขนั  การเลือกเล่น

รอบไหนขึน้อยู่กับข้อมูลประกอบการตดัสินใจ โดยทั่วไปผู้ เล่นพนันจะเลือกไปเล่นพนันท่ีสนามแข่งขนัท่ีจัด

รายการแข่งขนัสนุก คู่แข่งขนัสสีู ยากต่อการคาดเดา มีการลุ้นระทึก ต่ืนเต้น  ผู้ เล่นพนนัอาชีพก็จะวางแผน

เดินสายไปสนามแข่งพร้อมกบัเครือข่ายผู้ เลน่พนนั   เท่ียวแรกๆ เป็นการจบัสลากมาแล้ว  ช่ือทีมเรือปรากฏอยู่

ในผงัรายการแขง่ขนั  ผู้ เลน่จะหาข้อมลู เช่น ความมีวินยัและพร้อมเพียงในการซ้อมหรือไม่ ฝีพายจากท่ีใด ใคร

เป็นผู้จดัการเรือ  ข้อมลูจากการแขง่ขนัช่วงท่ีผา่นมาแพ้ชนะทีมใดมาบ้าง เป็นต้น ทัง้นี ้ปริมาณการเลน่พนนัเรือ

จึงสมัพนัธ์กบัปฏิทินการจดัรายการแข่งขนัของ ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter) ว่าสามารถจดัได้

สนุกสนาน คู่แข่งขนัสสีู ยากต่อการคาดเดา นํามาสู่การเล่นพนนัด้วย  โดยทีมจดัรายการแข่งขนัก็เช่ือมสาย

สมัพนัธ์ไปถึง “เจ้าภาพ” ซึง่เป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณจดัการแขง่ขนั  ทําให้มี “สนามแขง่เรือ”  

 2.2.6 ประเภทการแข่งที่นิยมเล่น 

  ในการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัเรือยาวประเภทเรือจ๋ิว เรือยาวเล็ก เรือยาวกลางและเรือยาวใหญ่  

ไม่ว่าเป็นประเภทท่ีนกัพนนันิยมเลน่พนนั  ด้วยเหตผุลของปัจเจกชน   ข้อมลูการวิจยัพบกว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่าน

มามีการจดัแข่งเรือประเภทเรือจ๋ิวเพิ่มมากขึน้  วิเคราะห์ได้จากปัจจยัท่ี 1 คือ  สนามท่ีจดัการแข่งขนัมีข้อจํากดั

ในการจดังาน  บางสนามสภาพภมูิศาสตร์สามารถจดัได้เฉพาะเรือยาวจ๋ิวและเรือยาวเล็ก  ปัจจยัท่ี 2 คือ 

งบประมาณจํากดั สามารถจดัได้ประเภทเดียว   ทัง้นีเ้พราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานราชการ
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ต่างๆ ได้  โดยตัง้งบประมาณในการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือขึน้มาจะส่งผลต่อการประชาสมัพันธ์

หน่วยงานและองค์กร   หรือบางพืน้ท่ีผู้ นําท้องถ่ินนิยมจดัแข่งเรือประเภทเรือเล็กและเรือจ๋ิว  เน่ืองจากสามารถ

อนมุตังิบประมาณเพ่ือการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟปูระเพณีได้โดยใช้งบประมาณไมส่งูมากโดยไมก่ระทบตอ่นโยบายอ่ืนๆ     

โดยใช้สถานท่ีในการแข่งขนัในท้องถ่ินท่ีเป็นแม่นํา้สาขา ห้วย หนอง คลองชลประทาน อ่างเก็บนํา้ เป็นต้น   

การพฒันาเรือจ๋ิวขึน้มาจึงเป็นท่ีนิยมเพราะใช้ฝีพายน้อยค่าใช้จ่ายไม่สงูมากเกินไป การขนส่งชกัลาก เรือและ

ฝีพายทําได้ง่าย สะดวกในการบริหารจดัการ11  

 2.2.7  รายได้และการชาํระเงนิ 

  ผู้ เล่นพนันเรือจะเล่นด้วยเงินรายได้ โดยสมัพนัธ์กับกลุ่มอาชีพ   ผู้ เล่นรายใหญ่  “เซียนพนัน” หรือ 

 “ขาใหญ่”  รายได้ท่ีนํามาเลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัสงู คือเงินจากการทําธุรกิจ  ประกอบไปด้วย เจ้าของโรงสีใน

จงัหวดัพิจิตร  เจ้าของโรงเร่ือยในภาคเหนือ   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่ามีผู้ เล่นรายใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ

เต้นท์รถ (เพ่ือเป็นแหลง่ฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย)  เจ้ามือหวยเถ่ือน  เจ้าของธุรกิจปลอ่ยดเงินกู้นอกระบบ   

เจ้าของธุรกิจท่ีทํารายได้ให้กบัเจ้าของกิจการในระดบัสงูในภาคเกษตรกรรมเช่น เจ้าของรถเก่ียว รถไถมีรายได้

จากคา่จ้างเก่ียวข้าว คา่ไถนา  เจ้าของธุรกิจก่อสร้างในชมุชน  เป็นต้น ซึง่ขาใหญ่บางทีเลน่พนนัจากรายได้และ

การชําระเงินก็เล่นในกลุ่มระดบัเดียวกนั  เพราะเปิดฐานราคาเพ่ือพนนัสงู  ดงัคําสมัภาษณ์ของนกัพนนัท่าน

หนึง่กลา่ววา่ “...จริงผมก็อยากแทงเยอะๆ เรือผมดูแลและมัน่ใจดว้ยว่าทีมอืน่สูไ้ม่ได ้ พอเปิดราคาไป ...เซียนๆ 

ดว้ยกนัถา้สูก็้เล่นเดิมพนักนั  แต่เซียนคนทีม่าแทงดว้ยต่อลงอีก แพงไป...ก็เล่นไม่ได ้ เขาจะไปแทงกบัคนทีเ่ปิด

ราคาทีต่กลงพอใจกนัทัง้คู่...”  หากมีการเลน่พนนัได้เสียกนัมีทัง้จ่ายเงินสดและหากมีความสมัพนัธ์ไว้วางใจกนั

อาจให้เง่ือนไขให้เครดติในการชําระเงินพนนัได้ 

  ผู้ เล่นระดบักลาง แต่เล่นประจํา หรือ  “ขาประจํา” คือ  เจ้าของเรือ ผู้จดัการเรือ  ข้าราชการ  พ่อค้า 

แม่ค้า เกษตรกร ฯลฯ  กลุ่มขาประจํานีย้งัหมายถึงปริมาณ ความถ่ีท่ีได้เข้าไปอยู่ในสถานท่ีจดัการแข่งเรือ โดย

ปัจจยัเร่ืองความเป็นปัจเจกท่ีชอบเล่นพนนั เม่ือมีข้อมลูและติดตามการแข่งขนัเรือ การตดัสินใจเล่นพนนัใน

เฉพาะสนามท่ีประเมินแล้วว่าได้ประโยชน์จากการแข่งขัน   กลุ่มนีอ้าศัยการเช่ือมโยงความสัมพันธ์แบบ

                                                            

  11 นาย ก. (นามสมมติ) ผู้จดัการเรือยาวไกรทอง กระทิงแดง จงัหวดันครสวรรค์. สมัภาษณ์. 1 กนัยายน พ.ศ. 2555. 
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เครือขา่ยโดยมีข้อมลูเก่ียวกบัทีมเรือประกอบการตดัสนิใจพนนัแขง่เรือ  และเป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพในการตอ่รอง

เกมส์การแข่งขันระหว่าง “ทีมเรือ” เจ้าภาพจัดงาน และทีมผู้ จัดการแข่งขันได้ในบางกรณี  ข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์พบว่ามีผู้ เลน่กลุม่ประจํามีเงินมาเลน่พนนัได้จาก 2 สว่น โดยส่วนที่ 1  คือ เงนิรายได้ประจาํตาม

อาชีพ  กลุ่มข้าราชการ พนกังานเอกชน หรือกลุม่วิชาชีพเฉพาะท่ีได้เงินเดือน เงินกําไรจากการประกอบอาชีพ

ค้าขาย เงินรายได้จากการทําเกษตรกรรม ฯลฯ  ส่วนที่ 2 คือ เงนิจากกระบวนการแข่งเรือ เช่น  เงินอดุหนนุ

จากบริษัทเอกชนท่ีมอบให้ตามเง่ือนไขโฆษณาและประประชาสมัพนัธ์แฝง  เงินค่าลากจูงกรณีนําเรือมาร่วม

แข่งขนั เงินรางวลัชนะการแข่งขนั  เงินค่าจ้างในการควบคมุทีมเรือ เงินค่าจ้างอ่ืนๆ และเงินจากการเล่นพนนั 

ฯลฯ ในกลุ่มและมีเครือข่ายความสมัพนัธ์การเล่นพนนัในสนามแข่งท่ีพบเจอกนัประจํา  มีเครือข่ายโยงถึงการ

ชกัชวนการการเล่นพนนัในสนามต่อไป  หากมีการเล่นพนนัได้เสียกนัมีทัง้จ่ายเงินสดและหากมีความสมัพนัธ์

ไว้วางใจกนัอาจให้เง่ือนไขให้เครดติในการชําระเงินพนนัด้วย  

  สําหรับกลุ่มนกัพนนัรายย่อย ได้แก่ ผู้ เล่นพนนัแข่งเรือเป็นครัง้คราว  เล่นเฉพาะสนามใกล้บ้าน เล่น

เฉาะทีมเรือท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวข้องและมีข้อมลู เช่น  พนนัเรือท่ีมาจากชมุชนเดียวกบัตนเองอาศยัอยู่ หรือคน

ในครอบครัวเป็นฝีพาย เลน่เรือดงัท่ีประเมินว่าจะชนะเป็นแชมป์และอ่ืนๆ ตามรายละเอียดข้างต้น  ได้แก่ กลุ่ม

ชาวบ้านทัว่ไป แมบ้่าน เดก็ เยาวชน คนชราเป็นกลุม่ท่ีมีกําลงัหาเงินจํากดั  ด้วยปัจจยัท่ีเป็นแม่บ้านไม่ได้มีงาน

ประจําทําเพราะต้องเลีย้งลูกท่ียังเล็ก เงินท่ีนํามาเล่นมาจากผู้หารายได้หลกัแบ่งสดัส่วนมาใช้จ่ายในชีวิต

ประจําวดั  กลุม่เดก็และเยาวชนอยูใ่นวยัเรียน  เงินท่ีนํามาเลน่พนนัตา่งมารายได้ท่ีเป็นสดัสว่นรายจ่ายประจําท่ี

พ่อแม่ ผู้ ปกครองมาให้ใช้จ่ายในการเรียน กลุ่มคนชราท่ีมีรายได้จากครอบครัวลูกหลานมอบให้ไว้ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั    เน่ืองจากปริมาณการเล่นพนนัของกลุ่มขาจรซึง่เล่นพนนัด้วยวงเงินระดบัต่ํา การได้เสียพนนั

จงึจ่ายด้วยเงินสด 
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บทที่ 3 

โครงสร้างและเครือข่ายการพนันเรือยาวประเพณี: 

กรณีศกึษาจังหวัดพษิณุโลกและพจิติร 

 

  ในบทนีจ้ะศึกษาโครงสร้างและเครือข่ายการพนนัเรือยาวประเพณี   สืบเน่ืองจากจํานวน “สนามแข่ง

ขนัเรือยาวประเพณี” มีเพิ่มสงูขึน้  การก่อเกิดทีมผู้จดัการรายแข่งขนั (Promoter team)  เจ้าของเรือเอกชน   

มีการบริหารจดัการทีมโดยมี “ผู้จดัการทีม”  การก่อกิดกลุ่มฝีพายท่ีพฒันามาจากพายเฉพาะกิจมาสู่การเป็น 

“อาชีพฝีพาย”   รวมถึงการก่อเกิดกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณี     นํามาสูก่ารศกึษา

ในบทนีไ้ด้กําหนดประเด็นของการศกึษา คือ  ประการแรกศกึษาพฒันาการของงานแข่งเรือในพืน้ท่ีกรณีศกึษา

จงัหวดัพิจิตรและพิษณุโลก   ประการท่ีสองศึกษาโครงสร้างและเครือข่ายการพนนัเรือกบัการแข่งขนัเรือยาว

ประเพณี  

 

3.1  ความเป็นมาของการแข่งเรือยาวประเพณี 

  การแขง่เรือเป็นการละเลน่ของชาวบ้าน  ความสนกุสนานร่ืนเริงเป็นการละเลน่ท่ีสอดคล้องกบัวถีิชีวิต

ความเป็นอยูข่องชนบท การจดักิจกรรมต้องอาศยัทัง้ความสามคัคีและความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชมุชน

เป็นจํานวนมากท่ีจะมาเป็นฝีพายท่ีมีความชํานาญในการพายเรือ  เทศกาลการแขง่เรือถือเป็นการละเลน่ของ

ไทยท่ีมีมาแตอ่ดีตและมีความประสานสมัพนัธ์สอดคล้องกบัวถีิชีวิตของคนไทยในอดีต   

 3.1.1  การเดมิพันแข่งเรือ 

  ในอดีตท่ีผา่นมาการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี   โดยท่ี “ตวัเรือ” ถือเป็นตวัแทนของคนในชมุชน การท่ีเรือ

เรือในชุมชนจะไปแข่งขนักบัเรือนอกชุมชน  มกัจะมีการเล่นเดิมพนัแบบจบัคู่ ซึ่งถือเล่นพนนัแบบ “ติดปลาย

นวม” โดยระยะแรกมีการจบัแบบคูเ่ดมิพนั  “เงินเดมิพนั” หมายถึงเงินนกัพนนัท่ีตกลงเลน่พนนัระหวา่งทีมเรือ 2 

ฝ่าย จํานวนเงินเดิมพนัไม่มีการตอ่รอง  เม่ือเรือฝ่ายหนึ่งชนะการแข่งขนัก็จะรับเงินพนนัไป   เช่น เรือ ก. จาก
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หมู่บ้าน ก. ประกบคู่แข่งขนักบัเรือ ข. จากหมู่บ้าน ข.  โดยตัง้เงินเดิมพนักนัจํานวนหนึ่ง   เม่ือเร่ิมการแข่งขนั  

เรือ ก. และ ข. ออกจากจดุเร่ิมต้น  ทีมฝีพายพายในระยะทางท่ีกําหนด     นําพาเรือมาถึงเส้นชยัก่อน  ใช้เวลา 

80-120 วินาที   ไม่ทําผิดกติกาการแข่งขนั กรรมการตดัสินว่าชนะ  ทีมท่ีชนะก็จะได้รับเงินเดิมพนัไป   ข้อมลู

จากการสมัภาษณ์พบว่าในอดีตการวางเดิมพนัแข่งเรือจะมีการมอบเงินร้อยละ 5 ของเงินเดิมพนั บริจาคให้วดั   

ถือเป็นเงิน “คา่นํา้” เพ่ือให้ชมุชนนําไปใช้ในงานสาธารณปูโภคในวดั เช่น ซอ่มแซมวดั คา่นํา้ คา่ไฟ เป็นต้น  

  3.1.2  การพนันแข่งเรือเตม็รูปแบบ 

  การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมแข่งเรือการแข่งเรือนํามาสู่การพนนัแข่งเรือเต็มรูปแบบ   ในอดีตงานแข่ง

เรือยาวเป็นกิจกรรมเพ่ือความสนกุสนานและความสามคัคีของคนในชมุชนท่ีร่วมมือกนัเตรียมจดังานร่ืนเริงท่ีวดั  

ผู้ชายในชมุชนเตรียมฝึกซ้อมแข่งเรือซึง่เป็นช่วงว่างจากงานในภาคการผลิตเกษตรกรรม การใช้เรือในอดีตเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวนัท่ีมีการสญัจรทางนํา้   ต่อมาเร่ิมมีเปล่ียนแปลงมีปัจจยัและเง่ือนไขการใช้เรือเพ่ือ

การสญัจรทางนํา้ของคนในชุมริมนํา้ได้ลดลง  เพราะมีการคมนาคมผ่านถนนท่ีสะดวกมากขึน้  รวมถึงปัจจยั

และเง่ือนไขในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนเปลี่ยนแปลงสง่ผลให้การจดักิจกรรมการแข่งเรือมี

มิติของการซ้อนทบัระหว่างการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟูประเพณีท้องถ่ินมาเป็น “การละเล่นพืน้บ้าน” เป็นการแข่งขนัใน

รูปแบบ “เกมส์กีฬา”  และ “มีการพนนั” เข้ามาเก่ียวข้อง      โดยผู้ นําท้องถ่ินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมแข่งเรือ

เพิ่มมากขึน้   สืบเน่ืองจากกระแสของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้

กระตุ้นการท่องเท่ียว   หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีผู้บริหารท้องถ่ินในหลาย

พืน้ท่ีกําหนดจัดงานแข่งเรือท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีและได้จัดทําโครงการแข่งขันเรือยาว

ประเพณีไว้เป็นสว่นหนึง่ในนโยบายทางการเมือง  

  ปัจจุบนัสนามแข่งเรือมีจํานวนเพิ่มมากขึน้นํามาสู่การสร้างทีมเรือเพ่ือมาแข่งขนั  หน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน  ซึ่งใช้ “เรือ” เพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์องค์กร 

หน่วยงาน  สถานท่ี กระตุ้นเศรษฐกิจภายในและภายนอกชมุชน สง่เสริมการท่องเท่ียวในชมุชน หรือแม้กระทัง่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของภาคเอกชน  การมีกําหนดการแขง่ขนัท่ีวางแผนไม่ใช้ชนกนั จึงก่อเกิดการ

จัดทําปฏิทินการแข่งขันประจําปีขึน้มา   ทัง้นี  ้การจัดทําสัมพันธ์ผู้ จัดรายการแข่งเป็นผู้ รวบรวมจาก

ประสบการณ์ท่ีเคยรับจัดงานให้แต่ละสนาม  ข้อมูลได้ออกแบบข้อมูลวัน เวลา สถานท่ี ฯลฯ โดยเรียกว่า  
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“ปฎิทินการจดังานแข่งเรือยาวประเพณี” จุดมุ่งหมายของการจดัทําปฏิทินการแข่งขนัเพ่ือให้ผู้สนใจกิจกรรม

แขง่เรือได้ทราบวา่ในแตล่ะเดือนมีการแขง่ขนัวนัใดบ้าง  สนามแขง่ในจงัหวดัใด  มีเรือประเภทอะไรบ้าง เป็นต้น 

นอกจากนี ้ปัจจุบนัมีหลายเครือข่ายผู้สนใจกิจกรรมแข่งเรือได้จดัทําเว็ปไซด์ เพ่ือแจ้งข้อมลูข่าจํานวนสนาม 

รอบการแข่งขนั เรือท่ีเข้าแข่งขนั  รวมถึงจดัทําสถิติเรือแพ้ชนะ ได้แชมป์ เสียแชมป์ เพ่ือข้อมลูสําหรับผู้ติดตาม

เรือโดยเฉพาะด้วย   

ตาราง  7  ภาพรวมปฏิทินการจดังานแขง่เรือยาวประเพณี 

ลาํดบั ผู้จัดทาํ สนามแข่ง
ขันประจาํปี 

2556 

หมายเหตุ 

1. สสส.ร่วมกบัเครือขา่ย
องค์กรงดเหล้า 

200 สนาม 
 

   1) สํารวจจากสนามแขง่ขนัทัว่ประเทศ 
   2) ปี 2556 มีสนามแขง่เรือกวา่ 50 สนามได้ร่วมทํา
บนัทกึข้อตกลงเป็น MOUเพ่ือจดังานแขง่เรือปลอด
เหล้า3) ถ่ายทอดสดเพียง 6 สนาม 

2. เว็บไซด์เรือยาวไทย  
(Thai long Boat) 

171 สนาม ปฏิทินการแขง่ขนัทัว่ประเทศ 

3. บริษัท บญุรอดเทรดดิง้ 
จํากดั (มหาชน) 

86 สนาม ปฏิทินการแขง่ขนัทัว่ประเทศ 

4. สมาคมกีฬาไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์      

60 สนาม 
 

ปฏิทินการแขง่ขนัทัว่ประเทศ 

5 สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 n/a ถ่ายทอดสดเพียง 5 สนาม* 
6 สถานีโทรทศัน์ TPBS  n/a ถ่ายทอดสดเพียง 6 สนาม 

  ที่มา: ประยกุต์ข้อมลูจาก  3  แหลง่ท่ีมาจาก (1) เว็บไซด์เรือยาวไทย (Thai long Boat)  (2) บริษัท 

บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั (มหาชน)  (3)  สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชปูถมัภ์    
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 เน่ืองจากมีการแข่งขนัเรือเป็นประจําทกุปีในชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียง  โดยจดัต่อเน่ืองในช่วงเทศกาล

แข่งเรือ  เจ้าภาพและผู้ จัดรายการแข่งขนัเรือประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้ากําหนดการท่ีแน่นอน   หากพิจารณา

โดยรวมแล้วผู้ เลน่พนนัสามารถเลน่พนนัเรือได้ทกุๆ สนาม  ผู้จดัรายการแข่งขนัมกัเสนอให้ “เจ้าภาพ” กําหนด

จัดงานแข่งเรือในวันหยุดราชการ  โดยจะมีแข่งขันกันมากในวันเสาร์และอาทิตย์  รองลงมาคือวันหยุด 

นักขัตฤกษ์   การจัดงานในวันหยุดเช่นนี  ้ ส่งผลให้มีจํานวนคนมาชมงานแข่งเรือเพิ่มมากขึน้  เจ้าภาพก็

อยากจะจดังานท่ีมีคนมาร่วมงานแข่งเรือยาวจํานวนมาก เจ้าภาพมกัจะหาสถานท่ีจดัจดัแข่งเรือท่ีจะมีคนมา

เท่ียวงานแข่งเรือและได้ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย จึงมกัอนมุตัิให้จดังานท่ีหน้าวดั สถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถ่ินเช่น

บงึ หนอง คลองและตามท่ีตกลงร่วมกนัวา่สามารถจดังานแขง่ขนัเรือยาวประเพณีได้ 

  เม่ือมีสนามแข่งขนัแล้ว   ดงันัน้ กลุ่มคนท่ีต้องการเล่นพนนั   “การพนนัแข่งเรือ”  ถือเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่ง

มกัจะกําหนดพฤตกิรรมของผู้จดัการแขง่ขนั  (Promoter) โดยมี 2 ประเดน็ คือ  ปัจจยัแรกจากผู้ เลน่พนนัชอบท่ี

จะเลน่พนนัเรือใน “รอบการแข่งขัน”  ท่ีสสีู  นอกจากดสูนกุ ยากตอ่การคาดเดา นําไปสูก่ารทายผล การพนนั

จงึเกิดขึน้ ซึง่เป็นผลทําให้ปริมาณการเลน่พนนัเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมากด้วย  ดงันัน้  ผู้จดัรายการแขง่ขนัจะต้อง

จดัรายการแขง่เรือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ เลน่พนนัด้วย  และปัจจยัท่ีสอง จากจากเจ้าภาพก็อยากจะ

จดังานท่ีมีคนมาร่วมงานแข่งเรือยาวจํานวนมากเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจบัจ่ายในบริเวณสนามแข่งเรือ  

เจ้าภาพมกัจงึหามหรสพตา่งๆ มาจดัร่วมกบัการแขง่เรือด้วย     สําหรับในสว่นของกิจกรรมการแขง่เรือจะมีแบง่

หน้าท่ีให้เจ้าภาพร่วมมามีสว่นในการบริหารจดัการและกําหนดรูปแบบการจดัตามสถานการณ์ขึน้อยู่กบับริบท

ทางการเมืองในชุมชนและท้องถ่ิน  ทัง้หมด การจัดงานเพ่ือกระตุ้ นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายในบริเวณ

สนามแข่งเรือ เจ้าภาพมกัจึงหามหรสพต่างๆ มาจดัร่วมกับการแข่งเรือด้วย  ความนิยมในการชมการแข่งขนั

นํามาสู่การก่อเกิดนกัพนนัหน้าใหม่ และเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการเพิ่มจํานวนผู้ เล่นพนนั  ข้อมลูจากการ

สมัภาษณ์ผู้ เล่นจะกล่าวถึงแรงจงูใจในการเลน่ว่า “...แรกๆ ก็มีดูเรือสนกุๆ และก็ตามเรือทีช่อบไปสนามต่างๆ 

มนัจะต่อเนือ่งก็ไดไ้ปบ่อยๆ และก็เล่นพนนัไปดว้ย...” 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เล่นพนนัโดยทัว่ไปนิยมเล่นพนนัในสนามท่ีมีจํานวนรอบการแข่งขนัเยอะ  

ทีมเรือเข้าแขง่ขนัมีความสามารถสสีูกนั  นําไปสูก่ารเลน่พนนัทายผลการแขง่เรือ  แตห่ากพิจารณาเฉพาะสนาม

ท่ีนิยมนดักนัมาเล่นพนนัจริงๆ  ผู้จดัรายการแข่งขนัจะเลือกตรงกบัหยดุเสาร์ อาทิตย์ หรือวนันกัขตัฤกษ์  ด้วย
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ความนิยมในการชมการแข่งเรือยาวถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการกําหนดจํานวนผู้ เลน่พนนั  ทัง้ผู้ เล่นประจํา

และผู้ เลน่หน้าใหม่  รวมถึงปัจจยัของความนิยมเลน่พนนัขึน้อยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายปัจจยั เช่น จํานวนรอบ

การแข่งขนั   รูปแบบการประกบคู่แข่งขนั  ความทดัเทียมสสีูของทีมแข่งขนัและความโปร่งใสของการจดัการ

แขง่ขนัด้วย 

 

3.2  พัฒนาการแข่งเรือในพืน้ที่กรณีศึกษาจังหวัดพจิติรและพษิณุโลก 

   3.2.1  การก่อเกิดประเพณีแข่งเรือจังหวัดพจิติร 

   สําหรับการแข่งขนัเรือยาวประเพณีของวดัท่าหลวง เร่ิมประมาณ พ.ศ. 2450 ตัง้แต่สมยัเจ้าคณุพระ

ธรรมทสัสี-มนีุวงศ์ (เอ่ียม) ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัท่าหลวง จดัแข่งขนัติดต่อกันมาจนกระทัง่ถึงสมยัของ  

หลวงพ่อเจ้าคณุพระฑีฆทสัสี-มนีุวงศ์ (ไป๋  นาควิจิตร) ขณะนัน้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัท่าหลวงและเจ้า

คณะจังหวัดพิจิตร   ในช่วงนัน้กําหนดงานจัดงานแข่งขันเรือกําหนดตามวันทางจันทรคติคือวันขึน้  6  ค่ํา  

เดือน  11  ของทุกปี    ภายหลงันํา้ในแม่นํา้น่านลดลงการจัดการแข่งขันในช่วงเวลาดงักล่าวไม่เหมาะสม

สําหรับแขง่ขนัเรือยาว  จงึเปลี่ยนมาเป็นวนัขึน้   6  ค่ํา เดือน 10  และจดัแขง่ขนัเพียงวนัเดียว 

                    การแขง่ขนัเรือยาวของวดัท่าหลวง ประชาชนให้ความสนใจมาชมงานอย่างคบัคัง่ล้นหลามตลอด

มา เพราะวดัท่าหลวงตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเพียงวดัเดียวเท่านัน้  เจ้าคณะจงัหวดัพิจิตรเป็นเจ้าภาพ

การจดังาน  โดยมีผู้ว่าราชการจงัหวดัพิจิตร ในการจดัรางวลัการแข่งขนัเรือยาวประเพณีนัน้  ในสมยัหลวงพ่อ

เอ่ียมและต้นสมยัหลวงพอ่ไป๋นัน้ ได้มีการมอบรางวลัเป็นผ้าห่มหลวงพอ่เพชรพบัใสพ่านให้สํารับรางวลัชนะเลศิ     

และรองชนะเลิศแก่เรือยาว  ชาวเรือจะนําผ้ารางวัลนัน้พันไว้ท่ีโขนเรือโดยถือว่าเป็นสิริมงคลแก่เทือกเรือ 

(ฝีพาย) ของตน ภายหลงัคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผ้าห่มหลวงพ่อเพชรเป็นของสงู   การนําผ้าห่มของ

หลวงพ่อเพชรไปพนัท่ีโขนเรืออาจไม่เหมาะสม  จึงยกเลิกเสีย แล้วจดัทําธงท่ีมีภาพหลวงพ่อเพชรเป็นรางวลั

ชนะเลศิและรองชนะเลศิแทน  ซึง่กลายมาเป็นให้เป็นสญัลกัษณ์แก่เรือท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัทกุลํา 

  การแข่งขนัเรือยาวประเพณีของจงัหวดัพิจิตร  ณ  วดัท่าหลวง    ได้รับการพฒันาขึน้โดย ลําดบัคือ  

เพิ่มวนัแข่งขนัจากหนึ่งวนัมาเป็นสองวนั  เพราะเรือยาวประเภทตา่งๆ  ได้เข้าร่วมแข่งขนัเพิ่มขึน้ทกุปี  และเพ่ือ
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ความเป็นธรรมแก่เรือท่ีเข้าร่วมแข่งขันจึงได้จัดเพิ่มเรือยาวขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มขึน้ รวมเป็น  3   

ประเภทการแข่งขนั  คือ   1)  เรือยาวขนาดเล็ก  ฝีพายไม่เกิน  30  คน   2) เรือยาวขนาดกลางฝีพาย  ไม่เกิน 

40  คน  และ 3)  เรือยาวขนาดใหญ่ฝีพายไมเ่กิน   55  คน   

                    ในปี    พ.ศ. 2524   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

พระราชทานถ้วยรางวลัในการแข่งขนัเรือยาวประเพณีของจงัหวดัพิจิตร  ทัง้  3  ประเภท  เน่ืองด้วยถ้วยรางวลั

ท่ีพระองค์พระราชทานมานีไ้ด้สร้างความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร และ 

คณะกรรมการผู้จดังานได้สร้างความสนใจแก่ประชาชนผู้มาชมงานเป็นอย่างยิ่งเพราะเรือยาวส่งเข้าแข่งขนั

มากมายและผู้มาชมงานมีเป็นจํานวนมาก  

  ปัจจุบันสนามแข่งขันในจงัหวัดพจิติร 

 กําหนดพืน้ท่ีศกึษา การวางขอบเขตพืน้ท่ีศกึษาในเขตจงัหวดัพจิิตร  ถือเป็นจงัหวดัมีการแขง่เรือ

ประเพณีการจดัการแขง่ขนัมายาวนาน  จากลกัษณะทางภมูิศาสตร์ของจงัหวดัมีแมนํ่า้น่านและแมนํ่า้ยมไหล

ผา่น และมีสนามแขง่ขนัมากมายกระจายไปทัว่อําเภอเมือง อําเภอสามง่าม อําเภอสากเหลก็ อําเภอโพธ์ิ

ประทบัช้าง  

  สนามแข่งขนัในจงัหวดัพิจิตร ตามท่ีคณะวิจยัได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  (1)  สนามเล็ก หมายถึง  

สนามท่ีจัดการแข่งขัน 1 ประเภท (2) สนามกลาง หมายถึง  สนามท่ีจัดการแข่งขันระหว่าง 2 ประเภท  

(3) สนามใหญ่ หมายถึง  สนามท่ีจดัการแข่งขนัทัง้ 3 ประเภทขึน้ไป     ซึ่งแต่ละสนามผู้จดัรายการแข่งขนัจะ

การเลือกวิธีจัดการแข่งขันท่ีเหมาะสม  โดยมีปัจจัยสัมพันธ์กับจํานวนทีมเรือ  จํานวนรอบการแข่งขัน   

และจํานวนเวลาในการจดัการแขง่ขนั  การแขง่ขนัเรือยาวประเพณีในจงัหวดัพิจิตร ประจําปี 2556 
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ตาราง  8 แสดงสนามแขง่ขนัเรือยาวประเพณีในจงัหวดัพจิิตร ประจําปี 2556 

ลาํดบั สนามแข่งขัน ระดบัสนาม ประเภทที่แข่งขัน 
1 วดัดาน ต.ไผข่วาง อ.เมือง ระดบักลาง 7,3 
2 วดับงึตะโกน อ.เมือง ระดบัใหญ่ 12,30,55 
3 วดัท่าฬอ่ อ.เมือง ระดบัใหญ่ 12,30,55 
4 วดัหาดมลูกระบือ อ.เมือง ระดบัใหญ่ 30,40,55 
5 วดัรังนก  อ.สามง่าม    ระดบักลาง 30, 55 
6 วดัหวัดง อ.เมือง ระดบัใหญ่ 12,40, 55 
7 วดัท่าหลวง  อ.เมือง ระดบัใหญ่ 30,40,55 
8 วดักําแพงดนิ อ. สามง่าม ระดบัใหญ่ 12,30,55 
9 วดับางมลูนาก ระดบักลาง 12, 30 
10 อา่งเก็บนํา้หนองหญ้าไทร  

อ.สากเหลก็ 
ระดบักลาง 12, 30 

11 หลงัศาลพระเจ้าเสือ  
อ.โพธ์ิประทบัช้าง 

ระดบัใหญ่ 12,30,40 

12 วดับางไผ ่อ. บางมลูนาก ระดบัใหญ่ 7,12,30 

  ที่มา:  ที่มา: ประยกุต์ข้อมลูจาก  3  แหล่งท่ีมาจาก (1) เว็บไซด์เรือยาวไทย (Thai long Boat)   

(2) บริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั (มหาชน)  (3)  สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชปูถมัภ์    

 ในขณะเดียวกนัช่วงเทศกาลแขง่เรือตามปฏิทินการจดัแข่งขนั  เครือข่ายทีมเรือท่ีความสมัพนัธ์กบัผู้จดั

รายการแข่งขนัจึงนําไปสู่รับจดัแข่งในจงัหวดัพิจิตรจากการประยกุต์ข้อมลู 3 แหล่ง  ท่ีมีสนามแข่งขนัในเขต

อําเภอเมือง อําเภอบางมูลนาก  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง อําเภอสากเหล็ก และอําเภอสามง่าม  ส่วนใหญ่

กระจายอยู่ท่ีประเภทการแข่งขนัเรือยาวใหญ่ และเรือยาวกลาง   โดยเจ้าภาพสนบัสนนุงบประมาณสว่นใหญ่

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) ในภาพโดยรวมนายกองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัพิจิตรคนปัจจบุนั (พ.ศ. 2556) คือ  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ กําหนดนโยบายทําข้อตกลง  และ

ขอระดมเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดทัง้ในระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล   
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ตัง้งบประมาณจากหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการจัดงานแข่งเรือโดยนําเงินมามารวมให้ อบจ.พิจิตร  ในฐาน

เจ้าภาพหลกั  การดําเนินการดงักลา่วจงึมีผลทําให้งบประมาณจดังานแขง่เรือในจงัหวดัพิจิตรมีมากและดําเนิน

วางแผนจดังานแข่งเรือให้กบัวดั หรือสถานท่ีท่ีมีการจดังานแข่งเรือสืบเน่ืองมาแต่อดีตตามท่ีตกลงกนัในห้อง

ประชมุ  ข้อค้นพบ คือ การจดังานแข่งเรือในจงัหวดัพิจิตรมีการกระจายตวัของสนามแข่งระดบักลางและใหญ่ 

เพราะมีงบประมาณในการจัดงานได้มากกว่า 1 ประเภท  ในภาพรวมของเรือท่ีมาแข่งขันมีโอกาส   

  1) ค่าลากจูงเพิ่มขึน้  ดงัจะเห็นได้จากเรือท่ีมาแข่ง ณ วดัท่าหลวง จงัหวดัพิจิตร  เม่ือเข้าร่วมกนั

แข่งขนัในสนามอ่ืนๆ จะได้รับเงินค่าลากจูงเพิ่ม  “...พิจารณาจากที่ตัง้จงัหวดัของเรือการรับเชิญเข้าร่วมการ

แข่งขนัตามเทศกาลหากเข้าแข่งขนัทีส่นามวดับึงตะโกน, วดัท่าฬ่อ, วดัหาดมูลกระบือและวดัหวัดง ไดร้ับเพ่ิม

อีกสนามละ 10,000 บาท...” 1 การได้คา่สงูจากสนามแข่งขนัภายในจงัหวดัพิจิตร โดยระยะทางในการเดินทาง

ไปแข่งขันไม่มาก  ถือเป็นแรงจูงใจให้ทีมเรือในต่างจังหวัดและภูมิภาคอ่ืนๆ มาร่วมแข่งขันจํานวนมาก   

เม่ือแขง่ขนัสนามท่ี 1 แล้วก็รอแขง่สนามท่ี 2, 3,....จนครบตามสนามท่ีตกลงจดังานแข่งขนั นัน่หมายถึง ทีมเรือ

จ่ายค่าเงินทางจริงน้อยกว่าเงินสนบัสนุนค่าลากจูงท่ีสนามแข่งเรือมอบให้  ถือเป็นแรงจูงใจท่ีสมคัรเข้าร่วม

แขง่ขนัเรือยาวท่ีจดัโดยความร่วมมือของ อบจ.พิจิตร ในนามเจ้าภาพหลกั    

  2)  ค่าเงินรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีมเรือพบว่าการมอบเงินรางวลั

ชนะเลิศการแข่งขันในจังหวัดพิจิตรสูงท่ีสุดในการมอบเงินรางวัลในเขตภาคเหนือ  ดังจะเห็นได้ประมาณ

การเงินรางวลัจากขา่วท่ีนําเสนอผา่นเว็บไซด์ ดงันี ้

  “...จงัหวดัพิจิตรแจ้งว่า หลงัพระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคณุปรีชา” เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร 

รองเจ้าอาวาสวดัท่าหลวง พระอารามหลวง และนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร ไดเ้ป็นประธาน

ในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือเมื่อวานนี ้(15 ส.ค.2556) เพือ่ปลกุขวญัและกําลงัใจฝีพายเรือยาวก่อนนําเรือลง

พายในแม่น้ําน่าน เพือ่หวงัชิงชยัชิงเงินรางวลัรวมกว่า 2 ลา้นบาท และชิงถว้ยพระราชทานของพระบาทสมเด็จ

                                                            

  1 บญัชา คารวะ, เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลโพธ์ิประทบัช้าง อ. โพธ์ิประทบัช้าง จ. พิจิตร, สมัภาษณ์, 6 เมษายน 2556. 
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พระเจ้าอยู่หวั และชิงถ้วยแชมป์เรือยาวแห่งประเทศไทยแล้ว ทําให้ทกุวนัทีต่ัง้อยู่ริมแม่น้ําและมีเรือยาวรวมๆ 

กนัแลว้กว่า 60 ลําต่างตืน่ตวัในการฟิตซ้อมทีจ่ะลงแข่งขนัอย่างเต็มที.่..”2 

ตาราง 9  ประมาณการจํานวนสนามแขง่ขนัเรือยาวในจงัหวดัพจิิตร พ.ศ. 2556 

ลาํดบั ประเภทสนาม จาํนวน (สนาม) พจิติร 
(ครัง้)*วันจัดงาน 

1 สนามใหญ่ 8  8*2=16 วนั 

2 สนามกลาง 4  4*2= 8 วนั 

3 สนามเลก็ 0  0 

 รวมทัง้หมด 12  24 วนั 

   

3.2.2  การก่อเกิดประเพณีแข่งเรือจังหวัดพษิณุโลก 

  ความเป็นมาของการแข่งเรือประเพณีของจงัหวดัพิษณโุลก  ชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่บริเวณริมนํา้น่านจะ

พร้อมใจกันตกแต่งเรือยาวของชุมชน  เรือยาวท่ีได้เลือกมาตกแต่งนีเ้รียกว่า  “เรือทรง”  จากนัน้ได้มีการนัด

หมายกบัหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านท่าโรง บางทราย บ้านแสงดาว บ้านวดัพริก บ้านใหม่ บ้านปากพิง บ้าน

เสาหิน บ้านวดัตาล บ้านกระบงั บ้านวดัโบสถ์ ฯลฯ  ในชมุชนท่ีมีเรือประจําบ้านจํานวน 200-300 ลํา  โดยจะ

ช่วยกนัจดัขบวนเรือร่วมกนัถวายผ้ากฐิน  เม่ือถวายเสร็จในช่วงบ่ายก็พากนัล่องกลบัไปยงัชุมชน  ในระหว่าง

ทางจะมีการประลองกําลงัฝีพายกนับ้าง  มีการละเล่นร้องรําทําเพลงเพ่ือสนกุสนานถือเป็นเอกลกัษณ์ประจํา

ท้องถ่ินพิษณโุลก3 

  ช่วงปี พ.ศ. 2497-2498  เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหาร  โดยพระพิษณุบุราจารย์ 

 (แพ พากุโล)  ซึ่งดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสในสมัยนัน้ได้เข้ามาส่งเสริมการจัดแข่งขันท่ีหน้าวัด  จนกระทั่ง

ประมาณปี พ.ศ. 2500   เทศบาลเมืองพิษณโุลกนําโดยนายอรุณ ภกัดิ์ประไพและนายเสรี ปญุญฤทธ์ิ  ได้เข้า
                                                            

  2 ผู้จดัการออนไลน์ (2556).งานแข่งเรือยาวพิจิตรเร่ิมเปิดฉากสนามแรกวนันี ้ก่อนชิงถ้วยพระราชทานตอ่. สืบค้นเม่ือ 26 ธนัวาคม 
2556 จาก, http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000102007&Html=1&TabID=1& 

  3 เทศบาลนครพิษณโุลก. การแข่งขนัเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จงัหวดัพิษณโุลก ประจําปี 2547 วนัท่ี 
18-19 กนัยายน 2547 .พิษณโุลก : เทศบาลนครพิษณโุลก, 2547. 
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มาร่วมส่งเสริมการจดังานแข่งขนัอย่างเป็นทางการเพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีอนัดีงามและการท่องเท่ียว

เมืองพิษณุโลก  ส่งผลให้เทศบาลเมืองพิษณุโลกได้เป็นเจ้าภาพหลกัในการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว

ประเพณี ณ สนามแขง่ขนัวดัวดัพระศรีรัตนมหาธาตมุหาวิหารตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั4 

  จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2521  การจดังานประเพณีแขง่เรือได้มอบรางวลัแตที่มเรือท่ีชนะการแขง่ขนัจะได้รับ

เงินรางวลัและถ้วยพระราชทานจากพระบรมวงศานวุงศ์ คือ ถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามบรมราชกมุารี, สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้าจฬุา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ท่ีได้พระราชทานถ้วยรางวลัให้กบัทีมเรือท่ีชนะเลศิการแขง่ขนั 3 ประเภท คือ 

เรือยาวใหญ่  เรือยาวกลางและเรือยาวเลก็5   ตอ่มาได้มีการเพิ่มถ้วยรางวลัอีกหลายรายการทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการ

ประชมุคณะทํางานในแตล่ะปี โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน เทศบาลนครพษิณโุลกเป็นเจ้าภาพหลกั

สนบัสนนุงบประมาณในการจดังานนบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  

ตาราง 10  แสดงสนามแขง่ขนัเรือยาวในจงัหวดัพษิณโุลก พ.ศ. 2556 

ลาํดบั สนามแข่งขัน ระดบัสนาม ประเภทเรือที่แข่งขัน 
1 สนามหนองระหาร ต.พรหมพิราม อ. พรหมพิราม ระดบั กลาง 7, 12 
2 สนามบงึลบั เทศบาลตําบลพนัเสา อ. บางระกํา  ระดบัเลก็ 7 
3 สนามบงึระมาน  เทศบาลบางระกํา(เจ้าภาพ)  

อ. บางระกํา 
ระดบัใหญ่ 
 

7,12.30 

4 สนามวดัทา่งาม อ.วดัโบสถ์ อบต.ท่างาม (เจ้าภาพ) ระดบัเลก็ 12 
5 สนาม อบต. ท้อแท้ (เจ้าภาพ) อ. วดัโบสถ์ ระดบัเลก็ 12 
6 สนามวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุอ.เมือง 

เทศบาลนครพิษณโุลก (เจ้าภาพ) 
ระดบัใหญ่ 
 

12,30,40,55 

7 สนามวดับางสะพาน อบต. วงัทอง(เจ้าภาพ)อ. วงัทอง ระดบักลาง 12, 30 

                                                            

  4 แหลง่เดิม. 
  5เรือยาวใหญ่ (จํานวนฝีพาย ตัง้แต ่ 41 - 55 คน)  เรือยาวกลาง ฝีพาย ตัง้แต ่  31 - 40 คน เรือยาวเลก็  ฝีพาย ไมเ่กิน  

30     
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ลาํดบั สนามแข่งขัน ระดบัสนาม ประเภทเรือที่แข่งขัน 
8 สนามหน้าวดัวงัเป็ด อ.บางระกํา  เทศบาลตําบลบาง

ระกําเมืองใหม ่(เจ้าภาพ) 
ระดบักลาง 
 

12, 30 

9 สนามวดัห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม  ระดบักลาง 7, 12 
10 สนามวดัเหลา่ขวญั อ. วดัโบสถ์ ระดบัเลก็ 12 
11 สนามบงึหนองกล่ํา เทศบาลบางระกํา (เจ้าภาพ)  

อ. บางระกํา 
ระดบักลาง 
 

7, 12 

12 สนามวดัทา่งาม อ. วดัโบสถ์ เทศบาลวดัโบสถ์ 
(เจ้าภาพ) 

ระดบัเลก็ 
 

12 

13 วดัโคกสลดุ อ.บางกระทุ่ม ระดบัเลก็ 30 
14 วดัท่าตะเคียน อ.จอมทอง  อบต.จอมทอง (เจ้าภาพ) ระดบัใหญ่ 7,12,30 
15 สนามคลองตะโม ่อ. บางระกํา 

เทศบาลบางระกําเมืองใหม ่(เจ้าภาพ) 
ระดบักลาง 
 

7, 12 

16 คลองชลประทานบ้านไผข่อนํา้-ไผข่อดอน  
อบต.มะตมู (เจ้าภาพ) 

ระดบักลาง 
 

12,30 

17 สนามวดับ้านน้อยท่าทอง อ.พรหมพิราม  
 อบต. ศรีภิรมณ์ (เจ้าภาพ) 

ระดบักลาง 
 

7, 12 

18 ลํานํา้หน้าวดัราษฎร์ศรัทธาราม ต.เนินกุ่ม อ.บาง
กระทุ่ม  อบจ. พิษณโุลก (เจ้าภาพ) 

ระดบัเลก็ 
 

7 

 ที่มา: ประยกุต์ข้อมลูจาก  3  แหลง่ท่ีมาจาก (1) เว็บไซด์เรือยาวไทย (Thai long Boat)  (2) บริษัท 

บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั (มหาชน)  (3)  สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชปูถมัภ์    

 ในขณะเดียวกนัช่วงเทศกาลแขง่เรือตามปฏิทินการจดัแข่งขนั  เครือข่ายทีมเรือท่ีความสมัพนัธ์กบัผู้จดั

รายการแขง่ขนัจงึนําไปสูรั่บจดัแขง่ในจงัหวดัพิษณโุลกจากการประยกุต์ข้อมลู 3 แหลง่  ท่ีมีสนามแข่งขนัในเขต

อําเภอเมือง อําเภอบางกระทุ่ม  อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอวดัโบสถ์ อําเภอจอมทอง อําเภอ

วงัทอง  ส่วนใหญ่กระจายอยู่ท่ีประเภทการแข่งขนัเรือยาวจ๋ิวเล็ก ขนาดฝีพายจํานวน 3  คน, เรือยาวจ๋ิวกลาง 

ขนาดฝีพาย 5‐7  คน และเรือยาวจ๋ิวใหญ่ ขนาดฝีพาย 12  คน    เจ้าภาพสนบัสนนุงบประมาณสว่นใหญ่เป็น

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัองค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) สําหรับเงินคา่ลากจงูนัน้  ค้นพบวา่ผู้บริหาร
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ท้องถ่ินส่วนใหญ่มอบโดยตรงกบัหวัหน้าชุมชนและหมู่บ้านในการดําเนินการจดัหาทีมมาร่วมแข่งขนั  สําหรับ

เงินรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัไม่มาก เพราะงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรมาจากหน่วยงานมีจํากัดและจะต้อง

จดัสรรไปใช้ในสว่นอ่ืนๆ เพ่ือให้การดําเนินงานจดัแขง่เรือสําเร็จตามเป้าหมาย 

ตาราง 11 แสดงประมาณการจํานวนสนามแขง่ขนัเรือยาวในจงัหวดัพษิณโุลกในปี พ.ศ. 2556 

ลาํดบั ประเภทสนาม จาํนวน ประมาณการจัดงาน 
สนาม*วัน 

1 สนามใหญ่ 3  3*2=6 วนั 

2 สนามกลาง 8  8*2=16วนั 

3 สนามเลก็ 7  7*1=7 วนั 

 รวมทัง้หมด 18  29 วัน 

 

3.3  โครงสร้างตลาดแข่งเรือยาวประเพณี 

  3.3.1  สนามแข่งเรือ 

    ตามท่ีกล่าวในบทท่ี 2 ข้างต้นว่า การเล่นพนนัเรือจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมี “การแข่งเรือยาวประเพณี”  

การจดัแข่งเรือจดัท่ี “สนามแข่งเรือ”   ในการจดัการแข่งขนัในแต่ละสนามจะกระบวนการดําเนินงานจะมี 

“เจ้าภาพ”  และมี “งบประมาณจัดงาน”  หากเจ้าภาพมีงบประมาณมาก สามารถจดัแข่งได้หลายประเภท 

จํานวนรอบการแข่งขนัมาก  ในการเป็นผู้สนบัสนนุทนุนี ้ มกัจะเป็นท่ีรู้กนัในนามของ (1) “เจ้าภาพหลัก” และ 

(2) “เจ้าภาพร่วม”   นอกนี ้ปัจจยัการสนบัสนนุจากภาคเอกชนนีถื้อเป็นปัจจยัด้านอปุสงค์ของตลาดแข่งเรือ

ยาวประเพณีซึง่ทํางานร่วมกนักบัการโฆษณาผา่นบทบาท (3) “ส่ือ” ทัง้ของรัฐและเอกชน    

   ในการนี ้จึงนํามาสู่การศึกษาบทบาทของเจ้าภาพหลกั, เจ้าภาพร่วมและบทบาทส่ือท่ีเก่ียวข้องและ

สมัพนัธ์กบัสนามแขง่เรือ ดงันี ้    
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 (1) กรณีเจ้าภาพหลัก  โดยรวมเจ้าภาพหลกัสามารถแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 

   แบบท่ี 1 มีหน่วยงาน/องค์กรเดียวท่ีสนับสนุนงบประมาณทัง้หมดเพื่อจัดงานแข่งเรือใน

สนามแขง่นัน้ๆ      

   แบบท่ี 2  มีหน่วยงาน/องค์กรหลายมากกว่าหนึ่งท่ีสนบัสนนุงบประมาณจดังานเป็นสว่นใหญ่

คดิสดัสว่นกนัตามจํานวนทนุท่ีสนบัสนนุมาเพ่ือจดังานแขง่เรือในสนามแขง่นัน้ๆ      

  ผลท่ีปรากฎชดัเจนจากสิง่ท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วข้างต้นเป็นพฒันาการของกิจกรรมการแขง่เรือยาวประเพณี

มาเป็นรูปแบบเกมส์การแข่งขนักีฬาสมยัใหม่ช่ือว่า “กีฬาพืน้บ้าน” และยงัใช้ช่ือเรียกกิจกรรมการแข่งดงักล่าว

ว่า “การแข่งขนัเรือยาวประเพณีไทย”  หรือ “การแข่งขนัเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ”   ประเด็นเร่ือง  “รางวลั”  

ในอดีต “วดัเป็นเจ้าภาพหลกั” รูปแบบและพิธีกรรมจงึสมัพนัธ์กบัพระพทุธศาสนา ตอ่มาเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

เป็น  “หน่วยงานราชการเป็นเจ้าภาพหลกั”  รูปแบบและพิธีกรรมบางอย่างท่ีมิได้จดัเช่นในอดีตได้มีเพิ่มขึน้ เช่น  

การมอบเงินรางวลัสําหรับเรือท่ีชนะเลศิในการแขง่ขนั   มีการมอบถ้วยพระราชทาน ถ้วยเกียรตยิศซึง่บางสนาม

ได้จดัรางวลั  คือ ถ้วยเกียรตยิศจากผู้ นําหรือบคุคลสําคญัในท้องถ่ินไว้มอบให้กบัทีมชนะเลศิการแขง่ขนัเรือยาว

ประเพณี    ประเดน็เร่ืองถ้วยรางวลัมีความน่าสนใจและสมัพนัธ์กบังบประมาณท่ีจะจดังานด้วยและสมัพนัธ์กบั

จํานวนเงินรางวลัเงินสดท่ีเป็นเงินมอบให้พร้อมกบัถ้วยรางวลั  

  ในอดีตท่ีผา่นมาแตเ่ดมิเร่ืองรางวลัในกิจกรรมการแข่งเรือยงัคงผกูพนัอยู่กบัความเช่ือและพิธีกรรมของ

พระพุทธศาสนา รางวัลสําหรับผู้ ชนะการแข่งมักจะได้รับสิ่งของ  เช่น ผ้าแพร ผ้าห่มพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิ

ประจําวดั เพ่ือนําไปประดบัโขนเรือท่ีชนะ  สอดคล้องกบัความเช่ือเร่ืองความเป็นสริิมงคลแก่ทีมเรือและคุ้มบ้าน

คุ้นวดัท่ีได้รับรางวลั ต่อมารางวลัพฒันามาเป็นของใช้  เช่น  ผ้าขาวผ้า นาฬิกา นํา้มนัก๊าด ฯลฯ  จนกลายมา

เป็นการแข่งขันมีจํานวนเงินสดและถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

ตามลําดบัชัน้ยศซึง่ถ้วยพระราชทานถือเป็นรางวลัสงูสดุ  คือ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

โดยมีลําดบั ดงันี ้

  1. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

  2. สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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  3. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

  4. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

  5. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

  6. ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวดี 

  7. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

  8. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ

  9. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ

  10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา 

  11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริิวณัณวรีนารีรัตน์  

 สรุปภาพรวมทัง้ในจงัหวดัพิษณโุลกและพิจิตรมีพฒันาการการจดังานแข่งเรือยาวประเพณีท่ีสมัพนัธ์

กบัถ้วยรางวลั  ส่งผลต่อการจดังานแข่งเรือเร่ิมมีรางวลัและพิธีกรรมให้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในช่างหลงัปี พ.ศ. 

2520  เป็นต้นมา   ในพืน้ท่ีกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก  มีการแข่งขันเรือชิงรางวัลและถ้วย

พระราชทานกรณี ลําดบัท่ี 1 รางวลัถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภปร. สนามวดัท่าหลวง จ. พิจิตรเพียง

สนามเดียว     นอกจากนัน้เป็นรางวลัถ้วยพระราชทานจากพระบรมวงศานวุงศ์ นบัตัง้แตลํ่าดบัท่ี 3  คือ- ลําดบั

ท่ี 11 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริิวณัณวรีนารีรัตน์   

  เม่ือมีการมอบถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและพระบรมวงศานวุงศ์  รูปแบบการจดังาน

มุ่งเพ่ือให้สมพระเกียรติเพิ่มมากขึน้ และมีการมอบเงินรางวลัสําหรับผู้ชนะเลิศ โดยการได้รับถ้วยรางวลันีมี้ผล

ตอ่สถานท่ีจดังานเจ้าภาพ  ประวตัิความเป็นมาของสถานท่ีจดังาน และอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาของสํานกั

ราชเลขาธิการจะพิจารณามอบถ้วยรางวลั   ปัจจบุนัการกําหนดเงินรางวลัของแต่ละสนามแข่งขนัจะมีการตัง้

คณะกรรมการจดังานขึน้มาเฉพาะกิจ โดยยึดถือธรรมเนียมปฏิบตัิของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัในการ

จัดการแข่งขัน  รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการจัดงานด้วย ต่อมาการจัดการแข่งเรือมีเพิ่มมากขึน้ในแต่ละ
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ภมูิภาค ในกลุม่ผู้สนใจตดิตามการแขง่ขนัเรือจงึมีการรวมตวักนัเป็นสมาคมในแตล่ะจงัหวดั มีการจดัทําปฏิทิน

การแข่งขนัประจําปีขึน้    การสํารวจจากสนามในขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษาคือจงัหวดัพิจิตรและพิษณโุลก  โดย

ประมวลจากจํานวนเงินรางวลัสงูสดุ คือ จงัหวดัพิจิตร และต่ําสดุ คือ จงัหวดัพิษณุโลก  จดัเป็นรายการแสดง

ประเภทเรือและเงินรางวลั  ดงันี ้

ตาราง 12  แสดงจํานวนเงินรางวลัและถ้วยรางวลั  

ลาํดบั ประเภทเรือ รางวัล จาํนวน 
เงนิรางวัล 

ประเภท 
ถ้วยรางวัล 

1 รางวลัเรือยาวใหญ่ประเภท
ทัว่ไป (ก) 

ชนะเลศิ  50,000-400,000 ถ้วยพระราชทาน 
ตามลําดบัชัน้ยศ 

  รองชนะเลศิอนัดบั 1 40,000-150,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 30,000-100,000  
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 20,000-80,000 

 
 

2 รางวลัเรือยาวใหญ่ประเภท
ท้องถ่ิน (ก2) 

ชนะเลศิ  50,000-80,000 ถ้วยพระราชทาน 

  รองชนะเลศิอนัดบั 1 40,000-50,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 30,000-30,000  
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 20,000-20,000  

3 รางวลัเรือยาวกลางประเภท
ทัว่ไป (ก) 

ชนะเลศิ  20,000-200,000 ถ้วยพระราชทาน 

  รองชนะเลศิอนัดบั 1 15,000-100,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 10,000-80,000  
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 7,000-50,000  

4 รางวลัเรือยาวกลางประเภท
ท้องถ่ิน (ก2) 

ชนะเลศิ  15,000-50,000 ถ้วยพระราชทาน 

  รองชนะเลศิอนัดบั 1 10,000-30,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 8,000-20,000  
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ลาํดบั ประเภทเรือ รางวัล จาํนวน 
เงนิรางวัล 

ประเภท 
ถ้วยรางวัล 

  รองชนะเลศิอนัดบั 3 6,000-15,000  
5 รางวลัเรือยาวเลก็ประเภททัว่ไป 

(ก) 
ชนะเลศิ  15,000-150,000 ถ้วยพระราชทาน 

  รองชนะเลศิอนัดบั 1 10,000-80,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 8,000-50,000  
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 6,000-40,000  

6 รางวลัเรือยาวเลก็ประเภททัว่ไป 
(ก2) 

ชนะเลศิ  8,000-40,000 ถ้วยพระราชทาน 

  รองชนะเลศิอนัดบั 1 6,000-30,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 4,000-20,000  
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 3,000-10,000  

7 รางวลัเรือจ๋ิว*   ชนะเลศิ  10,000 ถ้วยพระราชทาน 
  รองชนะเลศิอนัดบั 1 8,000 ถ้วยเกียรตยิศ 
  รองชนะเลศิอนัดบั 2 6,000  
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 5,000  

8 อ่ืนๆ  สมัพนัธ์กบัวฒันธรรม
ท้องถ่ิน เช่น 

ชนะเลศิ  5000  โลพ่ระราชทาน 

 8.1 เรือท้องถ่ิน  ฝีพายไมเ่กิน  3  
คน (กรณีจงัหวดัพิษณโุลก) 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 4000 เกียรตบิตัร 

  รองชนะเลศิอนัดบั 2 3000 เกียรตบิตัร 
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 2000 เกียรตบิตัร 
 8.2  เรือสงิห์สองแคว  7 ฝีพาย    

ประเภท  เช่ือมความสามคัคี
ระหวา่งท้องถ่ิน  (กรณีจงัหวดั
พิษณโุลก) 

ชนะเลศิ  7000 โลพ่ระราชทาน 

   รองชนะเลศิอนัดบั 1 5000 เกียรตบิตัร 
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ลาํดบั ประเภทเรือ รางวัล จาํนวน 
เงนิรางวัล 

ประเภท 
ถ้วยรางวัล 

  รองชนะเลศิอนัดบั 2 3000 เกียรตบิตัร 
  รองชนะเลศิอนัดบั 3 2000 เกียรตบิตัร 
 8.4 เรือมารยาทยอดเย่ียม  

(กรณีจงัหวดัพิจิตร) สําหรับเรือ
ท่ีเข้าแขง่ขนัในแตล่ะรุ่น 

  โลพ่ระราชทาน 

   เรือยาวใหญ่ รางวลัเดียว 10,000 เกียรตบิตัร 
  เรือยาวกลาง รางวลัเดียว 10,000 เกียรตบิตัร 
  เรือยาวเลก็ รางวลัเดียว 10,000 เกียรตบิตัร 
 8.5 เรือคูด่เุดือด รางวลัเดียว 10,000  
หมายเหตุ  *รางวลัดงักลา่วเป็นกรณีศกึษาของจงัหวดัพิษณโุลก เน่ืองจากจงัหวดัพิจิตรไมมี่การแขง่ขนั 

  ในประเภท สํารวจจากสนามในขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษาคือจงัหวดัพิจิตรและพิษณโุลก  โดยประมวล

จากจํานวนเงินรางวลัสงูสดุ คือ จงัหวดัพจิิตร และต่ําสดุ คือ จงัหวดัพิษณโุลก  

 (2) กรณีเจ้าภาพร่วม  

  สําหรับผู้ สนับสนุน “เจ้าภาพร่วม” ในด้านงบประมาณถึงแม้ว่าสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณ

จํานวนน้อยเม่ือเทียบกับเจ้าภาพหลกั  แต่บทบาทของเจ้าภาพร่วมมีความสําคญัต่อการจัดการแข่งขันใน 

แต่ละสนาม  จากปัจจยัจาก “การโฆษณา”  เม่ือเจ้าภาพร่วมสนบัสนนุงบประมาณในการจดังาน เป็นหนึ่งใน

เจ้าภาพ  เม่ือมีสนามแข่งขนัแล้ว   ตารางการแข่งขนัท่ีทีมผู้จดัการแข่งขนั  (Promoter) กําหนด “รอบการ

แข่งขัน”  เปิดเผย  กําหนดสถานท่ีจัดงาน รวมถึงการช่วยประชาสมัพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ “เรือ” ช่ืออะไร มี

ประวตัิแพ้ ชนะก่ีครัง้ เป็นแชมป์ท่ีสนามไหนบ้าง และ “ฝีพาย” ทีมนีมี้วินยัในการฝึกซ้อม มีความพร้อมมาก

น้อยแค่ไหน อย่างไร  สําหรับข้อมลูท่ีปรากฏในตารางการแข่งขนัว่า “เรือ”  ประคู่แข่งขนักนั  มีก่ีคู่การแข่งขนั  

ข้อมลูทัง้หมดนําไปสู่การจูงใจผู้ เล่นพนนั    จากจากเจ้าภาพก็อยากจะจดังานท่ีมีคนมาร่วมงานแข่งเรือยาว

จํานวนมากเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจบัจ่ายในบริเวณสนามแขง่เรือ  เจ้าภาพมกัจงึจดัหามหรสพการแสดง

ต่างๆ เช่น การเชิญนกัร้อง นกัแสดงมาโชว์ตวัและร้องเพลง  เป็นต้น มาจดัร่วมกับการแข่งเรือด้วย   บทบาท
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สําคญัในการช่วยกระจายข้อมลูข่าวสารของเจ้าภาพร่วม สง่ผลต่อการช่วยประชาสมัพนัธ์องค์กรไปพร้อมกนั

ด้วย 

  สําหรับองค์กรภาคเอกชนท่ีสนบัสนุนการจดักิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีมีจํานวนมาก สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  (1) องค์กรภาคเอกชนท่ีมีหน่วยธุรกิจขนาดเล็กและท่ีตัง้อยู่ในจังหวดัแห่งนัน้  

และ (2) องค์กรภาคเอกชนท่ีมีหน่วยธุรกิจขนาดกลางและใหญ่โดยมีท่ีตัง้อยู่นอกจงัหวดัแห่งนัน้แต่มีสาขา

กระจายทัว่ประเทศ  ตวัอย่างผู้สนบัสนนุ คือ บริษัท สิงห์ คอปอเรชัน่ จํากดั, บริษัท ปตท. จํากดั ( มหาชน) 

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จํากดั, บริษัท ตรีเพชรอีซซูเุซลล์ จํากดั ฯลฯ  

   กรณี  บริษัท บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด (มหาชน)  สืบเน่ืองจากบริษัทในเครือดงักล่าวเป็นผู้ ให้

การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งเรือมายาวนานมากกว่า 30 ปี   สนับการพัฒนาเรือในหลายจังหวัด เป็น

สปอนเซอร์เรือ เช่น  เรือเบียร์สิงห์ จ.สระบุรี นอกจากนี  ้บริษัทในเครือได้เป็นผู้ สนับสนุนสนามแข่งขันทั่ว

ประเทศและได้การทําปฏิทินสนามแขง่ในปี พ.ศ. 2556 มีจํานวน 86 แห่ง ทัว่ประเทศ6 

 (3) กรณีส่ือจากภาครัฐและภาคเอกชน  

  ส่ือภาครัฐ  ปัจจุบันมีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับสํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) , เครือขา่ยองค์กรงดเหล้า (สคล.)และมลูนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย  จดักิจกรรมการถ่ายทอดสดแข่ง

เรือปลอดเหล้า “ศกึเรือยาวชิงจ้าวสายนํา้” เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550  ซึง่สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสทํา

หน้าท่ีถ่ายทอดสดการแขง่ขนัอยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นปีท่ี 6 (พ.ศ. 2556) ในฐานข้อมลูกลา่วว่ามีสนามแข่งเรือกว่า 

200 สนามแข่งขนั โดยมีเพียง 50 สนามแข่งขนัท่ีได้ร่วมทําบนัทกึข้อตกลงเป็น MOU เพ่ือจดังานแข่งเรือปลอด

เหล้าในปี พ.ศ.25567 

   นอกจากนี ้ สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 จดักิจกรรม “โครงการอนรัุกษ์ภมูิปัญญากีฬาชาวบ้าน” จดุมุ่งหมาย

เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมชมุชนในช่วงระหว่างการถ่ายทอดสดจะมีการนําเสนอสถานท่ีสําคญัๆ และแหล่ง

ท่องเท่ียวในชมุชน และแนะนําสินค้าโอทอปเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ  สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 
                                                            

  6 เอกสารสําเนาข้อมลูจากบริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2556 
  7 สถานีวิทยไุทยพีบีเอส (2556).ไทยพีบีเอสพร้อมเปิดศกึเรือยาวชิงจ้าวสายนํา้ปี 6 ประจําปี 2556. สืบค้นเม่ือ 12พฤศจิกายน 
2556 จาก, www.thaipbs.or.th/LongBoatRacing 
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ได้ทํา ถ่ายทอดสดการแข่งขนัเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน  เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551  ภายใต้

ช่ือรายการ "เรือยาวไทย มรดกไทย"8    

  ส่ือภาคเอกชน  ปัจจุบนัมีเกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ติดตามการแข่งเรือยาวประเพณี   กรณีการเกิดก่อตวั

ของกลุ่มผู้ ติดตามการแข่งเรือยาวประจําสนามแข่งขันนัน้  มีปัจจัยและเง่ือนไขมาจากการจัดระบบข้อมูล 

ท่ีทนัสมยัผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม ่ ในการจดัเก็บข้อมลูพบวา่ในกลุม่คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจการแข่งเรือยาวมีจํานวน

หนึ่งได้พฒันาเว็บไซต์  จดุเร่ิมต้นจากการพดูคยุ สอบถาม ติดตาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถึงวิเคราะห์

สถานการณ์การแข่งขันในแต่ละสนามแข่งเรือทั่วประเทศ ข้อมูลในเว็บไซต์มีหลากหลาย เช่น  การจัดทํา

ฐานข้อมลูสถิตเิรือท่ีชนะการแขง่ขนัในแตล่ะสนาม  การจดัทําประวตัผิู้จดัการทีม  การจดัทําฐานข้อมลูช่างและ

อูซ่อ่มบํารุงเรือ  การจดัทําฐานข้อมลูเร่ืองอปุกรณ์สําหรับใช้ในกิจกรรมการแขง่เรือ ฯลฯ    

  จากการสมัภาษณ์จากผู้จัดทําเวปไซด์ และสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต พบว่ามีเวปไซด์ท่ีนิยม คือ Thai 

long boat, Siamnava, thaiboatraces, สมาคม/ชมรมเรือยาวแต่ละจงัหวดั  และพบว่ามีการใช้ social 

network ในรูปแบบของ facebook  เฉพาะกลุ่มติดตาม  เนือ้หาของ “ข้อมูล” แลกเปลี่ยนกันมีความ

หลากหลาย  รวมถึงข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจเล่นพนนั   วิธีการ คือ ทายผลพนนัจะดจูากประวตัิการ

แข่งขันท่ีผ่านมา การแพ้-ชนะ  ประวตัิการครองแชมป์  การฝึกซ้อม จากการสมัภาษณ์ท่ีกล่าวถึงวิธีการหา

ข้อมลูของผู้พนนัเรือในระดบักลางกลา่ววา่  

   “...เวปไซด์แข่งเรือ เปิดเวปไซด์ดูไดว่้าเรือลําไหน ฝีพายชดุไหน เพราะบางครั้งเขาก็จะมาจ้าง

เพือ่ใหไ้ปพายเรือลําอืน่ แลว้แต่ว่าจะจ้างเท่าไหร่ โดยเวปไซด์จะรู้ก่อนเพือ่น (ก่อนใคร-คณะวิจยั) ว่าฝีพายคน

ไหนพายเรือใคร เพราะเวปไซด์เคา้รู้จกัเจ้าของเรือและผูจ้ดัการเรือทกุลํา ...โดยแต่ละเวปไซด์มีชื่อ...ข้อมูลเรือ

ทกุลํา การทํางานของเวปไซด์ คือจะมีคนไปดูตรงทีซ้่อมของเรือ อย่างทีม...จะซ้อมตรงนี้ประจํา ก็จะมีคนมา

ติดตามดู ถ่ายภาพ เก็บขอ้มูลแต่ละทีมว่าเป็นยงัไง มีจุดดอ้ย จุดเด่นตรงไหน...ถา้มีทีมอยู่ไกล เขาอาจจะมีคน

                                                            

  8 สปอร์ตดอทเน็ต. (2556). ชอ่ง 11 ถ่ายสด "เรือยาวไทย มรดกไทย" 5 สนาม. สืบค้นเม่ือ 23 กนัยายน 2556 จาก, 
http://www.sportpost.net/sp/others‐sport/48-others‐sport/19106-news.html หมายเหต ุการถ่ายทอดสดดําเนินรายการ คณุ
องอาจ ใจทศันกลุ เคยดําเนินรายการเรือยาวชิงจ้าวสายนํา้ของทีวีสาธารณะ มา 5 ปี (พ.ศ. 2556)  
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อยู่ฝ่ังโนน้เก็บข้อมูลว่าแต่ละทีมแลว้ส่งมาทีเ่วปไซด์ หรือไม่ก็ไปดูเอง  เหมือนเป็นนกัข่าวของเรือยาว  เวปไซด์

ทําเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ...”9 

  กรณีเว็บไซด์ Thail long boat ได้การทําปฏิทินสนามแข่งในปี พ.ศ. 2556 มีจํานวน 171 แห่ง  

ทัว่ประเทศ10 นอกจากนีใ้นเว็ปไซด์ยงัได้จดัทําปฏิทินถ่ายทอดสดผ่านเว็ปไซต์ประจําเดือนเพ่ือเผยแพร่ด้วย  

ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการถ่ายทอดสดผ่านเว็ปไซด์จํานวน 6 สนาม  (สนามแข่งในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ประจวบคีรีขนัธ์และราชบรีุ)11 

   3.3.2 ผู้จัดรายการแข่งขัน (Promoter Team) 

    ผู้จัดรายการแข่งขัน คือ ใคร 

    การเกิดทีมจดัการแข่งเรือ (Team Promoter)  ในอดีตการจดัการแข่งขนัในสนามหน้าวดั  เร่ิม

จาก “เจ้าอาวาส”  เป็นผู้สัง่การ  ชาวบ้านจากตวัแทนแตล่ะชมุชนในรูปแบบคณะกรรมการวดั หลายภาคส่วน

เข้ามาร่วมจัดงานและเจ้าภาพก็ร่วมกันสนับสนุน “งบประมาณ” จัดงานด้วย   แต่เดิมทํากันเองในรูปแบบ 

“คณะกรรมการวดั”  ท่ีเป็นตวัแทนจากสมาชิกของคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมการจดังาน  เม่ือเปล่ียนรูปแบบ

มาสู ่“เกมส์การแขง่ขนั”  รูปแบบการจดังานเปล่ียนแปลงเม่ือมีการจดังานแข่งเรือขึน้มาซึง่แตเ่ดิมมีคนในชมุชน

มาร่วมมือกนั  การก่อเกิดทีมจดัแข่งเรือแบบเบ็ดเสร็จ (Team Organize) ซึง่มีบทบาทสําคญัในปัจจบุนั เพราะ

รับหน้าท่ีดําเนินการจดัการแขง่ขนั  มีกระบวนการทํางานเป็นทีมงาน (work team)    

   บทบาทและขัน้ตอนการทาํงานของผู้จัดรายการแข่งขัน (Promoter Team) 

   เร่ิมมีความสําคญัตัง้แต่การเตรียมการก่อนจดัการแข่งขนั  ระหว่างการแข่งขนั จนแล้วเสร็จ

มอบถ้วยรางวลัชนะเลิศการแข่งแต่ละประเภท  โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายเชิญเรือ  มีหน้าท่ีพิจารณาเชิญเรือทัง้

ภายในและต่างจังหวดัทุกประเภท  พิจารณาการให้เงินค่าลากจูง ประสานงานเร่ืองท่ีพกัและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้จดัการเรือจากตา่งจงัหวดั   ฝ่ายเทคนิค มีหน้าท่ีควบคมุการแข่งขนัเรือยาวประเพณี ให้เป็นไปตาม

                                                            

  9 นาย ค. (ผู้จดัการทีมเรือไกรทอง กระทิงแดง จงัหวดันครสวรรค์), สมัภาษณ์, 1 กนัยายน 2555. 
   10 Thailongboat.com (2556). ปฏิทินเรือยาวปี 2556. สืบค้นเม่ือ 3 ตลุาคม 2556 จาก, 
http://www.thailongboat.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14831 
  11 แหลง่เดิม 
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ระเบียบและกติกาการแข่งขนัอย่างเคร่งครัด  และ ฝ่ายบรรยายการแข่งขนั มีหน้าท่ีบรรยายการแข่งขนั (พากย์

เรือ) ตลอดระยะเวลาการแข่งขนั  ประกาศผลการแข่งขนัเรือยาวทกุคูใ่ห้ประชาชนทราบ รวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย (เช่นพิธีการระหวา่งการแขง่เรือ) 

  จากการสมัภาษณ์ถึงทีมจดัการแข่งเรือ(Team Promoter)ในจงัหวดัพิษณุโลกมีการกระจายตวัของการ   

แข่งขันประเภท “เรือยาวจ๋ิว” เกิดขึน้เพิ่มมากขึน้   ปัจจัยความนิยมเกิดจากผู้ นําท้องถ่ินสามารถอนุมัติ

งบประมาณเพ่ือการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟปูระเพณีได้    ซึง่ทางองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ 

มีงบประมาณในการจดังานสืบสานประเพณีแข่งเรือขึน้มา   โดยใช้สถานท่ีในการแข่งขนัในท้องถ่ินท่ีเป็นแม่นํา้

สาขา ห้วย หนอง คลองชลประทาน อ่างเก็บ เป็นต้น  การพฒันาเรือจ๋ิวขึน้มาจึงเป็นท่ีนิยมเพราะใช้ฝีพายน้อย

คา่ใช้จ่ายไมส่งูมากเกินไป การขนสง่ชกัลาก เรือและฝีพายทําได้ง่าย สะดวกในการบริหารจดัการ12 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการแข่งขัน (Promoter Team) กลุ่มผลประโยชน์จัดงานแข่งเรือ 

     ในการจดัแข่งเรือถือมีประเด็นกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ในท่ีนีห้มายถึงกลุม่ของ

บคุคลท่ีรวมกนัเป็นกลุม่และมีผลประโยชน์จากกิจกรรมแข่งเรือ   ในกลุม่ท่ีรวมกนัแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการได้สะท้อนความความต้องการของกลุ่มต้องการเรียกร้องให้ “เจ้าภาพ” หรือผู้ มีอํานาจสูงสุดในการ

ดําเนินกิจกรรมได้สนองตอบตอ่ผลประโยชน์เฉพาะอย่างของกลุม่ตน    ซึง่อาจจะเป็นการออกกฎ  กติกา  การ

กําหนดนโยบายการจัดงาน   การจัดสรรงบประมาณเงินรางวัล เงินค่าลากจูง และอ่ืนๆ   รวมไปถึงเร่ือง

ผลประโยชน์เชิงอุดมการณ์  เป็นต้น  ในการนีค้ณะวิจัยได้จัดทําผังกลุ่มผลประโยชน์ในกิจกรรมแข่งเรือ

ประกอบไปด้วย  เจ้าภาพ  เจ้าของเรือและทีมเรือ ทีมฝีพาย และกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง   โดยความสมัพนัธ์ท่ีจะ

อธิบายกลุ่มผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผ่านทีมจัดรายการแข่งขัน (Team 

Promoter) 

 

 

                                                            

  12 นาย ก. (นามสมมติ) ผู้จดัการเรือยาวไกรทอง กระทิงแดง จงัหวดันครสวรรค์. สมัภาษณ์. 1 กนัยายน พ.ศ. 2555. 
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  กรณีเจ้าภาพ    

    ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter) มีบทบาทท่ีสมัพนัธ์ในการจดัให้บริการ “การพนนั

แข่งเรือ” ผ่าน (1) การเชิญเรือ และ (2) การจัดตารางการแข่งขันและการจัดประกบคู่แข่งขัน   

ด้วยปัจจัยและเง่ือนไขดงักล่าวนํามาสู่การก่อเกิดความสมัพันธ์เชิงอุปถัมภ์เกิดขึน้เม่ือสนามแข่งขันใหม่ๆ  

 ท่ีสนบัสนนุงบประมาณการดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เร่ืองการเชิญเรือมกัจะเชิญ “เรือดงั” 

มาร่วมแข่งขนั เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม  ข้อมูลจากการสมัภาษณ์พบว่า  ในอดีตท่ีดําเนินการจัดการ

แขง่ขนั  ผู้จดัการของ “เรือดงั”  มกัจะเจรจาตอ่รองให้คณะกรรมการเชิญทีมเรือด้วยการเอกสาร และกําหนดคา่

ลากจูงเรือประกอบมาด้วย  หาก “เรือดงั”  เข้าร่วมการแข่งขนั เม่ือชนะการแข่งขนัจะได้เงินและถ้วยรางวลั  

หากแพ้การแขง่ขนัจะแคเ่พียงได้คา่ลากจงู  ซึง่คา่ลากจงูขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการเช่นกนั  บาง

สนามแขง่ขนัคา่ลากจงูมีจํานวนเทียบเท่ากบัรางวลัชนะเลศิลําดบัท่ี 3  หรือมากกวา่นัน้13  

ตาราง 13 แสดงการพิจารณาเงินคา่ลากจงูเรือเข้าร่วมการแขง่ขนั 

ลาํดบั รายการ เรือยาวภายใน
จังหวัด (บาท) 

เรือต่างจังหวัด 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ประเภทเรือยาวใหญ่ (41-55 
ฝีพาย) 

ไมเ่กิน 
ลําละ 50,000* 
 

ไมเ่กิน 
ภาคอีสาน   50,000 
ภาคอ่ืนๆ     40,000 
  
 

พิจารณาจากท่ีตัง้
จงัหวดัของเรือ 
การรับเชิญเข้าร่วม
การแขง่ขนั   
* ตามเทศกาลหาก
เข้าแขง่ขนัท่ีสนาม
วดับงึตะโกน, วดัท่า
ฬอ่, วดัหาดมลู
กระบือและวดัหวัดง 
ได้รับเพิ่มอีกสนาม
ละ 10,000 บาท 
 

                                                            

  
13 นาย ง. ภมิูลําเนาจงัหวดัพิจิตร, สมัภาษณ์,วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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ลาํดบั รายการ เรือยาวภายใน
จังหวัด (บาท) 

เรือต่างจังหวัด 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2 ประเภทเรือยาวกลาง (31-40 
ฝีพาย) 

ไมเ่กิน 
ลําละ 40,000 

ไมเ่กิน 
ภาคอีสาน   35,000 
ภาคอ่ืนๆ     20,000-
25,000** 
  
  

พิจารณาจากท่ีตัง้
จงัหวดัของเรือ 
การรับเชิญเข้าร่วม
การแขง่ขนั  
**ตามมตท่ีิประชมุ
ร่วมกนัพิจารณา
อนมุตั ิ

3 ประเภทเรือยาวเลก็ (ไมเ่กิน 30 
ฝีพาย) 

ไมเ่กิน 
ลําละ 30,000  

ไมเ่กิน 
ภาคใต้        40,000 
ภาคอีสาน   30,000 
ภาคอ่ืนๆ     20,000 

พิจารณาจากท่ีตัง้
จงัหวดัของเรือ 
การรับเชิญเข้าร่วม
การแขง่ขนั  

  ท่ีมา: สํารวจจากสนามในขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษาคือจงัหวดัพจิิตรและพิษณโุลก  โดยประมวลจาก

จํานวนเงินรางวลัสงูสดุ คือ จงัหวดัพิจิตร และต่ําสดุ คือ จงัหวดัพิษณโุลก 

   ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter) มีบทบาทการจดัตารางการแข่งขนัและจดัประกบคู่แข่งขนั  

ซึง่ประเด็นนีนํ้ามาสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างเรือท่ีมีประสบการณ์รางวลัชนะเลิศในสนามแข่ง

ขนัต่างๆ  ผู้ จัดการเรือจะต้องศึกษากติกาเร่ืองการประกบคู่แข่งขันด้วยว่าสนามท่ีจะแข่งนัน้ใช้เกณฑ์อะไร   

เป็นประโยชน์ต่อการลงแข่งขนัหรือไม่  อย่างไร  รวมถึงสามารถเจรจาตอ่รองให้เกิดการประกบคู่แข่งขนัท่ีเป็น

ประโยชน์กบัเรือของตนท่ีชนะการแขง่ขนัมาตอ่เน่ือง  หรือนกัพนนัมกัจะเรียกวา่ “เรือดงั” ถือเป็นเรือท่ีมีช่ือเสียง 

มีฝีมือ ชนะมาหลายสนาม เป็นท่ีรู้จกัคนอยากชมการประลองฝีมือกนัระหว่าง “เรือดงั” ในแต่ละท้องถ่ินจะมี 

“เรือดงั” อยูจํ่านวนหนึง่   

  กรณีความสัมพันธ์กับ “ทีมเรือ”  โดยทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter)  สามารถใช้ระบบ

อปุถมัภ์ในการดงึเรือดงัมาร่วมงาน  เรือดงั ทีมเรือตอบรับ ผู้จดัการทีมเรือ กบัผู้จดัสามารถเจรจาตอ่รองในเร่ือง

การจบัคูแ่ข่งขนั  การยืดระยะเวลาในการจดัการแข่งขนั ให้ เรือดงัพบกบัเรือไม่ดงั  และจดัให้พบกนัรอบต่อไป 

ซึง่จะสามารถเพิ่มเท่ียวการแข่งขนัให้ผู้ชมรอบสนามได้เชียร์การแข่งเรือ ดงึเรือให้อยู่ในสนามด้วย  ผู้จดังานให้
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เกิดการเจรจาตอ่รองในวนั “เลีย้งรับรองทีมเรือ”  เป็นการเจรจาตอ่รอง  กรณี “ฮัว้กัน” ระหว่างผู้จัดกับทีม

เรือ  ระหวา่งเรือ ก กบัเรือ ข  ผู้จดัการจะไป ตกลงเจรจากนัจะพนนักนัในรอบท่ี 3  โดยตกลงกนัว่าเรือลําใดจะ

ชนะในรอบแรก ให้ชนะ รอบหลงั เพ่ือให้เสมอกนั สว่นรอบท่ี 3 เป็นรอบตดัสนิวา่ชนะจริง    ในกรณีเจ้าของ

เรืออยากจะให้เรือของตนหรือกลุม่มีช่ือเสียง สามารถชนะการแขง่ขนัในสนามตา่งๆ เพ่ือให้สปอนด์เซอร์ได้มอบ

เงินทุนสนับสนุนการแข่งเรือให้กับทีมของตนต่อไป  ถ้าหากเรือท่ีเข้าแข่งขันชนะจะถือเป็นการสร้างผลงาน 

ช่ือเสียงให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น  

    - ช่ือเสียงของอู่ต่อเรือ   อู่ต่อเรือท่ีมีช่ือเสียงจะทําให้เจ้าของเรือนําเรือไปซ่อมบํารุง 

ปรับปรุงดดัแปลง และเพิ่มอปุกรณ์อ่ืนๆ  

    - ช่ือเสียงของสปอนด์เซอร์ เพ่ือจะได้การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ไปกับทีมเรือ  

ผา่นเสือ้ทีม  สนบัสนนุอาหาร  เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลงั นํา้ด่ืม รวมถึงป้ายโฆษณาติดตามทีมเรือไปแข่งสนามตอ่ๆ 

ไป 

   บริบทภายและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในส่วนของทีมเรือ  เร่ิมจากจุดมุ่งหวังเพ่ือให้ชนะ 

การแข่งขนัในกีฬาประเภททีม ท่ีมีปัจจยัจากคนและอปุกรณ์การแข่งเรือยาวประเพณี  โดยแต่ละจะมีกลวิธีใน

การวางแผนท่ีหลากหลายเพ่ือให้ชนะเกมส์การแข่งขนั เช่น การหาวิธีพฒันาตวัเรือ และใบพายด้วยเทคนิคของ

ช่าง  การมีเทคนิคฝึกซ้อมฝีพาย  การมีเทคนิคในการจดัวางฝีพายในเรือ  การมีวางฝีพายชดุ 1 และ 2  การพาย

รอบท่ี 1 ใช้ฝีพายคนละชดุกบัรอบท่ี 2  ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter)  จึงต้องหาวิธีการลงโทษทีม

เรือกฎกติกามากํากบั  โดยข้อกําหนดนีจ้ะอยู่ในประกาศในการจดัรายการแข่งขนั  หากมีการละเมิดกฎกติกา  

ทีมเรือนัน้อาจถูกลงโทษด้วยการตดัออกจากเครือข่ายความสมัพนัธ์ เวลาจดังานสนามอ่ืนๆ ทีมจดัรายการ

แขง่ขนัจะไมเ่ชิญเข้าร่วม 

   3.3.3 เจ้าของเรือ 

   เรือ  คือ  อะไร 

   เรือถือเป็นอุปกรณ์ในแข่งเรือ หากมีการเล่นพนันแข่งเรือ นั่นหมายถึง เรือ คือ หนึ่งใน

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ในการเลน่พนนั  เรือ มีองค์ประกอบ 2 สว่น คือ (1) ตัวเรือ  เป็นอปุกรณ์ท่ีประดิษฐ์ขึน้ กรณี
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เรือท่ีใช้สําหรับการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี จะเป็นเรือทําจากไม้ และมี (2) “ฝีพาย” เป็นผู้ควบคมุเรือให้แลน่ใน

ลํานํา้จากจุดเร่ิมต้นไปสู่เส้นชัย   ฉะนัน้  “ตัวเรือ” ทํางานร่วมกับผู้ควบคุมเรือ คือ “ฝีพาย”  นอกจากนี ้ 

ในการเล่นพนนัแข่งเรือ ผู้พนนัจําเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจเล่นพนนั คือ ใบแสดง

ตารางช่ือเรือคูแ่ข่งขนั  การมีกล้องส่องทางไกลเพื่อดรูะยะการออกตวัเรือ  ดตูวัฝีพายว่าเป็นทีมลกูเทือกจากท่ี

ใด  พิจาณาลําเรือท่ีใช้ในการแข่งขนัและอ่ืนๆ ตามแต่เทคนิคของนกัพนนัจะใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการเล่น

พนนั     

   ใบแสดงตารางช่ือ “ตัวเรือ” ที่ประกบคู่แข่งขัน หรือเรียกว่า “สจิูบตัร”  เป็นกระดาษแสดง

ตารางการแข่งเรือตัง้แต่เท่ียวแรก จนถึงเท่ียวสดุท้าย  ในใบแสดงรายการจะมีข้อมลู ช่ือเรือ คู่แข่งขนั เวลาใน

การแขง่ขนั 

ภาพท่ี 3  แสดงบรรยากาศการแขง่ขนัเรือยาวจงัหวดัพิจิตรปี 2555 

   

 

   กล้องส่องทางไกล 

    

 

 

 

   กล้องส่องทางไกลเม่ือด ู“ตวัเรือ” ในสนามแข่งขัน  การแข่งเรือใช้ระยะทางในการแข่งขนั

อยู่ระหว่าง 550-1,000 เมตร กล้องส่องทางไกลถือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามเรือท่ีออกมาจากจุดสตาร์ท 

จนถึงเส้นชยั  
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ภาพท่ี 4 แสดงการใช้กล้องสอ่งทางไกลในการตดิตามเรือขณะแขง่ขนั 

  ในกรณี ตัวเรือ  เรือซึง่เป็นพาหนะท่ีสําคญัในการแข่งขนั   ตวัเรือทําจากไม้ เป็นเรือท่ีขดุจากไม้ต้น

เดียวตลอดทัง้ลํา มีลกัษณะรูปท้องขนั (แบน) และท้องรูปกะทะ ไม้ท่ีนํามาขุดเรือยาว ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้

สําโรง ไม้มะหาด เป็นต้น แตส่ว่นใหญ่นิยมเรือขดุจากไม้ตะเคียน เน่ืองจากเป็นไม้เนือ้แข็ง มีเนือ้เหนียว ลอยนํา้ 

และพุ่งนํา้ได้ดี มีนํา้หนกัพอประมาณ แช่นํา้ได้นาน ไม่ผงุ่าย แตโ่บราณเช่ือกนัว่ามี นางไม้ หรือนางตะเคียนสิง

อยู่   เม่ือนํามาขดุเป็นเรือยาวก็จะเชิญนางไม้เป็นแม่ย่านางเรือ เช่ือกนัว่าจะนําชยัชนะและความสําเร็จมาให้  

ต่อมาการแข่งเรือพฒันาเป็นกีฬา  จึงการกําหนดมาตรฐานเรือยาวแบ่งออกเป็น (1) ประเภทเรือยาวใหญ่  

ขนาด 41-55 ฝีพาย  (2)  ประเภทเรือยาวกลาง ขนาด 31-40 ฝีพาย (3) ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 

ฝีพาย (4) ประเภทเรือยาวจ๋ิว ขนาดไมเ่กิน 12 ฝีพาย   ปัจจบุนัการจดัทําเรือแตล่ะประเภทจะมีช่างทําเรือในแต่

ละพืน้ท่ี  ในกลุ่มทีมเรือจะใช้บริการเพ่ือปรับแต่ง ซ่อมบํารุง เพิ่มอปุกรณ์เพ่ือเรือให้มีความพร้อมลงสนามแข่ง

ขนั 

  นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาเป็นช่วงท่ีกระแสความนิยมในการพัฒนาเรือมีเพิ่มมากขึน้  

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินการไปจากเดิม  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

บริบทของผู้ นําในแตช่มุชนและท้องถ่ิน    เม่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล 

และองค์การบริหารสว่นตําบล) ได้เข้ามามีบทบาทในการจดัแขง่ขนัเรือยาวประเพณีเพิ่มมากขึน้  ก่อเกิดการจดั

งานแข่งเรือนอกเทศกาล  ปริมาณงานแข่งมีมากนํามาสู่การพฒันากติกาการแข่งเรือสากล พฒันาตวัเรือและ

การซอ่มบํารุงด้วยเทคนิคสมยัใหม ่การก่อเกิดทีมงานและผู้ รับจ้างจดังานแขง่ขนัเรือยาวประเพณี  รวมถึงธุรกิจ

ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาเรือให้พร้อมแขง่ขนัในสนามตา่งๆ ทัว่ประเทศซึง่มีทกุภมูิภาค  
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  นอกจากนี ้ปัจจยัและเง่ือนไขของเรือท่ีใช้ในการแข่งขนัในแต่ละสนามแข่งขนัมีข้อกําหนดอย่างชดัเจน

ในใบประกาศรับสมคัรในประเด็นลกัษณะของเรือท่ีมีคณุสมบตัิลงแข่งขนัในสนามได้   ลกัษณะของเรือแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือขดุและเรือตอ่ ซึง่ทัง้สองมีความแตกตา่งในเชิงกายภาพ ดงันี ้

   (1) เรือขุด  หมายถึง   เรือท่ีขดุมาจากต้นไม้ต้นเดียวตลอดทัง้ลํา เรือกวา่ ลําเรือ มีทัง้ลกัษณะ

ท้องขนั (แบน) และท้องรูปกระทะ  สว่นหวัเรือเรียกว่า โขนเรือและท้ายเรือเรียกว่า หางเรือ ไม้ท่ีนิยมมาขดุเรือ

ได้แก่ไม้ตะเคียนขนาดใหญ่  ใช้ช่างฝีมือและภูมิปัญญานบัตัง้แต่การเลือกต้นไม้ มีพิธีกรรมและความเช่ืออนั

เก่ียวเน่ืองการกบัการขดุเรือ การขดุใช้กําลงัคนเร่ิมขดุ ตกแต่งจนสําเร็จพร้อมลงสนามแข่งขนั รวมทัง้หมดใช้

ระยะเวลานานจนกว่าจะสําเร็จส่งผลให้การขุดเรือมีค่าใช้จ่ายสงู  ในอดีตการขุดเรือเป็นการรวมพลงัความ

ร่วมมือจากคนในชุมชน  ต่อมาเม่ือการแข่งขนัเรือเป็นท่ีนิยมแพร่หลายจึงมีทัง้หน่วยงานราชการ เอกชนให้

ความสนใจและสนบัสนนุงบประมาณในการขดุเรือ 

    (2) เรือต่อ หมายถึง เรือท่ีใช้ไม้หลายชิน้มาตอ่ประกอบเป็นเรือ  การพฒันาเรือเพ่ือให้พร้อม

ลงแขง่ขนั ช่างได้นําเรือเก่าท่ีเป็นเรือไม่ได้ใช้แล้วมาตกแตง่ แก้ไขซอ่มแซมใหม่  แตก่ารพฒันาเรือเก่ามาใช้ใหม่

นีย้งัใช้ทรัพยากรจากภายในพืน้ท่ีและบริเวณใกล้เคียง  ส่งผลให้มีเรือท่ีสามารถใช้แข่งขนัได้โดยซึง่มีค่าใช้จ่าย

ได้ระดับหนึ่งและเป็นความนิยมในการพัฒนาเรือเก่าท่ีมีอยู่มาเป็นเรือใหม่นําไปแข่งขันในสนามต่างๆ   

ในวงการเรือเรียกวา่ “เรือตอ่”  เป็นไปตามลกัษณะการเอาไม้และเรือเก่ามาตอ่ใหม่  หรือมีจดัทําขึน้มาใหม่จาก

ไม้และอุปกรณ์ท่ีมิได้ฐานเป็นเรือเลย  เร่ิมต้นจากการประกอบขึน้จากไม้หลายชิน้หรือท่ีเรียกว่า “เรือน็อค

ดาวน์”    บางครัง้มีการนําเข้าเรือขดุจากลุม่แมนํ่า้โขงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศลาว   โดยนําเรือ

มาตกแต่งแก้ไขโดยช่างเรือในท้องถ่ิน  ซึ่งการพัฒนาเรือน็อคดาวน์นีมี้จํานวนเพิ่มมากขึน้   เน่ืองจากใช้

ระยะเวลาไม่นานและงบประมาณไม่สงูมาก โดยตวัเรือน๊อคดาวน์มีการซือ้ขายกนัในแหล่งข้อมลูเว็ปไซด์เป็น

จํานวนมาก  โดยเฉพาะเรือยาวขนาด 30 ฝีพาย 

  เจ้าของเรือ คือ ใคร 

   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่า บทบาทการเป็นเจ้าของเรือมี 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1  ชมุชนเป็นเจ้าของ

เรือ  กลุม่ท่ี 2  เรือเป็นของหน่วยงานราชการ  และกลุม่ท่ี 3  เรือเป็นเอกชนซึง่เป็นนกัธุรกิจ/นกัการเมือง  โดยแต่

ละกลุม่มีลกัษณะความเป็นเจ้าของ  ดงันี ้ 
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  กลุ่มที่ 1  ชุมชนเป็นเจ้าของเรือ  กรณีท่ีเป็นเรือวดั บทบาทของ “วดั” ในกิจกรรมแข่งเรือ  คือ การ

หารายได้เข้าวดั จะมีฝ่ายหารายได้ท่ีมีบทบาทมีหน้าท่ีจดัหารายได้ทัง้ปวงจากการจากการประมลูของเอกชนท่ี

ขายสินค้าในบริเวณสถานท่ีจัดงาน  รายได้จากการเก็บบตัรผ่านเข้าชมการแข่งเรือ รายได้จากการบริจาค 

รวมถึงรายได้จากการขายวตัถุมงคล ดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ  ทัง้นี ้เรือบางลํายงัคงใช้ช่ือวดัเป็นช่ือเรือเพ่ือลง

แข่งขนัในสนามตา่งๆ  ซึง่บทบาทของวดัเป็นเจ้าของเรือยงัคงมีบางพืน้ท่ี  ข้อมลูการศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก

พบว่า “วดั” มิได้เป็นเจ้าของเรือในกิจกรรมการแข่งเรือในปัจจุบนั  โดยมีปัจจัยและเง่ือนไขมาจากการไม่มี

ฝีพายจะแข่งขนัในสนามท่ีวดัเป็นเจ้าของสถานท่ียงัไม่มีฝีพาย  วดัประสบปัญหาด้านการบริหารจดัการและ

ขาดงบประมาณ สอดคล้องกบัจดหมายจากวดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร  จงัหวดัพิษณุโลก  เร่ือง ขอ

มอบอํานาจให้ผู้ กํากบัการตํารวจตระเวณชายแดนท่ี 31 เป็นผู้จดัการเรือ กลา่วถึง 

   “...ด้วยวดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร ดําเนินการสร้างเรือยาวข้ึนมาจํานวนหลายลํา

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2527 และไดม้อบให้หน่วยราชการตํารวจจดัหาฝีพายมาฝึกซ้อมเข้าแข่งขนัในงานประเพณีแข่ง

เรือยาวมาตลอด ซ่ึงเรือของวดัทัง้หมดเป็นเรือยาวขนาดใหญ่จุฝีพาย 55 คน ค่าขดุเรือและค่าตกแต่งลําละ

ประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในปีหน่ึงๆ ทางวดัตอ้งรับภาระในการควบคมุดูแลจดัการดว้ย

ตนเองมาตลอด จึงเป็นภาระหนกัสมควร  คณะกรรมการบริหารวดัได้พิจารณาเห็นว่า เพือ่เป็นการแบ่งเบา

ภาระและให้การทําเล่นเรือยาวมีคณุภาพดีย่ิงข้ึน จึงมีมติให้มอบอํานาจใหห้น่วยงานราชการทหาร ตํารวจได้

ช่วยแบ่งเบาภาระแทนวดั  จึงตกลงใหก้องกํากบัการตํารวจตระเวณชายแดนที ่31 เป็นผูจ้ดัการควบคมุดูแล

บํารุงและดําเนินการจดัหาลูกเรือนําทีมไปแข่งขนัในนามเรือ “เทพธนูทอง” เมือ่เลิกการแข่งขนัก็ขอใหเ้ก็บรักษา

เรือเทพธนูทองให้อยู่ในความดูแลของกองกํากบัการตํารวจตระเวณชายแดนที ่31 เพือ่ใชใ้นการแข่งในปีต่อๆ 

ไป...”14 

   กลุ่มที่ 2  เรือเป็นของหน่วยงานราชการ  สําหรับหน่วยงานของรัฐด้านความมัน่คง คือ 

ทหาร ตํารวจ และหน่วยข้าราชการด้านความมัน่คง 4 เหล่าทพัซึง่มีนโยบายธํารงรักษาประเพณีอนัดีงามของ

ประเทศชาติ จึงได้ส่งกําลงัพลมาฝึกฝีพายเรือและส่งทีมเรือเข้ามาแข่งขนั โดยแรกเร่ิมได้มีการบรรจุกีฬาการ

แข่งขนัเรือประเพณีท่ีชิงชยักนัเฉพาะกลุม่ทหาร และหน่วยงานตํารวจ 4 เหลา่ทพั ตอ่มาได้มาการสง่เรือในนาม
                                                            

  14 เรืองรัตน์ ฤทธ์ิวิรุฬห์. การแข่งขันเรือยาวประเพณี : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวพษิณุโลก. วิทยานิพนธ์หลกัสตูรศิลปศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร, หน้า 75. 
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ของหน่วยงานราชการส่งแข่งขันในสนามแข่งเรือในแต่ละภูมิภาค  ผู้ มีอํานาจในการบริหารจัดการเรือของ

หน่วยงานราชการ คือ ข้าราชการผู้ด ูโดยมีทัง้งบประมาณและกําลงัพลมาร่วมฝึกฝนไว้ลงแขง่ขนัในสนามตา่งๆ 

และสามารถครองถ้วยพระราชทานในสนามตา่งๆ ทกุภมูิภาคทัว่ประเทศ 

  กลุ่มที่ 3  เรือเป็นเอกชนซึ่งเป็นนักธุรกิจ/นักการเมือง  หรือเป็นทัง้นกัธุรกิจท่ีเป็น

นกัการเมืองท้องถ่ิน  การก่อตวัและเกิดขึน้ของ “เจ้าของเรือ”  เป็นตวัแทนของกิจการทางธุรกิจและการเมือง    

การเป็นเจ้าของเรือเพ่ือมุ่งผลประโยชน์ในเชิงการเมืองและความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ  การมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

การเป็นผู้สนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมร่ืนเริง ส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเท่ียว ก่อเกิดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

เก่ียวข้องกบัการอปุโภคบริโภคในชมุชน   บริบทของความเป็นเจ้าของเรือ มกัจะมีทีมของช่วยดําเนินให้ “เรือ” 

ในการสนบัสนนุของตนและกลุม่ประสบความสําเร็จในการแขง่ขนัสนามตา่งๆ  การประสบความสําเร็จประการ

แรก คือ ชนะเป็นแชมป์  ในความคดิเห็นของ “เจ้าของเรือ” ท่ีมุ่งหวงัจะสามารถครองถ้วยพระราชทานในสนาม

ต่างๆ ทกุภมูิภาคทัว่ประเทศ  นอกจากนีน้กัการเมืองท้องถ่ิน และนกัการเมืองระดบัชาติต่างก็เป็นเจ้าของเรือ

โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552-2557)  มีการเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก   และมกัจะส่งทีมลงแข่งขนัในสนาม

ใหญ่ๆ  ท่ีมีการชิงถ้วยพระราชทานและเงินเดิมพนัเล่นพนนัแข่งในจํานวนท่ีสงูมาก  เน่ืองจาการลงทุนซือ้เรือ  

จ้างผู้จดัการทีมเรือ และดแูลคา่ตอบแทนให้กบัทีมฝีพาย  ตวัอย่างทีมเรือยาวใหญ่ จํานวน 55 ฝีพาย ในแตล่ะ

การสนามท่ีลงแข่งขนัจึงใช้งบประมาณสองถึงสามแสนบาท15   เม่ือมีการเดิมพนัจึงต้องวางเดิมพนัในแต่ละ

รอบการแขง่ขนัสงู    

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าของเรือกลุม่ธุรกิจนี ้  ผู้ศกึษาได้สอบถามถึงจดุเร่ิมต้นของการเป็นเจ้าของ

เรือของกลุ่มนี  ้พบว่าการเป็นเจ้าของมีปัจจัยมาจากความชอบส่วนบุคคลเป็นจุดเร่ิมต้น  ซึ่งอาจจะมี

ประสบการณ์ตรงในการแข่งเรือ  เคยเป็นผู้ชมการแข่งเรือขอบสนามในวยัเด็ก เคยเป็นฝีพายในอดีต เป็นต้น

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์อดีตผู้อยู่ในทีมเรือช่ือ “เทพนรสิงห์ 88”  ได้เล่าว่าเจ้าของเรือ คือ นายทุนผู้สนใจใน

กิจกรรมแข่งเรือ เม่ือมีโอกาสจึงส่งเงินทนุสนบัสนุน  โดยมอบอํานาจการควบคมุดแูลให้กบัผู้จดัการเรือเป็นผู้

ฝึกซ้อม ดแูลฝีพาย สง่เสริม  พฒันาเรือและฝีพายให้พร้อมลงแขง่ขนัในสนามตา่งๆ ท่ีเจ้าของเรือเห็นชอบ   

 
                                                            

 
15 น.อ. สรุพล  พานิชเจริญ,อดีตข้าราชการเคยทําหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัการทีมเรือ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556. 
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 บทบาทของเจ้าของเรือ  

 การมีเจ้าของเรือนํามาสู่การก่อเกิด “ทีมเรือ”  หมายถึง กลุ่ม/คณะท่ีอยู่ร่วมกันในกิจกรรมแข่งเรือ 

ตัง้แตก่ารรวมสมาชิก กําหนดหน้าท่ี ฝึกซ้อม และวางแผนเข้าร่วมการแขง่ขนัในสนามตา่งๆ ในช่วงเทศกาลแข่ง

เรือในแตล่ะภมูิภาคและทัว่ประเทศ   โดยทกุคนได้รับคา่ตอบแทนแตกตา่งกนัไปตามบทบาทหน้าท่ี  “...ทีมเรือ

ทกุทีม ต้องมี ผู้นํา หรือ ผู้จดัการทีมที่ดี มีมษุษย์สมัพนัธ์ที่ดี จึงจะควบคุมปกครองลูกเทือก 30 - 70 คนได ้

ตอ้งเป็นนกับริหารจดัการทีดี่ทีมเรือจึงจะไปรอด...”16 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ฝีพายเรือ ผู้ มีประสบการณ์เคยเป็นอดีตฝีพาย  ตอ่มามีประสบการณ์ท่ีเรียนรู้

ช่วงเป็นฝีพายได้พฒันามาเป็นผู้จดัการทีม  ประวตัิท่ีผ่านมาพาทีมเป็นแชมป์หลายสมยั   ปัจจบุนัดแูลเทพนร

สงิห์ 88  กลา่ววา่  “...สําหรบัทีมนีมี้การก่อตัง้มานานแลว้ โดยมีคณุคณุชลิตเทพ โพธ์ิใบ (เสีย่เทพ)เป็นเจ้าของ

โรงสีเป็นผูก่้อทีมนีข้ึ้นมา  ฝีพายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา  ฝีพายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายตุัง้แต่  20  ปี  

จนถึง  40  ปี...”17  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทําให้ทราบปัจจยัของการตัง้ทีมเรือเพ่ือความมีประสิทธิภาพและ

ความคุ้มคา่ด้านเศรษฐกิจ  “..กระแสตืน่ตวัของวงการเรือยาวเป็นทีนิ่ยมมากข้ึน   จึงเกิดระบบฝึกซ้อมเรือ ดว้ย

การจ่ายค่าตอบแทน เป็นเบีย้เลีย้งในการฝึกซ้อม  และระบบฝีพายมืออาชีพ รบัจ้างพายเรือเพ่ิอชยัชนะ เกิดข้ึน 

ซ่ึงสามารถทุ่นค่าใช้จ่ายและหวงัผลชนะได้มากกว่า  การพฒันารูปแบบการฝึกซ้อม  การพฒันาทีมเองก็คุ้ม

กว่า...”18    

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกลุ่มผลประโยชน์ 

  ปัจจยัและเง่ือนไขการก่อเกิด “ผู้จดัการ” เพ่ือมาบริหารจดัการ “ทีมเรือ”  ให้ประสบความสําเร็จตาม

จดุมุ่งหมาย คือ เรือได้รับชยัชนะในการแข่งขนัในสนามต่างๆ    ในช่วงนีมี้พฒันาการท่ีสําคญัในกิจกรรมการ

แข่งเรือเรียกว่า “ทีมเรือ”   คือ กลุม่คนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการควบคมุเรือให้เข้าสูเ่ส้นชยั  ในบริบทของความ

เป็น “ทีมเรือ”  ประกอบด้วย หวัหน้า, ครูฝึกหรือโค้ช,ลกูเทือก/ฝีพาย บางทีมมีแม่ครัวไปด้วย ซึง่สว่นใหญ่จะมี

                                                            

 16ไพรินทร์ เกิดน้อย,เจ้าของกิจการอู่ซ่อมเรือ อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร,สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2556. 
  17 นายพิเชษฐ์  แก้ววงันํา้, เคยตําแหน่งฝีหวัหนา้ฝีฝายทีมเรือเทพนรสิงห์. อาย ุ 33  ปี  ภมิูลําเนาเลขท่ี 88  เลขท่ี  12 
/ 2  หมู ่ 7  ต. รังนก  อ. สามง่าม  จ. พิจิตร, สมัภาษณ์, 3 กนัยายน 2556. 
  18 ไพรินทร์ เกิดน้อย, เจ้าของกิจการอู่ซ่อมเรือ อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2556. 
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ความสมัพนัธ์แบบครอบครัว  เช่น สามีเป็นฝีพาย ภรรยาเป็นแมค่รัว เป็นต้น ในหนึง่ทีมเรือจะมีผู้จดัการหลกัใน

การวางแผนนําเรือและลกูทีมไปลงแขง่ขนั การดแูลสมาชิก 35 - 70 คนได้  จึงต้องเป็นนกับริหารจดัการท่ีดีและ

ได้รับการยอมรับจากลูกทีม มีแผนจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือชัยชนะ มีการลงทุน มีการจ้างงานและ

ค่าตอบแทน ประสบการณ์ในการแข่งขนันํามาสู่การพฒันาเทคนิคและวิธีการท่ีจะทําให้ชนะการแข่งขนัอย่าง

เป็นระบบมากขึน้  นอกจากผลของการแข่งขนัท่ีเป็นเงินรางวลัแล้วยงัมีถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หวัและ

พระบรมวงศานวุงศ์มอบให้ครอบครองอย่างภาคภมูิใจในเกียรติยศและศกัด์ศรีอนัเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของ

ทีมเรือทกุคน    

  การก่อเกิดผู้ จัดการเรือท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดเป็นระบบธุรกิจ   ส่งผลให้การบริหารทีมด้วย

เทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ ส่งผลให้กิจกรรมท่ีเป็นพิธีกรรม ศิลปกรรม ประเพณี และวฒันธรรมเดิมๆ  บางอย่างท่ี

เก่ียวกบัเรือหายไป  โดยเฉพาะภมูิปัญญาในการขดุเรือ  สําหรับการฝึกซ้อมตา่งใช้เทคนิควิทยาศาสตร์การกีฬา

มาช่วยฝึกฝีพายและผู้ เก่ียวข้องเพิ่มมากขึน้  ปัจจบุนัทีมเรือแบง่ออกเป็น 3 ชดุ  ดงันี ้

   1. ทีมชุดใหญ่  จํานวน  70 คนขึน้ไป  ประกอบด้วยฝีพาย 55 คน  สํารองได้ไม่เกิน 

10 คน  ผู้จดัการ 1 คน โค้ช 1 คน (บางทีมผู้จดัการและโค้ชเป็นคนเดียวกนั) แม่ครัวและคนยกของ 2-5 คน 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่าทีมชุดใหญ่จะต้องมีผู้จดัการเร่ืองอาหาร ท่ีพกัและยา (นํา้มนันวด ยาแก้ปวด 

และอ่ืนๆ สําหรับกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย) แม่ครัวสําคญัมากเพาะจะต้องดูแลเร่ืองอาหาร จัดทําด้วยความ

สะอาด ปลอดภยัสําหรับลกูเรือท่ีต้องใช้พละกําลงัในการแข่งขนั  การเดินทางไปต่างภมูิภาคทุกคนในทีมจะ

ระมดัระวงัเร่ืองอาหารท้องถ่ิน เน่ืองจากกลวัวา่จะเจ็บป่วย ท้องเสีย สง่ผลเสียตอ่การแข่งขนัของทีมได้ ในระบบ

ความสมัพนัธ์ในทีมเรือ  สว่นใหญ่จะมีความสมัพนัธ์แบบครอบครัวและเครือญาติ  เช่น สามี/ลกูเป็นฝีพาย แม่/

ภรรยาเป็นแมค่รัว  ฝีพายอาจเป็นญาตชิกัชวนกนัมาพายเรือทีมเดียวกนั เป็นต้น 

     2. ทีมชุดกลาง  บางสนามแข่งขันมีข้อจํากัดไม่สามารถแข่งเรือยาวใหญ่ได้ 

เน่ืองจากภูมิศาสตร์ไม่อํานวย โดยเฉพาะสนามแข่งขันท่ีจัดขึน้มาใหม่ตามแม่นํา้สาขา อ่างเก็บนํา้ คลอง

ชลประทาน เป็นต้น  จงึจดัแขง่เรือได้สงูสดุ คือ ประเภทเรือยาวกลาง   จํานวนทีมชดุกลางจึงอยู่ระหว่าง 40-70 

คน  ประกอบด้วยฝีพายระดบักลาง 40 คน  ฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละไม่เกิน 50 คน  คน  ผู้จดัการ 1 คน 
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โค้ช 1 คน (บางทีมผู้จดัการและโค้ชเป็นคนเดียวกนั) แมค่รัวและคนยกของ 2-5 คน ระบบความสมัพนัธ์ของทีม

เรือมีความสมัพนัธ์ครอบครัวและเครือญาต ิ

    3. ทีมชุดเล็ก  จํานวน 35-40 คน ประกอบด้วยฝีพายระดบักลาง 40 คน   ฝีพาย

สํารอง 5 คน รวมทีมละไม่เกิน 35 คน ประกอบด้วย  ผู้จดัการ 1 คน โค้ช 1 คน (บางทีมผู้จดัการและโค้ชเป็น

คนเดียวกนั) แม่ครัวและคนยกของ 2-5 คน ระบบความสมัพนัธ์ของทีมเรือมีความสมัพนัธ์ครอบครัวและเครือ

ญาต ิ

  3.3.4 ทมีฝีพาย 

  ฝีพาย คือ ใคร 

  ฝีพาย    ถือเป็น “นกักีฬา”  หรือการเรียก “ฝีพาย” ในทีมเรือเรียกว่า “ลกูเทือก”  เป็นผู้ควบคมุเรือให้

แล่นในลํานํา้จากจุดเร่ิมต้นไปสู่เส้นชยั   ในวงการพนนัข้อมลู เร่ือง ฝีพายถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ

ตดัสินใจเลน่พนนั หรือไม่เลน่จากฝีมือของทีมฝีพาย  กระบวนการทํางานของฝีพายและจํานวนคนสมัพนัธ์กบั

ประเภทเรือของการแข่งขัน ได้ เป็น  4 ประเภท  คือ  เรือยาวใหญ่  เรือยาวกลาง เรือยาวเล็ก เรือยาวจ๋ิว   

ปัจจบุนัสามารถจําแนกประเภทได้ โดยอาศยั จํานวนฝีพาย เป็นตวักําหนดขนาดในการ เป็นต้น 

ตาราง 14 แสดงจํานวนฝีพายในแตล่ะประเภทการแขง่เรือ  

ลาํดบั ประเภท จาํนวน (ฝีพาย)   หมายเหตุ 
1 เรือยาวใหญ่ 41-55 คน ฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละ

ไมเ่กิน 65 คน 
2 เรือยาวกลาง 31-40 คน ฝีพายสํารอง 10 คน รวมทีมละ

ไมเ่กิน 50 คน 
3 เรือยาวเลก็     ไมเ่กิน 30 คน ฝีพายสํารอง 5 คน รวมทีมละไม่

เกิน 35 คน 
4 เรือยาวจ๋ิว      3-12 คน 3 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 12 คน* 
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  ฝีพายมีบทบาทและทําหน้าท่ีเป็นผู้พายเรือ  การเตรียมตวัของฝีพายจะเร่ิมฝึกซ้อม   จดุมุ่งหมายของ

การมาฝึกซ้อมพายเรือ เพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียง เตรียมพละกําลงั  ฝีพายจะมีอปุกรณ์ คือ “ไม้พาย”  ใช้พดั

นํา้ให้เรือเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า  การพายเรือมีระดบัของการออกแรงและควบคมุทิศทางแตกตา่งกนัไป  ซึง่ผู้พาย

จะเรียนรู้จงัหวะการออกแรง เช่น  ระดบัการยกพาย, การกดพาย ,ระยะการจ้าง , จงัหวะการพาย ระยะออกตวั 

เป็นต้น   รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการออกแรงในระยะตา่งๆ  เช่น  ในระยะท่ีเรือนําต้องเร่ง

จงัหวดัตามการเคาะสญัญาณของท้ายเรือ   ขณะเป็นเรือตาม ระยะคู่ค่ี และระยะประจญับาน ฯลฯ  ทัง้หมด

จะต้องคอยสงัเกตและเคาะสญัญาณให้ลกูเทือกการพายเรือ  ซึ่งเทคนิคและวิธีการพายเรือจะมีพ่ีเลีย้งซึ่งแต่

เดิมคือผู้ ท่ีมีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากทีมให้ทําหน้าท่ีดแูลลกูเทือก โดย การเข้าทนุ และปลอ่ยตวั 

การคดัท้าย  การสง่ท้าย  วิเคราะห์ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ของสายนํา้ เป็นต้น  ทัง้หมดเป็นองค์ความรู้และวิธีการ

ของครูฝึก หรือโค้ชเข้ามาเป็นดกูบักําการพายเรือของลกูเทือก   

  ความสําคัญของฝีพายในฐานะนักกีฬาในการแข่งเรือยาวประเพณี  “...ฝีพายเรือ หรือ เทือกเรือ  

(ลูกเทือก) เป็นปัจจยัสําคญัทีส่ดุต่อการแพช้นะของเรือ ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ตวัเรือ รูปทรงเรือ รวมทัง้การตัง้เรือ 

ความสมบูรณ์ของเรือ มีผลต่อการแพช้นะ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที ่สายน้ํา หรือ ร่องน้ํา รวมทัง้ 

รูปทรงของใบพาย เป็นตน้ เป็นปัจจยัสําคญัทีนํ่ามาซ่ึงคําว่า ชยัชนะ ของการแข่งขนัแต่ละครั้ง...”19    ประเภท

ของฝีพายมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง  สามารถแบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม  ประกอบด้วยฝีพายชาวบ้าน ฝีพายจาก

หน่วยงานราชการ  และฝีพายมืออาชีพ   โดยทัง้ 3 กลุ่มมีปัจจยัการก่อเกิดและการเปล่ียนแปลงท่ีสมัพนัธ์กบั

รูปแบบการจดังานแขง่เรือ คือ เดมิฝีพายเป็นชาวบ้านในชมุชน พายเรือให้วดั  ตอ่มาเร่ิมมีหน่วยงานราชการเข้า

มาสนบัสนนุกิจกรรมแข่งเรือโดยเฉพาะทหาร ตํารวจ  ฝีพายจึงมาจากหน่วยงานราชการ  ปัจจบุนัการจดัการ

แข่งขนัมีอย่างต่อเน่ือง นํามาสู่การมีฝีพายอาชีพ มีการรับจ้างพายเรือในสนามแข่งขนัต่างๆ  การก่อตวัเป็น 

“ทีมพายเรือ” มีการพฒันาระบบฝีพายมืออาชีพ  เม่ือมีลงทุนจ้างทีมพายเรือ การแข่งขนัเพ่ือชยัชนะจึงต้องมี

การลงทนุเพิ่มมากขึน้  มีการประมาณค่าใช้จ่ายก่อนและหลงัการแข่งขนั มีการพฒันาเทคนิคและวิธีการท่ีจะ

ทําให้ชนะการแข่งขนัอย่างเป็นระบบมากขึน้  ในการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มพบกว่า  ปัจจุบนัฝีพายมือ

อาชีพมีจํานวนมาก โดยเฉพาะฝีพายจากจงัหวดัพิจิตรจะมีค่าตอบแทนสงู  เป็นฝีพายท่ีมีคณุภาพได้รับการ

                                                            

   19 ขวญัทอง สอนศิริ, สมัภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2556. 
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ฝึกฝน มีเทคนิค ประสบการณ์ เม่ือรวมสมาชิกเป็นทีมเรือแล้วสามารถแข่งเรือได้ชนะการแข่งขนัในสนามตา่งๆ 

และมีสถิตกิารชนะสม่ําเสมออยา่งตอ่เน่ือง  

 

 บทบาทของฝีพาย 

  ปัจจบุนักลุม่ฝีพายมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ์ของสงัคม  จากปัจจยัด้านสภาพเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพจะต้องหารายได้  คา่ครองชีพสงูขึน้ฝีพายชาวบ้านจึงลดลง  ดงัจะเห็นได้จากบนัทึกท้องถ่ิน

ซึ่งเป็นจดหมายจากเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารส่งถึงผบ.กรมรบพิเศษท่ี 4 เพ่ือขอการ

สนบัสนุนกําลงัหทหารมาเป็นฝีพายเรือ ดงัปรากฏจากหลกัฐานว่า “...เร่ือง  ขอกําลงัทหารเป็นฝีพายเรือยาว  

เจริญพร ผบ.กรมรบพิเศษที ่4 ดว้ยวดัพระศรีมหาธาต ุไดจ้ดัสร้างเรือยาวข้ึนจํานวน 4 ลํา เพือ่ส่งเสริมประเพณีการ

แข่งเรือยาว ซ่ึงเป็นกีฬาประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของไทยมาเป็นเวลาช้านาน สมควรจะอนรุักษ์ไว้ให้คงอยู่

สืบไป  วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุเป็นพระอารามหลวงและอยู่ในตวัเมือง จึงไม่มีชาวบ้านเป็นลูกเรือโดยเฉพาะ 

จึงต้องใช้กําลงัทหารหน่วยต่างๆ เป็นฝีพายเรือ...ในนี้ 2530 นี้มีลูกเรือชาวบ้านท่าโรงตะวนัตกเป็นฝีพายเรือ

เทพธิดาดอย ทหารอากาศกองบิน 46 เป็นฝีพายเรือเทพไพฑูรย์ ทหารพรานกรมที ่37 เป็นฝีพายเรือเทพธนูทอง ส่วน

เรือเทพพิษณขุอมอบใหท้หารกรมรบพิเศษที ่4 (พลร่ม) เป็นฝีพาย…”20 ในการเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมาจะพบกา

รสนนัสนนุกิจกรรมการแขง่เรือซึง่มีผลตอ่ “ฝีพาย”  คือ หน่วยงานภาครัฐด้านความมัน่คง เช่น ทหาร ตํารวจ ได้

นํากําลงัพล ฝึกซ้อมพายเรือ ร่วมการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี 

   ต่อมามีการพฒันาเทคนิคและวิธีการสมยัใหม่มาช่วยให้การควบคมุทีมมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึน้จึงก่อเกิดคําเรียกผู้ ทําหน้าท่ีควบคุมว่า “ครูฝึก หรือโค้ช”  และเรียกลูกเทือกด้วยภาษาทางการว่า 

“ฝีพาย”  หน้าท่ีหลกัของลกูเทือกหรือฝีพาย คือ การพายเรือไปสูเ่ส้นชยั หลกัพืน้ฐานการพายเรือ คือ  การนัง่ใน

เรือและถือ “พาย”  ซึง่เป็นอปุกรณ์สําหรับพดันํา้ให้เรือเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า  การนัง่พายเรือแต่ละประเภทจะมี

ลกัษณะการนัง่พายแตกตา่งกนั  เช่น  การนัง่ชนัเขา่เหยียดขายนักระทง  นัง่บนกระทงขายนักง   ซึง่เทคนิคการ

                                                            

 20 เรืองรัตน์ ฤทธ์ิวิรุฬห์. การแข่งขันเรือยาวประเพณี : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวพษิณุโลก. วิทยานิพนธ์หลกัสตูร 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร, หน้า 72. 
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นั่งพายแต่ละแบบครูฝึกจะนํามาใช้ฝึกกับเทือกเรือ เป็นกลยุทธ์เพ่ือชนะคู่และมุ่งสู่การความสําเร็จในการ

แขง่ขนั คือ การเป็นแชมป์ในแตล่ะสนามแขง่ขนั 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการ (Promoter Team) กับกลุ่มทมีฝีพาย 

 การก่อตวัเป็น “ทีมพายเรือ” มีการพฒันาระบบฝีพายมืออาชีพ  เม่ือมีลงทนุจ้างทีมพายเรือ การแขง่ขนั

เพ่ือชัยชนะจึงต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึน้  มีการประมาณค่าใช้จ่ายก่อนและหลงัการแข่งขนั มีการพฒันา

เทคนิคและวิธีการท่ีจะทําให้ชนะการแข่งขนัอย่างเป็นระบบมากขึน้  ในการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มพบกว่า  

ปัจจุบนัฝีพายมืออาชีพมีจํานวนมาก โดยเฉพาะฝีพายจากจงัหวดัพิจิตรจะมีค่าตอบแทนต่อคนต่อวนัสงู เป็น

ฝีพายท่ีมีคณุภาพได้รับการฝึกฝน มีเทคนิค ประสบการณ์ เม่ือรวมสมาชิกเป็นทีมเรือแล้วสามารถแข่งเรือได้

ชนะการแข่งขนัในสนามต่างๆ และมีสถิติการชนะสม่ําเสมออย่างต่อเน่ือง  ข้อมลูดงักล่าวสมัพนัธ์งานศึกษา

ของอําพร ปวงรังษี  ท่ีกลา่วถึง “ครูฝึก” จากจงัหวดัพิจิตร    

  “...ในการฝึกซ้อม ทางคณะกรรมการแข่งเรือ (ของชุมชน ก.) เห็นควรที่จะจ้างครูฝึกที่มามาจากที่

พิจิตร ซ่ึงเป็นครูฝึกฝีพายที่เป็นมืออาชีพ ผ่านสนามและคว้าชยัชนะในสนามระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ

มาแลว้ จึงจ้างครูฝึกมาจากจงัหวดัพิจิตร ชือ่นายสทิุน ควรเกิด  มาทําการฝึกซ้อมเป็นเวลา 2 เดือน  โดยใหพ้กั

อาศยัอยู่ทีว่ดั ค่าจ้างเป็นเงิน 91.000 บาท (เก้าหมืน่หน่ึงพนับาทถว้น) ซ่ึงจะทําหนา้ทีค่วบคมุการฝึกและสอน

เทคนิคต่างๆ แก่ฝีพาย...”21 

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้จดัการกลุม่ผลประโยชน์ ทีมเรือในแตล่ะทีมเรือแบง่ออกเป็น 3 ชดุ คือ ชดุใหญ่  

ชุดกลางและชุดเล็ก   ส่วนใหญ่จะรวมกนัโดยมีหวัหน้าทีมฝีพายมากนัมาร่วมทีม  โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั

ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั  คือ  จํานวนเงินค่าจ้างเป็นการตอบแทน  โดยท่ีความสมัพนัธ์มีหลายมิติ แบ่งออกเป็น 

3 ระดบั  

   (1) จ้างทีมฝีพายเป็นรอบ วิธีการคือ พอพายตวัเรือ ช่ือ ก. แล้วเสร็จ  ฝีพายก็เปล่ียนเสือ้ทีมไป

พายให้ตวัเรือช่ือ ข. ได้คา่จ้างเป็นรอบ  ราคาอยูป่ระมาณ 300-1,000 บาท   

                                                            

  21 อําพร ปวงรังษี. กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม : กรณีศกึษา ประเพณีแขง่เรือ ชมุชนบ้านดอนไชย ตําบลกลางเวียง 
อําเภอเวียงสา จงัหวดันา่น. วิทยานิพนธ์หลกัสตูรพฒันาชมุชนมหาบณัฑิต คณะสงัคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 
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   (2) จ้างเป็นสนาม จ้างเหมาเฉพาะสนามแข่งขนัสนามใดสนามหนึ่ง  วิธีการ คือ  เจ้าของตวั

เรือ ช่ือ ก. จ้างเหมาฝีพาย ตามจํานวนฝีพายท่ีตกลงกนั โดยให้ฝีพายเร่ิมพายตามรอบท่ีแข่งขนั 1, 2 และ 3 จน

สิน้สดุการแข่งขนั ความมุ่งหวงัถึงกรณีชนะการแข่งขนัไปสู่ตําแหน่งชนะเลิศ  ทีมฝีพายได้ค่าจ้าง ราคาอยู่กบั

สถานการณ์การแข่งขนัว่าได้พายก่ีรอบ ตกลงเบือ้งต้นรอบละก่ีบาท/คน/ทีม  หรือบางกรณีตกลงกนัแบบเหมา

จ่ายวา่หากได้เข้าสูร่อบชนะเลศิแขง่ขนัในสนามนัน้ๆ เงินรางวลัให้แบง่กนัในทีมฝีพาย  

   (3) จ้างเหมาทกุสนามท่ีผู้ จ้างวางแผนนําตวัเรือลงแข่งขนั โดยผู้ จ้างจะทําปฏิทินการแข่งมา

พูดคุย เจรจาต่อรอง วางแผนร่วมกับทีมฝีพายและทําข้อตกลงกันว่าจะจ้างเหมาทัง้เทศกาล  นับตัง้แต่เปิด

สนามแข่งขนัเดือน ส.ค. – ธ.ค. หมายถึงตัง้เร่ิมจนสิน้สดุการแข่งขนั ความมุ่งหวงัถึงกรณีชนะการแข่งขนัไปสู่

ตําแหน่งชนะเลศิ  ทีมฝีพายได้คา่จ้าง ราคาอยูก่บัสถานการณ์การแขง่ขนัวา่ได้พายก่ีรอบ ตกลงเบือ้งต้นรอบละ

ก่ีบาท/คน/ทีม  หรือบางกรณีตกลงกนัแบบเหมาจ่ายวา่หากได้เข้าสูร่อบชนะเลศิแขง่ขนัในสนามนัน้ๆ เงินรางวลั

ให้แบง่กนัในทีมฝีพาย 

   กรณีท่ี (2) และ (3)  อาจมีประเด็นความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์เน่ืองจากผู้ จ้างต้องการทําผลงานให้กบั

หน่วยงาน/องค์กรธุรกิจ  เพ่ือเผยการโฆษณา  สืบเน่ืองจาก “บริษัทเอกชน”  ท่ีต้องการโฆษณาโดยตรงเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และต้องการมาสนิค้ากบัผู้ซือ้ในบริเวณจดังานแข่งเรือ   บริษัทเอกชนยงัมีรูปแบบการ

โฆษณาแฝงโดยการสนับสนุน “ทีมเรือ” โดยอนุมัติงบประมาณจํานวนหนึ่งท่ีโดยตรงให้กับทีมเรือ  โดยมี

ข้อตกลงว่าจะต้องโชว์สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัท เช่น สวมชุดทีม ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ฯลฯ ทีมเรือท่ีลงแข่ง  ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องประกาศช่ือเรือและผู้สนบัสนุนให้ผู้ชมขอบสนาม

ทราบด้วย  รวมถึงสถานการณ์ปัจจบุนัในแตล่ะสนามจะมีถ่ายทอดสดการแขง่ขนัไปยงัผู้ชมทางบ้านถือเป็นการ

โฆษณาท่ีบริษัทเอกชนให้การสนบัสนนุกิจกรรมแขง่เรืออยา่งตอ่เน่ือง 

  ทัง้นี ้กรณี ทีมเรือ เม่ือรับเง่ือนไขมาแล้วจําเป็นต้องสร้างผลงานอย่างต่อเน่ือง  บทบาทของเจ้าของ

ธุรกิจ ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ เร่ืองเงินสนบัสนนุ “...ก็สนบัสนนุไปตามนโยบาย เราจะมีแผนประจําปีในการ

จดัสรรเงินใหก้บัทีมเรือ และมอบใหส้นามแข่งเรือ   ส่วนใหญ่อาศยัเครือข่าย 3 รูปแบบเลย คือ หน่ึงสนบัสนนุ

สนามแข่ง มอบใหเ้จ้าภาพไป ใหเ้งินและอปุกรณ์  สองสนบัสนนุผ่านทีมเรือโดยตรง  มีบางพืน้ทีส่นบัสนนุผ่าน
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ทีมผูจ้ดัรายการแข่งขนั  ซ่ึงเราก็ติดตามผลงานของเรือเช่นกนัว่า  ไปแข่งสนามไหนมาบ้าง ได้ถ้วยได้รางวลั

หรือไม่ ถา้มีผลงานเราก็รกัษาความสมัพนัธ์ต่อ ถา้ไม่มีผลงานเราก็พิจารณาตามเกณฑ์ของเราเช่นกนั....”  

  สมัภาษณ์ทีมเรือ กํานนั บ. จงัหวดัพิจิตร  “...ถ้าสิงห์ไม่ให้ผมล้านหน่ึงต่อปี  ผมก็จะเลิกดูแลเรือแล้ว 

คิดดูค่าใช้จ่ายมนัเยอะ ค่าจ้างฝีพาย ค่าลากจูง ค่ากิน ค่าทีพ่กัและค่าน้ํามนั...แต่พอไดม้าทําหนา้ทีพ่าลูกทีม

ไปแข่ง  บางทีเราก็อยากชนะ จะไดเ้ป็นขวญักําลงัใจใหก้บัทีมเรา ชือ่เสียงของเรา  ก็มีหลายวิธีทีจ่ะพาทีมชนะ 

คือ การหาฝีพายเก่ง จดัระบบการฝึกซ้อม อาหาร และชนะเราก็มอบเงินรางวลัทีเ่ขาไดใ้หไ้ปแบ่งกนัเอง...” 

  ฉะนัน้  ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการกลุ่มผลประโยชน์ในสนามเป็นผลมาจากท่ีมีคนจํานวนมากเข้า

มาในบริเวณจดัการแขง่ขนั  ถือเป็นตลาดผู้บริโภคแหลง่หนึง่ รวมถึงผู้ เลน่พนนัแข่งเรือด้วย  วิธีการดงึดดูใจ คือ 

“การโฆษณา” ในสนามจะส่งผลหลายภาคสว่น     ทัง้ผู้บริโภคและการโฆษณาในบริเวณสนามแข่งขนัจึงเป็น

อุปสงค์ของการจัดแข่งเรือยาวประเพณี  นํามาสู่การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง “เจ้าของตวัเรือ” และ “ทีม

ฝีพาย” ตามเง่ือนไขการสร้างผลงาน  เม่ือมีการจัดการแข่งขันสนามต่างๆ เจ้าของตัวเรือท่ีมีผู้ สนับสนุน

งบประมาณจึงต้องนําเรือลงแข่งขนัให้ได้จํานวนสนามให้มากท่ีสดุ และจําเป็นต้องหาทีมเรือมาอยู่ในสงักัด

เพ่ือให้สามารถลงแข่งขนัในสนามต่างๆ ได้ตามแผน  ทีมฝีพาย ซึ่งประกอบไปด้วยคนจํานวนหนึ่งจึงพฒันา

กลุม่ของตนให้มีอํานาจตอ่รองราคาคา่จ้างได้ 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์หวัหน้าฝีพายมืออาชีพ หลายทีมมีประสบการณ์ในการลงแข่งขนัประเภทเรือ

จ๋ิว   ฝีพายหลายทีมรวมสามารถลงแข่งประเภทเรือเล็กได้  และหากมีโอกาสมกัจะขยายเครือข่ายกนัเป็นกลุ่ม

ทีมเรือประเภทเรือยาวกลาง  แต่เรือยาวใหญ่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มสปอนด์เซอร์ใหญ่สนบัสนนุชดัเจน  การก่อ

ตวัของทีมเรือขนาดเล็กและกลาง  เม่ือมีศกัยภาพในการระดมทีมได้อาจจะมีผลเพ่ือเพิ่มอํานาจในการต่อรอง

กบัทีมเรือกลุ่มอ่ืนๆ ในบางสถานการณ์ท่ีทีมเรือขาดกําลงัคม เช่น ฝีพายบาดเจ็บ ไม่สบาย ติดภารกิจอ่ืน เป็น

ต้น 

 พฒันาการของเรือจ๋ิว ในแต่ละพืน้ท่ีมีความสอดคล้องกบันโยบายสง่เสริมกิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีสนบัสนนุกิจกรรมของเยาวชน  จึงก่อเกิดการพฒันาการแข่งเรือใน

กลุ่มเยาวชนขึน้มาในทุกภูมิภาค     ต่อมาเม่ือมีการพฒันาเรือจ๋ิวขึน้มาฝีพายจํานวนหนึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนท่ี

ได้รับการสง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งเรือสืบสานประเพณีและวฒันธรรมของท้องถ่ิน ถือเป็นการใช้เวลาว่าง
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ให้เกิดประโยชน์และให้มาทํากิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารมักจะตัง้งบประมาณในการ

ดําเนินการไว้ในแตล่ะปีงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนทัง้หมดเป็นปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีมีผล

ทําให้กระแสการแขง่ขนัเรือยาวเพิ่มปริมาณสนามแขง่มากขึน้ในแตล่ะภมูิภาคด้วย22    

    ประเภทของฝีพายมีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กบัรูปแบบการจดังานแข่งเรือ  สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3  กลุม่  ประกอบด้วยฝีพายชาวบ้าน ฝีพายจากหน่วยงานราชการ ฝีพายมืออาชีพ ดงันี ้

  (1) ฝีพายชาวบ้าน   ในอดีตชาวบ้านจะใช้เวลาว่างจากการยงัชีพ ในช่วงเช้า หรือ เย็น มา

ฝึกซ้อมพายเรือ  การรวมกลุ่มของฝีพายชาวบ้านมีจํานวนลดลง  เน่ืองจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไปการทําไร่ ทํานา สามารถทําได้หลายครัง้ตอ่ปี เร่ิมไถนา หว่านข้าว เก่ียวข้าวได้ตลอดปี จึงทําให้

ชาวบ้านมีเวลาวา่งไมต่รงกนัยากตอ่การนดัมาซ้อมพายเรือ23   

   ในการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มพบกว่า ปัจจบุนัฝีพายชาวบ้านยงัคงมีอยู่จํานวนหนึ่ง ส่วน

ใหญ่เป็นชาวบ้านท่ีอยู่ริมแม่นํา้ ใช้เรือสญัจรในพืน้ท่ีบางช่วงเช่น ช่วงหน้านํา้  มีประสบการณ์ตรงในการพาย

เรือแข่งขนัในสนามต่างๆ ในชุมชน  มีความรักในกิจกรรมแข่งเรือเป็นทัง้ผู้ชมและเชียร์การแข่งขนัในหลายๆ 

สนามท่ีสนใจ  และเป็นฝีพายในสนามแข่งขนัตา่งๆ เม่ือมีโอกาส เช่น มีผู้จดัการทีมมาชกัชวน เสนอตวัเองเป็น

ฝีพายเรือของวดัเพ่ือการกศุล ฯลฯ เป็นต้น 

  (2) ฝีพายจากหน่วยงานราชการ     การก่อตวัของฝีพายจากหน่วยรายชการทหารได้

สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว  พร้อมทัง้การมีเรือของต้นสังกัดโดยตัง้เป็นช่ือหน่วยงานเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ช่ือเสียงของหน่วยงาน  ภายหลงั การแข่งขนัเรือยาวเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากขึน้  หน่วยงาน

ราชการ อาทิ ทหาร ตํารวจ ได้นํากําลงัพล ฝึกซ้อมพายเรือ ร่วมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี เพ่ือธํารงรักษา

ศิลปวฒันธรรมของไทย  ในการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มพบกว่า ปัจจบุนัฝีพายจากหน่วยราชการมีจํานวน

มาก 

                                                            

  22 บญัชา คารวะ,เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลโพธ์ิประทบัช้าง อ. โพธ์ิประทบัช้าง จ. พิจิตร, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 
2556.  
  23 บญัชา คารวะ, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556. 
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   ในระยะแรกๆ  ฝีพายจากหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ถกูเกณฑ์มาพายจะแข่งขนัสู้ชาวบ้าน

ไม่ได้เน่ืองจากทหารบางคนขาดทกัษะและเทคนิคในการพายเรือ  แตกต่างจากฝีพายชาวบ้านมีประสบการณ์

มากกว่า  ต่อมาภายหลงัฝีพายทหาร ได้เรียนรู้ และพฒันาฝีพายให้ดีขึน้ ประกอบกบั ทหารมี ความแข็งแกร่ง  

มีระเบียบวินยั ความพร้อมเพรียงและมีเวลาในการฝึกซ้อมดีกว่าชาวบ้าน ท่ีติดภาระในการยงัชีพ จึงประสบ

ผลสําเร็จในการแขง่ขนั24   

   (3)  ฝีพายมืออาชีพ    เม่ือกระแสต่ืนตวัของวงการเรือยาวเป็นท่ีนิยมมากขึน้ ประกอบกบั 

สภาพสงัคมเปลี่ยนไป ก่อเกิดฝีพายมืออาชีพ ซึง่พฒันามาจากฝีพายทหารท่ีปลดระวางและมีโอกาสได้พายเรือ

ไปกบัหน่วยงานต้นสงักดัถึงแม้จะปลดประจําการแล้ว  เน่ืองจากทางต้นสงักดัมีข้อจํากดัในการฝึกทหารรุ่นใหม ่

การฝึก   แต่ละรุ่นใช้เวลาเพราะทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่พายเรือไม่เป็นสมัพนัธ์กบัการคมนาคมด้วยเรือมีเฉพาะ

บางพืน้ท่ีเท่านัน้  จงึเกิดระบบการจ้างพายเรือขึน้มาเป็นการเฉพาะ  โดยจ่ายระบบคา่ตอบเป็น ฝึกซ้อมเรือด้วย

การจ่ายคา่ตอบแทน เป็นเบีย้เลีย้งในการฝึกซ้อม   

  3.3.5  กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการแข่งเรือ  ประกอบไปด้วย 

    (1) ช่างและอู่ต่อเรือ  เม่ือการแข่งขนัเรือยาวประเพณีเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย  จึงก่อเกิด

รูปแบบการผลติ “เรือ”  ซึง่เป็นพาหนะท่ีสําคญัในการแข่งขนั  วิวฒันาการของการจดัทําเรือในแตล่ะยคุมีความ

น่าสนใจ  มีบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีสมัพันธ์กับจํานวนและกิจกรรมการแข่งขันอย่างมาก การพัฒนาและ

เผยแพร่ผลงานของช่างฝีมือท่ีประสบการณ์จดัทําเรือขึน้ เม่ือเรือลงแขง่ขนัในสนามประสบความสําเร็จชนะการ

แข่งขนั  ในหมู่บ้านและท้องถ่ินอ่ืนๆ มกัจะถามข้อมลูว่าช่างไหนขดุ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการเตรียมความ

พร้อมในการแขง่ขนัในปีตอ่ไปจะได้ให้ช่างคนดงักลา่วมาขดุเรือให้กบัชมุชนบ้าง25  

                                                            

  24 ขวญัทอง สอนศิริ, สมัภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2555. 

  25 ประทีบ แตงออ่น, ภมิูลําเนา ม. 3 ต. กําแพงดิน อ. สามง่าม จ. พิจิตร. สมัภาษณ์. 1 กนัยายน พ.ศ. 2555. 
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 สนามแข่งขนัเรือยาวทัว่ประเทศ  มีสนามแข่งขนัท่ีทําให้เรือใต้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ข้อมลูจากการสมัภาษณ์

กล่าวถึงการแข่งเรือในจงัหวดัพิจิตร  ปัจจยัท่ีทําให้เรือได้รับความนิยมคือการแข่งขนัชนะ  ช่างขดุเรือ มกัจะมี

งานขดุเรือจากเจ้าของเรือเพิ่มมากขึน้ 

  ข้อมลูจากเว็ปไซด์ไทยลองโบท ได้รวบรวมช่างและอู่ซอ่มเรือจํานวน 12 แห่งท่ีเป็นท่ีนิยมของทีมเรือได้

นําเรือไปซอ่ม ปรับปรุง เพ่ืออปุกรณ์ให้พร้อมแขง่ขนัในสนาม  การกระจายตวัของช่างมีทกุภาค ดงันี ้

ภาพ 5  แสดงรายช่ือช่างและอูต่อ่เรือของแตล่ะภมูิภาคในประเทศไทย 

 

  

  1. โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงส์  ภายใต้การดแูลของพระอธิการสมศกัดิ ์สวุณัโน  เจ้าอาวาส

วดัสุวรรณราชหงส์และชาวบ้าน  ต. ตําบลองค์รัก อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง   อู่ซ่อมและต่อเรือนีมี้ช่ือเสียงใน 

ภาคกลาง  หรือมีช่ือเรียกว่า “โรงพยาบาลเรือ”  ผู้ ดําเนินการก่อตัง้และดูแลรงพยาบาลเรือแห่งนี ้คือ พระ

อธิการสมศกัดิ ์สวุณัโน  เจ้าอาวาสวดัสวุรรณราชหงส์ เน่ืองจากท่านเป็นช่างผู้ซอ่มเรือโดยมีชาวบ้านท่ีมีความรู้

ความชํานาญในการบํารุงรักษาและซอ่มแซมเรือ 
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  2. ช่างอ๊อด-เล็ก หนองดินแดง  สืบเน่ืองจากพ่อของช่างอ๊อด หนองดินแดงและเล็ก หนองดินแดง  

เป็นนกัพากษ์ช่ือดงัแถบลุม่นํา้แม่กลอง  จงัหวดัสมุทรสงคราม  จากความสนใจนํามาสูก่ารเปิดบริการซอ่มเรือ 

เป็นช่างซ่อมเรือท่ีมีผลงานช่วยพฒันาเรือให้กบัหน่วยงานราชการ เช่น เรืออคัรนาวา เป็นเรือยาวใหญ่ ขนาด 

55  ฝีพายของกรมส่ือสารทหารบก  คา่ยกําแพงเพชรอคัรโยธิน สมทุรสาคร เป็นต้น 

  3. ช่างเภา บ้านโป่ง  เป็นอู่ต่อเรืออยู่ตรงวดัปลกัแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เปิดบริการทําเรือทุก

ประเภทในแถบมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัง้ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้  โดยเรือท่ีมีช่ือเสียง คือ  เรือศรีลําดวน 

เรือเพชรพระธาต ุและเรือดงัในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นต้น 

  4. ช่างนิยม กรัตนถุะ   ฉายาในวงการเรือเรียกวา่ “ชา่งหร่ัง บางพระนอน” มีอูซ่อ่มเรือเปิดบริการท่ี  

ตําบลทบัยา อําเภออินทร์บรีุ สงิห์บรีุ  

  5. ช่างกรูปรี อีสาน (อูเ่รือ ต. เติง้) 

  6. อูเ่รือยาวโค้ชไพริทร์ 

  7. ช่างต๋ี สพุรรณบรีุ  เป็นช่างเปิดอูซ่อ่มและดดัแปลงท่ีอําเภอบางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 

  8. ช่างเจริญ พางพระนอน 

  9. ช่างสงวน ศนูย์นพพา (ชา่งเทวดา) 

ฯลฯ 
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    (2)  ธุรกิจรถลากจูงเรือและอุปกรณ์  เม่ือมีสนามแข่งขนัเพิ่มมากขึน้จากเดิมท่ีสภาพการ

แข่งขนัเรือยาวเฉพาะคนในพืน้ท่ีเดียวกนัและบริเวณใกล้เคียงกนัในอดีตได้กลายสภาพมาเป็นการแข่งขนัเรือ

ยาวทัว่ประเทศ  ก่อเกิดธุรกิจลากจงูเรือ  การลากจงูจะใช้รถบรรทกุเรือสามารถเคลื่อนย้ายไปยงัสนามแขง่ท่ีอยู่

ในภาคตา่งๆ ได้  ดงัปรากฎในภาพตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   6-7  แสดงการชกัลากจากยาวใหญ่ของธุรกิจชกัราก 

    

   (3)  รถบัสรับจ้างขนส่งทีมเรือ  เม่ือทีมเรือได้ “ตอบรับ” จากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั

ได้เรียนเชิญไปแขง่ขนัตา่งจงัหวดั ผู้จดัการจะเป็นผู้ ดําเนินการวางแผนพาทีมเรือเดินทางไปสนามแข่งขนั โดยมี 

“เงินคา่ลากจงูเรือเข้าร่วมการแข่งขนั”      ทีมเรือมีสมาชิกจํานวนมากและเป็นกลุม่ใหญ่  วิธีการเดินทางจะ

เลือกจ้างรถบสัใหญ่ สง่ผลให้ธุรกิจรถบสัรับจ้างขนสง่ทีมเรือ  ในการประมาณการสนามแขง่ขนัทัว่ประเทศซึง่ได้

ข้อมลูจาก สสส.  พบว่ามีสนามแข่งขนัรวมกว่า 200 สนามทัว่ประเทศ สง่ผลให้ธุรกิจรถบสัรับจ้างได้มีงานจาก

การจ้างขนสง่ทีมเรือไปด้วย 
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3.4 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการขยายตวัของการพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  3.4.1 นโยบายเพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีแข่งเรือจากรัฐ   

  นบัแต่แต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้น ททท. ได้เข้ามาส่งเสริมการจดัแข่งขนัเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทยเป็นครัง้แรกท่ีศนูย์ศลิปาชีพบางไทร จดัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โดยผู้ชนะการแข่งขนัดงักลา่วจะได้รับถ้วย

รางวลัเกียรติยศและเงินสด  นํามาสู่รูปแบบการจดังานแข่งเรือท่ีสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งคงรูปแบบการ

จดัการแข่งขนัในแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีเจ้าภาพหลกัแล้ว  และได้มี “เจ้าภาพร่วม” มีการระดมทุนจากหลายภาคส่วน 

(ชาวบ้านและผู้ นําชมชุมชน วดั หน่วยงานราชการ) ถึงแม้งบประมาณจะไม่มาก แต่ถือเป็นการมีส่วนร่วมใน

การจดัแข่งเรือในพืน้ท่ีนัน้   เร่ิมตัง้แตมี่การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้ผู้คนมาเท่ียวชมงาน   มีมหรสพท่ีทนัสมยั  

เพ่ือให้งานแขง่เรือประเพณีของวดันัน้ๆ  โดยยกระดบัการจดังานท่ีจดัขึน้ในชมุชน  หรือเรียกกนัว่า “ชาวบ้านๆ” 

ซึง่ผู้คนมาเท่ียวชมงานมาจากชมุชนและภายในจงัหวดั   เปล่ียนมาเป็นระดบั “ชมรมหรือสมาคม”  เป็นงาน

ระดบัภมูิภาคหรือระดบัประเทศ เป็นต้น   ดงัจะเห็นได้จากการประชาสมัพนัธ์จดังานแข่งเรือ ณ สนามวดัท่า

หลวง จงัหวดัพิจิตร ประจําปี 2556  ดงันี ้

  “...การสืบสานประเพณีการแข่งขนัเรือยาวของวดัท่าหลวง พระอารามหลวง โดยตัง้แต่วนัเร่ิมงานจะมี

มหรสพคอนเสิร์ต ลิเก มหกรรมสินค้าราคาถูกเปิดงานให้เที่ยวฟรี ส่วนไฮไลท์ คือวนัที่ 7-8 กนัยายน  2556 

เป็นวนัแข่งเรือ โดยวนัที่ 7 กนัยายน 2556 จะเป็นพิธีเปิดที่มีขบวนเห่เรือพยหุยาตราทางชลมารคจําลอง อนั

เชิญถ้วยพระราชทานอย่างย่ิงใหญ่ ซ่ึงในพิธีเปิดจะถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทศัน์ NBT ซ่ึงจะมีเรือยาวใหญ่ 

12 ลํา ยาวกลาง 12 ลํา เรือยาวเล็ก 16 ลํา เรือภายใน 8 ลํา รวมทัง้หมด 48 ลํา  จะลงสนามพายแข่งขนักนั 

120 เทีย่วเพือ่คดัใหเ้หลือเรือทีเ่ก่งทีส่ดุ  จากนัน้ในวนัที ่8 กนัยายน 2556 ก็จะถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทศัน์ 

Thai PBS ซ่ึงเป็นการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศเรือจํานวนทัง้หมดจะแข่งขนักนั 80 เทีย่ว  เพือ่ใหไ้ดเ้รือชนะเลิศใน

แต่ละประเภทเพื่อได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากในหลวงและถ้วยรางวัลแชมป์แห่งประเทศไทย  

ซ่ึงทกุประเภทมีเงินรางวลัรวมกว่า 2 ลา้นบาท ซ่ึงปีนีจ้งัหวดัพิจิตรและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดทุ้่มทนุใช้

งบในการจดังานกว่า 10 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะมีนกัท่องเทีย่วไม่นอ้ยกว่า 3 หมื่นคน ไดม้าสมัผสักล่ินไอของ

ประเพณีการแข่งขนัเรือยาวในครัง้นี ้อีกทัง้คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินสะพดัไม่นอ้ยกว่า 200 ลา้นบาท...”  
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   3.4.2  การสนับสนุบประมาณจัดงานโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากข้อมลูสถานการณ์การแข่งเรือในพืน้ท่ีศึกษา  สามารถประมวลผลออกมาได้ว่า ในปี พ.ศ. 2556 

พบว่าจํานวนเกินร้อยละ 50 เป็นการจดัการแข่งขนัตามวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานเพ่ือฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์ประเพณี

แข่งเรือ  ถือเป็นประเด็นการเร่ืองรูปแบบการจัดงานการแข่งเรือยาวประเพณีในปัจจุบนัท่ีเพิ่มขึน้จากอดีต   

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบตวัอย่างของสนามแข่งขนัท่ีสนบัสนุนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั

พิจิตร คือ  สนามวดัดาน อบต. ไผ่ขวาง จ. พิจิตร  ได้จดัการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสงกรานต์  อบต.ไผ่

ขวาง การจดังานกําจดัในวนัสงกรานต์ คือ 13 เมษายน 255626  จากข้อเท็จจริงท่ีสะท้อนให้เห็นองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน (อปท.) มีบทบาทในการกําหนด รูปแบบการจดัแข่งขนัเรือยาวนอกเทศกาล เป็นต้น ซึง่นําไปสูก่าร

กระตุ้นให้มีการจดับริการแขง่เรืออยา่งตอ่เน่ือง ผู้ เลน่พนนัสามารถวางแผนและเดนิสายเลน่พนนัในสนามตา่งๆ 

ท่ีจดังานไมต่รงกนัได้ตลอดทัง้ในเทศกาลและนอกเทศกาล 

  3.4.3 การสนับสนุบประมาณจัดงานของบริษัทเอกชน 

 ในกิจกรรมการแข่งเรือพบว่ามี “ธุรกิจโฆษณาแฝง” จากกลุม่ธุรกิจท่ีต้องการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์

ของบริษัท โดยธุรกิจดงักลา่วมีสว่นในการสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมการแข่งเรือ 2 รูปแบบ คือ การสนบัสนนุทนุ

ให้กบัสนามแข่งขนั และการสนบัสนนุทุนให้กบัทีมเรือ  เม่ือมีสนามแข่งขนัมีเพิ่มมากขึน้สามารถไปแข่งสนาม

ต่างๆ ในภมูิภาคได้  ทีมเรือก็มีจํานวนเพิ่มมากขึน้  ส่งผลให้ทีมเรือสร้างความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์แลกเปล่ียน

ผลประโยชน์เพ่ือให้การจดัแข่งเรือเป็นไปตามเง่ือนไขการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่ม เกิดรูปแบบการ

พนนัในกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีในปัจจบุนัท่ีเพิ่มมากขึน้ในแต่ละสนามแข่งขนั  พบว่าในกลุ่มเจ้าของเรือ

เอกชนมีการพฒันาเรือเพ่ือเข้าร่วมแข่งขนั  มีการใ ช้จ่ายเงินเพ่ือจดังานจํานวนมาก  จึงก่อเกิดการขอการ

สนบัสนุนจากบริษัทธุรกิจท่ีพร้อมสนบัสนุนงบประมาณ  แต่ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการโฆษณาผ่านกิจกรรม

แข่งเรือ เช่น ใส่เสือ้ทีมท่ีมีโลโก้ของสินค้า ทีมเรือต้องสร้างช่ือเสียง การบริหารจดัการฝึกซ้อมเพ่ือให้ได้ชยัชนะ 

การซือ้ตวัฝีพายเก่งๆ มาเพ่ือหวงัผลชนะ การเจรจาตอ่รอง การล้มเรือ เป็นต้น 

                                                            

  
26 สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชปูถมัภ์,ปฏิทินการแข่งขนัเรือยาวประเพณี พ.ศ. 2556 
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 สําหรับองค์กรภาคเอกชนท่ีสนบัสนุนการจดักิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีมีจํานวนมาก สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ องค์กรภาคเอกชนท่ีมีหน่วยธุรกิจขนาดเล็กและท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัแห่งนัน้ และองค์กร

ภาคเอกชนท่ีมีหน่วยธุรกิจขนาดกลางและใหญ่โดยมีท่ีตัง้อยู่นอกจงัหวดัแห่งนัน้แต่มีสาขากระจายทัว่ประเทศ  

ตวัอย่างผู้สนบัสนนุ คือ บริษัท สิงห์ คอปอเรชัน่ จํากดั, บริษัท ปตท. จํากดั ( มหาชน) บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 

จํากดั, บริษัท ตรีเพชรอีซซูเุซลล์ จํากดั ฯลฯ  กรณี  บริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั (มหาชน)  สืบเน่ืองจากบริษัท

ในเครือดงักล่าวเป็นผู้ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมการแข่งเรือมายาวนานมากกว่า 30 ปี   สนบัการพฒันาเรือใน

หลายจังหวัด เป็นสปอนเซอร์เรือ เช่น  เรือเบียร์สิงห์ จ.สระบุรี นอกจากนี ้บริษัทในเครือได้เป็นผู้สนับสนุน

สนามแข่งขนัทัว่ประเทศ  ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีนโยบายสนบัสนนุการจดัการแข่งขนัจํานวน 86 แห่ง ทัว่

ประเทศ27 

 

3.5 บทสรุป  

  ในอดีต “เรือ” เป็นของวดั หรือเป็นของชมุชน  ฝีพายจึงมาจากคนในชมุชน  สนามแข่งขนัก็เป็นสนาม

ในชมุชน  เม่ือเรือจากชมุชนไหนชนะการแข่งขนัต่อเน่ืองเป็นท่ีรู้จกัก็ถือว่าเป็นช่ือเสียงของชมุชน ถือเป็นความ

ภาคภมูิใจของทกุคนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งเรือ  ต่อมา “เรือ” เป็นของเอกชน  เร่ิมมีนกัการเมือง นกัธุรกิจ

ขนาดกลาง-ใหญ่ ผู้ นําชุมชน หน่วยงานราชการ มาสนบัสนุนกิจกรรมการแข่งเรือและเป็นเจ้าของพฒันาเรือ

ของตนเข้าสู่การแข่งขนัในสนามต่างๆ  ก่อเกิดทีมจดังาน ทีมเรือ ฝีพายมืออาชีพ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่ง

เรือยาวมากมาย  ใครมีเรือก็ต้องมีความสามารถในการบริหารจดัการ “ทีมเรือ” คือ ลกูเทือก/ฝีพาย  อปุกรณ์

เรือ การซอ่มบํารุง การขนสง่เรือและฝีพาย การดแูลอาหาร เบีย้เลีย้งฝีพาย ฯลฯ 

  ในกิจกรรมการแข่งเรือพบว่ามี “ธุรกิจโฆษณาแฝง” จากกลุม่ธุรกิจท่ีต้องการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์

ของบริษัท โดยธุกิจดงักลา่วมีส่วนในการสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมการแข่งเรือ 2 รูปแบบ คือ การสนบัสนนุทนุ

ให้กบัสนามแข่งขนั และการสนบัสนนุทุนให้กบัทีมเรือ  เม่ือมีสนามแข่งขนัมีเพิ่มมากขึน้สามารถไปแข่งสนาม

ต่างๆ ในภมูิภาคได้  ทีมเรือก็มีจํานวนเพิ่มมากขึน้  ส่งผลให้ทีมเรือสร้างความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์แลกเปล่ียน

                                                            

  27 เอกสารสําเนาข้อมลูจากบริษัท บญุรอดเทรดดิง้ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2556 
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ผลประโยชน์เพ่ือให้การจดัแข่งเรือเป็นไปตามเง่ือนไขการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่ม เกิดรูปแบบการ

พนนัในกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีในปัจจบุนัท่ีเพิ่มมากขึน้ในแต่ละสนามแข่งขนั  พบว่าในกลุ่มเจ้าของเรือ

เอกชนมีการพฒันาเรือเพ่ือเข้าร่วมแข่งขนั มีการจ่ายเงินค่าบริหารจดัการจํานวนมาก  จึงก่อเกิดการขอการ

สนบัสนุนจากบริษัทธุรกิจท่ีพร้อมสนบัสนุนงบประมาณ แต่ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการโฆษณาผ่านกิจกรรม

แข่งเรือ เช่น ใส่เสือ้ทีมท่ีมีโลโก้ของสินค้า ทีมเรือต้องสร้างช่ือเสียง การบริหารจดัการฝึกซ้อมเพ่ือให้ได้ชยัชนะ 

การซือ้ตวัฝีพายเก่งๆ มาเพ่ือหวงัผลชนะ การเจรจาตอ่รอง การล้มเรือ เป็นต้น 
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บทที่ 4 

เศรษฐกิจการเมืองเร่ืองการพนันแข่งเรือ 

และผลกระทบจากการพนันแข่งเรือ 

 

4.1  งบประมาณและผลกระทบในการจัดพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  4.1.1 งบประมาณในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี 

 ในด้านงบประมาณรายรับจะมาจากเจ้าภาพเป็นหลกั  เม่ือ “เจ้าภาพหลกั” เสนองบประมาณและ

อนมุตังิบประมาณในการดําเนินงานจดัแขง่เรือยาวประเพณีประจําปีแล้ว    สืบเน่ืองจากกระแสของการ

อนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสง่เสริมประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้กระตุ้นการท่องเท่ียว   หนว่ยงานของรัฐ

โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่มีผู้บริหารท้องถ่ินในหลายพืน้ท่ีกําหนดนโยบายนีใ้ห้สอดคล้องกบั

แผนปฏิบตักิารประจําปีและได้จดัทําโครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี  ในการเป็นผู้สนบัสนนุทนุนี ้ มกัจะเป็นท่ี

รู้กนัในนาม “เจ้าภาพ”   โดยรวมเจ้าภาพเป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณทัง้หมดเพ่ือจดังานแขง่เรือในสนามแขง่

นัน้ๆ     

 ในการนี ้ เจ้าภาพท่ีเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินวางแผนตัง้และอนมุตัิงบประมาณ  คือ  ผู้ มีอํานาจ

สงูสดุจะวางแผนการจดังาน ซึง่จะจดั “ตัง้คณะกรรมการจดังานอย่างเป็นทางการ”  ในคณะกรรมการจดังานมี

การแบง่ฝ่ายร่วมเตรียมงานก่อนการแข่งขนั ระหว่างการแข่งขนัและสิน้สดุการแข่งขนั โดยเร่ิมตัง้แตป่ระชมุเพ่ือ

กําหนดวนัจดังาน คณะกรรมการจดัเตรียมสถานท่ี  ภายในวดับริเวณริมนํา้ท่ีเหมาะสมเพ่ือความเป็นระเบียบ

สวยงาม, ตัง้เต้นท์ปะรําพิธีจดัทําทุ่นกลางแม่นํา้, จดัทําทุ่นปล่อยเรือ ผกูผ้า ,จดัทําป้ายเฉลิมพระเกียรติจดั

ตกแต่งศาลาหน้าวดัซึ่งเป็นสถานท่ีเปิดงาน   และจบัฉลาก เพ่ือแบ่งสายเรือ นําช่ือเรือลงสจิูบตัร  จดัเตรียม

สถานท่ี ดแูลความพร้อมประชมุแบง่งานออกสจิูบตัร ดําเนินการจดัการแขง่ขนัเรือยาวตามโครงการ สําหรับช่วง 

กลางคืนจัดการละเล่นร่ืนเริงมีมหรสพและความบันเทิงต่างๆให้ชมในคืนวันจัดงาน  (ทัง้หมดขึน้อยู่กับ

งบประมาณของเจ้าภาพ)  
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  การจดัตัง้งบประมาณรายจ่ายขึน้อยู่กบัรูปประเภทการแข่งขนั คือ  (1)  สนามเล็ก หมายถึง  สนามท่ี

จดัการแข่งขนั 1 ประเภท (2) สนามกลาง หมายถึง  สนามท่ีจดัการแข่งขนัระหว่าง 2 ประเภท (3) สนามใหญ่ 

หมายถึง  สนามท่ีจดัการแขง่ขนัทัง้ 3 ประเภทหรือมากกวา่  และเง่ือนไขเครือข่ายทีมเรือที่ความสัมพันธ์กับ

ผู้จัดรายการแข่งขัน   เน่ืองจากทีมเรือต่างหาข้อมลูเพ่ือลงสมคัรเข้ามาแข่งขนั  ทีมเรือจึงพยายามสนบัสนนุ

ให้เจ้าภาพจัดงานกําหนดการแข่งขนัแน่นอน โดยกําวันและเวลาของแต่ละสนามให้ชัดเจน และไม่ตรงกัน 

เพ่ือให้เรือได้มีโอกาสแข่งขันได้หลายสนาม หากมีการจัดแข่งเรือในแต่ละสนามท่ีตรงกัน ผู้ จัดการเรือจะ

ประเมินสถานการณ์และเลือกท่ีไปลงแข่งในสนามท่ีได้ประโยชน์ เช่น ได้คา่ลากจงูมากกว่า   รางวลัชนะเลิศสงู  

สําหรับเงินรางวลัต้องสมัพนัธ์กบัถ้วยรางวลั (ตามลําดบัชัน้ยศ)  เป็นต้น   

  สําหรับ “เงนิงบประมาณรายจ่าย”  จะตัง้ไว้ในหมวดค่าใช้สอย  โดยคา่ใช้จ่ายหลกัท่ีนํามาสูก่ารจดั

แข่งเรือได้จะประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยรายการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาสําหรับมหรสพและความบนัเทิง

รูปแบบตา่งๆ คา่จ้างเหมาจดัทําสถานท่ี,คา่จ้างเหมาจดัทําทุ่นปลอ่ยเรือ + ปะรําตดัสินเรือและทุ่นกลางแม่นํา้, 

ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร+ข้าวกล่องและนํา้ด่ืมในวนังานสําหรับแขกผู้ มีเกียรติ เจ้าหน้าท่ี ทีมเรือและอ่ืนๆ, 

ค่าจ้างเหมาถ่ายวีดีโอ พิธีเปิด-ปิด และตดัสินเรือ, ค่าจ้างเหมาดนตรีไทยบรรเลงในพิธีเปิด-ปิด และเชียร์, 

ค่าจ้างเหมาจดัทําป้ายพระบรมฉายาลกัษณ์ฯ,ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการฯแผ่นสปอร์ตประชาสมัพนัธ์งาน

แข่งเรือ,ป้ายต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติ, ค่าจ้างเหมาจดัทําดอกไม้สดประดบัโต๊ะวางถ้วยรางวลั,โต๊ะรับแขก,แท่น

กล่าวรายงาน,โต๊ะหมู่  ธูปเทียนแพ และดอกไม้ประดบัพระบรมสาทิตย์ลกัษณ์, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารสจิู

บตัร,ใบสมคัร,และเอกสารประชาสมัพนัธ์, คา่จดัซือ้พลเุพ่ือจดุเฉลมิฉลองในพิธีเปิด, คา่จ้างเหมาอปุกรณ์ตา่งๆ 

ในการปล่อยเรือ (ค่ากระสนุปืนเพ่ือยิงปล่อยเรือและค่าธงปล่อยเรือ), ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงเพ่ือติดตัง้

บริเวณจัดงาน, ค่าจ้างเหมาเรือจเร, ค่าจ้างเหมาจัดทําตกแต่งเรือเชิญถ้วยพระราชทาน(เรือสุพรรณหงส์), 

คา่จ้างเหมาการเห่เรือในพิธีเปิดงานและอ่ืนๆ  ทัง้นี ้เจ้าภาพมกัจะระบไุว้ว่างบประมาณทกุรายการสามารถถัว่

เฉล่ียกนัได้   ทัง้หมดสามารถแบง่งออกเป็น 6 หมวด  ดงันี ้

   (1)  ค่าจดัซือ้ถ้วยรางวลั  ถ้วยรางวลั  จดัแข่งขนัก่ีประเภทสมัพนัธ์กบัสนามเล็ก กลางใหญ่  

รางวลัประกอบด้วยถ้วยชนะเลศิ รองชนะเลศิลําดบัท่ี 1, รองชนะเลศิลําดบัท่ี 2, และรองชนะเลศิลําดบัท่ี 3 
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   (2)  ค่าเงินรางวลัเรือ   จัดแข่งขนัก่ีประเภทสมัพนัธ์กับสนามเล็ก กลางใหญ่  รางวลั

ประกอบด้วยถ้วยชนะเลศิ รองชนะเลศิลําดบัท่ี 1, รองชนะเลศิลําดบัท่ี 2, และรองชนะเลศิลําดบัท่ี 3 

   (3)  ค่าลากจงูเรือเพ่ือเข้าร่วมแข่งขนั   การพิจารณาเงินค่าลากจงูเรือเข้าร่วมการแข่งขนัมี

ค่าประมาณการเบือ้งต้นโดยตามระยะทาง สมัพนัธ์กบัขนาดของเรือแต่ละประเภท เรือยาวเล็ก เรือยาวกลาง

และเรือยาวใหญ่ 

   (4)  คา่บํารุงสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจดังาน  รวมทัง้คา่นํา้ , คา่ไฟ, คา่เก็บขยะ ฯลฯ 

   (5)  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ รูปแบบการจดังานสมัพนัธ์ระดบัของถ้วยรางวลั 

   (6) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการแขง่ขนัเรืออ่ืนๆ 

  จากทัง้หมด 6 หมวดรายการข้างต้น  จะมีหมวดเงินท่ีอนมุตัิจ่ายโดยขึน้อยู่กบันโยบายของผู้ มีอํานาจ

สูงสุดจะใช้ดุลพินิจในการอนุมัติซึ่งเป็นปัจจัยและเง่ือนไขนําไปสู่การใช้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง 

ผู้ อุปถัมภ์และผู้ รับการอุปถัมภ์   หมวดเงินดังกล่าวประกอบไปด้วย  หมวดที่  (1)  ค่าจัดซือ้ถ้วยรางวัล   

ถ้วยรางวลั (ตามลําดบัชัน้ยศ) สมัพนัธ์กบัพิธีกรรมท่ีจะต้องจดัให้สมเกียรติของถ้วยรางวลัด้วย  หมวดที่   

(2)  ค่าเงินรางวัลเรือ  สมัพันธ์กับ ถ้วยรางวัล (ตามลําดบัชัน้ยศ) และประเภทรางวัลท่ีจัดเสริมขึน้มา เช่น   

แขง่เรือชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท ก. และ ข.  นัน่หมายความวา่ถึงแม้จะจดัรายการแขง่ขนัประเภทเดียวแตมี่

รางวลั 2 ชดุ เป็นต้น  และหมวดที่ (3)  คา่ลากจงูเรือเพ่ือเชิญเข้าร่วมแขง่ขนั  พิจารณาจากท่ีตัง้จงัหวดัของเรือ 

การรับเชิญเข้าร่วมการแข่งขนั  ในการจดัรายการแข่งขนั  การพิจารณาคา่ลากจงูมอบอํานาจให้พิจารณาตาม

ระยะทาง แตใ่นทางปฏิบตัิจริง  ผู้จดัรายการมกัจะเสนอคา่ลากจงูให้กบั “เรือดงั”     เข้าร่วมการแข่งขนั เม่ือ

ชนะการแขง่ขนัจะได้เงินและถ้วยรางวลั  หากแพ้การแขง่ขนัจะแคเ่พียงได้คา่ลากจงู  ซึง่คา่ลากจงูขึน้อยู่กบัการ

พิจารณาของคณะกรรมการเช่นกนั  บางสนามแข่งขนัคา่ลากจงูมีจํานวนเทียบเท่ากบัรางวลัชนะเลิศลําดบัท่ี 3  

เป็นต้น 

 ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการจัดงานกลุ่มพบว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตัง้

คณะทํางานจดักิจกรรมแข่งเรือขึน้  ในช่วงแรกๆ ของการจดังานส่วนใหญ่ให้บคุลากรในหน่วยงานดําเนินการ 

และขอความร่วมมือจากชาวบ้านมาช่วยกิจกรรมแขง่เรือ และมีการออกคําสัง่แตง่ตัง้ชดัเจน คือ “แผนกจัดการ
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แข่งขัน”  กําหนดเป็นตอบแทนคณะกรรมการกองอํานวยการจัดสายเรือดําเนินการแข่งขัน, 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการปล่อยเรือ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินเรือ, ค่าจ้างเหมานักพากษ์

เรือ, ค่าจ้างเหมาติดต่อเชิญเรือเข้าร่วมแข่งขัน  ด้วยเหตุท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานราชการหลายๆ แห่งไม่มีผู้ มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการจดังานแข่งเรือ   

จงึต้องให้ผู้ เช่ียวชาญมาดําเนินการ  สง่ผลให้หน่วยงานท่ีจดังานสามารถจดัการแขง่ขนัได้สําเร็จ  ซึง่สมัพนัธ์กบั

การก่อตวัทีมนกัพากษ์มืออาชีพ  ถือเป็นผู้ เช่ียวชาญในกิจกรรมแข่งเรือด้วย (กรณีผู้ เช่ียวชาญเป็นคนภายนอก

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถจ่ายคา่ตอบแทนได้)  ผู้พากษ์เรือก็อยากได้ฝ่ายเทคนิคท่ีทํางานร่วมกนัได้ดี  

เตรียมอปุกรณ์  สง่ผลกําหนดกติกาการแข่งขนั  การตดัสินเรือเข้าเส้นชยั  การจดักิจกรรมแข่งเรือให้สนกุสนาน 

การมีคนดเูยอะ การรู้จกัประวตัิความเป็นมาของเรือเพ่ือบรรยายระหว่างการแข่งขนั และการเชิญเรือดงัมาแข่ง

ในสนามต่างๆ ทัง้หมดจึงนํามาสู่ “ทีมงาน” และประสบการณ์ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง  เม่ือมีการเชิญ

ผู้ เช่ียวชาญไปทําหน้าท่ีแผนกจดัการแข่งขนั  ผู้ เช่ียวชาญมกัเสนอทีมงานท่ีทํางานร่วมกนัได้ทัง้แผนกจดัการ

แขง่ขนั 

    การจ้างเหมา “ทีมจัดรายการแข่งขัน”  เพ่ือมาทําหน้าท่ีใน “แผนกจัดการแข่งขัน”  ซึ่งมีบทบาท

หน้าท่ีอํานวยการ ส่งเสริม สนบัสนนุ วินิจฉัย สัง่การและประสานงานกบัทกุฝ่ายเพ่ือให้การดําเนินการแข่งขนั

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ในแผนกจดัการแข่งขนัจะมีการแบ่งออกเป็น ฝ่ายเชิญเรือ  มีหน้าท่ีพิจารณา

เชิญเรือทัง้ภายในและตา่งจงัหวดัทกุประเภท  พิจารณาการให้เงินคา่ลากจงู ประสานงานเร่ืองท่ีพกัและอํานวย

ความสะดวกแก่ผู้จดัการเรือจากต่างจงัหวดั  ทําหน้าท่ีประสานกับฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายแผนจดัการแข่งขนั) 

เก่ียวกับการจัดงานเลีย้งรับรองผู้ จัดการเรือ/ผู้ แทนเรือทัง้ในจังหวัดและต่างจังหวัด ฝ่ายเทคนิค มีหน้าท่ี

ควบคมุการแข่งขนัเรือยาวประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขนั   พิจารณาตดัสินลงโทษเรือท่ี

ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบและกติกาการแข่งขนั  กําหนดการจับสลากแบ่งสายแข่งขนัและประชุมชีแ้จงระเบียบ

กตกิาการแขง่ขนักบัผู้จดัการเรือ หรือผู้แทน  ฝ่ายบรรยายการแข่งขัน มีหน้าท่ีบรรยายการแขง่ขนั (พากย์เรือ) 

ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน  ประกาศผลการแข่งขันเรือยาวทุกคู่ให้ประชาชนทราบ รวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย (เช่นพิธีการระหวา่งการแขง่เรือ) 
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  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ในการจ้างเหมานี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขท่ีทีมจดัรายการแข่งขนัจะตกลงกบัผู้ จ้าง

เหมา  ทัง้นีเ้พราะกระบวนการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการและมีทีมผู้จดัรายการแข่งขนัมีหลายทีม จึงนํามาสู่

การแข่งขนัในเร่ืองการเสนอรผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการรับเหมางานด้วย  นําไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะ

เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการรับจ้างเหมาทํางาน  ประมาณการเงินจ่ายใต้โต๊ะระหว่างร้อยละ  10-20  ของจํานวน

เงินเต็ม  โดยขึน้อยู่กบับริบทในพืน้ท่ี  ซึ่งข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีมผู้จดัรายการแข่งขนัเรียกว่า “เงินทอน”  

ดงัคําสมัภาษณ์  “...เราก็อยากรบังาน  พอหน่วยงานจ้างเหมา ก็มีใบเสร็จ เราตอ้งเซ็นตามใบเบิกมา  ส่วนเงิน

ทีเ่ราไดม้าไม่ครบนัน้ เรียกจนติดปากว่า “เงินทอน”  อย่างค่าลากจูงทีเ่ราจะตอ้งจ่ายให้ทีมเรือยาวใหญ่ทีล่าก

จูงมา 30,000 บาท ต่อลํา  เราก็ตอ้งบอกพรรคพวกเราว่า มีเงินทอนนะ คืนสามพนั (ประมาณร้อยละ 10) คืน

หา้พนับาท (ประมาณร้อยละ 16.6) ข้ึนอยู่กบัเจ้าภาพจะกําหนด...เป็นอนัรู้กนัทัง้วงการเรือ” 

 4.1.2 ผลจากการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี     

  สืบเน่ืองจากกระแสของการอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้กระตุ้น

การท่องเท่ียว  หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีผู้ บริหารท้องถ่ินในหลายพืน้ท่ี

กําหนดนโยบายนีใ้ห้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตักิารประจําปีและได้จดัทําโครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี   

  (1) ผลกระทบจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

  จากกิจกรรมมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ สนามแข่งเรือจะจดังาน 1-2 วนั กรณีการจดัแข่งเรือท่ีวดัท่ีมี

พฒันาการจดังานแข่งเรือเรือมายาวนาน เช่น วดัท่าหลวง จงัหวดัพิจิตร และวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุหรือวดั

ใหญ่ จงัหวดัพิษณโุลก ทัง้สองสถานท่ีมีประวตัิและพฒันาการจดังานแข่งเรือมายาวนาน  วดัได้จดังานทําบญุ

ไหว้พระขอพรก่อนจดังานแข่งเรือประมาณ 1 สปัดาห์ ปัจจยัท่ี 1 ก่อนการจดังานเจ้าภาพวางแผนจดัและจดั

ประกบคู่เรือและเผยประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือภาครัฐและภาคเอกชน  เชิญชวนให้มาเท่ียวงานแข่งขนัเรือยาว

ประเพณี  การจดัหาเรือท่ีเข้าแข่งขนัระดบัฝีมือสสีูกนั คนดชูอบลุ้น นอกจากดสูนกุ ยากตอ่การคาดเดา นําไปสู่

การทายผล ซึง่ทําให้ปริมาณการเลน่พนนัมีเป็นจํานวนมากด้วย     ปัจจยัท่ี 2 เจ้าภาพก็อยากจะจดังานท่ีมีคน

มาร่วมงานแข่งเรือยาวจํานวนมากเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจบัจ่ายในบริเวณสนามแข่งเรือ เจ้าภาพมกัจึง

จดัหามหรสพตา่งๆ มาจดัร่วมกบัการแขง่เรือด้วย  ดงัตวัอยา่งกําหนดการ คือ  
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  1) กิจกรรมวันที่หน่ึง 

  ช่วงเข้าเวลา  ประมาณ 08.00-09.00 น.  พิธีเปิดงานงานอยา่งเป็นทางการ  

    พร้อมกบัเย่ียมชมการออกร้าน จากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุม่แมบ้่าน  

    บริษัท ห้างหุ้นสว่น สวนสนกุและมหรสพ  การจําหนา่ยผลติภณัฑ์ชมุชนและของฝาก   

  ช่วงสาย-บา่ย  ประมาณ 08.30-16.00 น.  ชมการแขง่ขนัเรือยาวภาย  

 ช่วงค่ํา  ประมาณ 19.00 น.   ชมการแสดงดนตรี ฟรีคอนเสร์ิต สําหรับการแสดงมหรสพ 

    จดัในบริเวณวดัหรือสถานท่ีจดังาน   

  2) กิจกรรมวันที่สอง 

    ช่วงเช้า  ประมาณ 08.00      

    เร่ิมการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีเป็นวนัท่ีสอง  รอบคดัเลือกและชิงชนะเลศิ  

ช่วงบา่ย  ประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป  ชมการแขง่จนหมดคูก่ารแขง่ขบัรอบสดุท้ายชิง

ชนะเลศิ 

      สําหรับพิธีปิดการแข่งขนัเรือยาวทกุประเภทพร้อมกนั ณ  บริเวณปะรําพิธี  ประธาน

ในพิธีปิด มอบถ้วยรางวลั และรางวลัอ่ืน ๆ 

   ในระดบัชุมชนกิจกรรมดงักล่าวมีผลทําให้เกิดการมีรายได้ของกลุ่มแม่ค้าขายรายย่อย กลุ่มธุรกิจ

ท่องเท่ียว และอ่ืนๆ  โดยสถานท่ีจดังานจะมีฝ่ายจดัหารายได้  มีหน้าท่ีจดัหารายได้ทัง้ปวงจากการจากการ

ประมลูของเอกชนท่ีขายสินค้าในบริเวณสถานท่ีจดังาน  รายได้จากการเก็บค่าจอดรถ  รายได้จากการบริจาค 

รวมถึงรายได้จากการขายวตัถมุงคล ดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ  สําหรับในส่วนของกิจกรรมการแข่งเรือจะมีแบ่ง

หน้าท่ีให้เจ้าภาพร่วมมามีส่วนในการบริหารจัดการและกําหนดรูปแบบการจัดตามสถานการณ์ขึน้อยู่กับ

นโยบายทางการเมืองในชมุชนและท้องถ่ิน  ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัความคุ้มทนุจากการจดังานและผลตอบแทน

จากรายได้จากการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณีขึน้อยู่กบัเง่ือนและปัจจยัของผู้ นําชมุชนท้องถ่ินและประชาชนใน

ชมุชนท้องถ่ินสะท้อนความคดิออกมาวา่การเสวนากลุม่ 
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   (2) ผลกระทบในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

  สําหรับผู้ นําชุมชนและท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบั 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบจ.)  นายกเทศมนตรี (เทศบาล) และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

(อบต.)   มกัจะเสนอความคดิเห็นวา่นโยบายการจดังานแขง่ขนัเรือยาวประเพณีนัน้ดําเนินการเพ่ือให้ประชาชน

ในท้องถ่ินได้มีกิจกรรมด้านวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน ร่วมกนัส่งเสริมฟืน้ฟูวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของ

ท้องถ่ินให้คงอยู ่และถ่ายทอดสูค่นรุ่นหลงั เป็นการสร้างความสามคัคี ความพร้อมเพรียง ประสานความร่วมมือ

ร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานราชการ วดั บ้าน และประชาชน เสริมสร้างสงัคม และชุมชนให้มีส่วนร่วมจัด

กิจกรรม และมีการพฒันาสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง และสนบัสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั  ซึ่งผู้ นํา

ชมุชนจะต้องสานตอ่ในการจดังานเช่นนีท้กุๆ ปี  ในแตล่ะปีก็จะต้องตัง้งบประมาณจดังานเพิ่มให้งานจดัแขง่ขนั

เรือยาวเป็นท่ีโดดเด่นโดยมีปัจจยัและเง่ือนไขเร่ืองฐานคะแนนเสียงทางการเมืองในช่วงท่ีเข้ามาบริหารท้องถ่ิน

ด้วย        

  สําหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิงานตามนโยบาย   ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์และร่วมเสวนากลุม่พบว่า

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตัง้คณะทํางานจดักิจกรรมแข่งเรือขึน้  ในช่วงแรกๆ ของการจดังาน

ส่วนใหญ่ให้บุคลากรในหน่วยงานดําเนินการ และขอความร่วมมือจากชาวบ้านมาช่วยกิจกรรมแข่งเรือ มีการ

ออกคําสัง่แตง่ตัง้ชดัเจน คือ “แผนกจดัการแข่งขนั”  กําหนดอํานาจหน้าท่ี  แตท่ัง้นีเ้พราะบคุลากรสว่นใหญ่ใน

หน่วยงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือหน่วยงานราชการหลายๆ แห่งไมมี่ผู้ มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบั

การจดังานแข่งเรือ   จึงต้องให้ผู้ เช่ียวชาญมาดําเนินการทําหน่วยงานท่ีจดังานสามารถจดัการแข่งขนัได้สําเร็จ  

ซึง่สมัพนัธ์กบัการก่อตวัทีมนกัพากษ์มืออาชีพ ถือเป็นผู้ เช่ียวชาญในกิจกรรมแข่งเรือด้วย (กรณีผู้ เช่ียวชาญเป็น

คนภายนอกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถจ่ายคา่ตอบแทนได้)    ในฐานะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิงานตาม

นโยบายต่างสะท้อนความคิดเห็นว่าการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณีถือเป็นการใช้งบประมาณรายได้ไปสูช่มุชน

และท้องถ่ิน  โดยมีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนท้องถ่ิน  ภาพโดยรวมของนโยบายถือ

เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์   

  สําหรับความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ท่ีปรากฎกรณีผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะกลุ่มท่ีจะมรับจ้างเหมางานจดัแข่ง

เรือยาวมกัเสนอทีมงานท่ีทํางานร่วมกนัได้ทัง้แผนกจดัการแขง่ขนั นํามาสูก่ารจ้างเหมา “ทีมโปรโมเตอร์” ตอ่มา
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การจ้างเหมานี ้จึงขึน้อยู่กับเง่ือนไขท่ีทีมจดัรายการแข่งขนัจะตกลงกับผู้ จ้างเหมา  ทัง้นีเ้พราะกระบวนการ

เบกิจ่ายตามระเบียบราชการ ทีมผู้จดัรายการแข่งขนัมีหลายทีม จึงนํามาสูก่ารแข่งขนัในเร่ืองการเสนอราคาใน

การรับเหมางานด้วย  นําไปสูก่ารจ่ายเงินใต้โต๊ะเพ่ือให้มีโอกาสได้รับการรับจ้างเหมาทํางาน  ประมาณการเงิน

จ่ายใต้โต๊ะ  การก่อเกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนขึน้มา   ซึ่ง เ จ้าหน้าท่ี ฝ่ายปฏิบัติกล่าวตรงกันว่า  

“...กิจกรรมอื่นๆ จ่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนในสดัส่วนที่มากกว่าจ้างเหมาจดังานแข่งเรือนี้อีกและไม่ได้

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในชมุชนและทอ้งถ่ิน...” 

  กรณีชาวบ้านผู้ นําชมุชนและท้องถ่ินท่ีสะท้อนคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณี

ข้อมูลจากการสงัเกตการณ์และการจัดงานกลุ่มพบว่าความคิดเห็นของชาวบ้านแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  

กลุ่มแรก  คิดเห็นว่าการจัดแข่งเรือยาวนัน้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหน่วยงานราชการตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุกิจกรรมของคนในชมุชนและท้องถ่ิน  โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนท่ี

จะมีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมด้านวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  ปลกูฝังและร่วมกนัสง่เสริมฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณี

อนัดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู ่  นบัเป็นการถ่ายทอดสูค่นรุ่นหลงั  ถือเป็นโอกาสในการสร้างความสามคัคี ความ

พร้อมเพรียง ประสานความร่วมมือร่วมใจกนัระหวา่งหน่วยงานราชการ วดั บ้าน และประชาชน   

  ในด้านรูปแบบการจัดงานแข่งเรือกลุ่มนีย้อมรับถึงความเปล่ียนแปลงของจุดมุ่งหมายในการจัด

กิจกรรมแขง่ขนัเรือยาวในอดีตกบัท่ีจดัในปัจจบุนั   เป็นเพราะคา่นิยมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาและยคุสมยั แต่

การพฒันาประเภทขึน้มาใหม่  เช่น  ประเภทเรือยาวจ๋ิว   ถือเป็นการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปัจจยัและ

เง่ือนไขในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนเปลี่ยนแปลง กลุม่ท่ีได้โอกาส คือ กลุม่เยาวชนในชมุชน

และหมู่บ้าน เยาวชนท่ีได้พฒันาตนเองมาเรียนรู้และฝึกหดัทําหน้าท่ีเป็น “ฝีพาย”  อาสาสมคัรแข่งเรือสนาม 

ในชมุชนใกล้บ้าน ทัง้นีจ้ากจดุเร่ิมต้นการเข้าร่วมกิจกรรมแขง่เรืออาจพฒันาไปสูก่ารเลน่กีฬาประเภทอ่ืนๆ ได้ 

  นอกจากนี ้การก่อเกิดทีมเรือและฝีพายมืออาชีพท่ีพืน้ท่ีพบว่ามีหลายทีมมีประสบการณ์ในการลง

แข่งขนัประเภทเรือจ๋ิว   ฝีพายหลายทีมรวมสามารถลงแข่งประเภทเรือเล็กได้  และหากมีโอกาสมกัจะขยาย

เครือข่ายกันเป็นกลุ่มทีมเรือประเภทเรือยาวกลาง  แต่เรือยาวใหญ่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มสปอนด์เซอร์ใหญ่

สนบัสนนุชดัเจน  การก่อตวัของทีมเรือขนาดเล็กและกลาง  เม่ือมีศกัยภาพในการระดมทีมได้อาจจะมีผลเพ่ือ

เพิ่มอํานาจในการต่อรองกบัทีมเรือกลุ่มอ่ืนๆ ในบางสถานการณ์ท่ีทีมเรือขาดกําลงัคน เช่น ฝีพายบาดเจ็บ ไม่
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สบาย ติดภารกิจอ่ืน เป็นต้น กลุ่มเยาวชนท่ีได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งเรือสืบสานประเพณีและ

วฒันธรรมของท้องถ่ิน ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้มาทํากิจกกรรมกบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ผู้บริหารมักจะตัง้งบประมาณในการดําเนินการไว้ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของ

เยาวชนทัง้หมดเป็นปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลทําให้กระแสการแขง่ขนัเรือยาวเพิ่มปริมาณสนามแข่งมากขึน้

ในแตล่ะภมูิภาคด้วย 

  กลุ่มที่สอง  คิดเห็นว่ากิจกรรมแข่งเรือการแข่งเรือ คือ กิจกรรมเพ่ือความสนกุสนานเพ่ือความสามคัคี

ท่ีเคยมีในอดีต  เร่ิมมีเปล่ียนแปลง เพราะค่านิยมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาและยุคสมยั   กลายมาเป็นเพียง

เร่ืองท่ีเล่าสืบตอ่กนัมาเท่านัน้  เพราะมีปัจจยัและเง่ือนไขการใช้เรือเพ่ือการสญัจรทางนํา้ของคนในชมุริมนํา้ได้

ลดลง  การคมนาคมผ่านถนนท่ีสะดวกมากขึน้  รวมถึงปัจจยัและเง่ือนไขในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม

ของชมุชนเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การจดักิจกรรมการแข่งเรือมีมิติของการซ้อนทบัระหว่าง “การละเล่นพืน้บ้าน” 

กบั “เกมส์กีฬา”  และ “มีการพนนั” เข้ามาเก่ียวข้อง  โดยท่ีสถานการณ์การพนนัท่ีเร่ิมต้นจากการชมและเชียร์

การแข่งขนั  โดยผู้ นําท้องถ่ินยงัคงสนบัสนุนให้มีกิจกรรมร่ืนเริงเช่นนีบ้่อยครัง้เพิ่มมากขึน้   รูปแบบการเล่นก็

เปิดเผย ปริมาณวงเงินพนนัก็สงูในกลุม่ผู้ เลน่หน้าใหม ่ ผลกระทบจากการเลน่พนนักบัการแขง่เรือยาวประเพณี

จะนําไปสู่ปัญหาสงัคม ความขดัแย้งในกลุ่มนักพนนัท่ีนํามาสู่การใช้ความรุนแรง อาชญากรรม  การก่อเกิด

วฒันธรรมคา่นิยมท่ีมุง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลมากกวา่สว่นรวม เป็นเง่ือนไขไปสูก่ารเอารัดเอาเปรียบของคนใน

ชมุชน กิจกรรมการแข่งเรือ “เรือ”  ถือเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์เฉพาะกลุ่มจะทําให้ “คนใน” ได้

ประโยชน์ ซึง่ “คนนอก” ได้รับผลเสียหาย  และการอนรัุกษ์ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ินจงึมิได้ผลสมัฤทธ์ิตามหลกัการ

สง่เสริมอนรัุกษ์วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ิน  หากผู้บริหารนําเงินงบประมาณดงักลา่วไปสง่เสริมอาชีพให้กบั

สมาชิกในชุมชนในวัยทํางาน  นําไปส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มคนชรา  

อาจจะทําให้เกิดผลเชิงบวกทางการเมืองได้เช่นกนั   
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4.2  เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นพนันกับสนามแข่งขัน 

  4.2.1  ผู้เล่นพนัน 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เล่นกลา่วว่าในปฏิทินการแข่งท่ีปรากฏสนามแข่งขนัทัว่ประเทศ ช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมา มีตารางแข่งเรือตรงกันในแต่ละภูมิภาค  ผู้ เล่นพนันแบบมืออาชีพให้ข้อมูลว่า “ไม่ได้ไปทุกสนามจะ

เลือกไปสนามที่ได้ประโยชน์สูงสดุกบักลุ่มนกัพนนัที่เล่นด้วยกนัไป”   ซึ่งผู้ เล่นจะประเมินจากปัจจัยรูปแบบ 

การเล่นด้วยความเป็นปัจเจกท่ีมีรสนิยมการเลือกเลน่แบบท่ี  (1) การเล่นพนนั  “ยึดเรือ” เป็นหลกัในการเล่น  

(2) การเลน่พนนัท่ี “ยดึฝีพาย”  หรือทัง้สองแบบ 

   ในการศึกษาครัง้นี ้คณะวิจยัได้ทําการสํารวจข้อมลูผู้ เล่นพนนัจากการประมาณจากสมัภาษณ์ทีม 

ผู้จัดรายการและผู้ เล่นพนันระดบัต่างๆ  ซึ่งได้ข้อมูลถึงเครือข่ายผู้ เล่นการพนันมีความสมัพนัธ์เชิงเครือข่าย

เดียวกนั   สมัพนัธ์กบัการสงัเกตการณ์ท่ีสนามแข่งเรือท่ีลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู  ซึง่พบว่าสถานท่ีจดัแข่งเรือในแตล่ะ

สนามมกัจะจดัเขตจดัโซนชมการแข่งขนัในจดุท่ีอยู่ใกล้เส้นชยัให้กบักลุม่เซียนพนนั  เพ่ือให้ได้เลน่(พนนั)ได้ลุ้น

เต็มท่ี   โดยเฉพาะสนามท่ีจัดแข่งขันในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร   การคํานวณผู้ เล่นพนันผู้ศึกษาคําถึง

จํานวนรอบการแข่งขนั ซึ่งสมัพนัธ์ปัจจยัจากเครือข่ายทีมเรือท่ีความสมัพนัธ์กบัผู้จดัรายการแข่งขนั   ถ้าผู้จดั

รายการแข่งจัดจดัแล้วเป็นท่ีรู้จกัหรือมีช่ือเสียงจะมี “ทีมเรือ” ในเป็นเครือข่ายด้วยรับเชิญมาร่วมงานแข่งใน

สนามท่ีผู้จดัรายการรับงานนัน้มา  เม่ือจดัประกบคูแ่ข่งขนัก่อนการแข่งขนัก็จะมีการประชาสมัพนัธ์ไปให้ผู้ เล่น

พนันทราบ ผู้ เล่นเม่ือประเมินแล้วเกิดแรงจูงใจท่ีจะมาเล่นการพนัน ยิ่งเกมส์การแข่งขนัยากจะคาดเดา ลุ้น

ระทกึ ถือเป็นปัจจยัสง่ผลถึงปริมาณเงินพนนัการเลน่พนนัด้วย  

 การประมาณการผู้ เลน่พนนัสมัพนัธ์กบัขนาดของสนามเลก็ กลางและใหญ่   ทัง้วิ เคราะห์จากปัจจัย

สอดคล้องกบัปริมาณผู้ให้บริการพนนัแขง่เรือยาวประเพณี หรือ “เจ้ามือ” คือ ผู้ ท่ีรับพนนัมีทัง้เซียนพนนัและคน

ในวงการทีมเรือ   กลุ่มแรก คือ  คนในทมีเรือ  ซึง่มีหลายระดบั เชน่ เจ้าของเรือ  ผู้จดัการเรือ ผู้ ฝึกฝีพาย และ

อ่ืนๆ เช่น ฝีพาย (ลูกเทือก) ซึ่งไม่ทุกคนในทีมเรือแล้วแต่ปัจเจก   กลุ่มที่สอง  คือ  คนที่เก่ียวข้องกับ  

“ตัวเรือ”  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอู่ต่อเรือ /ซ่อมบํารุงตวัเรือ ผู้ เจ้าของธุรกิจซือ้-ขายเรือและอปุกรณ์เก่ียวข้อง  

กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มนกัพนนัอาชีพและนกัพนนัสมคัรเล่น   ส่วนผู้ เล่นมีหลากหลายทุกกลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น  

สนามใหญ่ “เจ้ามือ” ก็มาก “ผู้ เลน่” ก็มาด้วย  ในขณะเดียวกนัหากเป็นสนามเล็ก จดัการแข่งขนัประเภทเดียว 
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เชิญทีมเรือได้จํากดั  ในขณะเดียวกนัช่วงเทศกาลแข่งเรือตามปฏิทินการจดัแข่งขนัจะพบว่ามีการจดัในวนัหยดุ

เป็นสว่นใหญ่   จากสถานการณ์ดงักลา่วทีมเรือจึงมีโอกาสตดัสินใจท่ีจะเลือกสนามแข่งขนัได้โดยเสรี แตข้่อมลู

จากการสัมภาษณ์พบว่า “ทีมเรือ” จะไปแข่งขันสนามใดใช้วิธีการตัดสินใจจากการเชิญของเครือข่าย

ความสมัพนัธ์กบัทีมโปรโมเตอร์เป็นหลกั   

  โดยสนามเล็ก กลางและใหญ่ นั่นหมายถึงสนามท่ีจัดการแข่งขันได้สมัพนัธ์กับประเภทการแข่งขัน  

การแข่งขันได้รอบแข่งเรือน้อยคนเข้าร่วมน้อย ทีมเรือไม่มาก ส่งผลให้ปริมาณผู้ เล่นมีพนันน้อยไปด้วย  

ขณะเดียวกนัหากสนามขนาดกลางและขนาดใหญ่ เม่ือจดัการแขง่ขนัได้สมัพนัธ์กบัประเภทการแข่งขนั จํานวน

รอบการแข่งขนัสมัพนัธ์กบัจํานวนทีมเรือ สมัพนัธ์กบัปริมาณคนท่ีมาพร้อมกบัทีมเรือ ข้อกําหนดของการแบ่ง

ประเภทเรือสมัพนัธ์กบัจํานวนฝีพาย  

   จากการสมัภาษณ์ทีมผู้จดัรายการแข่ง (Team Promoter)  เพ่ือนําข้อมลูมาแบ่งระดบันกัพนนัซึ่ง 

ใช้วิธีการประมาณจํานวนวงเงินท่ีเลน่ในแตล่ะรอบการแขง่ขนั  โดยจดักลุม่แบง่เป็น 3  กลุม่    ดงันี ้

  กลุ่มที่ 1 นักพนันระดับใหญ่  โดยส่วนใหญ่เก่ียวข้องใน “ทีมเรือ” เช่น เจ้าของเรือ ผู้จดัการเรือ 

หวัหน้าทีมฝีพายและอ่ืนๆ เป็นต้น  กลุม่เซียนจะติดตามการแข่งเรือในสนามตา่งๆ เป็นผู้ตดัสินใจนําเรือลงแข่ง

หรือไม่  มีการประเมินศกัยภาพของทีมเรือและใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ทัง้ก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง และสิน้สดุการแข่งขนั  

ทัง้ในสนามท่ีกําลงัแข่งและสนามต่อๆ ไป  เพ่ือให้ทีมเรือได้ประโยชน์จากการแข่งขนั  ทัง้นี ้เรียกกนัโดยทัว่ไป

“เซียนเรือ” จะมีข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่า “เซียนเรือ” แต่ละกลุ่มมีรูปแบบการเล่นในกลุ่มและมีเครือข่าย

ความสมัพันธ์การเล่นพนันในกลุ่มเซียนเรือเป็นส่วนใหญ่  โดยมีทิศทางแนวโน้มท่ีพนักพนันระดบักลางจะ

พฒันาตนเองไปสู่นกัพนนัระดบั “เซียน” โดยกลุ่มนกัพนนัเร่ิมขยายตวัจากการเล่นพนนัเรือในชุมชนไปสู่การ

เลน่พนนัเรือในระดบัภมูิภาคโดยเร่ิมมีนกัพนนัท่ีเดินทางเลน่พนนัเรือในแตล่ะสนามท่ีมีการแข่งขนั   ในปัจจบุนั

การกิจกรรมแขง่เรือยาวประเพณีถือเป็นการอนรัุกษ์  ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ิน ยงัไมมี่มาตรการการควบคมุปัญหา

การพนนักบักิจกรรมแข่งเรือทีมงานหรือผู้ช่วยในการรับและแทงพนนั    ปริมาณวงเงินท่ีเล่นพนนัสงูมากกว่า 

10,000 บาท ตอ่รอบการแขง่ขนั 
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  กลุ่มที่ 2  นักพนันระดับกลาง   เป็นนักพนันท่ีติดตามการแข่งขนัเรือ โดยเดินทางไปเล่นพนันใน

เฉพาะสนามท่ีประเมินแล้วว่าไ ด้ประโยชน์จากการแข่งขัน   ซึ่งกลุ่ม นี อ้าจเ ก่ียวข้องหรือสัมพันธ์ 

กับทีมเรือโดยตรงเหมือนกลุ่มเซียนเรือ  กลุ่มนีอ้าศยัการเช่ือมโยงความสมัพันธ์แบบเครือข่ายโดยมีข้อมูล

เก่ียวกับทีมเรือประกอบการตดัสินใจพนันแข่งเรือ และเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการต่อรองเกมส์การแข่งขนั

ระหว่าง “ทีมเรือ” เจ้าภาพจดังาน  และทีมผู้จัดการแข่งขนั  ซึ่งอาจจะเป็น “เจ้ามือ” รับแทงหรือเป็น “ผู้ เล่น

พนนั” หรือเป็นทัง้สอง  ในรูปแบบแบบวางเดิมพนัและต่อรอง  ปริมาณวงเงินท่ีเล่นพนนัสงูระหว่าง 1,000-ไม่

เกินหม่ืนตอ่รอบการแขง่ขนั     

  กลุ่มที่ 3  นักพนันระดบัเล็ก/รายย่อย  ปริมาณวงเงินท่ีเลน่พนนั เร่ิมต้นจาก 20 บาท  จนถงึไมเ่กิน 

1,000 บาท  ตอ่รอบการแขง่ขนั   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลา่วถึงกลุม่ผู้ เลน่การพนนัรายยอ่ยวา่     เพราะวา่

เลน่จํานวนเงินไมส่งูมาก  นบัตัง้แตห่ลกัสบิจนถึงไมพ่นับาทตอ่รอบการแขง่ขนั   พวกนกัพนนัรายยอ่ยจะเลน่

พนนักนัเป็นกลุม่เดียวกนั  หากแพ้ชนะก็จา่ยกนัตรงนัน้    

 

   4.2.2  สนามแข่งขันเรือยาวประเพณี 

  กรณีสนามเล็ก 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์สนามท่ีจดัรายการแข่งขนัประเภทเดียว  คือ  ประเภทเรือจ๋ิว ขนาดไม่เกิน 12 

คน   โดยมกัจะเลือกกําหนดฝีพายออกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง     ประกอบไปด้วย เรือจ๋ิวเล็ก จํานวน 3 

ฝีพาย  เรือจ๋ิวกลาง 5-7 ฝีพาย  และเรือจ๋ิวใหญ่ขนาด 12 ฝีพาย  สภาพทางภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของสนามแข่ง สว่น

ใหญ่จะเป็นลํานํา้สาขา  คลองชลประทาน  หนองและบึง   “เจ้าภาพ”  ผู้ รับผิดชอบงบประมาณ คือ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินระดบั อบต. หรือเทศบาลตําบล    จดุมุ่งหมายในการจดังานเพ่ือสง่เสริม อนรัุกษ์ประเพณี

อนัดีงามของท้องถ่ิน  จดังานร่ืนเริงมีมหรสพและการแสดงของชาวบ้านและนกัเรียนในชมุชน  กําหนดจดังาน 1 

วนั เน่ืองจากมีการแข่งขนัเรือประเภทเดียว  จากการสํารวจข้อมูลการจัดการแข่งขนัสนามเล็กในจงัหวดั

พิษณุโลกในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาพบว่ามีการเพิ่มจํานวนของสนามเล็กมีมากขึน้ เกิดจากปัจจยัการสนบัสนุน

งบประมาณมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และ

เทศบาลตําบล โดยเฉพาะในเขตอําเภอวดัโบสถ์ อําเภอพรหมพิราม และอําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณโุลก 
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ตาราง 15 แสดงประเภทการแขง่เรือสนามเลก็ในปัจจบุนั 

ประเภท รายการ ประเภทและจาํนวน(ฝีพาย)   หมายเหตุ 

1 เรือยาวจ๋ิว      1)เรือจ๋ิวเลก็* 3 ฝีพาย 
2) เรือจ๋ิวกลาง* 5-7 ฝีพาย 
3) เรือจ๋ิวใหญ่* 12 ฝีพาย 

3 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 12 คน* 

2 เรือยาวจ๋ิวเยาวชน  เท่ากบัประเภท เรือยาวจ๋ิว* 
  

มีลกัษณะเฉพาะ คือ กําหนด
อายฝีุพายไมเ่กิน 18 ปี* 

   หมายเหตุ  * ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นกําหนดกตกิา 

      โดยมีปัจจยัเร่ืองสถานท่ี ระยะทาง เงินรางวลั และงบประมาณท่ีได้รับ 

      รวมถึงรูปแบบการบริหารจดัการท่ีสมัพนัธ์พืน้ท่ี บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ 

 

 บทบาทและหน้าท่ีของ “ทีมโปรโมเตอร์”  ทําหน้าท่ีออกแบบการจดังานและประสานงานกบัทีมเรือและ

ฝีพาย    นอกจากงบประมาณจากเจ้าภาพท่ีจดัสรรให้ทีมเรือ หรือกําหนดจากคา่ลากจงูแล้ว ออกแบบรูปแบบ

การจดัการแขง่ขนัท่ีสมัพนัธ์กบัจํานวนทีมเรือมีทัง้หมดก่ีทีม  กําหนดการจดัสายแข่งขนัแบบกีฬาสากลประเภท

ทีมแบบสาย A B C D  จากนัน้ติดประกาศ  เตรียมสถานท่ีและจดังานกําหนดการ  เตรียมความพร้อมในด้าน

อ่ืนๆ ตามสตูรการจดัแข่งเรือท่ีทีมโปรโมเตอร์เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ของเจ้าภาพ  หากจะ

ให้จดังานแบบสะดวกรวดเร็ว   

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เร่ืองจํานวนทีมเรือส่วนใหญ่ผู้จดัออกแบบให้จํานวนทีมเรือเป็นตวัเลขคู่ คือ 

8,12, 16,24,32,40,48  เม่ือได้จํานวนทีมเรือแล้ว  กําหนดการจดัสายแข่งขนัแบบสากลแบบสายออกเป็น 4 

สาย  คือ   A B C D  บางสนามไมส่ามารถจดัได้ถึง 4 สาย  อาจจะลดลงเหลือ 3 สาย A B C เน่ืองจากมีผลตอ่

จํานวนรอบการแข่งขนั  ถึงแม้จะมีการแข่งขนัประเภทเดียว เม่ือประกบคู่แข่งขนัแบ่งเป็นสายและจดัให้แข่ง

แบบพบกนัหมด  จะส่งผลให้ใน 1 วนัการจดังานมีรอบการแข่งขนัมีจํานวนมาก  ปล่อยเรือออกมาได้อย่าง

สม่ําเสมอ ไมข่าดช่วงเพ่ือให้การชมและการเชียร์ท่ีขอบสนามมีอยา่งตอ่เน่ือง 
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  นอกจากนี ้“ทีมโปรโมเตอร์”  ใช้วิธีการเสนอช่องทางการขอการสนบัสนนุจากบริษัทเอกชน  เพ่ือให้ทีม

เรือในเครือข่ายได้มาร่วมแข่งกนั  ทีมเรือต่างๆ เม่ือมีงบประมาณและโอกาสจะได้ลงแข่งขนัเพ่ือสร้างช่ือเสียง

ให้กบัทีมหรือประเดน็อ่ืนๆ   ซึง่สมัพนัธ์กบัความต้องการของ “ทีมโปรโมเตอร์”   ท่ีอยากจดัรายการแขง่ขนัให้สสีู  

สนกุสนาน ยากตอ่การคาดเดา  นํามาสู่การแข่งขนัท่ีเร้าใจผู้ชม  “ทีมโปรโมเตอร์”  เพิ่มความสนกุ ต่ืนเต้น เร้า

ใจในการชมการแขง่ขนัผา่นผู้ ทําหน้าท่ีพากษ์ในวนัแขง่ 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีมโปรโมเตอร์พบว่า  สนามเล็กนีจ้ะอาศยัเครือข่ายและสร้างความสมัพนัธ์

กับคนในชุมชนเป็นหลกั   ถือเป็นโอกาสในการเป็น “แมวมอง”  ค้นหาทีมฝีพายเก่งๆ ในชุมชน  การจดังาน 

“เจ้าภาพ”  กําหนดจดังบประมาณสนบัสนุนโดยตรงถึงหวัหน้าชุมชน หรือผู้ ใหญ่บ้าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบันโยบาย

ของผู้จดังานมีหลายรูปแบบ  ประกอบด้วย รูปแบบท่ี 1   แบ่งงบประมาณให้หมู่บ้านละ 3,000-5,000 บาท 

เพ่ือจดัเตรียมความพร้อม และแต่ละหมู่บ้านจดัการกนัเองจะส่งใครมาแข่งขนั   ตวัเรือและฝีพายให้ชาวบ้าน

ดําเนินการท่ีคดัเลือกมาจากแต่ละหมู่บ้าน    รูปแบบท่ี 2  แบ่งงบประมาณจัดสรรออกมาเป็นค่าลากจูง  

ประกาศรับสมคัรทีมเรือและฝีพาย  ซึ่งจะเป็นทีมเรือในชุมชน หรือภายนอก  สามารถเข้าร่วมการแข่งขนัได้  

สว่นตวัเรือ เน่ืองจากเป็นเรือเล็ก มีคา่ใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายไม่มาก หรือมีเจ้าของธุรกิจเรือ เจ้าของอู่ซ่อมเรือมี

เรือให้เช่ามาใช้ในการจดัแขง่ขนั 

 การคํานวณจํานวนคนเลน่พนนัแขง่เรือในสนามเลก็  ประมาณ 300 คน  สามารถแบง่นกัพนนัออกเป็น 

3  กลุ่มข้างต้น  โดยการแบ่งระดบัจากเกณฑ์ประมาณการวงเงินพนนัของนกัพนนั  กล่าวคือกลุ่มขาใหญ่ 

วงเงินสงูสดุท่ีหนึ่งหม่ืนขึน้ไป  คิดประมาณร้อยละ 20  หรือประมาณ 60 คน   กลุม่ขาประจําวงเงินประมาณ 

1,000-9,999 บาท  คิดประมาณร้อยละ 30  หรือประมาณ  90 คน   และกลุม่ขาจรวงเงินประมาณ  20-999 

บาท คดิประมาณร้อยละ 50  หรือประมาณ 150  คน  รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางแสดง 16  แสดงประมาณการคนเลน่พนนัแขง่เรือยาวประเพณีในสนามเลก็ 

ประเภท ลกัษณะเฉพาะ ประมาณการ 
จํานวนเงิน (บาท)
ตอ่รอบการแขง่ขนั 

ประมาณการพนกั
พนนั 300 คน 

 
(ร้อยละ) คน 

ผู้ เลน่รายใหญ่ 
เซียนพนนั 
“ขาใหญ่” 

เลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัสงู ได้แก่  นกัพนนัอาชีพ 
เจ้าของธุรกิจ  เช่น   โรงสี โรงเร่ือย  ธุรกิจตลาดมืด 
เจ้ามือหวยเถ่ือน  เจ้าของธรุกิจปลอ่ยเงินกู้นอก
ระบบ  เจ้าของธุรกิจท่ีทํารายได้ให้กบัเจ้าของ
กิจการในระดบัสงู 
 
 

10,000 ขึน้ไป 20 60 

ผู้ เลน่
ระดบักลาง
และประจํา 
 “ขาประจํา” 
 

ทีมเรือ  ข้าราชการ นกัการเมือง พอ่ค้า ประชาชน 
ชาวบ้านท่ีเป็นเซียนพนนั 

1,000-9,999 บาท 30 90 

ผู้ เลน่รายยอ่ย  เลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัต่ํา ได้แก่ กลุม่ชาวบ้าน
ทัว่ไป แมบ้่าน เดก็ เยาวชน คนชรา 

20-999 บาท  50 150 

    กรณีสนามกลาง   

   ส่วนใหญ่จดัรายการแข่งขนัหลากหลายตามนโยบายของเจ้าภาพการจดังานกําหนด  ซึ่งสมัพนัธ์กบั

งบประมาณ  สถานท่ีจัดงาน  ทีมโปรโมเตอร์  รวมถึงเครือข่ายและความสมัพนัธ์อ่ืนๆ มาเป็นปัจจัยในการ

กําหนดรูปแบบการจดังาน    ยกตวัอยา่งเช่น 

  (1) ประเภทเรือยาว ประเภทใดประเภทหนึ่ง  เช่น เรือยาวจ๋ิว 3-12 ฝีพาย, เรือยาวเล็ก 30 

ฝีพาย , เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย, เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย  แตกํ่าหนดให้มี 2 ประเภทการแข่งขนั  โดยกําหนดว่า

เป็นการแขง่เรือภายใน (พืน้ท่ี) กบัเรือภายนอก (พืน้ท่ี)  
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   (2)  ประเภทเรือประยกุต์จากประเภทเรือเดียว  แตมี่ 2 ถ้วยรางวลั   เช่น  การจดัประเภทเรือ

จ๋ิว    ประกอบไปด้วย เรือจ๋ิวเลก็ จํานวน 3 ฝีพาย 1 รางวลั และ เรือจ๋ิวกลาง 5-7 ฝีพาย อีก 1 รางวลั   รวมเป็น 

2 ประเภทการแขง่ขนัเป็นต้น 

   (3) ประเภทอ่ืนๆ  (นอกเหนือจาก 1 และ 2)  เป็นไปตามนโยบายของเจ้าภาพเป็นหลกั 

ปัจจบุนัมีการประยกุต์การจดังานแขง่เรือตามหลกัการจดัแข่งขนักีฬาสากล โดยเฉพาะการประกบคูแ่ข่งขนัเช่น

การแขง่ขนักีฬาประเภทมวย  ฟตุบอลและอ่ืนๆ ซึง่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังานท่ีสมัพนัธ์โดยตรง

กบังบประมาณ  สถานท่ีจดังาน  ทีมโปรโมเตอร์  รวมถึงเครือข่ายและความสมัพนัธ์อ่ืนๆ  มาเป็นปัจจยัในการ

กําหนดรูปแบบการจดังานท่ีลงตวัในแต่ละพืน้ท่ี   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีมโปรโมเตอร์จดังานให้ข้อมลูว่า 

ประยกุต์ให้เหมาะกบัผู้จดังาน เพราะทีมก็อยากได้มีโอกาสรับงานจากเจ้าภาพขึน้อยู่บริบทของพืน้ท่ี  พร้อมกบั

พยายามสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กับทีมเรือและฝีพายทัง้ในชุมชน  ภายนอกทัง้ในจังหวดัใกล้เคียงและ

ภมูิภาคอ่ืนๆ1 

 เน่ืองจากการกําหนดจดัการแข่งเรือ 2  ประเภทการแข่งขนั เป็นไปตามความพร้อมของเจ้าภาพการจดั

งานกําหนด  ซึ่งสมัพนัธ์กบังบประมาณ  สถานท่ีจดังาน   เน่ืองด้วย สภาพทางภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของสนามแข่ง 

ส่วนใหญ่จะเป็นลํานํา้สายหลกั   “เจ้าภาพ”  ผู้ รับผิดชอบงบประมาณ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบั 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในพืน้ท่ีสามารถร่วมกัน 

เป็นเจ้าภาพจดังาน   จดุมุ่งหมายในการจดังานเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน  จดังานร่ืน

เริงมีมหรสพและการแสดงของชาวบ้านและนกัเรียนในชมุชน   อาจจะกําหนดจดังาน 1-2  วนั (เฉล่ียโดยรวม 1 

วนั มีเป็นสว่นน้อยมากท่ีจดังาน 2 วนั)     จากการสํารวจข้อมลูการจดัการแขง่ขนัสนามเลก็ในจงัหวดัพิษณโุลก

ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาพบว่ามีการเพิ่มจํานวนของสนามกลางจํานวนเล็กน้อย  แตส่นามกลางมีเป็นจํานวนมาก

ในจงัหวดัพิจิตร โดยเฉพาะสนามท่ีเป็นลํานํา้น่านไหลผา่นในเขตอําเภอเมือง  จงัหวดัพิจิตร  

  บทบาทและหน้าท่ีของ “ทีมโปรโมเตอร์”  ทําหน้าท่ีเช่นเดียวกบัสนามเล็ก  เร่ิมตัง้แต่ออกแบบการจดั

งานและประสานงานกบัทีมเรือและฝีพาย    นอกจากงบประมาณจากเจ้าภาพท่ีจดัสรรให้ทีมเรือ หรือกําหนด

จากค่าลากจงูแล้ว ออกแบบรูปแบบการจดัการแข่งขนัท่ีสมัพนัธ์กบัจํานวนทีมเรือมีทัง้หมดก่ีทีม  กําหนดการ 

                                                            
  1  
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เตรียมสถานท่ีและจัดงานกําหนดการ   เตรียมความพร้อมในด้านอ่ืนๆ  ตามสูตรการจัดแข่งเ รือท่ี 

ทีมโปรโมเตอร์เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ของเจ้าภาพ  หากจะให้จดังานแบบสะดวกรวดเร็ว  

ซึง่การแบง่สายการแขง่ขนัแบบ A B C D ถือเป็นรูปแบบการจดัการแบบหนึง่เช่นเดียวกบัสนามเลก็  

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีมโปรโมเตอร์พบว่า  สนามกลางนีจ้ะอาศยัเครือข่ายและสร้างความสมัพนัธ์

กับ รูปแบบการจัดงานมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมีพิธีการ ขัน้ตอน กติกาการแข่งขันท่ีพัฒนาขึน้มา  

พัฒนาการของรูปแบบการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

สอดคล้องกนัระหว่างกิจกรรมงานประเพณีและการบริหารจดัการงบประมาณของหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพ

หลกัผู้สนบัสนนุงบประมาณ  รวมถึงการกําหนดประเภทการแข่งขนัด้วย  การจดังานรูปแบบ 2 ประเภทการ

แขง่ขนัสมัพนัธ์กบัเจ้าภาพท่ีต้องการให้รูปแบบการจดังานตอบโจทย์ความต้องการทัง้คนในชมุชนและภายนอก 

  กรณีภายใน  “เจ้าภาพ”  กําหนดรับงบประมาณสนบัสนุนโดยตรงถึงหวัหน้าชุมชน หรือผู้ ใหญ่บ้าน 

โดยกําหนด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบายของผู้จดังานมีหลายรูปแบบ  ประกอบด้วย รูปแบบท่ี 1   แบง่งบประมาณให้

หมู่บ้านจํานวนหนึ่งเช่นเดียวกบัสนามเล็ก  แตห่ากสมัพนัธ์กบัประเภทเรือด้วย หากเป็นเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย, 

เรือยาวกลาง 40  ฝีพายและเรือยาวใหญ่  55 ฝีพาย   จํานวนเงินงบประมาณสมัพนัธ์กบัขนาดเรือด้วย     

การมอบงบประมาณเพ่ือจดัเตรียมความพร้อมผา่นงบประมาณจดัสรรออกมาเป็นคา่ลากจงู  ประกาศรับสมคัร

ทีมเรือและฝีพาย  ซึง่จะเป็นทีมเรือในชมุชน  และเปิดโอกาสให้ภายนอกสามารถเข้าร่วมการแข่งขนัได้   การมี

เรือทัง้ภายในและภายนอก  โดยออกแบบให้มีการรูปแบบประเภทถ้วยรางวลั 3 ประเภท  ดงันี ้

  1. ประเภทถ้วย ก. คือ ทีมท่ีแขง่ท่ีชนะตลอดการแขง่ขนัคือรอบแรกจะมีการแข่งเป็นคู่ๆ ทีมไหน

แข่งขนัแพ้แล้ว  คณะกรรมการจะคดัออกแล้วทีมท่ีชนะก็ต้องไปแข่งกบัทีมท่ีชนะอีกคู่หนึ่งแล้วทีมไหนแพ้ก็คดั

ออกจนเหลือ 2 ทีมสดุท้ายแล้วมาชิงถ้วยประเภท ก.  

   2. ประเภท ถ้วย ข. คือทีมท่ีถกูคดัออกเน่ืองจากแพ้ในรอบแข่งชิงใน ถ้วย ก. แล้วมาทําการ

แขง่ขนักนั ใช้วิธีการแพ้คดัออกจนเหลือ 2 ทีมสดุท้ายแล้วมาชิงถ้วยประเภท ก.  

   3. ประเภทถ้วยภายใน คือ ทีมท่ีเป็นทีมในภูมิลําเนาจนวนหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการเป็นผู้

กําหนด มาทําการแขง่ขนักนั 
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ตาราง  17  แสดงประเภทการแขง่เรือแบง่เป็นประเภท ก และ ข 

ประเภท รายการ จาํนวน (ฝีพาย)   หมายเหตุ 
ก เรือยาวใหญ่ 

เรือยาวกลาง 
เรือยาวเลก็   
เรือยาวจ๋ิว        

41-55 คน 
31-40 คน 

ไมเ่กิน 30 คน 
3-12 คน 

*ทีมท่ีถกูคดัออกเน่ืองจากแพ้ใน
รอบแขง่ชิงใน ถ้วย ก. แล้วมาทํา
การแขง่ขนักนัได้ ถ้วย ข. 

ข เรือยาวท้องถ่ิน 
  

เท่ากบัประเภท1)เรือยาวเลก็* 
   2) เรือกลาง* 
 3) เรือใหญ่* 

*ทีมท่ีเป็นทีมในภมูิลําเนา 
  

   หมายเหตุ  * ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นกําหนดกตกิา 

      โดยมีปัจจยัเร่ืองสถานท่ี ระยะทาง เงินรางวลั และงบประมาณท่ีได้รับ 

      รวมถึงรูปแบบการบริหารจดัการท่ีสมัพนัธ์พืน้ท่ี บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ 

 สําหรับบทบาทและหน้าท่ีของ “ทีมโปรโมเตอร์”  ทําหน้าท่ีเช่นเดียวกบัสนามเล็ก  เร่ิมตัง้แต่ออกแบบ

การจดังานและประสานงานกบัทีมเรือและฝีพาย    นอกจากงบประมาณจากเจ้าภาพท่ีจดัสรรให้ทีมเรือ หรือ

กําหนดจากค่าลากจูงแล้ว ออกแบบรูปแบบการจดัการแข่งขนัท่ีสมัพนัธ์กับจํานวนทีมเรือมีทัง้หมดก่ีทีม  

กําหนดการจดัสายแข่งขนั ซึง่จะมีทางเลือกมากว่าแบบแข่งขนักีฬาสากลประเภททีมและการแบบสาย A B C 

D  

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบประเด็น  “การประกบคู่แข่งขัน”  ถือเป็นเร่ืองใหญ่  ในแต่ละสนามการ

จดัแข่งขนัจะมีคณะกรรมการขึน้มาออกแบบและวางระบบการประกบคู่แข่งขนั  ซึง่ประเด็นนีนํ้ามาสู่การสร้าง

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างเรือท่ีมีประสบการณ์รางวลัชนะเลิศในสนามแข่งขนัตา่งๆ  ผู้จดัการเรือจะต้อง

ศกึษากติกาเร่ืองการประกบคู่แข่งขนัด้วยว่าสนามท่ีจะแข่งนัน้ใช้เกณฑ์อะไร  เป็นประโยชน์ต่อการลงแข่งขนั

หรือไม่  อย่างไร  รวมถึงสามารถเจรจาต่อรองให้เกิดการประกบคู่แข่งขนัท่ีเป็นประโยชน์กบัเรือของตนท่ีชนะ

การแข่งขนัมาต่อเน่ือง  หรือนกัพนนัมกัจะเรียกว่า “เรือดงั” ถือเป็นเรือท่ีมีช่ือเสียง มีฝีมือ ชนะมาหลายสนาม 

เป็นท่ีรู้จกั คนอยากชมการประลองฝีมือกนัระหวา่ง “เรือดงั” ในแตล่ะท้องถ่ินจะมี “เรือดงั” อยูจํ่านวนหนึง่ 
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       รูปแบบการประกบคู่แข่งขนั ซึ่งสนามกลางมกัจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งเป็นเกณฑ์ในการประกบคู่

แขง่ขนัท่ีเหมาะสมและสมัพนัธ์กบับริบทของพืน้ท่ี   มี 3 รูปแบบ   ดงันี ้

   (1) ระบบแข่งขันแบบจับสลากประกบคู่เข้าผังแข่งขัน เม่ือแพ้การแข่งขันจะตกรอบทันที   

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เรียกระบบนีว้่า  “น๊อคเอาท์”   มีการแบง่ 2 สาย คือ สายลา่ง กบั สายบน แข่งเปล่ียน

สายนํา้ แพ้ชนะ 2 ใน 3 เท่ียว กรณีแพ้ชนะคนละ1 เท่ียว ใช้วิธีการจบัสลากสายนํา้พายเท่ียวท่ีสามเพ่ือเอาผู้

ชนะเข้าไปเล่นในรอบถดัไป ตามผงับงัคบัท่ีวางไว้ จนถึงรอบชิงหรือ อาจใช้การจบัสลากประกบคู่ใหม่ในทุกๆ

รอบ ก็ได้ 

   (2) ระบบแขง่ขนัประเภท เรือ ก และ เรือ ข.  ได้ก่อเกิดขึน้มาภายหลงัได้มีการปรับรูปแบบการ

แข่งขนัแบ่งจบัสลากเพ่ือแบ่ง เรือออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก. คือ เรือท่ีเก่งมีผลการแข่งขนัดี เป็นเรือ

แชมป์ ฝีพายแข็งแกร่ง ประเภท ข. คือ เรือท่ีกําลังพัฒนาฝีมือการแข่งขัน ยังไม่เป็นเป็นเรือแชมป์ ฝีพาย

แข็งแกร่ง ขยนั เวลามีการแขง่ขนัก็จะเดนิทางมาเข้าร่วมในสนามๆ  

   3) ระบบเรือประเภท ก. และ ก.2   เรือในท้องถ่ิน  เน่ืองจากเป็นการนําเสนอเรือท่ีเป็นของคน

ในพืน้ท่ี หรือเจ้าของสนามเป็นการให้ความสําคัญกับคนในท้องถ่ินเพ่ือให้เกมส์การแข่งขันสนุกขึน้ คนใน

ท้องถ่ินตา่งรู้จกัและเชียร์การแข่งขนัอย่างใกล้ชิดขอบสนาม  ระบบ ก. และ ก.2  ได้พฒันามาสูร่ะบบจบัสลาก

เข้าผงั  เรือท่ีแพ้ในรอบแรก จะไปเล่นในประเภท ก 2. ชิงถ้วยเกียรติยศ  เรือท่ีชนะในรอบแรก ซึ่งจะไปเล่นใน

รอบ 2 และ 3 ของประเภท เรือ ก. 1 ชิงถ้วยพระราชทาน ภายหลงั พฒันาปรับรูปแบบมาเป็น เรือท่ีแพ้ในรอบ 8 

ลําสดุท้ายของประเภทเรือ ก.1 จะไปเลน่ประเภทเรือ ก. 2  ซึง่ทําให้เรือสสีู และ สนกุกว่า  ระบบเรือ ก. 2 ท่ีแพ้

ในรอบแรก 

  ในการนี ้ เม่ือได้การประกบคูแ่ข่งขนัตามการประยกุต์ให้เหมาะกบัผู้จดังาน   เพ่ือให้ทีมงานทํางานได้

ตามจดุมุ่งหมายของเจ้าภาพ  พร้อมกบัพยายามสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัทีมเรือและฝีพายทัง้ในชมุชน  

ภายนอกทัง้ในจงัหวดัใกล้เคียงและภมูิภาคอ่ืนๆ  อย่างลงตวัท่ีสดุผ่านการเจรจาต่อรอง  หลงัจากนัน้ “ทีมโปร

โมเตอร์จะตดิประกาศ  เตรียมสถานท่ีและจดังานกําหนดการ   
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  สําหรับสนามขนาดกลาง  การประมาณจํานวนคนเลน่พนนัแขง่เรือในสนามกลางประมาณ 600 คน  

สามารถแบง่นกัพนนัออกเป็น 3  ระดบั  โดยการแบง่ระดบัจากเกณฑ์ประมาณการวงเงินพนนัของนกัพนนั  

กลา่วคือกลุม่ขาใหญ่ วงเงินสงูสดุท่ีหนึง่หม่ืนขึน้ไป  คดิประมาณร้อยละ 20  หรือประมาณ 120 คน   กลุม่ขา

ประจําวงเงินประมาณ 1,000-9,999 บาท  คดิประมาณร้อยละ 30  หรือประมาณ  180 คน   และกลุม่ขาจร

วงเงินประมาณ  20-999 บาท คดิประมาณร้อยละ 50  หรือประมาณ 300  คน  รายละเอียดตามตาราง 

ตาราง  18 แสดงประมาณการคนเลน่พนนัแขง่เรือยาวประเพณีในสนามกลาง 

ประเภท ลกัษณะเฉพาะ ประมาณการ 
จํานวนเงิน (บาท)
ตอ่รอบการแขง่ขนั 

ประมาณการพนกั
พนนั 600 คน 

 
(ร้อยละ) คน 

ผู้ เลน่รายใหญ่ 
เซียนพนนั 
“ขาใหญ่” 

เลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัสงู ได้แก่  นกัพนนัอาชีพ 
เจ้าของธุรกิจ  เช่น   โรงสี โรงเร่ือย  ธุรกิจตลาดมืด 
เจ้ามือหวยเถ่ือน  เจ้าของธรุกิจปลอ่ยเงินกู้นอก
ระบบ  เจ้าของธุรกิจท่ีทํารายได้ให้กบัเจ้าของ
กิจการในระดบัสงู 
 
 

10,000 ขึน้ไป 20 120 

ผู้ เลน่
ระดบักลาง
และประจํา 
 “ขาประจํา” 

ทีมเรือ  ข้าราชการ นกัการเมือง พอ่ค้า ประชาชน 
ชาวบ้านท่ีเป็นเซียนพนนั 

1,000-9,999 บาท 30 180 

ผู้ เลน่รายยอ่ย เลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัต่ํา ได้แก่ กลุม่ชาวบ้าน
ทัว่ไป แมบ้่าน เดก็ เยาวชน คนชรา 

20-999 บาท 50 300 
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  กรณีสนามใหญ่ 

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์สนามท่ีจดัรายการแข่งขนัประเภท 3 ประเภท หรือมากกว่า  หน่วยงานใน

ระดบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ได้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดวตัถปุระสงค์และรูปแบบการจดังาน

เพิ่มมากขึน้   โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในทกุระดบันบัตัง้แตอ่งค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.)  เทศบาล 

และองค์กรบริหารส่วนตําบล (อบต.) ตา่งเข้ามาเสนอเป็นเจ้าภาพในการจดังาน  ส่งผลให้สนามแข่งเรือมีเพิ่ม

จํานวนมากขึน้  รูปแบบการจัดงานมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมีพิธีการ ขัน้ตอน กติกาการแข่งขันท่ี

พฒันาขึน้มา  พฒันาการของรูปแบบการแข่งขนัมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจยัทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสงัคม  สอดคล้องกนัระหวา่งกิจกรรมงานประเพณีและการบริหารจดัการงบประมาณของหน่วยงานซึง่เป็น

เจ้าภาพหลกัผู้สนบัสนนุงบประมาณ 

  รูปแบบการจัดงานในสนามใหญ่มีลักษณะท่ีโดดเด่น คือ มีงบประมาณมาก  เจ้าภาพผู้ จัดงาน

สนับสนุนให้การจัดงานยิ่งใหญ่สัมพันธ์กับนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยผู้ นําท้องถ่ินได้กําหนด

วัตถุประสงค์ท่ีจะนํากิจกรรมการแข่งเรือยาวประเพณีมาจัดงานเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของชมุชน  การแขง่ขนัเรือยาวประเพณีผกูพนัอยูก่บังานประจําปีของวดัตา่งๆ ในชมุชน  โดยมีประวตัิ

ความเป็นมาของสถานท่ีจัดงานตามวัดต่างๆ ตามริมแม่นํา้สายหลกั (ลํานํา้ปิง วัง ยม น่าน ฯลฯ) สําหรับ

หน่วยงานของรัฐท่ีเข้ามากระตุ้น หรือส่งเสริมให้เกิดการอนรัุกษ์มรดกไทย และเสริมสร้างความสนกุสนาน ทัง้

ผู้ชม และผู้ เข้าแขง่ขนั   ซึง่จะมีสว่นช่วยให้ชมุชนสามารถดํารงการอนรัุกษ์มรดกวฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ินให้

คงอยูไ่ว้และก่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัจากรายได้จากการท่องเท่ียว หน่วยงานดงักลา่ว คือ การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.)  ซึ่งนโยบายหลักของ ททท. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กิจกรรมการแข่งเรือเป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  บ่งบอกถึงความเป็นไทย นอกจากนี  ้ททท. ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวแข่งเรือประเพณีทั่วทุกภูมิภาค มีการโหมประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทัง้วิทยุโทรทัศน์ และ

หนงัสือพิมพ์  ส่งผลให้เกิดการรับรู้ตารางการวนั เวลา และสถานท่ีจดัแข่งขนัทัว่ประเทศโดยการจดัทําปฏิทิน

การแขง่ขนัออกมาเผยแพร่ 

  นอกจากนี ้  รูปแบบการจดัการประเพณีแขง่เรือยาวยงัคงรูปแบบ “คณะกรรมการจดังาน” ท่ีมีเจ้าภาพ

ร่วมจากหลายภาคสว่น โดยมีให้เจ้าของสถานท่ีจดังาน  คือ วดั จะมีฝ่ายจดัหารายได้  มีหน้าท่ีจดัหารายได้ทัง้
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ปวงจากการจากการประมลูของเอกชนท่ีขายสินค้าในบริเวณสถานท่ีจดังาน  รายได้จากการเก็บบตัรผ่านเข้า

ชมการแข่งเรือ รายได้จากการบริจาค รวมถึงรายได้จากการขายวตัถมุงคล ดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ  สําหรับใน

ส่วนของกิจกรรมการแข่งเรือจะมีแบ่งหน้าท่ีให้เจ้าภาพร่วมมามีส่วนในการบริหารจดัการและกําหนดรูปแบบ

การจดัตามสถานการณ์ขึน้อยูก่บับริบททางการเมืองในชมุชนและท้องถ่ิน 

   เน่ืองจากการกําหนดจดัการแขง่เรือ 3  ประเภทการแขง่ขนั  เป็นไปตามความพร้อมของเจ้าภาพการจดั

งานกําหนด  ซึ่งสมัพนัธ์กบังบประมาณ  สถานท่ีจดังาน   เน่ืองด้วย สภาพทางภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของสนามแข่ง 

สว่นใหญ่จะเป็นลํานํา้สายหลกั      จากการสํารวจข้อมลูการจดัการแข่งขนัสนามในจงัหวดัพิษณโุลกในช่วง 5 

ปี  มีเพียงสนามเดียว คือ สนามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สําหรับ

จงัหวดัพิจิตรมีจํานวนมากถึง 8 สนามในช่วงปี พ.ศ. 2556  ประกอบด้วยสนามวดับงึตะโกน, สนามวดัท่าฬ่อ

,สนามวดัหาดมลูกระบือ, สนามวดัหวัดง, สนามวดัท่าหลวง, สนามวดักําแพงดิน, สนามหลงัศาลพระเจ้าเสือ 

และสนามวดับางไผ่    ข้อมูลเชิงลึกจากการสมัภาษณ์มีปัจจัยสนับสนุนการจัดงานเง่ือนไขท่ีสมัพนัธ์กับ

งบประมาณ  สถานท่ีจดังาน  ทีมโปรโมเตอร์  รวมถึงเครือข่ายและความสมัพนัธ์อ่ืนๆ  เช่นเดียวกบัสนามกลาง 

คือ 

 (1) ประเภทเรือยาวท่ีจดัแข่งขนั จํานวน 3  ประเภทการแข่งขนั  หรือมากกว่า เช่น เรือยาวจ๋ิว 3-12 

ฝีพาย, เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย , เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย, เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย  หรือทัง้ 3 ประเภทในสนาม

เดียวกนั เพราะปัจจยัทางภมูิศาสตร์ สามารถจดัแข่งเรือยาวใหญ่ขนาด 55 ฝีพายได้  นํามาสู่การจดัแข่งเรือ

ยาวขนาดกลางและขนาดเล็กได้   ถือเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้เจ้าภาพจดัการแข่งขนัได้ 3 ประเภทการแข่งขนั  

ทัง้นี ้สว่นใหญ่เป็นสนามท่ีเป็นท่ีนิยมของทีมเรือท่ีจะมาร่วมประลองฝีมือกบัทีมเรืออ่ืนๆ  จึงนํามาสูก่ารกําหนด

วา่เปิดรับสมคัรทัง้ทีมเรือภายใน (พืน้ท่ี) กบัเรือภายนอก (พืน้ท่ี)  

  (2)  การประกบคู่แข่งขัน สนามใหญ่มักจะเลือกการประกบคู่แข่งขันแบบสายบนและสายล่าง    

โดยประยกุต์ใช้ 2 รูปแบบ คือ  1) จัดแบ่งสายแบบ A B C D  เน่ืองจากเรือท่ีสง่มาแข่งขนัมีจํานวนมาก  และ 

2) การประกบคู่แข่งขันตามสายบนและสายลา่ง ซึง่อาจจะใช้วิธีการเช่นเดียวกบัสนามกลางมกัจะเลือกแบบ

ใดแบบหนึง่เป็นเกณฑ์ในการประกบคูแ่ขง่ขนัท่ีเหมาะสมและสมัพนัธ์กบับริบทของพืน้ท่ี   ทัง้มี 3 วิธี   คือ แบบ

แพ้“น๊อคเอาท์”   มีการแบ่ง 2 สาย คือ สายล่าง กบั สายบน จากนัน้แบ่งระบบแข่งขนัประเภท เรือ ก และ เรือ 
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ข.  รวมถึงระบบเรือโอกาสเรือท้องถ่ินในรูปแบบประเภท ก. คือ เรือท่ีชนะเข้ารอบมาไม่จํากดัว่าเป็นเรือภายใน

จงัหวดัหรือภายนอก และ ก.2   คือ จดัสายแขง่ขนัเฉพาะเรือในท้องถ่ิน  

ตาราง 19 แสดงประเภทการแขง่เรือประเภทท่ีจดัแขง่ขนัในสนามใหญ่  

ประเภท รายการ จาํนวน (ฝีพาย)   หมายเหตุ 
ก เรือยาวใหญ่ 

เรือยาวกลาง 
เรือยาวเลก็   
เรือยาวจ๋ิว        

41-55 คน 
31-40 คน 

ไมเ่กิน 30 คน 
3-12 คน 

*ทีมท่ีถกูคดัออกเน่ืองจากแพ้ใน
รอบแขง่ชิงใน ถ้วย ก. แล้วมาทํา
การแขง่ขนักนัได้ ถ้วย ข. 

ข เรือยาวท้องถ่ิน 
  

เท่ากบัประเภท1)เรือยาวเลก็* 
   2) เรือกลาง* 
 3) เรือใหญ่* 

*ทีมท่ีเป็นทีมในภมูิลําเนา 
  

เรือคู่
ดเุดือด 

เรือยาวทกุประเภท 
 

 * ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการ
จดัการแขง่ขนัเป็นกําหนดกตกิา 

   หมายเหตุ  * ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นกําหนดกตกิา 

      โดยมีปัจจยัเร่ืองสถานท่ี ระยะทาง เงินรางวลั และงบประมาณท่ีได้รับ 

      รวมถึงรูปแบบการบริหารจดัการท่ีสมัพนัธ์พืน้ท่ี บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ 

 

   (3) สนามใหญ่มกัจะมีงบประมาณในการแบ่งซอยรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัตามประเภทท่ีแข่งขนั

ข้างต้น  เน่ืองจากมีประมาณจดังานมากจึงนํามาสู่การให้รางวลัพิเศษเพิ่ม  เช่น รางวลัเรือคู่ดเุดือด หมายถึง 

เรือท่ีแข่งขนักนัสสีู ฝีพายมีกําลงัฝีมือทดัเทียมกนั ผู้ชมเฝ้าติดตามการแข่งขนัอย่างลุ้นระทึก ยากต่อการคาด

เดา  ถือเป็นคูแ่ขง่ขนัท่ีประทบัใจทัง้ผู้พากษ์และผู้ชม  เป็นต้น 

 สําหรับบทบาทและหน้าท่ีของ “ทีมโปรโมเตอร์”  ทําหน้าท่ีเช่นเดียวกบัสนามเล็ก  เร่ิมตัง้แต่ออกแบบ

การจดังานและประสานงานกบัทีมเรือและฝีพาย    นอกจากงบประมาณจากเจ้าภาพท่ีจดัสรรให้ทีมเรือ หรือ

กําหนดจากค่าลากจูงแล้ว ออกแบบรูปแบบการจดัการแข่งขนัท่ีสมัพนัธ์กับจํานวนทีมเรือมีทัง้หมดก่ีทีม  
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กําหนดการ เตรียมสถานท่ีและจดังานกําหนดการ  เตรียมความพร้อมในด้านอ่ืนๆ ตามสตูรการจดัแข่งเรือท่ีทีม

โปรโมเตอร์เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ของเจ้าภาพ  หากจะให้จัดงานแบบสะดวกรวดเร็ว    

ซึง่การแบง่สายการแขง่ขนัแบบ A B C D  ถือเป็นรูปแบบการจดัการแบบหนึง่เช่นเดียวกบัสนามเลก็ 

   สําหรับสนามใหญ่ “ทีมโปรโมเตอร์”  ต้องทํางานประสานกนัหลายภาคส่วน  นอกจากจะจดังานตาม

นโยบายของเจ้าภาพการจดังานกําหนด  ซึ่งสมัพนัธ์กบังบประมาณ  สถานท่ีจดังาน  ทีมโปรโมเตอร์  รวมถึง

เครือข่ายและความสัมพันธ์อ่ืนๆ มาเป็นปัจจัยในการกําหนดรูปแบบการจัดงาน  โดยเฉพาะรูปแบบและ

พิธีกรรมบางอย่างท่ีมิได้จัดเช่นในอดีตได้มีเพิ่มขึน้ เช่น  พิธีการมอบเงินรางวลัสําหรับเรือท่ีชนะเลิศในการ

แข่งขัน    มีการมอบถ้วยพระราชทาน ถ้วยเกียรติยศ   เป็นต้น   เครือข่ายและความสัมพันธ์ท่ีจะนําไปสู่

ความสําเร็จในการจดังานมีความซบัซ้อนมากขึน้   สนามใหญ่เป็นสนามแข่งเรือท่ีเจ้าของเรือ  ทีมเรือต่างมุ่ง

ตรงมาร่วมแข่งขัน    การรับสมัครเรือจากภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าแข่งได้ในแต่ละสนามท่ีจัดได้   ก่อเกิด

องค์กรความร่วมมือ  สมาคมเรือยาว กลุ่ม ชมรม ฯลฯ ขยายเครือข่ายความสมัพนัธ์ไปในวงกว้างถึงเครือข่าย

ทางการเมืองในระดบัท้องถ่ินด้วย    

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  กรณีสนามใหญ่  จํานวนคนเล่นพนนัแข่งเรือในสนามเล็กประมาณ 1,000 

คน  สามารถแบง่นกัพนนัออกเป็น 3  ระดบั  โดยการแบง่ระดบัจากเกณฑ์ประมาณการวงเงินพนนัของนกัพนนั  

กลา่วคือกลุม่ขาใหญ่ วงเงินสงูสดุท่ีหนึ่งหม่ืนขึน้ไป  คิดประมาณร้อยละ 20  หรือประมาณ 200 คน   กลุม่ขา

ประจําวงเงินประมาณ 1,000-9,999 บาท  คิดประมาณร้อยละ 30  หรือประมาณ  300 คน   และกลุม่ขาจร

วงเงินประมาณ  20-999 บาท คดิประมาณร้อยละ 50  หรือประมาณ 500  คน  รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางแสดง 20 แสดงประมาณการคนเลน่พนนัแขง่เรือยาวประเพณีในสนามใหญ่ 

ประเภท ลกัษณะเฉพาะ ประมาณการ 
จํานวนเงิน (บาท)
ตอ่รอบการแขง่ขนั 

ประมาณการพนกั
พนนั 1,000 คน 

 
(ร้อยละ) คน 

ผู้ เลน่รายใหญ่ 
เซียนพนนั 
“ขาใหญ่” 

เลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัสงู ได้แก่  นกัพนนัอาชีพ 
เจ้าของธุรกิจ  เช่น   โรงสี โรงเร่ือย  ธุรกิจตลาดมืด 
เจ้ามือหวยเถ่ือน  เจ้าของธรุกิจปลอ่ยเงินกู้นอก
ระบบ  เจ้าของธุรกิจท่ีทํารายได้ให้กบัเจ้าของ
กิจการในระดบัสงู 
 
 

10,000 ขึน้ไป 20 200 

ผู้ เลน่
ระดบักลาง
และประจํา 
 “ขาประจํา” 

ทีมเรือ  ข้าราชการ นกัการเมือง พอ่ค้า ประชาชน 
ชาวบ้านท่ีเป็นเซียนพนนั 

1,000-10,000 
บาท 

30 300 

ผู้ เลน่รายยอ่ย เลน่พนนัด้วยวงเงินระดบัต่ํา ได้แก่ กลุม่ชาวบ้าน
ทัว่ไป แมบ้่าน เดก็ เยาวชน คนชรา 

20-1,000 บาท  50 500 

 

  4.2.1  ปัจจัยและเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นพนันกับกับสนามแข่งขัน 

  ตามท่ีกลา่วถึงสนามแข่งขนัเรือดงักลา่วข้างต้น   แตล่ะสนามการแข่งขนั ทัง้ 3 ประเภท คือ สนามเล็ก 

สนามกลาง และสนามใหญ่  ยงัคงผกูพนัอยู่กบังานร่ืนเริงในชุมชน  รูปแบบการจดัการแข่งขนัมีการระดมทุน

จากหลายภาคสว่น  เร่ิมตัง้แตมี่การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้ผู้คนมาเท่ียวชมงาน   มีมหรสพท่ีทนัสมยั  เพ่ือให้

งานแขง่เรือประเพณีของวดันัน้ๆ มีจดุสนใจและเป็นการดงึดดูผู้ เข้าชมการแข่งขนัมากๆ  ยิ่งการจดัแข่งขนัมีลุ้น

มากเท่าใดจะมีผลตอ่ “การวางเดมิพนั”  สําหรับกลุม่ผู้ เลน่พนนัโดยเฉพาะกลุม่นกัพนนั 3 ระดบั 
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  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบประเด็น ปัจจยัข้อท่ี 1 เร่ือง “การประกบคู่แข่งขัน”  ถือเป็นเร่ืองใหญ่

สําคญั (ตามท่ีกลา่วข้างต้น)  ในแตล่ะสนามการจดัแขง่ขนัจะมีคณะกรรมการขึน้มาออกแบบและวางระบบการ

ประกบคู่แข่งขนั  ซึ่งประเด็นนีนํ้ามาสู่การสร้างความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างเรือท่ีมีประสบการณ์รางวลั

ชนะเลิศในสนามแข่งขนัตา่งๆ   นอกจากนี ้ “บริษัทเอกชน” ท่ีเสนองบประมาณทัง้ให้งบประมาณโดยตรงกบัผู้

จัดงาน   มอบวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ  ในสนามจัดงาน   มอบงบประมาณโดยตรงกับเจ้าของเรือ  มอบวสัดุ

อปุกรณ์และอ่ืนๆ ให้กบัทีมฝีพาย   อนัเน่ืองปัจจยัจาก “การโฆษณา”   

  เม่ือเจ้าภาพร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นหนึ่งในเจ้าภาพ  เม่ือมีสนามแข่งขนัแล้ว   

ตารางการแข่งขนัท่ีทีมผู้จดัการแข่งขนั  (Promoter) ปัจจยัข้อท่ี 2  เร่ือง  “การกําหนดรอบการแข่งขัน”  

เปิดเผย  กําหนดสถานท่ีจดังาน รวมถึงการช่วยประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเก่ียวกบั “เรือ” ช่ืออะไร มีประวตัแิพ้ ชนะก่ี

ครัง้ เป็นแชมป์ท่ีสนามไหนบ้าง และ “ฝีพาย” ทีมนีมี้วินยัในการฝึกซ้อม มีความพร้อมมากน้อยแคไ่หน อย่างไร  

สําหรับข้อมลูท่ีปรากฏในตารางการแข่งขนัว่า “เรือ”  ประคูแ่ข่งขนักนั  มีก่ีคูก่ารแข่งขนั   สมัพนัธ์กบัทีมเรือใน

เครือขา่ยได้มาร่วมแขง่กนั  ทีมเรือตา่งๆ เม่ือมีงบประมาณและโอกาสจะได้ลงแขง่ขนัเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กบัทีม

หรือประเด็นอ่ืนๆ   ซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการของ “ทีมโปรโมเตอร์”   ท่ีอยากจัดรายการแข่งขันให้สูสี  

สนกุสนาน ยากตอ่การคาดเดา  นํามาสู่การแข่งขนัท่ีเร้าใจผู้ชม  “ทีมโปรโมเตอร์”  เพิ่มความสนกุ ต่ืนเต้น เร้า

ใจในการชมการแขง่ขนัผา่นผู้ ทําหน้าท่ีพากษ์ในวนัแขง่   

   ข้อมลูสมัภาษณ์เชิงลึกพบความสมัพนัธ์ท่ีนําไปสู่เป็นข้อมูลท่ีสะท้อนความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ มิได้

เป็นไปตามเง่ือนไขของเกมส์กีฬา ซึ่งการแพ้ หรือชนะ ขึน้อยู่กบัความสามารถของนกักีฬา ความพร้อมในการ

เตรียมตวั และตดัสนิตามกตกิาในสนามแขง่ขนั     ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้จดังานทําให้ทราบถึงปัจจยัข้อท่ี 3   

คือ  เร่ือง  “ความสัมพันธ์เชิงอาํนาจระหว่างผู้จัดงานกับทมีเรือ”     ก่อนการแข่งขัน   “...บางครั้งเชิญเรือ 

จดัประกบคู่ และวิเคราะห์สายน้ําก็สามารถรู้แล้วว่าใครจะชนะ...”  ระหว่างการแข่งขัน  ข้อมลูจากการ

สมัภาษณ์ผู้จดังานทําให้ทราบถึงความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างผู้จดังานกบัทีมเรือท่ีกลา่วถึงการเตรียมตัว

แพ้  บางครัง้ทีมเรือก็รู้ว่าจะแพ้ในเกมส์การแข่งขนั  แต่ก็ต้องรักษาความสมัพนัธ์กับผู้ จัดงาน  ผู้จัดการทีม

มกัจะให้คําอธิบายกบัผู้ลกูทีมว่า “...ให้เกียรติเจ้าภาพ...”  การเตรียมตัวชนะ  หรือแม้บางครัง้เจรจาต่อรอง
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แล้วมีผลประโยชน์ตอ่การแข่งขนัของทีม ซึง่มีโอกาสท่ีชนะการแข่งขนั   ผู้จดัการทีมจะพดูในเชิงปลกุใจว่า “...

งานนีแ้พไ้ม่ไดน้ะ นายสัง่มา...” 

 

4.3 ประมาณการวงเงนิพนันแข่งเรือ 

   การประมาณการวงเงินพนนั มีปัจจยัและเง่ือนไขท่ีสมัพนัธ์กบัปริมาณเงินของผู้ เล่น  ซึ่งสมัพนัธ์กบั

นกัพนนั 3 ระดบั (ระดบัเล็ก กลางและใหญ่)  จํานวนรอบการเล่นพนนัในแต่ละสนามแข่งขนั  ซึง่สมัพนัธ์กบั

สนาม 3 ระดบั (ระดบัเล็ก กลางและใหญ่)  แหลง่ข้อมลูท่ีจะใช้ในการประมาณวงเงินพนนั  คือ  ข้อมลูจาก

สมัภาษณ์ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter) และให้เกณฑ์คา่เฉลี่ยของจํานวนทีมเรือท่ีเข้าแข่งขนัในแต่

ละสนาม  โดยสํารวจจากสนามแข่งขนัในจงัหวดัพิษณโุลกและพิจิตรในปี พ.ศ. 2556  เพ่ือประมวลผลว่ารอบ

การจดัแขง่ขนั   

  ภาพโดยรวมจะมีก่ีคู่การแข่งขนัท่ีจะให้นกัพนนัได้เล่นแข่งเรือในแต่ละวนัท่ีจดัการแข่งขนั   จากการ

สมัภาษณ์และวางแผนคํานวณโดยรวมพบวา่ผู้จดัรายการในแตล่ะประเภทการแขง่ขนัมีทีมเรือเข้าร่วมแข่งก่ีทีม  

จะ  จะสง่ผลให้ใน 1 วนัการจดังานมีรอบการแข่งขนัมีจํานวนมาก  ปลอ่ยเรือออกมาได้อย่างสม่ําเสมอ ไม่ขาด

ช่วงเพ่ือให้การชมและการเชียร์ท่ีขอบสนามมีอยา่งตอ่เน่ือง    

  4.3.1 รอบการแข่งขันสนามเล็ก   

  การแข่งขนัเร่ิมแข่งเรือช่วงเช้าเวลา 08.30 น.- 12.30 น. (ประมาณ 4 ชม.) โดยรวมปลอ่ยเรืออย่าง

ตอ่เน่ืองทกุๆ 10 นาที แบง่ออกเป็น  รอบแรก  แบ่ง 4 สาย  จดัระบบแบบพบกนัหมด  จะทําให้ได้จํานวน  28 

รอบ คดัเลือกทีมเรือท่ีแข่งขนัแล้วแพ้มากสดุออก  จากนัน้พกักลางวนั  เร่ิมแข่งอีกครัง้ประมาณ 13.30-15.00 

น. หรือมากกวา่นัน้ (เน่ืองจากมีพิธีกรรมมอบถ้วยรางวลั) ผู้จดัการแข่งขนัวางแผนปลอ่ยเรือช่วงบา่ยจดัแข่งขนั 

รวมทัง้หมดประมาณ 18 รอบแข่งขนั  (ทัง้นี ้คํานวณจากการจดัรอบแข่งขนัตามสถิติความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 

กรณีท่ีเพิ่มจํานวนรอบมากกว่านีส้มัพนัธ์กับการจดัรางวลัประเภท ก. และประเภท ข. มีผลทําให้จํานวนรอบ

การแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้)  กรณีรอบท่ีสอง  คดัเลือกมาเหลือ 4 ทีม  แบง่ออกเป็น 2 สาย จดัระบบแพ้คดัออก  แต่

แข่ง 2 ใน 3 หาผู้ชนะ  จะทําให้ได้จํานวน  12  รอบ  และรอบสดุท้าย คดัเลือกมาเหลือ 2 ทีมสดุท้ายมาแข่ง 
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รอบสาม ชิงชนะเลิศจดัระบบแพ้คดัออก  แต่แข่ง 2 ใน 3 จะทําให้ได้จํานวน  6  รอบ ได้เรือชนะเลิศ  รอง

ชนะเลศิลําดบัท่ี 1  รองชนะเลศิลําดบัท่ี 2 และรองชนะเลศิลําดบัท่ี 3 

ตาราง 21 แสดงการประมาณการรอบแขง่ขนัประเภทสนามเลก็ 

วันที่  ช่วงเวลา  ประเภทการ
แข่งขัน 

วิธีจัดการแข่งขัน ประมาณ
การ 

1 
 

ช่วงเช้า  
เรือยาวเลก็  
กรณี 8 ทีม2 

รอบคดัเลือกแบบพบ
กนัแบง่ออกเป็น  

A B C D  
E F G H 

 

A-B,   
A-C, B-C, 
A-D, B-D, C-D, 
A-E, B-E, C-E, D-E, 
A-F, B-F, C-F,  D-F, E-F, 
A-G, B-G, C-G, D-G, E-G,F-G, 
A-H, B-H, C-H, D-H, E-H, F-H, 
G-H 

28 รอบ 

2  ช่วงบา่ยรอบตดัสนิ รอบสอง  
แบง่ 2 สาย 

จดัระบบแพ้คดัออก  
แตแ่ขง่ 2 ใน 3 
 

สาย A X สาย B ( 2 ใน 3) 
สาย A X สาย D ( 2 ใน 3) 
สาย C X สาย B  ( 2 ใน 3) 
สาย D X สาย A  ( 2 ใน 3) 

12 รอบ 

   รอบสาม  
ชิงชนะเลศิ 

จัดระบบแพ้คัดออก  
แตแ่ขง่ 2 ใน 3 

ทีมแขง่รองชนะเลศิ 
ทีม a X ทีม b  ( 2 ใน 3)  
ทีมแขง่ชนะเลศิ 
ทีม c X ทีม d  ( 2 ใน 3) 

6 รอบ 

รวมประมาณการ   46 รอบ 
 

 

                                                            

   2 การประมาณการเรือยาว 8 ทีม แบ่งออกมาเป็น  A B C D E F G H ซึง่การจดัการแขง่ขนัแบบพบกนัหมดเป็นรูปแบบหนึง่ของการ
จดัการแข่งขนัสนามเลก็ 
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  4.3.2 รอบการแข่งขันสนามกลาง 

    กรณีมีการจดัการแข่งเรือ 2  ประเภท   กรณีสนามกลาง   มกัจะจดังานแข่งขนัจํานวน 2   วนั การ

แข่งขนัเร่ิมแข่งเรือช่วงเช้าเวลา 08.30 น.- 12.30 น. (ประมาณ 4 ชม.) โดยรวมปลอ่ยเรืออย่างตอ่เน่ืองทกุๆ 10 

นาที  โดยใช้วิธีจดัการแข่งขนัระบบจบัสลากประกบคู่เข้าผงัแข่งขนั ประเภทท่ี 1 ช่วงเช้า  เร่ิมแข่งอีกครัง้

ประมาณ 13.30 เป็นรอบคดัเลือกประเภทท่ี 2   ใช้ระบบ  “น๊อคเอาท์”   มีการแบง่ 2 สาย คือ สายลา่ง กบั สาย

บน  โดยรอบแรกจดัแข่งขนัเพ่ือคดัเลือกผู้ชนะ 2  ใน 3  แข่งรอบแรกและจดัแข่งเปล่ียนสายนํา้  กรณีผดักนัแพ้

ชนะ  จึงจดัแข่งในรอบท่ี 3   ซึง่ระบบนีห้ากมีทีมเรือเข้าร่วมกนัแข่งขนัจํานวนมาก จะสามารถคดัเพ่ือให้เหลือ

เพ่ือเข้ารอบท่ีสองได้รวดเร็วยิ่งขึน้   แต่เน่ืองจากจดังาน 2  วนั  กรณีตวัอย่าง จดัการแข่งขนัทุกประเภทและ

วางแผนให้ทีมเรือเข้าร่วมกนัแขง่ขนัรอบคดัเลือกวนัแรกและวนัท่ีสองเป็นวนัตดัสนิ 

  วนัท่ีหนึง่   ช่วงเช้า คดัรอบแรกสําหรับ  2 รายการแขง่ขนั 

    ช่างบา่ย คดัรอบแรกสําหรับ  2 รายการแขง่ขนั (ตอ่)   

  วนัท่ีสอง     ช่วงเช้า กรณีรอบท่ีสอง  คดัเลือกมาเหลือ 4 ทีม  แบง่ออกเป็น 2 สาย จดัระบบแพ้คดั

ออก  แตแ่ขง่ 2 ใน 3  สําหรับทัง้ 2-3 รายการแขง่ขนั 

  วนัท่ีสอง  ช่วงบ่าย  รอบสดุท้าย คดัเลือกมาเหลือ 2 ทีมสดุท้ายมาแข่ง รอบสาม ชิงชนะเลิศ

จดัระบบแพ้คดัออก  แตแ่ขง่ 2 ใน 3 จะทําให้ได้จํานวน  6  รอบ ได้เรือชนะเลศิ 

ตาราง 22 แสดงการประมาณการรอบแขง่ขนัประเภทสนามกลาง 

วันที่  ช่วงเวลา  ประเภทการแข่งขัน วิธีจัดการแข่งขัน ประมาณการ 
1 

 
ช่วงเช้า กรณี เรือยาว
เลก็ 16 ทีม 

สายบน  A B C D E F G H 
สายลา่ง A B C D E F G H 

คดัรอบแรกแบบ “น๊อค
เอ้าท์” 
( 8 คู*่3) 

24 รอบ 

  ช่วงบา่ย กรณี เรือยาว
กลาง 16 ทีม 

สายบน  A B C D E F G H 
สายลา่ง A B C D E F G H 

คดัรอบแรกแบบ “น๊อค
เอ้าท์” 

24 รอบ 
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วันที่  ช่วงเวลา  ประเภทการแข่งขัน วิธีจัดการแข่งขัน ประมาณการ 
( 8 คู*่3) 
 
 

2  ช่วงเช้า รอบคดัเลือก 1.คดัเลือก 4 ทีม ประเภท
เรือยาวเลก็ 
2.คดัเลือก 4 ทีมประเภท
เรือยาวกลาง 
 

สาย A X สาย B ( 2 ใน 3) 
สาย A X สาย D ( 2 ใน 3) 
สาย C X สาย B  ( 2 ใน 3) 
สาย D X สาย A  ( 2 ใน 3) 

24 รอบ 

2  ช่วงบา่ยรอบตดัสนิ 1. คดัเลือก 2 ทีม ประเภท
เรือยาวเลก็ 
2. คดัเลือก 2 ทีม ประเภท
เรือยาวกลาง 

ทีมแขง่รองชนะเลศิ 
ทีม a X ทีม b  ( 2 ใน 3)  
ทีมแขง่ชนะเลศิ 
ทีม c X ทีม d  ( 2 ใน 3) 

12 รอบ 

รวมประมาณการ   84 รอบ 
 

  4.3.4 รอบการแข่งขันสนามใหญ่ 

    กรณีมีการจดัการแข่งเรือ 3 ประเภทหรือมากกว่า   กรณีสนามใหญ่มกัจะจดังานแข่งขนัจํานวน 2  วนั  

โดยใช้วิธีจดัการแข่งขนัระบบจบัสลากประกบคูเ่ข้าผงัแข่งขนั  ใช้ระบบ  “น๊อคเอาท์”      มีการแบง่ 2 สาย คือ 

สายลา่ง กบั สายบน  โดยรอบแรกจดัแข่งขนัเพ่ือคดัเลือกผู้ชนะ 2 ใน 3 แข่งรอบแรกและจดัแข่งเปล่ียนสายนํา้ 

กรณีผดักนัแพ้ชนะ  จึงจดัแข่งในรอบท่ี 3  ซึง่ระบบนีห้ากมีทีมเรือเข้าร่วมกนัแข่งขนัจํานวนมาก จะสามารถคดั

เพ่ือให้เหลือเพ่ือเข้ารอบท่ีสองได้รวดเร็วยิ่งขึน้   แต่เน่ืองจากจดังาน 2  วนั  กรณีตวัอย่าง จดัการแข่งขนัทุก

ประเภทและวางแผนให้ทีมเรือเข้าร่วมกนัแข่งขนัรอบคดัเลือกในช่วงเช้า  โดยกระชบัเวลาเร่ิมเช้าและแข่งขนั

จนกว่าจะครบ3  สําหรับวันท่ีหนึ่งของการจัดการแข่งขันจะดําเนินการรอบคดัเลือกให้ครบทุกประเภทการ

แขง่ขนั สําหรับวนัท่ีสองเป็นวนัแขง่รอบตดัสนิ 

 
                                                            

  3 รายการแข่งขนั เน่ืองจากรับการแข่งขนัเยอะผู้จดัจะใช้วิธีกําหนดระยะเวลาการออกเรือให้เร็วมากขึน้  ดําเนินการให้
เรืออกจากจดุสตาร์ทอยา่งตอ่เน่ือง โดยให้หา่งกนั  6-7 นาที/ลํา 
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  วนัท่ีหนึง่   ช่วงเช้า คดัรอบแรกสําหรับ  3 ประเภทการแขง่ขนั 

    ช่างบา่ย คดัรอบแรกสําหรับ  3 ประเภทการแขง่ขนั (ตอ่)    

  วนัท่ีสอง     ช่วงเช้า กรณีรอบท่ีสอง  คดัเลือกมาเหลือ 4 ทีม  แบง่ออกเป็น 2 สาย จดัระบบแพ้คดั

ออก  แตแ่ขง่ 2 ใน 3  สําหรับทัง้ 3 รายการแขง่ขนั 

  วนัท่ีสอง  ช่วงบ่าย  รอบสดุท้าย คดัเลือกมาเหลือ 2 ทีมสดุท้ายมาแข่ง รอบสาม ชิงชนะเลิศ

จดัระบบแพ้คดัออก  แตแ่ขง่ 2 ใน 3 จะทําให้ได้จํานวน  6  รอบ ได้เรือชนะเลศิ 

ตาราง 23  แสดงการประมาณการรอบแขง่ขนัประเภทสนามใหญ่ 

วันที่  ช่วงเวลา  ประเภทการแข่งขัน วิธีจัดการแข่งขัน ประมาณการ 
1 

 
ช่วงเช้า กรณี เรือยาว
เลก็ 16 ทีม 

เรือยาวเลก็ 
สายบน  A B C D E F G H 
สายลา่ง A B C D E F G H 

คดัรอบแรกแบบ “น๊อค
เอ้าท์” 
( 8 คู*่3) 

24 รอบ 

  ช่วงบา่ย กรณี เรือยาว
กลาง 16 ทีม 
ใหญ่ 16 ทีม 

เรือยาวกลาง 
สายบน  A B C D E F G H 
สายลา่ง A B C D E F G H 
เรือยาวใหญ่ 

สายบน  A B C D E F G H 
สายลา่ง A B C D E F G H 

คดัรอบแรกแบบ “น๊อค
เอ้าท์” ( 8 คู*่3) 
 
 

คดัรอบแรกแบบ “น๊อค
เอ้าท์” ( 8 คู*่3) 
 

24 รอบ 
 
 
 
 

24 รอบ 

2  ช่วงเช้า รอบคดัเลือก 1.คดัเลือก 4 ทีม ประเภท
เรือยาวเลก็ 
2. คดัเลือก 4 ทีมประเภท
เรือยาวกลาง 
3. คดัเลือก 4 ทีมประเภท
เรือใหญ่ 

สาย A X สาย B ( 2 ใน 3) 
สาย A X สาย D ( 2 ใน 3) 
สาย C X สาย B  ( 2 ใน 3) 
สาย D X สาย A  ( 2 ใน 3) 

12 รอบ 
 
 

12 รอบ 
 

12 รอบ 

2  ช่วงบา่ยรอบตดัสนิ 1. คดัเลือก 2 ทีม ประเภท
เรือยาวเลก็ 

ทีมแขง่รองชนะเลศิ 
ทีม a X ทีม b  ( 2 ใน 3)  

6 รอบ 
 

6 รอบ 
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วันที่  ช่วงเวลา  ประเภทการแข่งขัน วิธีจัดการแข่งขัน ประมาณการ 
2. คดัเลือก 2 ทีม ประเภท
เรือยาวกลาง 
3. คดัเลือก 2 ทีม ประเภท
เรือยาวใหญ่ 

ทีมแขง่ชนะเลศิ 
ทีม c X ทีม d  ( 2 ใน 3) 

 
 

6 รอบ 

รวมประมาณการ   126 รอบ 
 

  ข้อมูลจากการสมัภาษณ์พบว่า  การเล่นการพนันแข่งเรือนิยมเล่นพนันทายผลการแข่งขันเรือยาว

ประเภทเรือจ๋ิว เรือยาวเล็ก เรือยาวกลางและเรือยาวใหญ่ ขึน้อยู่กบัเหตผุลของปัจเจกชน แต่ข้อสรุปท่ีตรงกนั 

คือ การเลน่พนนัท่ีมีเงินหมนุจํานวนมาก คือ  รอบตดัสนิของแตล่ะสนามแขง่ขนั    

  4.3.4  การประมาณวงเงนิพนันในพืน้ที่ศึกษา 

  โดยออกแบบการประมาณการใน 1  ปี  (365 วนั)   ผู้จัดรายการแข่งขนักล่าวโดยรวมว่า  

“...ช่วงเทศกาลแข่งเรือตัง้แต่เดือนสิงหาคม-ธนัวาคม ตามปฏิทินการแข่งเรือจดัแข่งขนัทกุเสาร์-อาทิตย์ ทีมงาน

จะไม่ไดห้ยดุพกัเลย ปี พ.ศ. 2556 คิดรวมทัง้หมดทีร่ับงานประมาณ 50 วนั....สําหรับช่วงนอกเทศกาลแข่งเรือ 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน  คิดสดัส่วนประมาณหน่ึงในช่วงเทศกาล (ร้อยละ 25) ของช่วงเทศกาล...”   

(50*25%=12.5 วนั)    

  ในการนี ้ จากข้อมลูสมัภาษณ์นกัวิจยัสรุปโดยรวมเพ่ือช่วยประมาณการใน 1 วนั / สนามขนัเป็นฐาน

การในประมาณการพนนัในแต่ละสนาม  หากในหนึ่งวนัมีการเล่นพนนัของนกัพนนัแต่ละประเภท สมัพนัธ์กบั

รอบการแขง่ขนัของสนามเลก็ สนามกลางและสนามใหญ่  ดงันี ้
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ตาราง 24 ประมาณการเงินวงเงินพนนั 1 วนั ของสนามเลก็ 

ระดบั
สนาม 

จาํนวน 
ประมาณ
การรอบ
แข่งขัน 

ระดบันัก
พนัน 

ประมาณการ 
จาํนวนเงนิ 

(บาท)ต่อรอบ
การแข่งขัน 

ประมาณ
การ 

นักพนัน 

ประมาณการจาํนวนเงนิพนัน 
(จํานวนกลุม่คนXรอบXวงเงินแตล่ะกลุม่)

ต่ําสดุ-สงูสดุ 
  

สนามเลก็   46 ใหญ่ 10,000 ขึน้ไป 60  27,600,000.00  
  กลาง 1,000-9,999  90 4,140,000.00  41,395,860.00  
  ยอ่ย 20-999  150 138,000.00  6,893,100.00  

ประมาณการเงินวงเงินพนนั 1 วนั ของสนามเลก็  4,278,000.00 75,888,960.00 

 

 เม่ือประมาณการวงเงินพนนัในสนามเลก็ ท่ีจดัการแขง่ขนัเรือ 1 ประเภท  โดยประมาณการจํานวนรอบ

ท่ีสามารถแข่งขนัได้ประมาณ 46 รอบ  โดยนกัพนนัแบ่งออกเป็นกลุ่มระดบัใหญ่ประมาณ 60 คน  กลุ่ม

ระดบักลางประมาณ 90 คน และกลุม่ระดบัรายยอ่ยอีก 150 คน   ประมาณการจํานวนเงินพนนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ)  

อยูร่ะหวา่ง  4,278,000.00-75,888,960.00  บาท / สนาม / วนั   

ตาราง 25 ประมาณการเงินวงเงินพนนั 1 วนั ของสนามกลาง 

ระดบัสนาม จาํนวน 
รอบ

แข่งขัน 

ระดบันัก
พนัน 

ประมาณการ 
จาํนวนเงนิ 

(บาท)ต่อรอบ
การแข่งขัน 

ประมาณ
การ 

นักพนัน 

ประมาณการจาํนวนเงนิพนัน 
(จํานวนกลุม่คนXรอบXวงเงินแตล่ะกลุม่)

ต่ําสดุ-สงูสดุ 
  

สนามกลาง   84 ใหญ่ 10,000 ขึน้ไป 120   100,800,000.00 
  กลาง 1,000-9,999  180 15,120,000.00 151,184,880.00 
  ยอ่ย 20-999  300 504,000.00 25,174,800.00 

ประมาณการเงินวงเงินพนนั 1 วนั ของสนามกลาง 15,624,000.00 277,159,680.00 
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 เม่ือประมาณการวงเงินพนนัในสนามกลาง ท่ีจดัการแข่งขนัเรือ 1 ประเภท  โดยประมาณการจํานวน

รอบท่ีสามารถแขง่ขนัได้ประมาณ 84 เท่ียวเรือ  โดยนกัพนนัแบง่ออกเป็นกลุม่ระดบัรายใหญ่ประมาณ 120 คน  

กลุม่ระดบักลางประมาณ 180 คน และกลุม่รายย่อยอีก 300 คน  ประมาณการจํานวนเงินพนนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ)  

อยูร่ะหวา่ง    15,624,000.00 - 277,159,680.00  บาท / สนาม / วนั     

ตาราง 26 ประมาณการเงินวงเงินพนนั 1 วนั ของสนามใหญ่ 

ระดบัสนาม จาํนวน 
รอบ

แข่งขัน 

ระดบันัก
พนัน 

ประมาณการ 
จาํนวนเงนิ 

(บาท)ต่อรอบ
การแข่งขัน 

ประมาณ
การ 

นักพนัน 

ประมาณการจาํนวนเงนิพนัน 
(จํานวนกลุม่คนXรอบXวงเงินแตล่ะกลุม่)

ต่ําสดุ-สงูสดุ 
  

สนามใหญ่   126 ใหญ่ 10,000 ขึน้ไป 200   252,000,000.00 
  กลาง 1,000-9,999  300 37,800,000.00 377,962,200.00 
  ยอ่ย 20-999  500 1,260,000.00 62,937,000.00 

ประมาณการเงินวงเงินพนนั 1 วนั ของสนามใหญ่ 39,060,000.00 692,899,200.00 
  

 เม่ือประมาณการวงเงินพนนัในสนามใหญ่  ท่ีจดัการแข่งขนัเรือ 1 ประเภท  โดยประมาณการจํานวน

รอบท่ีสามารถแข่งขนัได้ประมาณ 126 เท่ียวเรือ  โดยนกัพนนัแบ่งออกเป็นกลุ่มรายใหญ่ประมาณ 200 คน   

กลุม่ระดบักลางประมาณ 300 คน และกลุม่รายย่อยอีก 500 คน  ประมาณการจํานวนเงินพนนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ)  

อยูร่ะหวา่ง   39,060,000.00 - 692,899,200.00  บาท / สนาม / วนั   
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  1)  ข้อมูลจากการประมาณวงเงนิพนันจังหวัดพษิณุโลก  

  ในขณะเดียวกนัช่วงเทศกาลแขง่เรือตามปฏิทินการจดัแข่งขนั  เครือข่ายทีมเรือท่ีความสมัพนัธ์กบัผู้จดั

รายการแขง่ขนัจงึนําไปสูรั่บจดัแขง่ในจงัหวดัพิษณโุลก 

ตาราง 27  การประมาณวงเงินพนนัจงัหวดัพิษณโุลก 

ลาํดบั ประเภท
สนาม 

 พษิณุโลก 
(ครัง้)*วัน 

พษิณุโลก 
(ครัง้)*วัน 

หลักการคาํนวณ 
ประเภทสนาม*วันที่จัด*ประมาณการ/

วัน  
(ตํ่าสุด-สูงสุด)  

 สัดส่วน
ร้อยละ 

1 สนามใหญ่ 3  3*2=6 วนั 703,080,000.00  12,472,185,600.00  6  
2 สนามกลาง 8  8*2=16วนั  1,999,872,000.00 35,476,439,040.00 66 
3 สนามเลก็ 7  7*1=7 วนั  209,622,000.00 3,718,559,040.00 22 

 รวม
ทัง้หมด 

 
18 

 

29 วัน 2,912,574,000.00 51,667,183,680.00 
100 

  

  เม่ือประมาณการจากการนบัประเภทสนามจากการสมัภาษณ์และปฏิทินการจดัแข่งขนัประจําปี 2556 

พบว่าในจงัหวดัพิษณโุลก   หากประมาณสนามทัง้หมด 18 สนาม  แบ่งออกเป็นสนามเล็กจํานวน 7 แห่ง, 

สนามกลาง จํานวน 8 แห่ง และสนามใหญ่ จํานวน 3 แห่ง   การประมาณการวงเงินพนนัทําโดยใช้  หลกัการ

คํานวณ กําหนดประเภทสนาม*วนัท่ีจดั*ประมาณการ/วนั 1 วนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ)  อยูร่ะหวา่ง 2,912,574,000.00 

-51,667,183,680.00 บาท 
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2)  ข้อมูลจากการประมาณวงเงนิพนันจังหวัดพษิณุโลก 

ตาราง  28  การประมาณวงเงินพนนัจงัหวดัพิจิตร 

ลาํดบั ประเภท
สนาม 

จาํนวน
สนาม 

พจิติร 
(ครัง้)*วัน 

หลักการคาํนวณ 
ประเภทสนาม*วันที่จัด* 

ประมาณการ/วัน  
(ตํ่าสุด-สูงสุด) 

 สัดส่วน
ร้อยละ 

1 สนามใหญ่ 8  8*2=16 วนั 4,999,680,000.00  88,691,097,600.00  66 
2 สนามกลาง 4  4*2= 8 วนั 499,968,000.00 8,869,109,760.00 34 
3 สนามเลก็ 0  0  0 0 0 

 รวม
ทัง้หมด 

 
12 

 

24 วนั 5,499,648,000.00 97,560,207,360.00 
100 

 

   สําหรับประมาณการจากการนบัประเภทสนามจากการสมัภาษณ์และปฏิทินการจดัแข่งขนัประจําปี 

2556 พบว่าในจงัหวดัพิจิตร  หากประมาณการสนามทัง้หมด 12 สนาม  แบง่ออกเป็นสนามกลาง จํานวน 4 

แห่ง และสนามใหญ่ จํานวน 8 แห่ง  โดยในพืน้ท่ีศึกษาจงัหวดัพิจิตรไม่ปรากฏสนามเล็กท่ีจดัการแข่งขนั

ประเภทเดียว  การประมาณการวงเงินพนนัทําโดยใช้  หลกัการคํานวณ กําหนดประเภทสนาม*วนัท่ีจดั*

ประมาณการ/วนั 1 วนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ) อยูร่ะหวา่ง   5,499,648,000.00 - 97,560,207,360.00  บาท 

 

4.4  โครงข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เก่ียวข้องกับการเล่นพนันแข่งเรือยาวประเพณี 

  สถานการณ์การพนนัแขง่เรือในพืน้ท่ีสมัพนัธ์กบัการกําหนดนโยบายของผู้ นําท้องถ่ิน  หากนกัการเมือง

มีอิทธิพลและผลประโยชน์ในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจ  ใช้กิจกรรมการแข่งเรือเพ่ือสง่เสริมเศรษฐกิจ  กระตุ้น

การท่องเท่ียว  ก่อเกิดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับการอุปโภคบริโภคในชุมชน   บางพืน้ท่ี 

นกัการเมืองมี “เรือ” และสนบัสนนุเรือทีมเรือของตนเข้าร่วมแข่งขนัในสนามต่างๆ      ก่อเกิดความสมัพนัธ์เชิง

อปุภมัภ์เฉพาะกลุ่มจะทําให้ “คนในกลุ่ม” ได้ประโยชน์มากกว่า “คนนอกกลุ่ม”    และการอนมุตัิงบประมาณ

เพ่ืออนรัุกษ์ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ิน   การก่อเกิดเครือข่ายความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ระหว่างผู้ มีอํานาจอนมุตัิจดั
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งานกบัผู้ รับเหมาจดังาน  ทัง้นีเ้พราะกระบวนการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ ทีมผู้จดัรายการแข่งขนัมีหลาย

ทีม จึงนํามาสู่การแข่งขนัในเร่ืองการเสนอราคาในการรับเหมางานด้วย  นําไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพ่ือให้มี

โอกาสได้รับการรับจ้างเหมาทํางาน  ประมาณการเงินจ่ายใต้โต๊ะระหวา่งร้อยละ  10-20  ของจํานวนเงินเตม็ 

 4.4.1  กลุ่มที่เก่ียวข้องกับให้บริการพนันแข่งเรือ 

  (1) นักการเมือง     ในการจดัการแข่งขนัในแตล่ะสนามจะกระบวนการดําเนินงานจะมี “เจ้าภาพ”  

และมี “งบประมาณจัดงาน”  หากเจ้าภาพมีงบประมาณมาก สามารถจดัแข่งได้หลายประเภท จํานวนรอบ

การแข่งขันมาก  ในการเป็นผู้ สนับสนุนทุนนีส้ามารถดําเนินการได้ด้วยอํานาจบริการภายในองค์กร    

นกัการเมืองจึงเป็นกลุม่หนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการจดังานแข่งเรือเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงเพ่ือเป็นประโยชน์ทัง้

ตนเองและคะแนนความนิยม “ฐานคะแนนเสียง” เพ่ือมุ่งหวังการสนับสนุนในระยะสัน้และระยะยาว  

นกัการเมืองในบางพืน้ท่ีมี “ตวัเรือ” หรือมี “ทีมเรือ” เพ่ือใช้ลงแข่งขนัในสนามต่างๆ  ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการมี

อํานาจในการอนุมตัิจดังานโดยอาศยัอํานาจหน้าท่ีทางการเมืองอนุมตัิงบจดังานในลกัษณะ “เจ้าภาพหลกั”  

และเม่ือมี  “ตวัเรือ” หรือมี “ทีมเรือ” จะมีเง่ือนไขไปขอรับการสนบัสนนุจากภาคเอกชนท่ีต้องการช่องทางในการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ในลกัษณะ “เจ้าภาพร่วม” ด้วย 

 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)     

  จากปัจจัยรูปแบบการจัดงานมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมีพิธีการ ขัน้ตอน กติกาการแข่งขันท่ี

พฒันาขึน้มา  พฒันาการของรูปแบบการแข่งขนัมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจยัทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสงัคม  สอดคล้องกนัระหวา่งกิจกรรมงานประเพณีและการบริหารจดัการงบประมาณของหน่วยงานซึง่เป็น

เจ้าภาพหลกัผู้สนบัสนุนงบประมาณ  ในความคุ้มทุนในการจดังานท่ีมุ่งหวงัมีคนดเูยอะ กระตุ้นเศรษฐกิจใน

ชมุชนจากกิจกรรมแข่งเรือ  ทัง้นํามาสู่การท่ี อปท. มอบอํานาจจดัการแข่งขนัให้ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team 

Promoter) มีบทบาทท่ีสมัพนัธ์ในการจดัให้บริการ “การพนนัแข่งเรือ”  การแข่งเรือจะต้องแข่งท่ีสนามท่ีจดัให้มี

การแข่งขัน เม่ือมีการแข่งก็มีการพนันเข้ามาเก่ียวข้อง การพนันจะเกิดขึน้ก็ต้องมีงบประมาณมาจัดงาน  

งบประมาณมาจากการตัง้งบรายจ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  นัน่หมายถึง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ถือเป็นอีกกลุม่ท่ีได้ประโยชนจากการจดัแขง่เรือ 
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  เม่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารสว่นตําบล) 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับบริบทของผู้ นําในแต่ชุมชนและท้องถ่ิน    ได้เข้ามามีบทบาทในการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณี

เพิ่มมากขึน้  ก่อเกิดการจดังานแข่งเรือนอกเทศกาล  ปริมาณงานแข่งมีมากนํามาสู่การพฒันากติกาการแข่ง

เรือสากล พฒันาตวัเรือและการซ่อมบํารุงด้วยเทคนิคสมยัใหม่ การก่อเกิดทีมงานจดัการเรือ รวมถึงธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาเรือให้พร้อมแขง่ขนัในสนามตา่งๆ ทัว่ประเทศซึง่มีทกุภมูิภาค  เป็นต้น 

 (3) บริษัทเอกชน/องค์กรธุรกิจ 

   ปัจจุบนัสามารถจําแนกประเภทหลายประเภทสมัพนัธ์กบัขนาดเรือ จํานวนฝีพาย  คือ  เรือยาวใหญ่  

เรือยาวกลาง เรือยาวเล็ก เรือยาวจ๋ิว เป็นต้น  การก่อตวัของ “ทีมเรือ” เม่ือมีทีมเรือก็มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จดัการ  โดยมีเรืออาจจะได้งบประมาณสนบัสนุนจากสนาม คือ ค่าลากจงู เงินรางวลั แต่ทัง้นี ้ทีมเรือต้องการ

งบประมาณมาสนบัสนนุทีมอย่างต่อเน่ือง  จึงนํามาสู่การสร้างความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ท่ีได้งบประมาณจาก

บริษัทเอกชน  โดยมีข้อตกลงวา่จะต้องโชว์สญัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์หรือตราสญัลกัษณ์ของบริษัท เช่น สวมชดุ

ทีม ป้ายประชาสมัพนัธ์ฯลฯ ทีมเรือท่ีลงแข่ง  ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องประกาศช่ือเรือและผู้สนบัสนนุให้ผู้ชมขอบ

สนามทราบด้วย  รวมถึงสถานการณ์ปัจจบุนัในแตล่ะสนามจะมีถ่ายทอดดสดการแขง่ขนัไปยงัผู้ชมทางบ้านถือ

เป็นการโฆษณาท่ีบริษัทเอกชนให้การสนบัสนนุกิจกรรมแขง่เรืออยา่งตอ่เน่ือง   

  ในส่วนของบริษัทเอกชนต่างเห็นโอกาสและช่องทางการ “โฆษณา” ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในแหล่ง

ผู้บริโภค   เพราะฉะนัน้ปริมาณคนดสูนามแข่งถือเป็นปัจจยัหนึ่งในการสนบัสนุนงบประมาณในการจัดงาน  

สนบัสนุนโดยตรงกับเจ้าภาพและทีมเรือ  และถ้าทีมเรือได้ลงแข่งขนั ประสบความสําเร็จ ชนะการแข่งขนัใน

หลายสนาม มีช่ือเสียง เจ้าภาพ ผู้จดัรายการแข่งขนัต่างเชิญแข่ง  เพราะว่าเชิญเรือดงัมาคนก็อยากชมงาน  

ซึ่งก็การจัดงานท่ีมีคนมาร่วมงานแข่งเรือยาวจํานวนมากเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายในบริเวณ

สนามแข่งเรือเป็นสิ่งท่ีเจ้าภาพคาดหวงั   เจ้าภาพมกัจึงหามหรสพตา่งๆ มาจดัร่วมกบัการแข่งเรือด้วย  รวมถึง

ปัจจยัจากผู้ เล่นพนนัชอบท่ีจะเลน่พนนัเรือท่ีสสีู นอกจากดสูนกุ ยากต่อการคาดเดา นําไปสู่การทายผล ซึง่ทํา

ให้ปริมาณการเล่นพนนัมีเป็นจํานวนมากด้วย  ดงันัน้ผู้จดัรายการแข่งขนัจะต้องจดัรายการแข่งเรือให้เป็นไป

ตามความต้องการของผู้ เลน่พนนัด้วย   ทัง้หมดถือเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่ง ทีมเรือ ผู้จดัรายการ

แขง่ขนั เจ้าภาพและบริษัทเอกชนท่ีได้มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
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   4.4.2  กลุ่มผลประโยชน์จัดงานแข่งเรือยาวประเพณี 

  (1) กลุ่มผู้ เล่นพนนั   ผู้ เล่นพนนัโดยทัว่ไปนิยมเล่นพนันในสนามท่ีมีจํานวนรอบการแข่งขนัเยอะ  

ทีมเรือเข้าแขง่ขนัมีความสามารถสสีูกนั  นําไปสูก่ารเลน่พนนัทายผลการแขง่เรือ  แตห่ากพิจารณาเฉพาะสนาม

ท่ีนิยมนดักนัมาเลน่พนนัจริงๆ  ผู้จดัรายการแข่งขนัจะเลือกตรงกบัหยดุเสาร์ อาทิตย์ หรือวนันกัขกัตฤกษ์  ด้วย

ความนิยมในการชมการแข่งเรือยาวถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการกําหนดจํานวนผู้ เลน่พนนั  ทัง้ผู้ เล่นประจํา

และผู้ เลน่หน้าใหม่  รวมถึงปัจจยัของความนิยมเลน่พนนัขึน้อยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายปัจจยั เช่น จํานวนรอบ

การแข่งขนั   รูปแบบการประกบคู่แข่งขนั  ความทดัเทียมสสีูของทีมแข่งขนัและความโปร่งใสของการจดัการ

แขง่ขนัด้วย 

  (2) เจ้าของเรือ  มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกลุ่มผลประโยชน์จัดงานแข่งเรือ ทีมจดัรายการ

แข่งขนั (Team Promoter) มีบทบาทท่ีสมัพนัธ์ในการจดัให้บริการ “การพนนัแข่งเรือ” ผ่านการเชิญเรือ 

ความสมัพนัธ์เชิงอุปถัมภ์เกิดขึน้เม่ือสนามแข่งขนัใหม่ๆ ท่ีสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยข้อกําหนดนีจ้ะอยู่ในประกาศในการจดัรายการแข่งขนั  หากมีการละเมิดกฎกติกา  

ทีมเรือนัน้อาจถูกลงโทษด้วยการตดัออกจากเครือข่ายความสมัพนัธ์ เวลาจดังานสนามอ่ืนๆ ทีมจดัรายการ

แข่งขนัจะไม่เชิญเข้าร่วม  ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter) มกัจะสร้างเครือข่ายสมัพนัธ์กบั “เรือดงั” 

มาร่วมแขง่ขนั เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ชม  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่า การจดัการแข่งขนั  ผู้จดัการของ 

“เรือดงั”  มกัจะเจรจาต่อรองให้คณะกรรมการเชิญทีมเรือด้วยการกําหนดค่าลากจงูเรือประกอบมาด้วย  หาก 

“เรือดงั”  เข้าร่วมการแข่งขนั เม่ือชนะการแข่งขนัจะได้เงินและถ้วยรางวลั  หากแพ้การแข่งขนัจะแคเ่พียงได้ค่า

ลากจูง  ซึ่งค่าลากจูงขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการเช่นกัน  บางสนามแข่งขนัค่าลากจูงมีจํานวน

เทียบเท่ากบัรางวลัชนะเลศิลําดบัท่ี 3 เป็นต้น 

   ทีมจัดรายการแข่งขนั (Team Promoter) มีบทบาทในการจัดตารางการ ประกบคู่แข่งขัน   

ซึง่ประเด็นนีนํ้ามาสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างเรือท่ีมีประสบการณ์รางวลัชนะเลิศในสนามแข่ง

ขนัตา่งๆ  ผู้จดัการเรือจะต้องศกึษากตกิาเร่ืองการประกบคูแ่ข่งขนัด้วยว่าสนามท่ีจะแข่งนัน้ใช้เกณฑ์อะไร  เป็น

ประโยชน์ต่อการลงแข่งขันหรือไม่  อย่างไร  รวมถึงสามารถเจรจาต่อรองให้เกิดการประกบคู่แข่งขันท่ีเป็น

ประโยชน์กบัเรือของตนท่ีชนะการแขง่ขนัมาตอ่เน่ือง  หรือนกัพนนัมกัจะเรียกวา่ “เรือดงั” ถือเป็นเรือท่ีมีช่ือเสียง 
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มีฝีมือ ชนะมาหลายสนาม เป็นท่ีรู้จกัคนอยากชมการประลองฝีมือกนัระหว่าง “เรือดงั” ในแต่ละท้องถ่ินจะมี 

“เรือดงั” อยูจํ่านวนหนึง่    

    นอกจากนี ้ผู้จดัรายการแข่งขนั สามารถใช้ระบบอุปถัมภ์ในการดึงเรือดงัมาร่วมงาน  เรือดงั ทีมเรือ

ตอบรับ ผู้จดัการทีมเรือ กบัผู้จดัสามารถเจรจาต่อรองในเร่ืองการจบัคู่แข่งขนั  การยืดระยะเวลาในการจดัการ

แข่งขนั ให้ เรือดงัพบกบัเรือไม่ดงั  และจดัให้พบกนัรอบต่อไป ซึง่จะสามารถเพิ่มเท่ียวการแข่งขนัให้ผู้ชมรอบ

สนามได้เชียร์การแข่งเรือ ดงึเรือให้อยู่ในสนามด้วย  ผู้จดังานให้เกิดการเจรจาต่อรองในวนั “เลีย้งรับรองทีม

เรือ”  เป็นการเจรจาตอ่รอง  กรณี “ฮัว้กัน” ระหว่างผู้จัดกับทีมเรือ  ระหว่างเรือ ก กบัเรือ ข  ผู้จดัการจะไป 

ตกลงเจรจากนัจะพนนักนัในรอบท่ี 3  โดยตกลงกนัว่าเรือลําใดจะชนะในรอบแรก ให้ชนะ รอบหลงั เพ่ือให้

เสมอกนั สว่นรอบท่ี 3 เป็นรอบตดัสินว่าชนะจริง   ในกรณีเจ้าของเรืออยากจะให้เรือของตนหรือกลุม่มีช่ือเสียง 

สามารถชนะการแขง่ขนัในสนามตา่งๆ เพ่ือให้สปอนด์เซอร์ได้มอบเงินทนุสนบัสนนุการแข่งเรือให้กบัทีมของตน

ตอ่ไป   ถ้าหากเรือท่ีเข้าแขง่ขนัชนะจะถือเป็นการสร้างผลงาน ช่ือเสียงให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น ช่ือเสียง

ของอู่ต่อเรือ   อู่ต่อเรือท่ีมีช่ือเสียงจะทําให้เจ้าของเรือนําเรือไปซ่อมบํารุง ปรับปรุงดดัแปลง และเพิ่มอปุกรณ์

อ่ืนๆ  ช่ือเสียงของสปอนด์เซอร์ เพ่ือจะได้การประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ไปกบัทีมเรือ ผ่านเสือ้ทีม เคร่ืองด่ืมบํารุง

กําลงั นํา้ด่ืม รวมถึงป้ายโฆษณาตดิตามทีมเรือไปแขง่สนามตอ่ๆ ไป 

  (3) ทีมเรือ  เน่ืองจากผลประโยชน์สูงสุดจากการลงแข่งขันเพ่ือให้ชนะการแข่งขนั  ทีมเรือจึงมี

กลวิธีในการวางแผนท่ีหลากหลายเพ่ือให้ชนะเกมส์การแข่งขนั เช่น การหาวิธีพฒันาตวัเรือ และใบพายด้วย

เทคนิคของช่าง  การมีเทคนิคฝึกซ้อมฝีพาย  การมีเทคนิคในการจดัวางฝีพายในเรือ  การมีวางฝีพายชดุ 1 และ 

2  การพายรอบท่ี 1 ใช้ฝีพายคนละชดุกบัรอบท่ี 2  เป็นต้น  “ทีมเรือ”   คือ กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ

ควบคมุเรือให้เข้าสูเ่ส้นชยั  ทีมปัจจบุนัประกอบด้วย หวัหน้า, ครูฝึกหรือโค้ช,ลกูเทือก/ฝีพาย บางทีมมีแมค่รัวไป

ด้วย ซึง่สว่นใหญ่จะมีความสมัพนัธ์แบบครอบครัว  เช่น สามีเป็นฝีพาย ภรรยาเป็นแมค่รัว เป็นต้น     การ ก่ อ

เกิดผู้จดัการเรือท่ีสมัพนัธ์กบัรูปแบบการจดัเป็นระบบธุรกิจ   สง่ผลให้การบริหารทีมด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ 

กิจกรรมท่ีเป็นพิธีกรรม ศิลปกรรม ประเพณี และวฒันธรรมเดิมๆ บางอย่างท่ีเก่ียวกบัเรือหายไปโดยเฉพาะภมูิ

ปัญญาในการแขง่เรือ  และการฝึกซ้อมตา่งใช้เทคนิควิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยฝึกฝีพายและผู้ เก่ียวข้องเพิ่ม

มากขึน้    
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  ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้จดัการกลุม่ผลประโยชน์ ทีมเรือในแตล่ะทีมเรือแบง่ออกเป็น 3 ชดุ คือ ชดุใหญ่  

ชุดกลางและชุดเล็ก   ส่วนใหญ่จะรวมกนัโดยมีหวัหน้าทีมฝีพายมากนัมาร่วมทีม  โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั

ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั  คือ  จํานวนเงินค่าจ้างเป็นการตอบแทน  โดยท่ีความสมัพนัธ์มีหลายมิติ แบ่งออกเป็น 

3 ระดบั  คือ  (1) จ้างทีมฝีพายเป็นรอบ วิธีการคือ พอพายตวัเรือ ช่ือ ก. แล้วเสร็จ  ฝีพายก็เปล่ียนเสือ้ทีมไป

พายให้ตวัเรือช่ือ ข. ได้คา่จ้างเป็นรอบ  ราคาอยูป่ระมาณ 300-1,000 บาท  (2) จ้างเป็นสนาม จ้างเหมาทัง้ช่วง

เทศกาลแข่งขนั  วิธีการ คือ  เจ้าของตวัเรือ ช่ือ ก. จ้างเหมาฝีพาย ตามจํานวนฝีพายท่ีตกลงกนั โดยให้ฝีพาย

เร่ิมพายตามรอบท่ีแข่งขนั 1, 2 และ 3 จนสิน้สดุการแข่งขนั ความมุ่งหวงัถึงกรณีชนะการแข่งขนัไปสูตํ่าแหน่ง

ชนะเลิศ  ทีมฝีพายได้ค่าจ้าง ราคาอยู่กบัสถานการณ์การแข่งขนัว่าได้พายก่ีรอบ ตกลงเบือ้งต้นรอบละก่ีบาท/

คน/ทีม  หรือบางกรณีตกลงกันแบบเหมาจ่ายว่าหากได้เข้าสู่รอบชนะเลิศแข่งขนัในสนามนัน้ๆ เงินรางวลัให้

แบง่กนัในทีมฝีพาย  (3) จ้างเหมาทกุสนามท่ีผู้ จ้างวางแผนนําตวัเรือลงแข่งขนั โดยผู้ จ้างจะทําปฏิทินการแข่ง

มาพดูคยุ เจรจาต่อรอง วางแผนร่วมกบัทีมฝีพายและทําข้อตกลงกนัว่าจะจ้างเหมาทัง้เทศกาล  นบัตัง้แต่เปิด

สนามแข่งขนัเดือน ส.ค. – ธ.ค. หมายถึงตัง้เร่ิมจนสิน้สดุการแข่งขนั ความมุ่งหวงัถึงกรณีชนะการแข่งขนัไปสู่

ตําแหน่งชนะเลศิ  ทีมฝีพายได้คา่จ้าง ราคาอยูก่บัสถานการณ์การแขง่ขนัวา่ได้พายก่ีรอบ ตกลงเบือ้งต้นรอบละ

ก่ีบาท/คน/ทีม  หรือบางกรณีตกลงกนัแบบเหมาจ่ายวา่หากได้เข้าสูร่อบชนะเลศิแขง่ขนัในสนามนัน้ๆ เงินรางวลั

ให้แบง่กนัในทีมฝีพาย 

   กรณีท่ี (2) และ (3)  อาจมีประเด็นความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์เน่ืองจากผู้ จ้างต้องการทําผลงานให้กบั

หน่วยงาน/องค์กรธุรกิจ  เพ่ือเผยการโฆษณา  สืบเน่ืองจาก “บริษัทเอกชน”  ท่ีต้องการโฆษณาโดยตรงเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และต้องการมาสนิค้ากบัผู้ซือ้ในบริเวณจดังานแข่งเรือ   บริษัทเอกชนยงัมีรูปแบบการ

โฆษณาแฝงโดยการสนับสนุน “ทีมเรือ” โดยอนุมัติงบประมาณจํานวนหนึ่งท่ีโดยตรงให้กับทีมเรือ  โดยมี

ข้อตกลงว่าจะต้องโชว์สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัท เช่น สวมชุดทีม ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ฯลฯ ทีมเรือท่ีลงแข่ง  ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องประกาศช่ือเรือและผู้สนบัสนุนให้ผู้ชมขอบสนาม

ทราบด้วย  รวมถึงสถานการณ์ปัจจบุนัในแตล่ะสนามจะมีถ่ายทอดสดการแขง่ขนัไปยงัผู้ชมทางบ้านถือเป็นการ

โฆษณาท่ีบริษัทเอกชนให้การสนบัสนนุกิจกรรมแขง่เรืออยา่งตอ่เน่ือง 
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  ทัง้นี ้กรณี ทีมเรือ เม่ือรับเง่ือนไขมาแล้วจําเป็นต้องสร้างผลงานอย่างต่อเน่ือง  บทบาทของเจ้าของ

ธุรกิจ ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ เร่ืองเงินสนบัสนนุ “...ก็สนบัสนนุไปตามนโยบาย เราจะมีแผนประจําปีในการ

จดัสรรเงินใหก้บัทีมเรือ และมอบใหส้นามแข่งเรือ   ส่วนใหญ่อาศยัเครือข่าย 3 รูปแบบเลย คือ หน่ึงสนบัสนนุ

สนามแข่ง มอบใหเ้จ้าภาพไป ใหเ้งินและอปุกรณ์  สองสนบัสนนุผ่านทีมเรือโดยตรง  มีบางพืน้ทีส่นบัสนนุผ่าน

ทีมผูจ้ดัรายการแข่งขนั  ซ่ึงเราก็ติดตามผลงานของเรือเช่นกนัว่า  ไปแข่งสนามไหนมาบ้าง ได้ถ้วยได้รางวลั

หรือไม่ ถา้มีผลงานเราก็รกัษาความสมัพนัธ์ต่อ ถา้ไม่มีผลงานเราก็พิจารณาตามเกณฑ์ของเราเช่นกนั....”  

  สมัภาษณ์ทีมเรือ กํานนั บ. จงัหวดัพิจิตร  “...ถ้าสิงห์ไม่ใหผ้มล้านหน่ึงต่อปี  ผมก็จะเลิกดูแลเรือแล้ว 

คิดดูค่าใช้จ่ายมนัเยอะ ค่าจ้างฝีพาย ค่าลากจูง ค่ากิน ค่าทีพ่กัและค่าน้ํามนั...แต่พอไดม้าทําหนา้ทีพ่าลูกทีม

ไปแข่ง  บางทีเราก็อยากชนะ จะไดเ้ป็นขวญักําลงัใจใหก้บัทีมเรา ชือ่เสียงของเรา  ก็มีหลายวิธีทีจ่ะพาทีมชนะ 

คือ การหาฝีพายเก่ง จดัระบบการฝึกซ้อม อาหาร และชนะเราก็มอบเงินรางวลัทีเ่ขาไดใ้หไ้ปแบ่งกนัเอง...” 

  ฉะนัน้  ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการกลุ่มผลประโยชน์ในสนามเป็นผลมาจากท่ีมีคนจํานวนมากเข้า

มาในบริเวณจดัการแขง่ขนั  ถือเป็นตลาดผู้บริโภคแหลง่หนึง่ รวมถึงผู้ เลน่พนนัแข่งเรือด้วย  วิธีการดงึดดูใจ คือ 

“การโฆษณา” ในสนามจะส่งผลหลายภาคสว่น     ทัง้ผู้บริโภคและการโฆษณาในบริเวณสนามแข่งขนัจึงเป็น

อุปสงค์ของการจัดแข่งเรือยาวประเพณี  นํามาสู่การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง “เจ้าของตวัเรือ” และ “ทีม

ฝีพาย” ตามเง่ือนไขการสร้างผลงาน  เม่ือมีการจัดการแข่งขันสนามต่างๆ เจ้าของตัวเรือท่ีมีผู้ สนับสนุน

งบประมาณจึงต้องนําเรือลงแข่งขนัให้ได้จํานวนสนามให้มากท่ีสดุ และจําเป็นต้องหาทีมเรือมาอยู่ในสงักัด

เพ่ือให้สามารถลงแข่งขนัในสนามต่างๆ ได้ตามแผน  ทีมฝีพาย ซึ่งประกอบไปด้วยคนจํานวนหนึ่งจึงพฒันา

กลุม่ของตนให้มีอํานาจตอ่รองราคาคา่จ้างได้ 

  (4) ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา  “ธุรกิจตวัเรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง”   เน่ืองจากสนามแข่งขนัมีรอบ

การแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้  ตัวเรือ  เรือซึง่เป็นพาหนะท่ีสําคญัในการแข่งขนัก็มีการพฒันา ปรับปรุง สร้างขึน้มา

เพิ่มขึน้ตามปัจจยัความต้องการของผู้บริโภค  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบกว่าในกลุ่ม “เจ้ามือ” ท่ีรับพนนัมี

ความเป็นปัจเจกสงู   มีทัง้เซียนพนนัและคนในวงการทีมเรือ  กลุม่แรก คือ  คนในทีมเรือ  ซึง่มีหลายระดบั เช่น 

เจ้าของเรือ  ผู้จัดการเรือ ผู้ ฝึกฝีพาย และอ่ืนๆ  ซึ่งไม่ทุกคนในทีมเรือแล้วแต่ปัจเจก   กลุ่มท่ีสอง  คือ  คนท่ี

เก่ียวข้องกบั “ตวัเรือ”  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอู่ต่อเรือ /ซ่อมบํารุงตวัเรือ ผู้ เจ้าของธุรกิจซือ้-ขายเรือและ
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อปุกรณ์เก่ียวข้อง  กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มนกัพนนัอาชีพและนกัพนนัสมคัรเล่น  นัน่หมายความว่าการขยายตวั

ช่างและอูต่อ่เรือมีปัจจยักระตุ้นให้ขยายตวัตามสนามจดัแขง่ขนัเรือยาวประเพณี  

  การคิดค้นวิธีการใหม่ เช่น การประดิษฐ์ใบพาย  การพฒันาตวัเรือให้แล่นได้ดีในลํานํา้  การประดิษฐ์

เคร่ืองมือเป็นรถลากจงูเรือ ฯลฯ  เม่ือมีสนามแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้จากเดมิท่ีสภาพการแขง่ขนัเรือยาวเฉพาะคนใน

พืน้ท่ีเดียวกนัและบริเวณใกล้เคียงกนัในอดีตได้กลายสภาพมาเป็นการแข่งขนัเรือยาวทัว่ประเทศ  ก่อเกิดธุรกิจ

ลากจงูเรือ  การลากจงูจะใช้รถบรรทกุเรือสามารถเคลื่อนย้ายไปยงัสนามแขง่ท่ีอยูใ่นภาคตา่งๆ ได้ 

    สนามแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้    ช่องทางการหาข้อมลูการเลน่พนนัเรือเร่ิมมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  มีการ

จดัระบบข้อมลูท่ีทนัสมยั การหาข้อมลูจะใช้วีธีการพดูคยุ และมกัจะหาข้อมลูในเว็บไซต์, ก่อตัง้สมาคม/ชมรม

เรือยาวแต่ละจงัหวดั มีการใช้ Social network เพ่ือส่งข้อมลูให้กบักลุ่มอย่างต่อเน่ือง  “ข้อมลู” โดยเฉพาะ

ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ ขาย แลกเปล่ียน “ตวัเรือ” และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้ในสนามแขง่เรือมีมากมาย 

นัน่หมายถึง การสร้างความสมัพนัธ์แบบเครือข่ายทํางานร่วมกบัทีมผู้จดัรายการแข่งขนัให้ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ

ในสนามแข่งเรือด้วย  เม่ือมีเรือท่ีเข้าแข่งขันชนะ ซึ่งถือเป็นการสร้างผลงาน ช่ือเสียงให้กับมีกลุ่มธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องด้วย เช่น ช่ือเสียงของอู่ต่อเรือ   อู่ต่อเรือท่ีมีช่ือเสียงจะทําให้เจ้าของเรือนําเรือไปซ่อมบํารุง ปรับปรุง

ดดัแปลง และเพิ่มอปุกรณ์อ่ืนๆ  สง่ผลให้มีรายได้เพิ่มมาก และจากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์พบเจ้าของอู่ซ่อมเรือ

เจ้าของธุรกิจอาจพฒันารายได้จากกิจการตวัเอง  ในสนามแข่งเรือในวงการพนนัแข่งเรืออีกมีบทบาทหนึ่งเป็น 

“เจ้ามือ”  รับพนันจากนักพนันระดับกลาง ซึ่งอาจจะถือเป็นเร่ืองของปัจเจกชน  แต่ด้วยเครือข่ายและ

ความสมัพนัธ์ทําให้มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างเจ้าของธุรกิจเก่ียวกับ “ตวัเรือ”  การพนนั ทีมจดัรายการ

แขง่ขนั ทีมเรือและสนามแขง่เรือ เป็นต้น 

 

4.5  ผลกระทบจากการพนันแข่งเรือ 

  ปัจจยัและความเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมแขง่เรือการแขง่เรือ  จากเดมิเป็นกิจกรรมเพ่ือ

ความสนกุสนานเพ่ือความสามคัคีท่ีมีอยูใ่นอดีต  เร่ิมมีเปล่ียนแปลง เพราะคา่นิยมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา

และยคุสมยั   ประเพณีการจดัการแขง่เรือท่ีสมัพนัธ์กบัวถีิชีวิตกลายมาเป็นเพียงเร่ืองท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา  การจดั

กิจกรรมเพ่ือ   
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  4.5.1 ผลกระทบทางตรง 

   การจดังานแขง่เรือกระตุ้นเศรษฐกิจเม่ือมีการจดังานแขง่เรือ  โดยมีผลกระทบทางตรงท่ีนา่สนใจ คือ  

  1. นโยบายการท่องเท่ียวนํามาสูก่ารกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดบัชมุชนกิจกรรมดงักลา่วมีผลทํา

ให้เกิดการมีรายได้ของกลุ่มแม่ค้าขายรายย่อย กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว และอ่ืนๆ    ปัจจัยและเง่ือนไขในด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนเปล่ียนแปลงส่งผลให้การจดักิจกรรมการแข่งเรือมีมิติของการซ้อนทบั

ระหว่าง “การละเล่นพืน้บ้าน” กับ “เกมส์กีฬา”  และ “มีการพนัน” เข้ามาเก่ียวข้อง   โดยผู้ นําท้องถ่ินยงัคง

สนับสนุนให้มีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในการจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถ่ินจึงมิได้

ผลสมัฤทธ์ิตามหลกัการส่งเสริมอนรัุกษ์วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินโดยตรง ในอีกด้านหนึ่งสนามแข่งเรือท่ี 

จดักิจกรรมเพ่ือการอนรัุกษ์ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ินมีความทบัซ้อนกบัการเป็นแหลง่ “อบายมขุ” ด้วย 

   ในการนี ้ ผลการศึกษาท่ีพบว่า โครงข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์จดังานแข่ง

เรือยาวประเพณี  ได้แก่  กลุ่มนกัพนนั ทีมจดัรายการแข่งขนั (Team Promoter)  เจ้าของเรือและทีมเรือ 

บริษัทเอกชนท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงอุปถัมภ์งบประมาณให้เจ้าภาพจัดสนาม  เพ่ือให้เกิดทีมเรือมาแข่ง ผู้ จัด

รายการแขง่ขนัจึงอาศยัเครือข่ายความสมัพนัธ์เพ่ือเชิญทีมเรือมาแข่งขนั นกัพนนัก็อยากจะชมการแข่งขนัท่ีสสีู 

ลุ้นระทึก สนกุ ต่ืนเต้น ยากต่อการคาดเดา นําไปสู่การเล่นพนนั   กลุ่มผู้ เล่นพนนั สมัพนัธ์กบั คนในวงการทีม

เรือ  กลุม่แรก คือ  คนในทีมเรือ  ซึง่มีหลายระดบั เช่น เจ้าของเรือ  ผู้จดัการเรือ   ซึง่ไม่ทกุคนในทีมเรือแล้วแต่

ปัจเจก   กลุ่มท่ีสอง  คือ  คนท่ีเก่ียวข้องกับ “ตัวเรือ”  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอู่ต่อเรือ /ซ่อมบํารุงตัวเรือ  

ผู้ เจ้าของธุรกิจซือ้-ขายเรือและอุปกรณ์เก่ียวข้อง  กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มนักพนันอาชีพและนักพนันสมคัรเล่น   

สว่นผู้ เลน่มีหลากหลายทกุกลุม่ท่ีกลา่วมาข้างต้น โดยทกุกลุม่ดําเนินกิจกรรมเผ่ือผลประโยชน์ของกลุม่ในสนาม

ท่ีจดัแขง่เรือ  ตามวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมเพ่ือการอนรัุกษ์ฟืน้ฟปูระเพณีท้องถ่ิน     

  2. ในกิจกรรมการแขง่เรือพบวา่มี “ธุรกิจโฆษณาแฝง” จากกลุม่ธุรกิจท่ีต้องการประชาสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท  โดยธุรกิจดงักล่าวมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการแข่งเรือ 2 รูปแบบ คือ  

 (1) การสนบัสนนุทนุให้กบัสนามแข่งขนั  (2)  การสนบัสนนุ “ทีมเรือ” โดยอนมุตัิงบประมาณจํานวนหนึ่งท่ี

โดยตรงให้กบัทีมเรือ  กลุม่นกัการเมือง เป็นกลุม่หนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดังานแข่งเรือเป็นหนึ่งในนโยบายหา

เสียงเพ่ือเป็นประโยชน์ทัง้ตนเองและคะแนนความนิยม “ฐานคะแนนเสียง” เพ่ือมุ่งหวงัการสนบัสนนุในระยะ
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สัน้และระยะยาว  นักการเมืองในบางพืน้ท่ีมี “ตวัเรือ” หรือมี “ทีมเรือ” เพ่ือใช้ลงแข่งขนัในสนามต่างๆ  ซึ่ง

เท่ากบัวา่เป็นการมีอํานาจในการอนมุตัจิดังานโดยอาศยัอํานาจหน้าท่ีทางการเมืองอนมุตังิบจดังานในลกัษณะ 

“เจ้าภาพหลกั”  และเม่ือมี  “ตัวเรือ” หรือมี “ทีมเรือ” จะมีเง่ือนไขไปขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ี

ต้องการช่องทางในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ในลกัษณะ “เจ้าภาพร่วม” ด้วย 

   ข้อเท็จจริงท่ีปรากฎในสนามท่ีจดักิจกรรมแข่งเรือนํามาสูค่วามสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์แลกเปล่ียน

ผลประโยชน์เพ่ือให้การจดัแข่งเรือเป็นไปตามเง่ือนไขการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่ม “บริษัทเอกชน”  

จดุมุ่งหมายต้องการโฆษณาโดยตรงเพ่ือประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์และต้องการมาสินค้ากบัผู้ซือ้ในบริเวณจดั

งานแข่งเรือ   บริษัทเอกชนยังมีรูปแบบการโฆษณาแฝงโดย  โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องโชว์สัญลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑ์หรือตราสญัลกัษณ์ของบริษัท เช่น สวมชุดทีม ป้ายประชาสมัพนัธ์ฯลฯ ทีมเรือท่ีลงแข่ง  ผู้จัดการ

แขง่ขนัจะต้องประกาศช่ือเรือและผู้สนบัสนนุให้ผู้ชมขอบสนามทราบด้วย  รวมถึงสถานการณ์ปัจจบุนัในแตล่ะ

สนามจะมีถ่ายทอดดสดการแข่งขันไปยังผู้ ชมทางบ้านถือเป็นการโฆษณาท่ีบริษัทเอกชนให้การสนับสนุน

กิจกรรมแขง่เรืออย่างตอ่เน่ือง   ผลกระทบข้างต้นนํามา รูปแบบและกระบวนการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนตอ่

กิจกรรมนีถ้กูลดบทบาทลง  ผู้ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย คือ นกัการเมืองและภาคธุรกิจ   ซึง่กระบวนการ

จ้างเหมายทีมผู้จดัรายการแข่งขนัทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการชุมชนเช่นในอดีต  ผู้จดัรายการแข่งขนัจึงต้อง

ปรับเปล่ียนกิจกรรม ขัน้ตอนและอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้ จ้างงาน  ในขณะเดียวกนัก็นํามาสูก่ารจ่าย

ผลประโยชน์ตา่งตอบแทนเพ่ือให้มาโอกาสในการทํางานนัน้ๆ ด้วย   

   3.  ผู้ เลน่พนนัได้รับผลกระทบโดยตรง  

   ในการนี ้ขอประมวลสถานการณ์ผลกระทบทางสงัคมจากการเสวนากลุม่ จากผู้ เลน่ระดบัและ

ผู้ เลน่รายยอ่ย ประกอบไปด้วย 

   1)  ปัญหาหนีส้นิ  เพราะเลน่พนนัเป็นการเส่ียง ผลจากการเส่ียงมิได้เป็นด้านบวกเสมอไป การ

เส่ียงและมีผลทางลบ  ทําไปสูก่ารกู้ ยืม เป็นหนีส้นิ และเดือนร้อนเม่ือหนีเ้ก่าก็ยงัไมไ่ด้จ่าย  มีปัจจยัสนบัสนนุ

จากการแขง่เรือบอ่ยๆ หวงัจะได้ทนุคืนก็ยิง่เป็นปัญหาหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
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   2)  ปัญหาความขดัแย้งในกลุม่นกัพนนัท่ีนํามาสูก่ารใช้ความรุนแรง อาชญากรรม  การก่อเกิด

วฒันธรรมคา่นิยมท่ีมุง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลมากกวา่สว่นรวม เป็นเง่ือนไขไปสูก่ารเอารัดเอาเปรียบของคนใน

ชมุชน กรณีชมุชนมีจํานวนนกัพนนัเพิ่มมากขึน้จะสง่ผลตอ่ปัญหาสงัคมเชิงโครงสร้าง 

   3) การเลน่พนนันํามาสูปั่ญหาความขดัแย้งในครอบครัว กรณีท่ีสมาชิกในครอบครัวเลน่พนนั

เรือโดยท่ีสมาชิกคนอ่ืนไมเ่ห็นด้วย  กรณี สามีกบัภรรยา, พอ่กบัลกู, แมก่บัลกู เป็นต้น  นํามาสูก่ารทะเลอะ

เบอะแว้งจากเร่ืองเลก็  เม่ือสะสมก็จะบานปายไปสูก่ารหยา่ร้างของสามี-ภรรยา  การหนีออกจากบ้านจากลกูท่ี

ไมพ่อใจพอ่แมบ่น่เร่ืองการพนนั เป็นต้น 

   4) การมุง่เอาชนะ “ทีมเรือ”  นํามาสูก่ารเสพสารกระตุ้น  นํามาสูก่ารเป็นผู้ตดิสารเสพตดิได้   

 4.5.2 ผลกระทบทางอ้อม 

    ในด้าน “การพนนั”  จากการศึกษาในขัน้ต้นพบว่าในการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณี   โดยท่ี 

“เรือ” ถือเป็นสญัลกัษณท่ีตวัแทนของคนในเครือข่ายความสมัพนัธ์ในชมุชน ถึงแม้ว่า “ตวัเรือ” ท่ีเป็นของชมุชน

จะลดบทบาทลง “ตวัเรือ” ของนกัการเมือง นายทนุ  ท่ีพร้อมสนบัสนนุกิจกรรมการแข่งเรือ  แตส่ิ่งท่ีคนในชมุชน

มีสว่นร่วม คือ คนในชมุชนไปเป็นสว่นหนึ่งของ “ทีมเรือ”   การท่ี “ตวัเรือ” หรือ “ทีมเรือ”  ไปแข่งขนักบัเรือนอก

ชมุชน ความม่ันใจในความเป็นทีมเรือ ความเป็นคนรู้จักกัน นํามาสู่การเล่นพนัน มกัจะมีการเล่นแบบ 

“ติดปลายนวม”  ของผู้ เล่นพนนัท่ีช่ืนชอบการลุ้น คาดเดา  นําไปสู่การแสดงออกว่าเล่นพนนัเรือเป็นเร่ืองปกต ิ 

ได้เล่น ได้ลุ้นเพ่ือความสนุกสนาน  ในเชิงนโยบายก็ไม่มีกฎหมายควบคมุ หรือลงโทษเม่ือพฤติกรรมการเล่น

พนนัเรืออย่างชดัเจน   การเลน่พนนันํามาสู่ปัญหาท่ีมีผลทางตรงและทางอ้อม  ในท่ีกลา่วถึง “การเห็นการเล่น

พนนัเรือเป็นเร่ืองปกติ  ซึง่กระบวนการเลน่พนนัเรือจะต้องสนใจ หาข้อมลู ข้อมลูจากการวิจยัพบว่ากลุ่มผู้ เล่น

พนนัเข้าสู่การเล่นพนนั  ส่วนใหญ่มีจุดเร่ิมต้นมากจากบริบทแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบักิจกรรมแข่งเรือ    การชม

การแข่งขนัท่ีต้องการเพิ่มความสนุกในการชมและเชียร์  การมีเพ่ือนหรือคนรู้จกัชกัชวนหรือกระตุ้นการให้เล่น

พนนักนัเองในกลุม่ โดยความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั การท้าดวนกนั วางเดิมพนัเพ่ือให้ชมแข่งเรือให้สนกุสนานเพิ่ม

ยิ่งขึน้  และนํามาสู่การเป็นนกัพนนัตอ่มา  โดยท่ีมีพฤติกรรมการเล่นพนนัมากชนิดเพิ่มมากขึน้  มิได้ยึดว่าเล่น

พนันเรือเพียงประการเดียว  นํามาสู่การเล่นพนันมวย พนันไก่ชน พนันฟุตบอล ฯลฯ  โดยสรุปผลกระทบ
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ทางอ้อมของการเล่นพนนัเรือนํามาสู่การตดัสินใจเล่นพนนัจากสิ่งเร้ารอบๆ ท่ีเสนอรูปแบบการพนนัเข้ามาให้

เลือกเลน่ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  โครงการศึกษาการพนันกับการแข่งเรือยาวประเพณี  ใช้วิธีการศึกษาใช้กรอบแนวคิดเร่ืองตลาดมา

วิเคราะห์รูปแบบการพนนัแข่งขนั  เครือข่ายความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการเล่นพนนั  รวมถึงปริมาณความถ่ี

ในการเล่นเพ่ือดปูริมาณวงเงินพนนัแข่งเรือยาว   รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นพนนั และการวิเคราะห์

โครงขา่ยความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเลน่พนนัแขง่เรือยาวประเพณี     

 การเก็บข้อมลูเร่ิมต้นศกึษาข้อมลูจากเอกสารและข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ีศกึษาการจดัแข่งขนัเรือยาว

ประเพณีเขตหวัดพิษณุโลกและพิจิตร   ศึกษาบริบทภูมิหลังของงานแข่งเรือยาวประเพณีในอดีตและ

เปล่ียนแปลงจนถึงปัจจบุนัโดยการเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview) และการวิธีการสนทนา

กลุม่ (Focus Group) และสงัเกตการณ์ในกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี   เม่ือประมวลสถานการณ์การ

เลน่พนนัการแขง่เรือยาวประเพณีในพืน้ท่ีแล้ว  การศกึษาครัง้นีพ้บว่าอปุสงค์ (Demand) ของการจดัแข่งขนัเรือ

ยาวประเพณีมาเป็นปัจจัยในการกําหนดโครงสร้างของอุปทาน (Supply) ของการแข่งขันของทีมเรือ       

ด้านอปุสงค์เร่ิมตัง้แต่ “เจ้าภาพ” สืบเน่ืองจากกระแสของการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมประเพณี

อันดีงาม รวมทัง้กระตุ้นการท่องเท่ียว   นํามาสู่การเพิ่มขึน้ของสนามแข่งขันเรือ  มีการพัฒนาเรือเข้าร่วม

สนามแข่งขนั ก่อเกิดความสมัพนัธ์ในกลุม่ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมแข่งเรือประกอบไปด้วย เจ้าภาพ

จดังาน  เจ้าของเรือ  ทีมเรือ ทีมฝีพาย กลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั “ตวัเรือ” และอ่ืนๆ ในกลุม่นกัพนนัแข่งเรือท่ีใช้

สนามแข่งเรือเป็นสถานท่ีเลน่พนนั เม่ือมีสนามเรือเพิ่มขึน้ก่อเกิดเครือข่ายความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการเลน่

พนนัท่ีมีทัง้พนนัแบบเดิมพนัและต่อรอง  การจดังานแข่งเรือนํามาสู่การเล่นพนนัท่ีสนามแข่งเรือ และยงัไม่มี

มาตรการการควบคมุปัญหาพนนัในกิจกรรมแข่งเรือผลกระทบจากการเล่นพนนัแข่งเรือนํามาสู่เครือข่ายและ

ความสมัพนัธ์พฤตกิรรมการเลน่พนนัแขง่เรือมี 3 กลุม่ คือ (1)นกัพนนัระดบัใหญ่ (2)นกัพนนัระดบักลาง (3) นกั

พนนัรายยอ่ย  
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5.1 ผลการศึกษาพบว่า 

    1.การจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตซึ่งมีเงื่อนไขภายในและปัจจัย

ภายนอก 

  ในอดีตงานแขง่เรือยาวเป็นกิจกรรมเพ่ือความสนกุสนานและความสามคัคีของคนในชมุชนท่ีร่วมมือกนั

เตรียมจดังานร่ืนเริงในชมุชน เป็นการละเลน่ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนบท การจดักิจกรรมต้อง

อาศยัทัง้ความสามคัคีและความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นจํานวนมากท่ีจะมาเป็นฝีพายท่ีมีความ

ชํานาญในการพายเรือ     ต่อมาเร่ิมมีเปล่ียนแปลง   ปัจจัยภายใน   คือ  การใช้เรือเพ่ือการสญัจรทางนํา้ของ

คนในชุมริมนํา้ได้ลดลง  เพราะมีการคมนาคมผ่านถนนท่ีสะดวกมากขึน้  ปัจจัยภายนอก  ในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการแข่งเรือตามท่ีกล่าวมาข้างต้น

เปล่ียนแปลงไปเป็นการจดังานแขง่เรือเพ่ือการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสง่เสริมประเพณีอนัดีงาม รวมทัง้

กระตุ้นการท่องเท่ียวของหน่วยงานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ซึ่งมีผู้บริหารท้องถ่ินในหลายพืน้ท่ีกําหนดนโยบายนีใ้ห้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการประจําปีและได้จัดทํา

โครงการแข่งขนัเรือยาวประเพณี  ในการเป็นผู้สนบัสนุนทุนนี ้  มกัจะเป็นท่ีรู้กนัในนาม “เจ้าภาพ”   โดยรวม

เจ้าภาพเป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณทัง้หมดเพ่ือจดังานแขง่เรือในสนามแขง่นัน้ๆ     

 ปัจจยัภายนอกดงักล่าวท่ีนํามาสู่การเกิดสนามแข่งเรือมีจํานวนเพิ่มมากขึน้   เม่ือสนามแข่งขนัเรือมี

มากขึน้  นํามาสู่การสร้างทีมเรือเพ่ือมาแข่งขนั  หน่วยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ และ

ภาคเอกชน  ซึ่งใช้ “เรือ” เพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์องค์กร หน่วยงาน  สถานท่ี กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

และภายนอกชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน หรือแม้กระทั่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ

ภาคเอกชน  การมีกําหนดการแข่งขนัท่ีวางแผนไม่ใช้ชนกัน จึงก่อเกิดการจัดทําปฏิทินการแข่งขนัประจําปี

ขึน้มา  การก่อเกิดกลุม่ทีมเรือท่ีนําเรือมาแข่งขนัมี 3 กลุม่ คือ 1) ชมุชนเป็นเจ้าของเรือ  กลุม่ท่ี 2  เรือเป็นของ

หน่วยงานราชการ  และกลุ่มท่ี 3  เรือเป็นเอกชนซึง่เป็นนกัธุรกิจ/นกัการเมือง  โดยแต่ละกลุ่มมีลกัษณะความ

เป็นเจ้าของเรือ มีการบริหารจดัการทีมโดยมี “ผู้จดัการทีม”  การก่อกิดกลุม่ฝีพายท่ีพฒันามาจากพายเฉพาะ

กิจมาสูก่ารเป็น “อาชีพฝีพาย”  โดยทัง้สามกลุม่นําเรือไปลงแขง่ขนัในสนามตา่งๆ  
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   การเกิดขึน้ของสนามแขง่เรือท่ีเพิ่มจํานวนมากขึน้  เกิดจากปัจจยัจาก “เจ้าภาพ” ก็อยากจะจดังานท่ีมี

คนมาร่วมงานแขง่เรือยาวจํานวนมาก เจ้าภาพมกัจะหาสถานท่ีจดัจดัแข่งเรือท่ีจะมีคนมาเท่ียวงานแข่งเรือและ

ได้ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย จึงมกัอนุมตัิให้จดังานท่ีหน้าวดั สถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถ่ินเช่นบึง หนอง คลองและ

ตามท่ีตกลงร่วมกนัวา่สามารถจดังานแขง่ขนัเรือยาวประเพณีได้   ในด้านรูปแบบการดําเนินการจดังานแข่งเรือ

แตเ่ดมิทํากนัเองในรูปแบบ “คณะกรรมการวดั”  ท่ีเป็นตวัแทนจากสมาชิกของคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมการ

จดังาน  เม่ือเปลี่ยนรูปแบบมาสู่ “เกมส์การแข่งขนั”  รูปแบบการจดังานเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการจดังานแข่งเรือ

ขึน้มาซึง่แตเ่ดิมมีคนในชมุชนมาร่วมมือกนั  การก่อเกิดทีมจดัแข่งเรือแบบเบ็ดเสร็จ (Team Organize) ซึง่มี

บทบาทสําคญัในปัจจุบนั เพราะรับหน้าท่ีดําเนินการจัดการแข่งขนั  มีกระบวนการทํางานเป็นทีมงาน (work 

team)     เร่ิมมีความสําคญัตัง้แต่การเตรียมการก่อนจดัการแข่งขนั  ระหว่างการแข่งขนั จนแล้วเสร็จมอบถ้วย

รางวลัชนะเลศิการแขง่แตล่ะประเภท    

 2)  รูปแบบการจัดงานก่อเกิดกลุ่มผลประโยชน์ในกิจกรรมแข่งขันเรือยาว ประกอบไปด้วย  เจ้าภาพ  

เจ้าของเรือและทมีเรือ ทมีฝีพาย กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องและนักพนันแข่งเรือ 

 ในการจดัแข่งเรือในปัจจบุนัมีประเด็นกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ในท่ีนีห้มายถึงกลุ่มของ

บคุคลท่ีรวมกนัเป็นกลุม่และมีผลประโยชน์จากกิจกรรมแข่งเรือ   ในกลุม่ท่ีรวมกนัแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการได้สะท้อนความความต้องการของกลุ่มต้องการเรียกร้องให้ “เจ้าภาพ” หรือผู้ มีอํานาจสูงสุดในการ

ดําเนินกิจกรรมได้สนองตอบตอ่ผลประโยชน์เฉพาะอย่างของกลุม่ตน    ซึง่อาจจะเป็นการออกกฎ  กติกา  การ

กําหนดนโยบายการจัดงาน   การจัดสรรงบประมาณเงินรางวัล เงินค่าลากจูง และอ่ืนๆ   รวมไปถึงเร่ือง

ผลประโยชน์เชิงอุดมการณ์  เป็นต้น  ในการนีค้ณะวิจัยได้จัดทําผังกลุ่มผลประโยชน์ในกิจกรรมแข่งเรือ

ประกอบไปด้วย  เจ้าภาพ  เจ้าของเรือและทีมเรือ ทีมฝีพาย กลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและนกัพนนัแขง่เรือ    

  การแข่งเรือมีธุรกิจโฆษณาแฝงมาร่วมสนบัสนุนการจดังานแข่งขนัเรือยาวประเพณี  “ธุรกิจโฆษณา

แฝง” จากกลุ่มธุรกิจท่ีต้องการประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชน  โดยธุรกิจดงักล่าวมีส่วนในการ

สนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมการแขง่เรือ 2 รูปแบบ คือ  (1) การสนบัสนนุทนุให้กบัสนามแขง่ขนั  (2)  การสนบัสนนุ 

“ทีมเรือ” กลุม่นกัการเมือง เป็นกลุ่มหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการจดังานแข่งเรือเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงเพ่ือเป็น

ประโยชน์ทัง้ตนเองและคะแนนความนิยม “ฐานคะแนนเสียง” เพ่ือมุ่งหวงัการสนบัสนนุในระยะสัน้และระยะ
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ยาว   ผลกระทบข้างต้นนํามาซึง่รูปแบบและกระบวนการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนตอ่กิจกรรมนีถ้กูลดบทบาท

ลง  ผู้ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย คือ นักการเมืองและภาคธุรกิจ   ซึ่งกระบวนการจ้างเหมาทีมผู้ จัด

รายการแข่งขนัทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการชมุชนเช่นในอดีต  ผู้จดัรายการแข่งขนัจึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

ขัน้ตอนและอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้ จ้างงาน  ในขณะเดียวกนัก็นํามาสูก่ารจ่ายผลประโยชน์ตา่งตอบ

แทนเพ่ือให้มาโอกาสในการทํางานนัน้ๆ ด้วย   

 ในการจดัแข่งขนัเรือยาวประเพณีในแต่ละสนาม  ทัง้เจ้าภาพและนกัพนันถือเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมกัจะ

กําหนดพฤติกรรมของผู้จดัการแข่งขนั  (Promoter) โดยมี 2 ประเด็น คือ  ปัจจยัแรกจากผู้ เลน่พนนัชอบท่ีจะ

เลน่พนนัเรือใน “รอบการแข่งขัน”  ท่ีสสีู  นอกจากดสูนกุ ยากตอ่การคาดเดา นําไปสู่การทายผล การพนนัจึง

เกิดขึน้ กลุม่ผู้ เลน่พนนัเข้าสูก่ารเลน่พนนั   รูปแบบการเล่นพนันแข่งเรือในปัจจุบันการเล่นพนันแข่งเรือจะ

เกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือความคิดเห็นไม่ตรงกนั    เน่ืองจากการแข่งเรือยงัคงผกูพนัอยู่กบัชมุชน เรือเป็นของชมุชน การ

ไปชมและเชียร์ทีมเรือจากหมู่บ้านนําสู่การทายผลแข่งขนัเรือยาว  ผู้ ท่ีมีความนิยมติดตามการแข่งขนัเรือยาว

เป็นผลมาจากความพึงพอใจทางอารมณ์  ความรู้สึก ความเส่ียง ความต่ืนเต้น ความสนุกสนานและความ

บันเทิง  ทัง้หมดถือเป็นปัจจัยสําคัญให้เล่นพนัน สําหรับการเล่นพนันแข่งเรือซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ เล่นและ

ครอบครัว  การเล่นพนนัเรือนํามาสูปั่ญหาความขดัแย้งในครอบครัว  การเลน่พนนัเรือเม่ือผู้ เลน่หมดเงินไปกบั

การพนนัในช่วงการแข่งขนัรอบแรกๆ นําไปสู่การกู้ ยืมเพ่ือทายผลคู่ต่อๆ มา เพราะหวงัว่าจะได้เงินคืนและได้

กําไรจากการเลน่พนนั  สว่นหนึง่ก่อเกิดปัญหาหนีส้ิน  การกู้ ยืมเกิดดอกเบีย้และความเดือดร้อนเม่ือหนีเ้ก่าก็ยงั

ไมไ่ด้จ่าย  หนีใ้หมก็่มาเพิ่มเตมิ  เป็นต้น 

   3) การจัดงานแข่งเรือนํามาสู่การเล่นพนันที่สนามแข่งเรือ และยังไม่มีมาตรการการควบคุมปัญหา

พนันในกิจกรรมแข่งเรือ  

   กลุม่ผู้ เลน่พนนัเรือกลุม่คนในวงการเก่ียวข้องกบักิจกรรมการแขง่ขนัเรือยาว สว่นมากจะเป็นคนรู้จกักนั

ในกลุ่มเพ่ือน วิธีการเล่นจึงมี “เจ้ามือ” และมีการใช้ระบบ “เงินสด”  เป็นส่วนใหญ่ การเล่นพนันแข่งเรือจะ

เกิดขึน้ก็ต่อเม่ือความคิดเห็นไม่ตรงกนั  คนหนึ่งคิดว่าเรือท่ีอยู่ฝ่ายแดงจะชนะ  ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งคิดเห็นว่า

ฝ่ายนํา้เงินจะชนะ  จงึเร่ิมมีการพนนักนั   ในการเลน่พนนัแขง่เรือจะเร่ิมเลน่เวลาได้ใน 2 ช่วงเวลา  คือ ช่วงก่อน

การแข่งขนัและระหว่างการแข่งขนัโดยท่ีเรือเข้าคู่ ณ จุดสตาร์ท สําหรับเจ้ามือท่ีรับพนนัมีความเป็นปัจเจกสงู   
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มีทัง้เซียนพนนัและคนในวงการทีมเรือ  กลุม่แรก คือ  คนในทีมเรือ  ซึง่มีหลายระดบั เช่น เจ้าของเรือ  ผู้จดัการ

เรือ ผู้ ฝึกฝีพาย และอ่ืนๆ เช่น ฝีพาย (ลกูเทือก) ซึ่งไม่ทุกคนในทีมเรือแล้วแต่ปัจเจก   กลุ่มท่ีสอง  คือ  คนท่ี

เก่ียวข้องกับ “ตัวเรือ”  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอู่ต่อเรือ /ซ่อมบํารุงตัวเรือ ผู้ เจ้าของธุรกิจซือ้-ขายเรือและ

อปุกรณ์เก่ียวข้อง  กลุ่มท่ีสาม คือ กลุม่นกัพนนัอาชีพและนกัพนนัสมคัรเล่น   ส่วนผู้ เล่นมีหลากหลายทกุกลุ่ม

สมัพนัธ์กบัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

  ผู้ ให้บริการรับพนนัแข่งเรือ “เจ้ามือ”  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ตรงและความเก่ียวข้องกบังานแข่งเรือ

มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่เล่นพนนัแข่งเรือมาจนเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการเล่นและรูปแบบการแข่งขนั   

ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ (1)   กลุม่สมัพนัธ์กบัทีมเรือ (2)  กลุม่ผู้ เลน่การพนนั แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ 1) นกั

พนนัระดบั “เซียนเรือ” ได้แก่นกัพนนัท่ีเป็นทัง้ “เจ้ามือ” รับแทงและ “เป็นผู้ เลน่พนนั” หรือเป็นทัง้สอง ในรูปแบบ

แบบวางเดมิพนัและตอ่รอง   โดยสว่นใหญ่เก่ียวข้องใน “ทีมเรือ” เช่น เจ้าของเรือ ผู้จดัการเรือ หวัหน้าทีมฝีพาย

และอ่ืนๆ เป็นต้น  กลุ่มเซียนจะติดตามการแข่งเรือในสนามต่างๆ เป็นผู้ตดัสินใจนําเรือลงแข่งหรือไม่  มีการ

ประเมินศกัยภาพของทีมเรือและใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ทัง้ก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง และสิน้สดุการแข่งขนั  ทัง้ในสนามท่ี

กําลงัแขง่และสนามตอ่ๆ ไป  เพ่ือให้ทีมเรือได้ประโยชน์จากการแข่งขนั  ทัง้นี ้“เซียนเรือ” จะมีทีมงานหรือผู้ช่วย

ในการรับและแทงพนนั  ปริมาณวงเงินท่ีเล่นพนนัสงูระหว่าง 10,000 บาทขึน้ไป ตอ่รอบการแข่งขนั     2) นกั

พนนัระดบักลาง  เป็นนกัพนนัท่ีตดิตามการแขง่ขนัเรือ โดยเดนิทางไปเลน่พนนัในเฉพาะสนามท่ีประเมินแล้วว่า

ได้ประโยชน์จากการแขง่ขนัซึง่กลุม่นีอ้าจมิได้เป็นเก่ียวข้องกบัทีมเรือโดยตรงเหมือนกลุม่เซียนเรือ  กลุม่นีอ้าศยั

การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์แบบเครือข่ายโดยมีข้อมลูเก่ียวกบัทีมเรือประกอบการตดัสินใจพนนัแข่งเรือ  ซึ่ง

อาจจะเป็น “เจ้ามือ” รับแทงหรือเป็น “ผู้ เล่นพนัน” หรือเป็นทัง้สอง  ในรูปแบบแบบวางเดิมพนัและต่อรอง  

ปริมาณวงเงินท่ีเลน่พนนัสงูระหว่าง 1,000-9,999 บาท ต่อรอบการแข่งขนั   3) นกัพนนัรายย่อย ได้แก่ ผู้ เล่น

พนนัแข่งเรือเป็นครัง้คราว  เลน่เฉพาะสนามใกล้บ้าน เล่นเฉาะทีมเรือท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวข้องและมีข้อมลู เช่น  

พนนัเรือท่ีมาจากชมุชนเดียวกบัตนเองอาศยัอยู่ หรือคนในครอบครัวเป็นฝีพาย เลน่เรือดงัท่ีประเมินว่าจะชนะ

เป็นแชมป์และอ่ืนๆ เป็นต้น กลุ่มนีถื้อเป็น “ผู้ เล่นพนัน” ทัง้ในรูปแบบแบบวางเดิมพนัและต่อรอง  ปริมาณ

วงเงินท่ีเลน่พนนัสงูระหว่าง 20-990 บาท ต่อรอบการแข่งขนั  กลุม่ผู้ เล่นพนนัซึง่ใช้สนามแข่งเรือเป็น “บอ่น” 

สําหรับพบปะของเครือข่ายของผู้ล่นพนนัเรือ   ส่วนมากจะเป็นคนรู้จกักนัในกลุ่มเพ่ือน  คนในการจดักิจกรรม

แขง่ขนัเรือยาว    
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  การคํานวณผู้ เล่นพนันผู้ศึกษาคําถึงจํานวนรอบการแข่งขนั ซึ่งสมัพนัธ์กับ “สนามแข่งเรือ”  ผู้ ท่ีจัด

รายการแข่งขนัและจัดปะกบคู่  ประเภทเรือของการแข่งขนั ได้ เป็น  4 ประเภท  คือ  เรือยาวใหญ่  เรือยาว

กลาง เรือยาวเล็ก เรือยาวจ๋ิว  จํานวนรอบการแข่งสมัพนัธ์กับงบประมาณท่ีเจ้าภาพสนบัสนุนการจดัแข่งเรือ

ด้วย  โดยจํานวนรอบการแขง่ขนัมากสมัพนัธ์กบัคา่ใช้จ่ายในการเชิญทีมเรือจํานวนมากมาร่วมแข่งขนัในสนาม

นัน้ๆ     เม่ือประมาณการจากการนบัประเภทสนามจากการสมัภาษณ์และปฏิทินการจดัแข่งขนัประจําปี 2556 

พบว่าในจงัหวดัพิษณโุลก   หากประมาณสนามทัง้หมด 18 สนาม  แบ่งออกเป็นสนามเล็กจํานวน 7 แห่ง, 

สนามกลาง จํานวน 8 แห่ง และสนามใหญ่ จํานวน 3 แห่ง   การประมาณการวงเงินพนนัทําโดยใช้  หลกัการ

คํานวณ กําหนดประเภทสนาม*วนัท่ีจดั*ประมาณการ/วนั 1 วนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ)  อยูร่ะหว่าง 2,912,574,000.00 

-51,667,183,680.00 บาท/ปี 

  สําหรับประมาณการจากการนบัประเภทสนามจากการสมัภาษณ์และปฏิทินการจดัแข่งขนัประจําปี 

2556 พบว่าในจงัหวดัพิจิตร  หากประมาณการสนามทัง้หมด 12 สนาม  แบง่ออกเป็นสนามกลาง จํานวน 4 

แห่ง และสนามใหญ่ จํานวน 8 แห่ง  โดยในพืน้ท่ีศึกษาจงัหวดัพิจิตรไม่ปรากฏสนามเล็กท่ีจดัการแข่งขนั

ประเภทเดียว  การประมาณการวงเงินพนันทําโดยใช้  หลักการคํานวณ กําหนดประเภทสนาม*วันท่ีจัด*

ประมาณการ/วนั 1 วนั (ต่ําสดุ-สงูสดุ) อยูร่ะหวา่ง   5,499,648,000.00 - 97,560,207,360.00  บาท/ปี 

  โครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์จัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประกอบไปด้วย   

(1) กลุม่ผู้ เลน่พนนั   (2) เจ้าของเรือ  มีความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการกลุม่ผลประโยชน์จดังานแข่งเรือ (3) ทีม

เรือ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการกลุม่ผลประโยชน์ คือ ทีมฝีพายมา  โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนัตามเง่ือนไขท่ี

ตกลงกัน  คือ  จํานวนเงินค่าจ้างเป็นการตอบแทน  โดยท่ีความสมัพนัธ์มีหลายมิติ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั   

คือ  (1) จ้างทีมฝีพายเป็นรอบ    (2) จ้างเป็นสนาม   (3) จ้างเหมาทกุสนามในช่วงเทศกาลแข่งเรือในปีนัน้ๆ 

เป็นค้น 

  ในการศึกษาพบว่ามีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาธุรกิจตวัเรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากสนาม

แขง่ขนัมีรอบการแขง่ขนัท่ีเพิ่มมากขึน้  ตวัเรือ  เรือซึง่เป็นพาหนะท่ีสําคญัในการแข่งขนัก็มีการพฒันา ปรับปรุง 

สร้างขึน้มาเพิ่มขึน้ตามปัจจยัความต้องการของผู้บริโภค   การคิดค้นวิธีการใหม่ เช่น การประดษิฐ์ใบพาย  การ

พฒันาตวัเรือให้แลน่ได้ดีในลํานํา้  การประดษิฐ์เคร่ืองมือเป็นรถลากจงูเรือ ฯลฯ  เม่ือมีสนามแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้
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จากเดิมท่ีสภาพการแข่งขนัเรือยาวเฉพาะคนในพืน้ท่ีเดียวกนัและบริเวณใกล้เคียงกนัในอดีตได้กลายสภาพมา

เป็นการแข่งขนัเรือยาวทัว่ประเทศ  ก่อเกิดธุรกิจลากจงูเรือ  การลากจงูจะใช้รถบรรทกุเรือสามารถเคลื่อนย้าย

ไปยงัสนามแขง่ท่ีอยูใ่นภาคตา่งๆ ได้   

  การจัดงานแข่งเรือกระตุ้นเศรษฐกิจเม่ือมีการจัดงานแข่งเรือ  โดยมีผลกระทบทาง ในระดบัชุมชน

กิจกรรมดังกล่าวมีผลทําให้เกิดการมีรายได้ของกลุ่มแม่ค้าขายรายย่อย กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว และอ่ืนๆ      

มิติของการซ้อนทับระหว่าง “การละเล่นพืน้บ้าน” กับ “เกมส์กีฬา”  และ “มีการพนัน” เข้ามาเก่ียวข้อง    

โดยผู้ นําท้องถ่ินยงัคงสนบัสนนุให้มีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในการจดักิจกรรมเพ่ือการอนรัุกษ์ฟืน้ฟปูระเพณี

ท้องถ่ินจึงมิได้ผลสมัฤทธ์ิตามหลกัการส่งเสริมอนุรักษ์วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินโดยตรง ในอีกด้านหนึ่ง

สนามแข่งเรือท่ี จดักิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณีท้องถ่ินมีความทบัซ้อนกับการเป็นสถานท่ี “แหล่ง

อบายมขุ” ด้วย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1. จากผลการศึกษาพบว่าการนโยบายจดังานแข่งเรือเพ่ือการ การอนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณี

ท้องถ่ินจึงมิได้ผลสมัฤทธ์ิตามหลกัการส่งเสริมอนรัุกษ์วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินโดยตรง  ในอีกด้านหนึ่ง

สนามแข่งเรือซึง่มีความทบัซ้อนกนั  เม่ือกลุ่มนกัพนนัได้ใช้สนามแข่งเรือเป็นสถานท่ี “เล่นพนนัแข่งเรือ”  หรือ

เป็นแหล่ง “อบายมขุ” ด้วย   ข้อเสนอจากคณะวิจยัคิดเห็นว่าควรมีการระดมความคิดเห็นในพืน้ท่ีเพ่ือหาวิธี

กําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูประเพณี   โดยแบ่งระดบัของการออกมาตรการจากรัฐส่วน

และรัฐสว่นท้องถ่ิน    

  รัฐบาลสว่นท้องถ่ินควรออกมาตรการ เร่ือง  รูปแบบการจดังานแขง่เรือแขง่เรือในแตล่ะพืน้ท่ี     รัฐสว่น

ท้องถ่ินควรมีการระดมความคิดเห็นในพืน้ท่ีเพ่ือหาวิธีกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ประเพณีท้องถ่ินท่ีมีรูปแบบเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ิน โดยใช้ประชาชนมีสว่นร่วมในการออกแบบและจดักิจกรรม

แข่งเรือตามความต้องการของคนในพืน้ท่ี   เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมการตรวจสอบใช้งบประมาณจดังาน

โดยตรงจากประชาชน    จากการสถิติสนามแข่งขันเรือยาวประเพณีมีจํานวนเพิ่มขึน้  การโฆษณาของ
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บริษัทเอกชนท่ีต้องการเสนอขายสินค้าท่ีแฝงมากบักิจกรรมแข่งเรือมีเพิ่มมากขึน้  จึงเสนอให้รัฐบาลสว่นกลาง

ออกมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนรู้เท่าทนักลวิธีการโฆษณาแฝงของบริษัทท่ีเสนองบประมาณจดังานแข่งเรือ

พร้อมกบัสร้างแรงจงูใจผู้บริโภคไปด้วยผา่นการประชาสมัพนัธ์ช่องทางตา่งๆ 

  2) พัฒนาต่อยอดจากทีมเรือท่ีแข่งขันเรือยาวประเพณีระดบัชุมชนและท้องถ่ินไปสู่การเป็นทีมเรือ

แข่งขนัระดบัสากล   ปัจจยัการก่อเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตเรือ  ก่อเกิดบุคคลผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน   

ในบริบทของผู้จดัการทีม ท่ีมีการวางแผนดําเนินการท่ีคํานงึถงึต้นทนุ อรรถประโยชน์สงูสดุ หาวิธีแก้ปัญหาและ

อปุสรรค มุ่งดําเนินการเพ่ือให้เกิดการคุ้มทุน รวมถึงการพฒันาให้เกิดกําไรจากกิจกรรมแข่งเรือ   บริบทของ

ผู้ เช่ียวชาญในการผู้ ฝึก (โค้ช)ใช้หลกัวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยฝึกฝีพาย  บริบทผู้ ชํานาญการพายเรือของ

นกักีฬา (ฝีพาย) หากนําทัง้หมดมาประยกุต์ในการแข่งเรือท่ี “สมาคมพายเรือแห่งประเทศไทย” สนบัสนนุการ

แข่งเรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยคั  ซึ่งสามารถพฒันาต่อยอดการส่งนกักีฬาในนามของทีมชาติไทยไป

แขง่ขนัในกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย, ชิงแชปม์โลก และกีฬาโอลิมปิคเกมส์ได้  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้

เกิดการสืบค้นหาและพฒันานกักีฬาจากทกุภาคของประเทศไทยจากกิจกรรมการแขง่เรือยาวประเพณี 

 

3)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  ในระดบัจุลภาค รัฐบาลควรสร้างมาตรการควบคมุปัญหาพนนัในกิจกรรมแข่งเรือ และนําไปสู่

พฤติกรรมการติดพนนัได้  ดงัจะเห็นได้จากท่ีนกัพนนัระดบักลางยกระดบัการเล่นพนนัไปสู่นกัพนนัระดบัใหญ่  

โดยมีปัจจยัจากเงินท่ีได้จากบระบวนการแข่งเรือ  งบประมาณของเจ้าภาพจดัสนามแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง  และความสมัพนัธ์จากพฤติกรรมการเลน่พนนัท่ียงัขาดมาตรการควบคมุ   การให้ความรู้ ความเข้าใจ

เร่ืองรูปแบบการพนนั ปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนนั ควรเร่ิมต้นท่ีสถาบนัครอบครัว  เพ่ือให้เยาวชนรู้  

ตระหนักเก่ียวกับผลกระทบจากการเล่นพนันของปัจเจกชน  นํามาสู่การเข้าใจใหม่ว่าการชมหรือเชียร์กีฬา

พืน้บ้านและมีพฤติกรรม “ติดปลายนวมเล็กๆ น้อยๆ”  คือ สิ่งท่ีปฏิบตัิกนัมาเป็นวฒันธรรมในกิจกรรมแข่งขนั

เรือยาวประเพณี   ทัง้นี ้ พฤติกรรมดงักล่าวอาจนําไปสู่การทดลองเล่นพนนัแบบหนึ่งและอาจะไปสู่การเล่น

แบบอ่ืนๆ  ผลกระทบทางอ้อมของการเลน่พนนัเรือนํามาสูก่ารตดัสนิใจเลน่พนนัจากสิง่เร้ารอบๆ ท่ีเสนอรูปแบบ

ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง   
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  ในระดบัมหภาค  รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจใหม่ว่าเร่ืองการเลน่พนนัมิใช่เร่ืองของปัจเจกแต่

เป็นเร่ืองของสงัคม  การทดลองเล่นพนนัในกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีเพ่ือให้ความสนุก ต่ืนเต้นพร้อมกับ 

ชมการแข่งขนัเป็นเร่ืองของปัจเจกชนเร่ิมไปสู่สงัคมกลุม่ผู้ เล่นพนนั  เครือข่ายความสมัพนัธ์และพฤติกรรมการ

เลน่พนนัถือเป็นปัจจยัและเง่ือนไขให้ผู้ เลน่ตอ่ยอดไปสูเ่ลน่พนนัรูปแบบอ่ืนๆ ได้  
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