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บทที�  3 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

ประวัตกีิฬาเรือยาวประเพณี (Traditional Boat Race) 
 เรือยาวมรดกวัฒนธรรมแห่งสายนํ 4า  
 สายนํ �า กบัชีวิต คนไทย มีวิถีชีวิตที�ผกูพนัอยูก่บั สายนํ �า และธรรมชาตกิารสร้างบ้านสร้าง
เมือง สร้างชมุชน แตโ่บราณกาล จะเลือกทําเลที�มีแมนํ่ �าลําคลอง และแหลง่นํ �าเป็นสําคญั เพื�อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรมยังชีพแห่งชีวิต และชุมชน สายนํ �า จึงเปรียบเสมือน 
สายโลหิตของชีวิตคนไทยมาแตอ่ดีตจวบจนปัจจบุนัยนัอนาคต เพราะนํ �าคือชีวิต นํ �ายงันํามาซึ�ง คติ
ธรรม ในการดําเนินชีวิตของชาวไทยให้เข้าใจถึงสจัธรรมในธรรมชาติของชีวิต กล่าวคือ นํ �า มี
ลกัษณะ ชุ่มเย็น เปรียบเหมือน ความเมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดีซึ�งกนัและกนั ตรงข้าม
กบัความเร่าร้อน อนัหมายถึง ความโกรธ หรือโทสะ เปรียบเหมือน ไฟเผาจิตใจให้ร้อนลน นํ �า มี
ลกัษณะ รวมตวักนัเป็นนิจ เปรียบเหมือนมนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ต้องรู้รักสามคัคีมีกลัยาณมิตตตา 
“รวมกนัเราอยู ่แยกหมูเ่ราตาย รวมกนัแล้วไมทํ่าอะไร ก็ไปตายเสียดีกว่าอยู่” นํ �า มีลกัษณะ ปรับตวั
เข้ากบัสิ�งแวดล้อมได้ดี หมายถึง สมานตัตา คือ บคุคลพึงวางตนเสมอต้นเสมอปลายได้ถกูต้อง โบ
ราณาจารย์ กลา่วไว้วา่ นอนสงูให้นอนควํ�า นอนตํ�าให้นอนหงาย นํ �า มีลกัษณะ เที�ยงตรง แม้แตช่่าง
สร้างบ้านยงัอาศยันํ �าเป็นระดบัวดัความตรงของส่วนประกอบตา่งๆ เปรียบเหมือนการดําเนินชีวิต
ให้ถกูต้องดีงามต้องมี สจัจะ คือ ความจริง ตรงแท้ ในภารกิจหน้าที�นั �นเอง หน้านอก บอกความงาม 
หน้าใน บอกความดี หน้าที� บอกความรับผิดชอบ 
 เรือ กบั วิถีชีวิตไทย แมนํ่ �าลําคลองเป็นเส้นทางสําคญัในการสญัจรติดตอ่ไปมาค้าขายซึ�ง
กนัและกนัมาแตบ่รรพกาล เรือจงึเป็นพาหนะสําคญัในวิถีชีวิตของชาวไทยที�เกิดจากภมูิปัญญาของ
บรรพชนแตบ่รรพกาลประดิษฐ์ขึ �นมาเพื�อใช้ในการสญัจรระหวา่งบ้านและชมุชน เรือเป็นพาหนะที�มี
บทบาทสําคญัแตอ่ดีตจวบจนปัจจบุนัทั �งในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การคมนาคมขนสง่ ตลอดจน
ก่อให้เกิดวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามแหง่สายนํ �าของสยามประเทศ  
 บญุแข่งเรือ ด้วยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา ซึ�งเป็นศาสนาประจําชาติเป็นพื �นฐาน
ของศลิปวฒันธรรม และวิถีชีวิตอนัดีงามของชาวไทย ในฤดนํู �าหลาก ว่างเว้นจากการเพาะปลกู ปัก
ดําทํานา ในเทศกาลงานบุญประเพณีออกพรรษา ด้วยนิสยัรักสนุกอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาติ
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ไทย ก่อให้เกิดการละเลน่ทางนํ �า อาทิ การเล่นเพลงเรือ และการแข่งขนัเรือยาวประเพณีขึ �น อนัเป็น
กีฬาชาวบ้านในชุมชนชนบทไทย ซึ�งเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาชาติขึ �นทุกลุ่มนํ �าแห่งสยาม
ประเทศ ความล้มเหลวในการพฒันาชนบทไทยนํามาซึ�งปัญหาสงัคมนานบัประการในสงัคมเมือง 
 จากขนุเขา สู่สายนํ �า สยามประเทศ เรือยาว เป็นเรือที�ขดุจากไม้ต้นเดียวตลอดทั �งลํา มี
ลกัษณะรูปท้องขนั (แบน) และท้องรูปกะทะ ไม้ที�นํามาขดุเรือยาว หรือเรือแข่งได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้
สําโรง ไม้มะหาด เป็นต้น แตส่่วนใหญ่นิยมเรือขดุจากไม้ตะเคียน ต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที�มีกําหนด
จากขนุเขาในเขตป่าดิบชื �น และป่าเต็งรังทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขึ �นได้ดีบนที�ราบ 
หรือคอ่นข้างราบใกล้ริมนํ �า ไม้ตะเคียนแตโ่บราณนิยมนํามาขดุเรือยาว เนื�องจากเป็นไม้เนื �อแข็ง มี
เนื �อเหนียว ลอยนํ �า และพุ่งนํ �าได้ดี มีนํ �าหนกัพอประมาณ แช่นํ �าได้นาน ไม่ผงุ่าย แตโ่บราณเชื�อกนั
วา่มี นางไม้ หรือนางตะเคียนสิงอยู่ เมื�อนํามาขดุเป็นเรือยาวก็จะเชิญนางไม้เป็นแม่ย่านางเรือ เชื�อ
กนัว่าจะนําชยัชนะและความสําเร็จมาให้ ประเภทของไม้ตะเคียน จําแนกได้ 4 ประเภท คือ 1.ไม้
ตะเคียนทอง 2.ไม้ตะเคียนหิน 3.ไม้ตะเคียนหนู 4.ไม้ตะเคียนหยวก ส่วนใหญ่นิยมใช้ “ไม้
ตะเคียนทอง” ขดุเรือ เพราะนางไม้มีวิญญาณที�แกร่งกล้า (เฮี �ยนมาก) และเนื �อไม้ออกสีเหลือง เมื�อ
ขดุเป็นเรือเสร็จ สีผิวไม้ของตวัเรือจะดสูวยงาม 
 ลกัษณะของไม้ตะเคียนที�ดี เป็นไม้ตรง ไมมี่ปุ่ ม ไส้ไมก่ลวง พึงสงัเกตลกัษณะของใบเขียว
เป็นมนั ขอบใบไมไ่หม้เกรียม ใบไมเ่หลือง ผิวเปลือกอิ�มเป็นมนั ไมแ่ตกระแหงเป็นสะเก็ด โคนต้นไม่
มีเห็ดราขึ �น ไม่มีแมลงบินเข้าออกจากลําต้น หรือมีปลวกขึ �นต้น จึงเป็น “ไม้ที�มีลกัษณะงามตาม
ตําราขุดเรือ” มีขนาดและความยาวเหมาะสม ควรคํานึงถึงการโคน่ด้วยว่าสามารถโคน่ได้หรือไม ่
ทิศทางในการล้มของไม้ ถ้าล้มฟาดระหว่างขอบห้วย หรือลานหินไม้อาจหัก หรือไส้ไม้ชํ �าน่วม
เสียหายได้ 
 ภมูิปัญญาในการคํานวณความสงูของต้นตะเคียน เมื�อพบต้นตะเคียนที�มีลกัษณะถกูต้อง
ตามตําราแล้ว จะอาศยัภูมิปัญญาชาวบ้านในการคํานวณความสูง (ยาว) ของต้นไม้ โดยอาศยั 
หลกัตรีโกณมิติคณิตศาสตร์ ด้วยการยืนหนัหลงัให้ต้นตะเคียน แล้วก้มลงมองลอดหว่างขา ศีรษะ
ก้มอยู่ระดับเข่า ถ้ามองเห็นยอดตะเคียนพอดีก็วัดจากจุดยืนถึงโคนต้นจะได้ความสูงของต้น
ตะเคียนพอดี บางครั �งใช้การปีนขึ �นต้นไม้แล้วใช้เชือกวดั หรือใช้เชือกผูกติดหน้าไม้ยิงไปที�ส่วน
ปลายยอดไม้แล้วจึงวดัคํานวณความยาว หรือใช้วิธีการปล่อยลกูโป่งอดัลมลายถึงกิ�งยอดตะเคียน
แล้วจงึดงึลงมาวดัหาความยาวของต้นไม้  
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 ขนาด และความยาว (สงู) ของไม้ตะเคียน ไม้ตะเคียนที�ดีควรมีขนาดของลําต้นวดัส่วน
โคนขนาดประมาณ 3.5 เมตร วดัรอบปลายลําต้นขนาดประมาณ 2.5 เมตร เป็นขนาดที�เหมาะที�สดุ
ในการขดุเรือ และมีสดัสว่นของความยาว (สงู) ดงันี � เรือยาวใหญ่ จะต้องมีความยาวประมาณ 13-
15 วา เรือยาวกลาง จะต้องมีความยาวประมาณ 11-12 วา เรือยาวเล็ก จะต้องมีความยาว
ประมาณ 10 วา เรือยาวจิJว จะต้องมีความยาวประมาณ 7 วา หมายเหต ุเรือจิJว (12 ฝีพาย) นิยมใช้
ไม้งิ �วขดุเพราะมีนํ �าหนกัเนื �อเบากวา่  
 การโคน่ต้นตะเคียน ต้นตะเคียนเชื�อกนัว่ามีนางไม้ หรือนางตะเคียนสิงอยู่ ก่อนโคน่ต้อง
ตั �งศาลเพียงตา 2 ศาล พร้อมเครื�องสงัเวย อาทิ หวัหม ูไก่ ไข่ต้ม ขนมต้มแดง-ขาว เหล้าขาว หมาก
พล-ูบหุรี� บายศรี 2 ที� เพื�อขอขมาบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา ขออนญุาตทําการตดัโคน่ต้นไม้ในป่า ซึ�ง
นิยมเซ่นไหว้ได้แตเ่ช้าจรดเย็นยกเว้นวนัพระ ศาลที� 2 บอกกล่าวนางตะเคียนโดยงดเว้นเหล้า-บหุรี� 
ควรเพิ�มเครื�องตกแตง่ผู้หญิง อาทิ หวี แป้ง ผ้าแพร นํ �าอบนํ �าหอม เป็นต้น ไม่ควรเซ่นไหว้เกินเที�ยง
วนั เมื�อพลีกรรมแล้วจงึทําการตดัโคน่โดยผู้ เชี�ยวชาญ สมยัโบราณใช้เลื�อยมือแรงงานคนในการโคน่
และช้างชกัลากไม้ ปัจจบุนัใช้เครื�องทุ่นแรง คือ เลื�อยยนต์ทําให้ตดัไม้รวดเร็ว แล้วใช้รถยนต์ชกัลาก
สูส่ถานที�ขดุ คือวดัได้อย่างรวดเร็วขึ �นกว่าเดิม ต้นตะเคียนที�นํามาขดุเรือต้องเป็นไม้ที�ไม่ได้ตีตราไม้
ตามระเบียบราชการเชื�อวา่ไม้ต้นใดตีตราแล้วแมย่า่นางจะไมอ่ยู ่
 ภมูิปัญญาไทยในการขดุเรือยาว การขดุเรือ ช่างขดุเรือซึ�งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไทยจะ
พิจารณาดไูม้ว่าจะเอาส่วนไหนทํา หวัเรือ หางเรือ และท้องเรือ ซึ�งช่างขุดเรือส่วนใหญ่จะนิยมใช้
โคนต้นไม้เป็นหวัเรือ ใช้ปลายไม้เป็นท้ายเรือ รูปทรงเรือหวัโตท้ายเรียวคล้ายปลาช่อน เพราะเชื�อว่า
จะเปิดนํ �าได้ดีทําให้เรือวิ�ง แต่บางช่างนิยมใช้ปลายไม้ทําหวั โคนไม้ทําท้าย เรือลกัษณะนี �หวัเรียว
ท้ายโต ก่อนขดุจะตั �งศาลเพียงตาอญัเชิญนางไม้ขึ �นศาลฯ เมื�อขุดเรียบร้อยแล้วจะเชิญขึ �นเป็นแม่
ยา่นางประจําเรือ  
 ขั 4นตอนการขุดเรือ  
 ขั 4นตอนที�  1ddการขุดโกลนเรือ ช่างจะเปิดปีกไม้เป็นรูปสี�เหลี�ยมแล้วจะตีเส้นหา
ศนูย์กลางแบง่ไม้เป็นสองซีกเทา่ ๆ กนั พร้อมตีกรอบด้านข้าง ๆ ละ 2 เส้น เรียกว่า เส้นมาด แล้วจึง
ขดุเอาเนื �อไม้ออกตามแนวเส้นมาดตลอดลํา ด้วยขวานโยนและเลื�อยยนต์ให้มีลกัษณะเป็นร่อง หรือ
รางเหมือนรางใส่อาหารหม ูกว้างประมาณ 60 ซม. แล้วจึงเริ�มปอกเปลือกไม้เหลาตวัเรือด้านนอก
ให้ได้รูปทรงเรือตลอดลํา แล้วจึงเริ�มสางในตวัเรือให้มีความหนาเท่ากนั พร้อมวางรูปกระดกูงู เป็น
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รูปหน้าตัดสี�เหลี�ยมผืนผ้าอยู่ที�ท้องเรือส่วนกลางด้านในไปตามแนวหัวท้ายของความยาวตั �งแต่
กระทงที� 3 ไปถึงสดุราวชบั (แอน) ทําหน้าที�คล้ายกระดกูสนัหลงัของเรือตามขนาดที�ต้องการ 
 ขั 4นตอนที� 2ddการเบิกเรือ เบิกเรือ คือ การถ่างเรือที�ทําเป็นรูปร่างแล้วให้ผายออกโดย
วิธีสมุไฟให้ร้อน เมื�อได้รูปทรงเรือทั �งด้านในด้านนอกตามที�ต้องการแล้วก็พลิกควํ�าลงเพื�อลนไฟ หรือ
ย่างไฟ โดยใช้ขี �เลื�อยเปลือกไม้เป็นเชื �อเพลิงให้ความร้อนเท่า ๆ กัน ใช้เวลาไฟแรกประมาณ 12 
ชั�วโมง เมื�อเนื �อไม้เหลืองได้ที�ดีแล้วก็หงายเรือขึ �นเพื�อเบิก หรือทําการถ่างเรือให้มีความกว้างตาม
รูปแบบที�ต้องการด้วย ไม้ปากกา (ลกัษณะคล้ายกรรไกร) งดัมาดเรือ (แคมเรือ) ทั �ง 2 ข้างดีดออก
ตลอดลํา (บางแห่งใช้ แม่แรงช่วยคํ �ายนัในการถ่างเรือ) แล้วใช้ไม้คํ �ายนักนัไว้ไม่ให้หบุเข้ามาอีก ทิ �ง
ไว้จนไม้เย็นลง จึงใช้ละแมะถากสางใน และควํ�าไสนอกจนมีความหนาเป็นที�พอใจได้รูปทรงที�
เรียบร้อย จึงควํ�าลงย่างไฟเพื�อเบิกเรืออีกประมาณ 4-5 ไฟ แล้วแตส่ภาพเนื �อ และขนาดของไม้เล็ก
หรือใหญ่ จงึจะได้ความกว้างของตวัเรือที�เพียงพอตามสตูรขดุเรือของแตล่ะช่วงจึงถึงขั �นวางกงเป็น
ขั �นตอนตอ่ไป  
 ขั 4นตอนที� 3กกการวางกงเรือ (โครงเรือ) กง เป็นชิ �นไม้ตดัแตง่ให้โค้งเข้ากบัรูปท้องเรือ
ด้านใน ช่วยเพิ�มความแข็งแรง และได้รูปทรงเรือที�ต้องการ นิยมใช้ไม้ประดู ่ไม้สกั หรือไม้ตะเคียน 
ทํากงเรือขนาดหนาประมาณ 2-2.5 นิ �ว กว้างประมาณ 3 นิ �ว โดยทําการตดิกงตวัแรก เรียกว่า กงครู 
หรือ กงเอก คร่อมทบักระดกูง ูใช้สวา่นเจาะกงทะลตุวัเรือแล้วตอกยดึด้วยลกูประสกั ซึ�งนิยมทําจาก
ไม้แสมสารยึดติดกบัเนื �อเรือ แล้วจึงเริ�มวางกงเรือตวัที� 2 สลบักนัคนละตวัจากทางหวัและท้ายของ
ตวัเรือ ระยะห่างของกงตามสตูรของแตล่ะช่างแตกตา่งกนัไป โดยเรือใหญ่วางกงประมาณ 30-32 
ตวั เรือยาวกลางวางกง 26-28 ตวั เรือเล็กวางกงประมาณ 23 ตวั ลดลงไปตามขนาดของเรือแตล่ะ
ประเภท จงึเริ�มวางกระทงเรือ เรือภาคใต้ (หางแมลงป่อง) นิยมวางกงลิง (มือลิง) เป็นกงหลอก เพื�อ
ใช้เป็นที�ยนัหรือถีบเท้าเวลาออกแรงพายเรือ ส่วนภาคอีสานแถบลุ่มนํ �าโขง ตวัเรือหนาขนาดซอง
บหุรี�  จึงไม่นิยมวางกงเรือ หากเป็นไม้ขนาดต้นเล็ก ความสงูของตวัเรือจะไม่พอ จึงนิยมเสริมมาด
ชว่ย  
 ขั 4นตอนที� 4กกการวางกระทงเรือ กระทง หรือ ที�สําหรับนั�งพาย นิยมใช้ไม้สกักว้าง
ประมาณ 6 นิ �ว หนา 1 นิ �ว ยาวเท่ากบัความกว้างของตวัเรือ ตามกงเรือแตล่ะกงที�วางไว้แล้ว โดย
วางไม้กระทงบนหวักง แล้วเจาะตอกยึดกระทงกบักงและตวัเรือด้วยลกูประสกัตลอดลํา มีกระทง
เดียวนั�งเดี�ยวทางด้านหวัเรือ 3-4 กระทง ท้ายเรือ 5-6 กระทง ส่วนกลางลําเรือจะเป็นกระทงนั�งคู่
และกระทงผี (ภาคใต้เรียก แอนผี) คือกระทงหน้าสดุสําหรับวางเครื�องเซ่นไหว้สงัเวยตา่ง ๆ แล้วจึง
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ติดไม้แอนหรือไม้แอบ ซึ�งเป็นไม้เนื �อแข็ง กว้าง 2 นิ �ว หนา 3 นิ �ว ยาวขนาดพอ ๆ กบักระดกูงู ขนั
ด้วยน็อต ตดิใต้กระทงเรือตลอดลําเรือกบักระดกูงู เพื�อใช้ในการตั �งหรือตอกตอหม้อ (ตํ �าต้อ) คือ ไม้
ขนาด 1.5 นิ �ว ใช้คํ �ายนับนกระดกูงกูบัราวชบั (ไม้แอน) แตโ่บราณทางภาคเหนือ ภาคกลาง นิยมใช้
ไม้ไผป่่า สาวหวายขนัชะเนามดักลางลําเรือ บนและใต้ที�นั�ง เพื�อทําให้เรือแข็งแรง ปัจจบุนัใช้ไม้แอน
แทน หรือเรียกวา่ราวชบั  
 ขั 4นตอนที� 5ddการตดิกราบเรือ เมื�อชา่งเหลาและขดัตวัเรือ ทั �งด้านในและด้านนอก ให้
ผิวตวัเรือเรียบร้อยดีแล้ว ก็จะหงายตวัเรือขึ �น เพื�อติดกราบเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียน กว้างประมาณ 6 
นิ �ว หนา 1.5 นิ �ว ยาวตลอดแนวกระทงเรือตลอดลํา ติดสองข้างบนกระทงเรือ เพื�อช่วยให้ส่วนบน
ของตวัเรือแข็งแรงเพิ�มขึ �น และกันนํ �าเข้าเรือเวลาพายเรือ หรือจํ �าเรือขณะแข่งขนั รวมทั �งเจาะติด
ตะขอห่วงเหล็กบริเวณตวัเรือทั �ง 2 ข้าง เพื�อให้หวายหรือลวดสลิง ร้อยดงึสําหรับขดัหวายหรือสลิง 
ชว่ยเพิ�มความแข็งแรงหรือไมิให้ตวัเรือแบะออกจนเสียรูปทรงหรือสดัส่วนที�ต้องการได้ทกุกระทงเรือ 
และเป็นสว่นสําคญัประกอบการตั �งเรือให้วิ�งหรือไมวิ่�ง คูก่บัการตั �งตอมอ่เรือ  
 ขั 4นตอนที� 6กกการติดโขนเรือ โขนเรือ นิยมใช้ไม้มงคล อาทิ ไม้ขนนุหรือไม้สกัหรือไม้
กระท้อนหรือไม้เนี�ยง ยาวประมาณ 3 เมตร ต้องอาศยัช่างที�มีฝีมือจริง ๆ เพราะต้องเข้ารอยต่อ
ระหว่างโขนเรือกบัหวัเรือ (หน้าว่าว) ให้ตอ่กันสนิท มีโขนหวักบัโขนท้าย ที�สําคญันิยมทําโขนแบบ
ถอดได้ (แต่เดิมเรือในภาคเหนือ กลาง อีสาน นิยมโขนต่อในตวั ภาคใต้นิยมโขนถอด) เพราะ
สะดวกในการเคลื�อนย้ายเรือโดยนิยมขดุทําโขนกลวงเพื�อให้เบา บางแห่งใช้โขนเป็นโครงไม้นิ �วตีปิด
ด้วยไม้จริง ทําให้โขนเบามากขึ �น เมื�อทกุอยา่งเสร็จก็ขดัแตง่ตวัเรือด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยลง
ชนัเรือแล้วจึงทานํ �ามนัด้านนอก ด้านในตวัเรือ ชโลมด้วยชนัและนํ �ามนัยางด้านในตวัเรือ หรือบาง
ลําอาจจะเขียนลวดลายให้สวยงามติดตามเรือตามความนิยมของท้องถิ�น จึงเป็นอันเสร็จ
กระบวนการขดุเรือพร้อมที�จะลงนํ �าได้โดยต้องประกอบพิธีในขั �นตอนตอ่มา  
 ขั 4นตอนที� 7ddการตั 4งชื�อเรือ มีคติความเชื�อหลายหลายวิธีที�เป็นพื �นฐานในการตั �งชื�อ
เรือแล้วแต่ความนิยมหรือความเชื�อของเจ้าของเรือแตล่ะลํายึดถือ แต่โบราณนิยมเชิญแม่ย่านาง
ประทบัทรงเพื�อขอให้ตั �งชื�อให้ รวมทั �งถามถึงอาหาร เครื�องแตง่กาย และสีเสื �อ-ผ้าแพรประดบั โขน
เรือให้ถกูโฉลกกบัแม่ย่านางเพื�อเป็นมงคลแก่ทีมเรือให้ประสบชยัชนะในการแข่งขนั ส่วนใหญ่นิยม
ตั �งชื�อว่าเจ้าแม่ กับ เทพ นําหน้า โดยมีมูลเหตขุองที�มาของชื�อเรือ พอประมวลสรุปได้ดงันี � เหตทีุ�
เรียกวา่ เจ้าแม ่เพราะเชื�อวา่แมย่า่นางเรือเป็นผู้หญิง ส่วนที�เรียกว่า เทพ นั �น เพราะถือกนัว่านางไม้
หรือนางตะเคียนเป็นเทวดาประเภทหนึ�งหรือรุขเทวดาประจําต้นไม้นั �นเอง  
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 1.กกตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามท้องถิ�นที�พบต้นไม้ อาทิ เรือเทพธนทูอง พิษณุโลก เพราะ
ไม้จากเขาธนทูอง นครไทย เรือเพชรร่มเกล้า จ.พิจิตร ไม้จากเขาบ้านร่มเกล้า จ.พิษณโุลก เรือคํา
บอนสายฝน จ.กาฬสินธุ์ บริเวณที�พบไม้อยูก่ลางป่าบอนเวลาโคน่เกิดฝนตก เป็นต้น  
 2.ddตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามลํานํ �าที�เกี�ยวข้องกบัเรือ อาทิ เรือเจ้าแม่ตาปี จ.สรุาษฎร์
ธานี แมย่า่นางชื�อตาปีมาเข้าฝันประกอบกบัวดัที�ขดุเรืออยูริ่แมนํ่ �าตาปีจงึใช้ชื�อเป็นมงคลนามวา่ 
เจ้าแมต่าปี, เรือขนุนา่น จ.น่าน ต้นกําเนิดแมนํ่ �านา่น, เรือเจ้าแมห่ลงัสวน จ.ชมุพร มีแมนํ่ �าหลงัสวน
เป็นสายโลหิต, เรือนา่นนที จ.พิจิตร มีแมนํ่ �านา่นไหลผา่นหน้าวดัทา่ฬอ่ เป็นต้น  
 3.กกตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามจงัหวดัที�เรือสงักดัอยู่ เช่น เรือศรีอยธุยา, เรือศรีอโยธยา จ.
พระนครศรีอยธุยา, เรือเทพปทมุ วดัโบสถ์ จ.ปทมุธานี, เรือเทพพิษณุ วดัใหญ่ จ.พิษณุโลก, เรือศรี
อ่างทอง จ.อ่างทอง, เรือศรีสรุาษฎร์ จ.สรุาษฎร์ธานี, เรือคนสวยโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ, 
เรือศรีวดัโบสถ์ วดัโบสถ์ จ.พิษณโุลก, เรือหงส์สพุรรณ เรือเพชรสวุรรณ จ.สพุรรณบรีุ เป็นต้น  
4.ตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามตวัละครสําคญัในวรรณคดีไทย เชน่ เรือไกรทอง วดัหวัดง จ.พิจิตร, เรือจ
หมื�นไวย์ เรือวนัทอง เรือพลายแก้ว วดัตะเคียนเลื�อน จ.นครสวรรค์ เรือขนุช้าง สพุรรณบรีุ เป็นต้น  
 5.ddตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามนามของวดั หรือหมู่บ้านที�ขดุเรือ หรือสงักดัอยู่ อาทิ เรือศร
สุวรรณ วัดสุวรรณราชหงส์ อ่างทอง, เรือหงส์อาษา วดัหาดอาสา จ.ชยันาท, เรือหงส์นคร เรือ
หงส์ทอง วดัเกาะหงส์ จ.นครสวรรค์, เรือศรีจฬุามณี วดัจฬุามณี อยธุยา, เรือหงส์ชยัสิทธิS วดัสวน
หงส์ สพุรรณบรีุ  
 6.กกตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามชื�อบคุคลสําคญัที�เคารพนบัถือ เช่น เรือศรีสริุโยทยั วดัจฬุา
มณี อยุธยา, เรือเทพจกัรี วดัสว่างมนสั อ.หลงัสวน จ.ชุมพร, เรือพรพระเทพ วดับางทราย จ.
พิษณโุลก, เรือเทพนรสิงห์ จ.สระบรีุ เป็นต้น  
 7.ddตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามนาม หรือชื�อและสกลุเจ้าของ หรือผู้อปุถมัภ์เรือ เช่น เรือขนุ
เพ่ง จ.พิจิตร เจ้าของเรือคือ กํานันเพ่ง ขวัญอันอินทร์, เรือขุนโจ้ จ.พิษณุโลก เจ้าของเรือคือ 
อาจารย์ขวญัทอง สอนศริิ หรือ (อ.โจ้), เรือขนุจอด จ.พิจิตร เจ้าของเรือชื�อจอด (สจ.ปรีชา ชกูร), เรือ
สุขสวสัดิS จ.สิงห์บุรี โดยสกุลสุขสวสัดิSอุปถัมภ์เรือ, เรือคําประกอบ จ.นครสวรรค์โดยคณุสวสัดิS 
คําประกอบ, เรือชยันาจ ของสจ.อํานาจ นพขํา จ.ปทมุธานี เป็นต้น  
  8.กกตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามหน่วยงานที�ฝีพายสงักดัอยู่ เพื�อประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน 
เช่น เรือตระเวณสายชล กก.ตชด.31 จ.พิษณุโลก, เรือบนัเทิงทพันาวา ทภ.3 จ.พิษณุโลก, เรือเจ้า
แม่ประดู่ทอง เรือยุทธการนาวา เรือยุทธการนาวี เรือราชนาวี เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน ในสังกัด
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กองทพัเรือ, เรือคา่ยจฬุาภรณ์ใช้ฝีพายนาวิกโยธิน คา่ยจฬุาภรณ์ จ.นราธิวาส, เรือสาวน้อยเกียรติ
วงศ์ ฝีพาย ตชด.41 ค่ายเกียรติวงศ์ จ.ชุมพร, เรืออัครโยธิน ของกรมสื�อสารทหารบก ค่าย
กําแพงเพชรอคัรโยธิน เป็นต้น  
 9.ddตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามตาม สปอนเซอร์ที�อปุถมัภ์เรือ เช่น เรือเบียร์สิงห์ จ.สระบรีุ 
(เบียร์สิงห์สนบัสนุน), เรือเป็บซี� จ.นครสวรรค์ (บ.เสริมสุข ส่งเข้าแข่งขนั), เรือกระทิงแดง จ.
ปทมุธานี (กระทิงแดงสนบัสนนุ), เรือแมท่องหลอ่ (บ.แมท่องหล่อสนบัสนนุ), เรือนําสรุาษฎร์ (บ.นํา
สรุาษฎร์ เทรดดิ �ง สนบัสนนุ)  
  10.กตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามบพุการีของผู้ เป็นเจ้าของเรือเพื�อบชูาคณุ เช่น เรือสาวดวง
แก้ว อ.อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ นําเอามงคลนามของคณุแมด่วงแก้ว สขุสวสัดิS มาตั �งชื�อเรือ เป็นต้น  
 11.dตั �งชื�อให้เป็นเดช อํานาจ เป็นที�หวั�นเกรงของคูแ่ขง่ขนั อาทิ เรือเดชสมิง วดัแหลม
ทราย จ.ชมุพร, เรือสมิงสาว วดับวัหลวง จ.ปทมุธานี, เรือสมิงรามญั จ.ปทมุธานี, เรือขนุปราบ จ.
ปทมุธานี, เรือพญาอินทร์ จ.พิษณโุลก เป็นต้น  
 12.กตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามนามของสตัว์ในวรรณคดีไทย อาทิ เรือพญาราชสีห์ วดัหาด
มลูกระบือ จ.พิจิตร, เรือราชสีห์ทอง เรือราชสีห์เพชร วดับางมะฝ่อ จ.นครสวรรค์, เรือช้างแก้ว เรือ
ม้าแก้ว วดัโบสถ์ จ.อา่งทอง, เรือพญานาคราช วดับางมลูนาค จ.พิจิตร เป็นต้น  
 13.dตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามนิมิต หรือเหตกุารณ์สําคญัที�เกิดขึ �นขณะขุดเรือ อาทิ เรือ
นกกาเหว่าแว่ว จ.นครสวรรค์ เนื�องจากตามเสียงนกกาเหว่าไปจนพบต้นไม้ต้นนี � จึงนํามาขดุเป็น
เรือยาว, เรือเจ้าแม่ตะเคียนทอง จ.พิษณุโลก เนื�องจากนางตะเคียนเข้าฝันขณะขดุเรือ, เรือศรี
รัตนโกสินทร์ จ.อา่งทอง สร้างในโอกาสฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525  
 14.กตั �งชื�อเป็นมงคลนามตามเนื �อความที�พระเกจิอาจารย์ตั �งให้เป็นมงคลนาม เช่น เทพ
สอ่งแสง วดัเจดีย์หอย จ.ปทมุธานี, เรือเทวฤิทธิS วดับางพระ จ.นครปฐม เป็นต้น  
 15.dพิธีนําเรือลงนํ �า เมื�อขดุเรือเสร็จ ตั �งชื�อเรือเรียบร้อย ก็จะถึงขั �นตอนที�จะนําเรือลงนํ �า 
ก็จะต้องทําพิธีกรรมสําคญัอีกครั �ง โดยการตั �งศาลเพียงตาบวงสรวงเชิญแม่ย่านางลงเรือ โขนเรือก็
จะตกแตง่ด้วยผ้าแพรสีสนัสวยงาม พิธีเบิกเนตร (ตาเรือ) บางครั �งอาจมีพิธีสงฆ์ทําบญุเพื�อความ
เป็นสิริมงคล และรําถวายรับขวญัแม่ย่านาง ครั �นได้ฤกษ์ฝีพายก็ชวยกันโห่สามครั �งยกเรือลงนํ �า
ทนัทีฝีพายก็จะนั�งประจําเรือและทดสอบพายดวูา่เอียงหรือท้ายลากหรือไม่ เป็นต้น โดยนายช่างขดุ
เรือจะตรวจสอบความบกพร่องของเรือที�ขดุ ถ้าเรียบร้อยดีก็จะเริ�มการฝึกซ้อมฝีพายให้ทนัที ถ้ามี
สว่นใดบกพร่องก็จะต้องรื �อแก้ไขตกแตง่ใหมจ่นกวา่จะพายแล้วแลน่ได้ดีในที�สดุ  
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 16.กประเภทของเรือยาวประเพณี สามารถจําแนกโดยอาศยัจํานวนฝีพายเป็นตวักําหนด
ขนาดในการแบง่ประเภทของการแขง่ขนัได้เป็น 4 ประเภท คือ  
  16.1กกเรือยาวใหญ่ ใช้ฝีพายตั �งแต ่41-55 คน  
  16.2กกเรือยาวกลาง ใช้ฝีพายตั �งแต ่31-40 คน  
  16.3กกเรือยาวเล็ก ใช้ฝีพายไมเ่กิน 30 คน  
  16.4กกเรือยาวจิJว ใช้ฝีพายไมเ่กิน 12 คน หมายเหต ุเรือยาวจิJว จําแนกเป็น 3 
ประเภทคือ เรือจิJวใหญ่ ฝีพาย 12 คน เรือจิJวกลาง ฝีพาย 10 คน เรือจิJวเล็ก ฝีพาย 7-8 คน  
 17.ddการบรรยายการแข่งขนั เรือยาวประเพณีเป็นกีฬาชาวบ้านในฤดนํู �าหลากเทศกาล
บญุประเพณีออกพรรษา นอกจากจะสนุกสนานกบัการประลองความแข็งแกร่งของฝีพายชิงเจ้า
ความเร็วแหง่สายนํ �าสยามประเทศแล้วการบรรยายการแขง่ขนั (พากย์เรือ) ยงัเป็นอีกอรรถรสหนึ�งที�
เพิ�มสีสนัให้การแข่งขนัเป็นได้ด้วยความดเุดือด เร้าใจเป็นยิ�งนกั หลกัการบรรยายการแข่งขนัเรือ
ยาวประเพณี มีหลกัการง่าย ๆ กล่าวคือ ต้องรู้ดี ในที�นี �หมายถึง 3 รู้ คือ รู้เรือ คือ ประวตัิความ
เป็นมา และการแข่งขนั  รู้พาย คือ รู้ความสมบรูณ์แข็งแกร่งของฝีพายแตล่ะทีมและแม่นในกติกา 
และรู้สายนํ �า คือ รู้ลอ่งนํ �าในแตล่ะสนามวา่ล่องไหนได้เปรียบเสียเปรียบจดุไหนอย่างไร มีโวหาร ใน
ที�นี �หมายถึง มีศิลปในการพดูดี มีเสียงดงัก้องกงัวาล มีลวดลายลีลาการพากย์ รวดเร็ว ดเุดือด เร้า
ใจ เป็นผู้ มีอารมณ์ คารม คําขํา ฟังแล้วเพลินห ูปฏิภาณว่องไว มีไหวพริบปฏิภาณว่องไวสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเชื�อมโยงเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในสนามไปสู่จุด หรือประเด็นที�จะชี �นําสาระ
คณุคา่มวลประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์แก่ผู้ชม ผู้ ฟังได้เป็นอยา่งดี  
 18.ddวิวฒันาการเรือยาวไทย เรือยาวมรดกวฒันธรรมแห่งสายนํ �าเป็นกีฬาชาวบ้านอนั
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอนัดีงาม ความผกูพนัระหวา่งสายนํ �ากบัชีวิต เรือกบัวิถีชีวิตบนพื �นฐานของ
ความศรัทธาเสื�อมใสในคําสอนทางพระพทุธศาสนา อนันํามาซึ�งความเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวของบวร 
ซึ�งแปลว่า ประเสริฐ อนัได้แก่ บ้าน วดั โรงเรียน ซึ�งเป็นองค์กรพื �นฐานของชมุชนชนบทไทยซึ�งเป็น
หัวใจสําคญัของชาติ เรือยาวประเพณีไทยได้มีวิวัฒนาการจากวิถีชีวิตมาสู่ประเพณี และ
วิวฒันาการไปสู่ระบบการแข่งขนันานาชาติในปี พ.ศ.2531 อนัเป็นทรัพยากรด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวที�สําคญัจนเป็นที�นิยมแพร่หลายไปทั�ว กระทั�งพฒันาไปสู่การกีฬาในการแข่งขันกีฬา
แหง่ชาต ิและระดบัประเทศสามารถจําแนกวิวฒันาการได้เป็น  
  18.1กกยคุอดีต แตล่ะคุ้มบ้าน คุ้มวดั ในทกุลุ่มนํ �าสยามประเทศนิยมหาไม้ตะเคียน
นํามาขุดเป็นเรือยาวร่วมการแข่งขนัอันแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ เพื�อสร้าง
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ชื�อเสียงเกียรตคิณุมาสูคุ่้มบ้าน คุ้มวดัของตนเอง ช่างขดุเรือที�มีชื�อเสียงของประเทศไทยที�ควรจารึก
ไว้ในความทรงจําตลอดไปวา่เป็นบรมครูแหง่ภมูิปัญญาชา่งไทยในการขดุเรือยาว อาทิตย์ ช่างเสริม 
เชตวนั บ้านเกาะหงส์ จ.นครสวรรค์ ช่างมา นคร บ้านเกาะหงส์ จ.นครสวรรค์ ช่างเลิศ โพธิSนามาศ 
บ้านหวัดง จ.พิจิตร และ ชา่งวนั มีทิม บ้านแหลมทราย อ.หลงัสวน จ.ชมุพร  
  18.2กกยุคทําสาว เป็นคําฮิตในยทุธจกัรเรือยาวทั�วประเทศ เนื�องจากรัฐมีนโยบาย
ปิดป่าเพื�อคืนความสมดลุย์สู่ธรรมชาติ จึงเริ�มนําเรือเก่าเรือแก่มาซ่อมแซมปรับปรุง ตกแตง่ แก้ไข
กนัใหม ่เรียกว่าทําสาวใหม่ให้มีรูปร่างที�ทนัสมยัขึ �น และประสบชยัชนะจนเป็นที�นิยมแพร่หลาย ซึ�ง
ชา่งทําสาวเรืออนัเป็นภมูิปัญญาชาวบ้านที�มีชื�อเสียงในปัจจบุนั ได้แก่ พระอธิการสมศกัดิS สวุณโณ 
วดัสุวรรณราชหงส์ อ.โพธิSทอง จ.อ่างทอง, ช่างสงวน สูญนภา บ้านเฉลิมอาสน์ อ.โพธาราม จ.
ราชบรีุ หรือช่างเกียรติศกัดิS อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ เป็นต้น ในด้านทีมเรือก็มีมิติใหม่เกิดขึ �น คือ หน่วย
ราชการที�มีกําลงัพลที� 4 เหลา่ทพัสง่กําลงัพลมาเล่นเรือเพื�อร่วมรักษาประเพณีชาวบ้าน รวมทั �งเป็น
การปฏิบตักิารจิตวิทยามวลชนประชาสมัพนัธ์ชื�อเสียงของหนว่ยงาน  
  18.3กกยุคเรือลาว นํามาทําสาวไทยภายหลังการแข่งขันเ รือยาวเป็นที� นิยม
แพร่หลายมากขึ �น เนื�องจากอิทธิพลแห่งโลกยุคโลกาภิวฒัน์ได้รับความสนใจจากสื�อมวลชนเห็น
ความสําคัญของกีฬาชาวบ้าน มรดกวัฒนธรรมแห่งสายนํ �าสยามประเทศ ก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดสดในสนามตา่ง ๆ จงึมีภาคเอกชน และหนว่ยงานของรัฐตระหนกัถึงความสําคญัส่งทีมเรือ
เข้าร่วมการชิงชยั และธํารงรักษาไว้ซึ�งศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามแห่งสายนํ �านี �ไว้ จึงมีการ
แสวงหาเรือโบราณจากประเทศเพื�อนบ้าน (ลาว) เข้ามาทําการตกแตง่แก้ไขทําสาวใหม่ด้วยฝีมือ
ของชาวไทยเพราะราคาถกูกวา่เรือไทยเป็นยิ�งนกั  
  18.4กกก้าวสู่นานาชาติ และกีฬาแห่งชาติ ปัจจบุนัเรือยาวประเพณีเป็นกีฬาทางนํ �า
บนพื �นฐานของวฒันธรรมประเพณีที�ได้รับความนิยมแพร่หลายจนก้าวสู่การแข่งขนัเรือนานาชาติ
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว และฝีพายแห่งสยามประเทศก็ประสบความสําเร็จสร้างชื�อเสียงให้แก่
ประเทศไทยในการแข่งขนัในน่านนํ �าสากลทั�วโลก ประการสําคญัวงการเรือยาวประเพณีได้รับการ
ยอมรับจากวงการกีฬาระดบัชาติบรรจุเข้าชิงชัยเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติโดยการ
พฒันารูปแบบให้เหมาะสมกบัยคุสมยัที�เปลี�ยนไปให้ได้มาตรฐานกีฬาสากลทั�วไป  
  18.5กกยคุฝีพายมืออาชีพ พาณิชย์แทรกแซง สงัคมไทยยคุปัจจบุนัเงิน หรือวตัถดุิบ 
เจริญรุดหน้ากวา่จิตใจตลอดจนภาระกิจในการยงัชีพในเศรษฐกิจยคุปัจจบุนัสง่ผลกระทบก่อให้เกิด
ความสบัสนตอ่วิถีชีวิตอนัดีงามเป็นยิ�งนกั แตเ่ดิมการแข่งขนัเรือยาวประเพณีจากวิถีชีวิตอนัดีงาม
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เพื�อความสามคัคีเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนัตลอดจนเพื�อนํามาซึ�งชื�อเสียงเกียรติยศแห่งคุ้มบ้านคุ้มวดั
ก่อให้เกิดฝีพายมืออาชีพรับจ้างพายเรือด้วยคา่ตวัที�สงูส่ง และด้วยอํานาจของเงินตรา บางครั �งทํา
ให้หลงลืมคําว่าประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามของบรรพชนไปอย่างน่าเสียดาย หรือเกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ในทางที�ผิดจากการจดัการแข่งขนัเป็นสิ�งที�พึงสงัวรระวงัเป็นยิ�งนกั หรือเกิด
การเบี�ยงเบนจากคณุงามความดีอันเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมของบรรพชนอย่างแท้จริง นําเสนอโดย… 
“(ขุนโจ้) พิษณุโลก” อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ เลขานุการชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก 
กรรมการบริหารสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จงัหวัด
พิษณโุลก  
 
ที�มาของงานโครงการ 
 เมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 อําเภอบงึกาฬ ร่วมกบัเทศบาลตําบลบงึกาฬ และ
ชมรมกีฬา อําเภอบึงกาฬ ได้กําหนดจดังาน โครงการแข่งขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ประจําปี 
2553 ซึ�งจดัขึ �นเป็น ประจําทุกปีติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตอนัเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ” จารึกที�ถ้วยรางวลั เพื�อมอบแก่ผู้ชนะเลิศในการ
แข่งขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ระหว่างวนัที� 10-12 กนัยายน 2553 ณ บริเวณริมฝั�งแม่นํ �าโขง
หน้าที�วา่การอําเภอบงึกาฬ ผ่านทาง สํานกังานจงัหวดัหนองคายวนัที� 31 พฤษภาคม 2553 อําเภอ
บงึกาฬ ได้รับแจ้งจากสํานกังานจงัหวดัหนองคายพร้อมสําเนาหนงัสือ  จากสํานกัราชเลขาธิการ ที� 
รล 0008/2028 ลงวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2553 โดยแจ้งว่าสํานกังานราชเลขาธิการ โดยกองงานใน
พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นําความกราบบงัคมทูลทราบฝ่า
ละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานญุาต ให้ใช้ข้อความจารึกที�ถ้วยรางวลั เพื�อดําเนินการ
แข่งขนัเรือประเพณีไทย-ลาว ได้ และเมื�อดําเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว ให้รายงานสรุปผลการ
แขง่ขนัให้จงัหวดัทราบ ภายใน 7 วนั 
 กาํหนดการแข่งขัน 
 จงัหวดัหนองคาย และอําเภอบงึกาฬร่วมกบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัหนองคาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอําเภอบงึกาฬ และเทศบาลตําบลบงึกาฬ ได้กําหนดจดังานแข่งขนัเรือ
ยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั �งที� 
11 ประจําปี 2553 โดยมีรายละเอียดการแขง่ขนั ดงันี � 
  
 



54 
 

 
 
 
 

 1.กกสถานที�จัดงาน 
   1.1กกกองอํานวยการ ตั �งอยู่บริเวณริมฝั�งแมนํ่ �าโขง หน้าสํานกังานเทศบาลตําบลบงึ
กาฬ จงัหวดัหนองคาย 
  1.2กกสนามแขง่ขนัตามแมนํ่ �าโขงฝั�งประเทศไทยจากบริเวณหวัเขื�อนถึงกอง
อํานวยการระยะทาง 1200 เมตร 
 2.กกกาํหนดการจัดงาน: วันที� 10-12  กันยายน 2553 รวม 3 วัน 
  2.1กกวนัศกุร์ที� 10 กนัยายน 2553  แขง่ขนัเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ�นรอบคดัเลือก 
   2.1.1กกเวลา 08.00 น. จบัสลากร่องนํ �า 
   2.1.2กกเวลา 09.00 น. เริ�มการแขง่ขนั 
  2.2กกวนัเสาร์ที� 11 กนัยายน 2553 แขง่ขนัเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ�นรอบรองและ
รอบชิงชนะเลิศแขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ�น และแขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภททั�วไป รอบ
คดัเลือก 
   2.2.1กกเวลา  08.00 น.  จบัสลากร่องนํ �า 
   2.2.2กกเวลา 09.00 น. ขบวนอญัเชิญถ้วยพระราชทานฯ เข้าสูบ่ริเวณเวที
กลาง 
   2.2.3กกเวลา 10.00 น. พิธีเปิดการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วย
พระราชทานฯ 
   2.2.4กกเวลา 11.00 น. เริ�มการแขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภททั�วไป, เรือยาว
ใหญ่ประเภทท้องถิ�นรอบคดัเลือก และการแขง่ขนัเรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ�นรอบรอง-รอบชิง
ชนะเลิศ 
  2.3กกวนัอาทิตย์ที� 12 กนัยายน 2553 แขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ�นและเรือ
ยาวใหญ่ประเภททั�วไป รอบรอง-รอบชิงชนะเลิศ 
    2.3.1กกเวลา 08.00 น. จบัสลากร่องนํ �า 
    2.3.2กกเวลา 09.00 น. เริ�มการแขง่ขนั 
    2.3.3กกเวลา 09.00 น. เริ�มการแขง่ขนั 
    2.3.4กกเวลา 17.00 น. พิธีรับถ้วยพระราชทานฯ มอบรางวลัพร้อมถ้วย
เกียรติยศและพิธีปิดการแขง่ขนั 
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 3.กกการแข่งขัน มี 3 ประเภท คือ 

       3.1กกเรือยาวใหญ่ประเภททั�วไป ฝีพาย 50-55  ฝีพาย 
       3.2กกเรือยาวใ หญ่ประเภทท้องถิ�น ฝีพาย 50-55  ฝีพาย 
       3.3กกเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ�น ฝีพาย 20-25  ฝีพาย 
 4.กกการรับสมัคร 
  4.1กกเรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ�น คณะกรรมการจะเชิญทีมเรือด้วยตวัเอง (ไมรั่บ
สมคัร) 
  4.2กกเรือยาวใหญ่ทั �ง 2 ประเภท คณะกรรมการจะเชิญทีมเรือด้วยตวัเอง (ไมรั่บ
สมคัร) 
 5.ddการจับสลากแบ่งสาย 
 วนัที� 31 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00  น. คณะกรรมการจบัสลบากแบง่สายขอให้ตวัแทน
ทีมเรือ ทั �ง 3 ประเภท ไปร่วมดําเนินการดงักลา่ว หากไมส่ามารถไปได้คณะกรรมการจะดําเนินการ
แทนและให้ถือวา่ถกูต้องจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไมไ่ด้ 
 6.ddวิธีการแข่งขัน 
  6.1กกเรือยาวใหญ่ประเภททั�วไปและประเภทท้องถิ�น 
   6.1.1กกจบัสลากร่องนํ �า 
    6.1.2กกประเภททั�วไป การแขง่ขนัให้มีเที�ยวละ 2 ลํา สลบัร่องนํ �า 
    6.1.3กกประเภทท้องถิ�น การแขง่ขนัให้มีเที�ยวละ 2 ลํา สลบัลอ่งนํ �า 
    6.1.4กกประเภทท้องถิ�น การแขง่ขนัให้มีเที�ยวละ 2 ลํา สลบัร่องนํ �า 
    6.1.5กกการแขง่ขนั ทั �ง 2 ประเภท (ไมเ่กินสายละ 4 ลํา) จะแขง่ขนัแบบพบ
กนัหมดในสาย เพื�อเก็บคะแนนเอาทีมที�มีคะแนนอนัดบั 1 และ 2 ของสายไปแขง่รอบตอ่ไป 
  6.2กกเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ�น 
    6.2.1กกจบัสลากร่องนํ �า 
    6.2.2กกการแขง่ขนัให้มีเที�ยวละ 2 ลํา สลบัล่องนํ �า 
    6.2.3กกการแขง่ขนัจะแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย (ไม่เกินสายละ 3-4 ลํา) 
เพื�อเก็บคะแนนเอาทีมที�มีคะแนนอนัดบั 1 และของสายไปแขง่รอบตอ่ไป 
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  6.3กกรายละเอียดวิธีการแข่งขนั ตามกตกิาการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั �งที� 11 ประจําปี 2553 
อําเภอบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย 
 7.ddคุณสมบัตขิองฝีพาย 
  7.1กกมีสขุภาพร่างการแข็งแรง 
  7.2กกสามารถว่ายนํ �าในชดุพายเรือได้ไกล และนานพอสมควร 
 8.ddการปฏิบัตขิองทีมเรือ 
  8.1กกให้แตล่ะทีมเตรียมเรือและไม้พายไปเองเรือที�ใช้แข่งขนัจะนํามาจากที�ใดก็ได้ 
  8.2กกเรือยาวใหญ่จะต้องเป็นเรือที�ขดุด้วยไม้เทา่นั �น สว่นเรือยาวเล็กใช้ได้ทั �งเรือขดุ
และเรือที�ตอ่ด้วยไม้ 
  8.3กกต้องจดัหาเรือลากจงูเองทกุลํา 
 9.ddรางวัล 
  9.1กกรางวลัเรือยาวใหญ่ประเภททั�วไป (ก) มี 4 รางวลั 
                9.1.1กกชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวลั 300,000 บาท 
                9.1.2กกรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
                9.1.3กกรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
                9.1.4กกรองชนะเลิศอนัดบั 3 เงินรางวลั 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
      9.2กกรางวลัเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ�นมี 4 รางวลั 
    9.2.1กกชนะเลิศ เงินรางวลั 200,000 บาท 
    9.2.2กกรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
    9.2.3กกรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
    9.2.4กกรองชนะเลิศอนัดบั 3 เงินรางวลั 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
       9.3กกรางวลัเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ�น มี 4  รางวลั 
    9.3.1กกชนะเลิศ เงินรางวลั 50,000 บาท 
    9.3.2กกรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
    9.3.3กกรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
                9.3.4กกรองชนะเลิศอนัดบั 3 เงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศ 
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  9.4กกรางวลัเรือยาวใหญ่ประเภททั�วไป (ข) มี 4 ประเภท 
    9.4.1กกชนะเลิศ เงินรางวลั 20,000 บาท 
    9.4.2กกรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียตยิศ 
    9.4.3กกรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั 12,000 บาท พร้อมถ้วยเกียตยิศ 
    9.4.4กกรองชนะเลิศอนัดบั 3 เงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียตยิศ 
  9.5กกการครองรางวลัถ้วยพระราชทานฯ ทีมเรือที�ชนะจะต้องชนะเลิศติดตอ่กนั ๓ ปี 
จงึจะได้ครอบครองเป็นกรรมสิทธิS สําหรับทีมเรือที�ชนะแตล่ะปี คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะ
จดัทําถ้วยจําลองให้ไว้เป็นเกียรติ 


