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จากวิถีชีวติ แต่ บรรพชน ฝึ กฝนเช่ นกีฬา ก่อกาเนิดมาเนิ่นนาน ร่ วมแรงสื บสาน
จนกลายเป็ น "ประเพณีแข่ งเรือยาวอาเภอพิมาย"


ชี วิตคนพิมายนับแต่บรรพกาลจะผูกพันอยูก่ บั สายน้ า นอกจากแม่น้ ามูลซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายหลัก
แล้ว ยังมีลาน้ าอีกหลายสายที่เชื่ อมต่อกับแม่น้ ามูล เช่ น ลาจักราช ลาสระจัน ลานางเหริ ญ ลาวังหิ น
และลาน้ าเค็ม เป็ นต้น รวมทั้งมี คูคลองเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายทัว่ บริ เวณรอบเมื องพิมาย การเดิ นทาง
ติดต่อกันแต่โบราณ จึ งใช้ทางน้ าเป็ นเส้นทางคมนาคมสายหลัก คนพิมายสมัยก่อนส่ วนใหญ่จะมีเรื อ
ประจาบ้าน โดยใช้เรื อพายเพื่อกิจกรรมหลากหลายในชีวติ ประจาวัน บางครั้งก็พายประลองความเร็ วกัน
อย่างสนุ กสนาน จนก่อกาเนิ ดเป็ นการแข่งเรื อยาว
และอนุ รักษ์ไว้พร้อมกับพัฒนาสื บเนื่ องมา
กลายเป็ น
"ประเพณี แข่งเรื อยาวเนื่องในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย" ณ ปัจจุบนั
อาจารย์เฉลิม เสตะพยัคฆ์ ราษฎรอาวุโสและข้าราชการครู บานาญ ซึ่ งสัมผัสและผูกพันกับการ
แข่ ง เรื อ ยาวประเพณี อ าเภอพิ ม ายมานานกว่ า ๖๐ ปี ได้ใ ห้ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ห ลายประการ
นอกจากนั้นยังมีขอ้ มูลจากผูอ้ าวุโสอีกหลายท่านรวมทั้งศึกษาสื บค้นจากเอกสารและหลักฐานแวดล้อม
ต่างๆ ซึ่ งสามารถนามาเรี ยบเรี ยงเกี่ยวกับ "ประวัติการแข่งเรื อยาวประเพณี อาเภอพิมาย" ได้ดงั นี้
การแข่งเรื อยาวที่ อาเภอพิมาย น่ าจะมี มานานกว่าร้ อยปี ซึ่ งก่ อนหน้านั้นคงเป็ นการแข่งแบบ
สนุกสนานระหว่างกลุ่มมิตรสหายหรื อคุม้ บ้านใกล้เคียงกันในหน้าเทศกาลทอดกฐินหลังออกพรรษาซึ่ ง
เป็ นช่วงฤดูน้ าหลาก โดยใช้เรื อขุดขนาดเล็กไม่เกิน ๖ ฝี พาย เพราะเป็ นเรื อที่ใช้ประจาบ้านกันอยูแ่ ล้ว
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ พระอัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๕ หรื อสมเด็จพระ
พันปี หลวง พระราชชนนีในรัชกาลที่ ๖ ทรงมีหมายกาหนดการจะเสด็จ เป็ นองค์ประธานเปิ ดค่ายทหาร
(ค่ายสุ รนารี ) ที่เมืองนครราชสี มา ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๕๔ หลังจากนั้นจะเสด็จประพาสชม
ปราสาทหิ นพิ ม ายและไทรงามที่ อาเภอพิ ม าย ดัง นั้น ในช่ วงปี พ.ศ. ๒๔๕๓ คณะกรมการเมื อ ง
นครราชสี มาและคณะกรรมการอาเภอพิมายจึงได้เตรี ยมการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติเนื่ องในวโรกาส
ที่ มีพ ระราชวงศ์ช้ นั สู งสุ ดเสด็ จประพาสเมื องพิม ายเป็ นครั้ งแรก ซึ่ งถื อว่าเป็ นการพัฒนาพื้นที่ ใ นตัว
เมื องพิมายครั้ งยิ่งใหญ่ นับแต่ก่อตั้งเป็ นอาเภอพิมายเมื่ อ พ.ศ.๒๔๔๓ โดยมีพระภักดี ขนั ธสี มา(เหม)
นายอาเภอพิมายคนที่ ๔ เป็ นนายอาเภอในขณะนั้น (ในสมัยก่อนอาเภอพิมายมีชื่อว่า "อาเภอเมืองพิมาย"
ทางการได้ตดั คาว่า "เมือง" ออกเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓)
***พระราชวงศ์ ที่เสด็จประพาสเมืองพิมายเป็ นพระองค์ แรกได้ แก่ สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอกรมพระยาดารง
ราชานุภาพ อดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก(พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๕๘) ทรงเสด็จมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ขณะเสด็จ
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ตรวจราชการในมลฑลเขตภาคอีสาน หลังจากนั้นทรงเสด็จมาอีกครั้ งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ ในฐานะนักประวัติศาสตร์
โดยมีทีมงานนักประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชาวต่ างประเทศร่ วมเดินทางมาด้ วย ผลจากการเสด็จในครั้ งนั้ นกรม
ศิลปากรได้ ประกาศขึน้ ทะเบียนปราสาทหิ นพิมายเป็ นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ โดยประกาศในหนังสื อราชกิจจา
นุเบกษาเล่ มที่ ๕๓
*** วันที่ ๔ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๔๙๘ นับเป็ นวันแห่ งประวัติศาสตร์ ของชาวพิมาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช และสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ทรงเสด็จประพาสอาเภอ
พิมายเป็ นครั้ งแรกและครั้ งเดียวในประวัติศาสตร์ ท่ ามกลางพสกนิ กรชาวพิมายและอาเภอใกล้ เคี ยงมารอรั บเสด็จอย่ าง
เนืองแน่ น ทรงเสด็จพระราชดาเนินปฏิ สันถารกับพสกนิกรที่ มารั บเสด็จ เสด็จเยี่ยมชมปราสาทหิ นพิมาย และเขื่อน
พิมาย ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ บริ เวณไทรงาม ในภาคบ่ ายทรงเสด็จพระราชดาเนิ นไปเปิ ดสถานี ทดลอง
ข้ าวพิ มายและทรงทอดพระเนตรปฏิ บัติการโปรยยาฆ่ าแมลงศั ตรู พืชโดยเครื่ องบิ นซึ่ งกระทรวงเกษตรฯจั ดถวาย
หลังจากนั้นจึ งเสด็จพระราชดาเนินไปประทับแรมที่ จังหวัดชั ยภูมิเพื่อเยี่ยมเยือนพสกนิ กรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ต่ อไป นับแต่ นั้นมาก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมาเยี่ยมชมและปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิจ ณ เมืองพิมายอย่ างต่ อเนื่ องจน
เกือบครบทุกพระองค์ ***

ส าหรั บ การเตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระพัน ปี หลวง ทางการได้เ ตรี ย มการตลอดปี พ .ศ.
๒๔๕๓ โดยมีการปรับปรุ งพัฒนาหลายด้าน ดังนี้
๑. ตัดถนนจากตัวเมืองนครราชสี มา (เส้นทางสายเก่า) ผ่านจอหอ ตลาดแค เข้าสู่ ตวั เมืองพิมาย
ที่ ท่าสงกรานต์ (สมัยนั้นยังไม่มีสะพานข้าม) โดยตั้งชื่ อว่า "ถนนเพชรมาตุ คลา" (เป็ นถนนดิ น
สันนิษฐานว่าทรงเสด็จพระราชดาเนินจากตัวเมืองโคราชมาพิมายโดยขบวนเกวียน)
๒. ตัดถนนสายใหม่ภายในตัวเมืองพิมายพร้อมกับปรับปรุ งขยายเส้นทางเก่า(ทางเกวียน)ที่คบั
แคบ รวมทั้งสิ้ น ๑๕ สาย พร้อมทั้งตั้งชื่ ออย่างเป็ นทางการ ได้แก่ ถนนราชชนนี ลีลา ถนนจอมสุ ดาเสด็จ
ถนนท่าสงกรานต์ ถนนอานันทจินดา ถนนบูชายันต์ ถนนอัษฎางค์ ถนนวนปรางค์ ถนนยางใหญ่ ถนน
สมัยรุ จี ถนนนิโครธโคทา ถนนอารักษ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ถนนชมสระ ถนนพระศรี โบราณ ถนนสุ ริยาอุทยั และ
ถนนสุ ริ ย าอัส ดง เป็ นถนนดิ นทั้ง หมด(ยกเว้น ถนนจอมสุ ด าเสด็จ จากสะพานนาคประตู ด้านหน้า
ปราสาทหิ นพิมายไปถึงประตูชยั ยังมีร่องรอยปูพ้นื ด้วยศิลาแลงซึ่ งสร้างในสมัยขอม)
*** จะเห็นว่ าเป็ นชื่ อที่ ไพเราะและสื่ อความหมายชัดเจน แสดงถึงภูมิปัญญาและทัศนคติของคนในสมัยนั้น
ปั จจุบันมีชื่อถนน ๒ สาย ที่ เปลี่ยน(เพีย้ น)ไป คือ "ถนนพระศรี โบราณ" (เป็ นเส้ นทางผ่ านสระพลุ่งเพื่อเข้ าไปนมัสการ
"พระพุทธวิมายะ" ที่ วิหารเก่ าวัดเดิม) เปลี่ยนเป็ น "ถนนสระศรี โบราณ" และ "ถนนนิ โครธโคทา" (เส้ นทางหน้ าวัด
บูรพาพิมลไปไทรงาม "นิโครธ" แปลว่ า ต้ นไทร ส่ วน "โคทา" แปลว่ า วัว ในสมัยก่ อนใช้ เป็ นเส้ นทางต้ อนวัวควายไป
เลีย้ งในท้ องทุ่งด้ านตะวันออก) ปั จจุบันเพีย้ นเป็ น "ถนนโสภณโคธา" ("โสภณ" แปลว่ างามหรื อผ่ องใส ส่ วน "โคธา"
แปลว่ าเหี ้ยหรื อตะกวด) เหตุที่ชื่อถนนเปลี่ยนไปอาจเป็ นเพราะการจาผิดหรื อเขียนผิดของคนในรุ่ นต่ อมา(โดยไม่ ทราบ
ความหมาย) เทศบาลตาบลพิ มายควรพิ จารณาเปลี่ยนชื่ อถนนดังกล่ าวให้ ถูกต้ องตามชื่ อเดิ ม เพื่ อคงความหมายดัง
เจตนารมณ์ ของผู้ตั้งแต่ แรก***

๓. ย้ายวัดซึ่ งอยูภ่ ายในบริ เวณกาแพงปราสาทหิ นพิมายทั้ง ๔ มุม ออกมาอยู่บริ เวณด้านนอก
โดยสร้างขึ้นใหม่ ๓ วัด มี
- วัดใหม่ ประตูชัย ขุนนเรศนรากร(ต้นตระกูลวัชรพาณิ ชย์) เป็ นผูบ้ ริ จาคที่ดินให้จานวน ๙ ไร่
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- วัดบุ่ง (คาว่า"บุ่ง" หมายถึง ที่ลุ่มน้ าท่วมขัง) เดิมมีพ้นื ที่ประมาณ ๕ ไร่ ต่อมาหลวงพิมลพิมาย
การ (ต้นตระกูลพงษ์พิมาย) ได้บริ จาคที่ดินเพิ่มเติมประมาณ ๔ ไร่ จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น"วัดบูรพาพิมล"
- วัดยาง อยูบ่ ริ เวณสานักงานไปรษณี ยจ์ นถึงศูนย์ดบั เพลิงเทศบาล ต่อมากลายเป็ นวัดร้างและ
ถูกยุบทิ้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๘ (ยังไม่มีการสร้างโบสถ์)
ส่ วนวัดอื่นๆ ที่สร้างก่อน พ.ศ.๒๔๕๓ มี ๓ วัด ได้แก่
- วัดเดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๐๐๐ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
- วัดเก่ าประตูชัย สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๙๐
- วัดสระเพลง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐
*** จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ ทาให้ ทราบว่ ามีผ้ ูคนเข้ ามาอยู่อาศัยที่ เมืองพิมายและ บริ เวณโดย
รอบตั้งแต่ ยคุ ก่ อนประวัติศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า ๓,๐๐๐ ปี มาแล้ ว จากนั้นก็มีพัฒนาการอย่ างต่ อเนื่ องและขยายตัวเป็ น
ชุมชนหนาแน่ นที่ สุดแห่ งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตั้งแต่ พทุ ธศตวรรษที่ ๘ หรื อ พ.ศ.๗๐๐ เป็ นต้ นมา ช่ วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่ งเป็ นระยะเริ่ มต้ นยุคประวัติศาสตร์ ของไทย (สมัยทวาราวดี ) เมืองพิมายมีชื่อว่ า "ภีมะปุระ" ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๔ (พ.ศ.๑๒๐๐ - ๑๔๐๐)เมืองพิมายได้ กลายเป็ นศูนย์ กลางการเผยแพร่ พระพุทธศาสนานิ กาย
มหายานที่ สาคัญแห่ งหนึ่ ง เมื่ออาณาจักรขอม(เขมรโบราณ)ขยายอิ ทธิ พลเข้ ามาในช่ วงพุทธศตวรรษ ๑๕ เมืองพิมายก็
ตกอยู่ในอานาจและเป็ นหั วเมืองสาคัญของขอม โดยขอมใช้ เป็ นฐานขยายอานาจออกไปทางทิ ศเหนื อและทิ ศตะวันตก
(ในสมัยขอมเรี ยกเมืองพิ มายว่ า "วิมายะปุระ") จนกระทั่ งมี การสร้ างปราสาทหิ นพิ มาย ซึ่ ง เป็ นศาสนสถานเพื่ อ
พระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานขึน้ รวมทั้งสร้ างประตูเมือง กาแพงเมือง คูเมือง และสาธารณู ปการอื่ นๆ ครบครั น นับว่ า
เมื อ งพิ มายเป็ นเมื อ งโบราณที่ มี รู ปแบบผั งเมื อ ง และองค์ ประกอบต่ างๆ สมบู ร ณ์ ที่ สุด แห่ งหนึ่ ง ในประเทศไทย
สันนิษฐานว่ าเริ่ มสร้ างในรั ชสมัยพระเจ้ าสุ ริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ.๑๕๔๕ - ๑๕๙๓) และสร้ างเพิ่มเติมโดยกษัตริ ย์พระองค์
ต่ อๆ มา จนแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ในรั ชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ ๗ มหาราช (พ.ศ.๑๗๒๔ - ๑๗๖๓)
เป็ นที่ น่าสังเกตว่ า ขอมนับถือศาสนาฮิ นดู (พราหมณ์ ) เหตุที่สร้ างปราสาทหิ นพิมายเพื่อพระพุทธศาสนาฝ่ าย
มหายาน อาจเป็ นกุศโลบายอันแยบยลของขอม เพราะขณะนั้นชนชั้ นปกครองและราษฏรของเมืองพิมายต่ างนับถือ
พระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานอย่ างเหนี ยวแน่ น โดยขอมได้ สอดแทรกแนวคิ ดและประเพณี แบบฮิ นดู (พราหมณ์ )
ผสมผสานลงไปด้ วย นอกจากนั้นยังใช้ วิธีผูกสัมพันธ์ ทางเครื อญาติโดยการแต่ งงานระหว่ างชนชั้ นปกครองของเมืองพิ
มายกับเมืองพระนคร(นครธม) ซึ่ งเป็ นศูนย์ กลางของอาณาจักรขอมอี กด้ วย (ขอมได้ นากุศโลบายเหล่ านี ไ้ ปใช้ กับหั ว
เมืองอื่ นๆ ที่ อยู่ในอานาจทั่ วดิ นแดนสุ วรรณภูมิ ) จนเกิ ดมี "ราชวงศ์ มหิ ธรปุระ" แห่ งลุ่มนา้ มูล (นักวิชาการเชื่ อว่ ามี
ศูนย์ กลางอยู่ที่เมืองพิมาย) เข้ าไปมีอานาจเป็ นกษัตริ ย์ปกครองอาณาจักรขอมที่ เมืองพระนครติดต่ อกันหลายพระองค์
กษัตริ ย์พระองค์ สาคัญในราชวงศ์ มหิ ธรปุระได้ แก่ พระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๒ (พ.ศ.๑๖๕๖ - ๑๖๙๓) ผู้สร้ างปราสาทนคร
วัด (หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหั ศจรรย์ ของโลกยุคกลาง) และพระเจ้ าชัยวรมันที่ ๗ มหาราช ผู้ทรงอิ ทธิ พลเหนื อดินแดนสุวรรณ
ภูมิเกื อบทั้ งหมด เป็ นต้ น สาหรั บพระเจ้ าชั ยวรมันที่ ๗ ทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานอย่ างเคร่ งครั ด ทรง
สร้ างศาสนสถานไปทั่วอาณาจักร ได้ แก่ อโรคยาศาล (ศาสนสถานพยาบาล) จานวน ๑๐๒ แห่ ง ธรรมศาลา (ที่ พักคน
เดิ นทาง) จานวน ๑๒๑ แห่ ง และสิ่ ง ก่ อสร้ างอื่ นๆ จานวนมาก เช่ น ปราสาทละโว้ (ลพบุรี) ปราสาทเมื องสิ งห์
(กาญจนบุรี) เป็ นต้ น (กุฏิฤาษีที่อยู่นอกประตูชัยก็เป็ นอโรคยาศาลแห่ งหนึ่ ง ) นอกจากนั้นยังบูรณะและก่ อสร้ างต่ อเติม
ปราสาทหิ นพิมายและบริ เวณโดยรอบจนแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ทรงให้ ความสาคัญต่ อเมืองพิมายอย่ างมากในฐานะเป็ น
ดินแดนแห่ งบรรพชนของพระองค์ นับว่ าเมืองพิมายมีความเจริ ญรุ่ งเรื องสูงสุดในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ ๗ มหาราช
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หลังจากสิ ้นรั ชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ ๗ ขอมก็เริ่ มเสื่ อมอานาจ บ้ านเมืองที่ เคยอยู่ในอานาจต่ างก็แยกตัว ตั้ง
เป็ นอาณาจักรขึน้ ใหม่ หลายแห่ ง เช่ น อาณาจักรสุ โขทัย อาณาจักรล้ านนา อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา และอาณาจักรลาว
(ล้ านช้ าง) เป็ นต้ น ในต้ นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อาณาจั กรขอม (เขมรโบราณ) ก็ล่มสลาย ถูกยึดครองโดยชนกลุ่มใหม่
ก่ อตั้งเป็ นอาณาจักรกัมพูชา (เขมรยุคใหม่ ) ขึน้ เมืองพิมายยังขึน้ ต่ ออาณาจักรกัมพูชา แต่ กถ็ กู ลดความสาคัญและซบเซา
ลงมากหลังจากผ่ านกาลเวลาแห่ งความเจริ ญรุ่ งเรื องมานานหลายร้ อยปี
ปี พ.ศ.๑๘๙๕ ในรั ชสมัยสมเด็จพระเจ้ าอู่ทอง พระปฐมกษัตริ ย์แห่ งกรุ งศรี อยุธยา ทรงส่ งกองทัพเข้ าโจมตี
อาณาจักรกัมพูชา จนสามารถยึดดินแดนแผ่ นดินสูงในเขตอีสานใต้ เอาไว้ ได้ เมืองพิมายจึ งขึน้ ต่ อราชอาณาจักรไทยนับ
แต่ นั้นมา แม้ จะซบเซาและถูกลดความสาคัญลงมาก แต่ กม็ ีฐานะเป็ นเมืองหน้ าด่ านของไทยคู่กับเมืองพนมรุ้ ง ในรั ช
สมัยสมเด็จเจ้ าสามพระยา (พ.ศ.๑๙๗๖ - ๑๙๙๑) ทรงยกทัพไปตีนครธมจนแตกพ่ าย เขมรจึ งย้ ายนครหลวงไปตั้งใหม่
ทางทิ ศใต้ ของทะเลสาบใหญ่ จนถึงปั จจุบัน (พระราชพงศาวดารฉบับปลีกกรุ งศรี อยุธยา กล่ าวว่ า ทรงโปรดให้ เจ้ าเมือง
ในแถบอีสาน ๒ เมือง คือ เมืองพิมาย และเมืองพนมรุ้ งยกกาลังไปช่ วยรบด้ วย)
การนับถื อศาสนาของราษฎรชาวพิ มายในยุคนั้นไม่ เป็ นที่ แน่ ชัด เริ่ มมีหลักฐานชั ดเจน เมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๐๐๐ ในรั ชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้ อพยพประชาชนจากกรุ งศรี อยุธยาจานวนมากมาอยู่ที่เมืองพิ
มาย และเมืองโคราช (เก่ า) เพราะมีผ้ ูคนเหลืออยู่เพียงเบาบาง พร้ อมกับมีการสร้ างวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท
(หี นยาน) เป็ นครั้ งแรกที่ เมืองพิมาย เท่ าที่ ทราบคือ "วัดเดิม" และมีอีกประมาณ ๔ วัด อยู่รอบนอกกาแพงปราสาทหิ น
พิมายทั้ง ๔ ทิ ศ
สาหรั บเมืองโคราช (เก่ า) ขอมเรี ยก "โคราปุระ" ตั้งอยู่ใกล้ กับเมืองเสมาในเขตอาเภอสู งเนิ น จนกระทั่งในรั ช
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ทรงโปรดให้ สร้ างเมืองใหม่ ขึน้ ใน พ.ศ.๒๒๐๔ - ๒๒๐๘ ย้ ายผู้คนจากเมืองโคราช
(เก่ า) และเมืองเสมา เข้ ามาอยู่ ตั้งชื่ อว่ า "เมืองนครราชสี มา" (โคราช+เสมา) สถาปนาเป็ นหั วเมืองใหญ่ ชั้นเอก ให้ เป็ น
เมืองหน้ าด่ านสาคัญป้ องกันการรุ กรานของเขมรและลาว เมืองพิมายจึ งมีสถานะเป็ นหั วเมืองรอง (๑ ใน ๕ เมือง) ขึน้ ต่ อ
เมืองนครราชสี มานับแต่ นั้นมา
ในช่ วงปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา ระหว่ าง พ.ศ.๒๓๐๙ - ๒๓๑๑ กรมหมื่นเทพพิพิธ (โอรสพระเจ้ าอยู่หัวบรม
โกษฐ์ ) ได้ มาซ่ องสุมกาลังพลที่ เมืองพิมาย เรี ยกว่ า "ชุมนุมเจ้ าพิมาย" (หรื อก๊ กเจ้ าพิมาย) ได้ มีการปรั บปรุ งพัฒนาเมือง
พิมายหลายด้ าน ที่ สาคัญคื อมีการสร้ างเจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งปั จจุบันผุพังทะลาย ที่ เรี ยกว่ า "เมรุ พรหมทัต" และย้ ายวัด
ต่ างๆ เข้ าไปตั้งอยู่ภายในบริ เวณปราสาทหิ นพิมายทั้ง ๔ มุม โดยสร้ างพระอุโบสถรวมทางด้ านทิ ศตะวันตกเรี ยกว่ า
"โบสถ์ เจ้ าพิ มาย" (กรมศิ ลปากรได้ รื้อถอนออกเนื่ องจากชารุ ดทรุ ดโทรมมาก ในคราวบู รณะปราสาทหิ นพิ มาย
ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕) ยกเว้ นวัดเดิมที่ ไม่ ถูกย้ ายแต่ ใช้ เป็ นศูนย์ บัญชาการและสะสมกาลังไพร่ พล นอกจากนั้นยังนา
พระเศี ยรศิ ลาพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ ที่ พบกองอยู่กับซากสลักหั กพังภายในบริ เวณปราสาทหิ นพิ มาย นาไปสร้ างตัว
องค์ พระใหม่ แล้ วสร้ างวิหารไม้ ครอบไว้ ที่วัดเดิม (เป็ นวิหารรู ปทรงศิ ลปะสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ในตอนหลังผุ
พังมาก ท่ านพระโพธิ วรญาณ หรื อหลวงพ่ อเขียวจึ งดาริ ให้ รื้อสร้ างใหม่ ในที่ เดิมเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔) สาหรั บพระเศี ยร
พระพุทธวิมายะซึ่ งเป็ นศิลา (หิ นทรายขาว) นั้น ปั จจุบันยังคงความมืดมนอนธกาลโดยยังสรุ ปไม่ ได้ ว่าสร้ างในสมัยใด?
และเหตุใดจึ งเหลือเพียงพระเศี ยร? แต่ มีนักโบราณคดีบางท่ านให้ ความเห็นว่ า อย่ างน้ อยน่ าจะมีอายุตั้งแต่ สมัยสร้ าง
ปราสาทหิ นพิมายขึน้ ไป..
จนกระทั่งทางการได้ จัดเตรี ยมพืน้ ที่ รับเสด็จสมเด็จพระพันปี หลวงในช่ วง พ.ศ.๒๔๕๓ จึ งได้ ย้ายวัดที่ อยู่ใน
บริ เวณปราสาทหิ นพิมายออกมาอยู่ข้างนอกดังได้ กล่ าวไว้ ข้างต้ น ***
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๔. สร้างพลับพลารับเสด็จบริ เวณท่าสงกรานต์ดา้ นฝั่งสระขวัญ และสร้างพลับพลาที่ประทับ
แรม ณ ริ มฝั่ งลาจักราช ต่อมาจึงเรี ยกสถานที่บริ เวณนั้นว่า "วังเก่า" (อยู่บริ เวณทิศตะวันตกหอประชุ ม
โรงเรี ยนพิมายวิทยา เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าปั จจุบนั ได้มีการก่อสร้างอาคารเรี ยน ๓ ชั้นทับบริ เวณนั้นแล้ว)
๕. สร้างเรื อยาวขึ้น ๔ ลา ขุดจากไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๒๐ ฝี พาย กว้างประมาณ ๒ ศอกครึ่ ง
และยาวประมาณ ๑๐ วา ขนาดเท่ากันทั้ง ๔ ลา เพื่อใช้ประดับพระเกียรติขบวนเสด็จทางชลมารค และใช้
เป็ นเรื อลาดตระเวณถวายความปลอดภัยริ มฝั่งน้ าขณะที่ทรงประทับอยูท่ ี่เมืองพิมาย ซึ่ งเรื อทั้ง ๔ ลานี้ ได้
กลายเป็ นต้นกาเนิดประเพณี แข่งเรื อยาวอาเภอพิมายในเวลาต่อมา ดังจะกล่าวในช่วงต่อไป
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่ภายในบริ เวณปราสาทหิ นพิมาย บริ เวณไทรงาม ปรับภูมิทศั น์
ภายในตัวเมืองและริ มฝั่งน้ า รวมทั้งตกแต่งประดับประดาธงทิวเพื่อรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติอีกด้วย
*** เส้ นทางรถไฟจากกรุ งเทพฯ ถึงเมืองนครราชสี มา เปิ ดใช้ ครั้ งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ โคราชได้ กลายเป็ น
ศูนย์ รวมของภาคอีสานในการขนส่ งและติดต่ อค้ าขายกับกรุ งเทพฯ ต่ อมาได้ มีเจ้ าสัวชาวจี นเปิ ดกิจการล่ องเรื อสิ นค้ าใน
แม่ นา้ มูล โดยใช้ เรื อกลไฟลากเรื อฉลอม(เรื อโยง) ครั้ งละ ๔ - ๖ ลา เริ่ มต้ นที่ ท่าช้ างล่ องตามแม่ นา้ มูล ผ่ าน พิมาย ชุม
พวง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ ไปสิ ้นสุดปลายทางที่ จังหวัดอุบลราชธานี บางขบวนอาจแยกเข้ าลานา้ ชี ที่ศรี สะเกษขึน้
ไปในจังหวัดเขตอีสานเหนือ ขาล่ อง(ตามนา้ ) ขนสิ นค้ าที่ ส่งมาทางรถไฟจากกรุ งเทพฯ ใช้ เวลาประมาณ ๑๕ วัน ส่ วน
ขาขึน้ (ทวนนา้ ) ขนของป่ าและสิ นค้ าพืน้ เมืองจากจังหวัดต่ างๆ นาขึน้ รถไฟส่ งไปขายกรุ งเทพฯ ใช้ เวลาประมาณ ๓๐
วัน (สมัยนั้นยังไม่ มีสะพานและเขื่อน) โดยล่ องเรื อได้ เฉพาะฤดูนา้ หลากเพียงปี ละ ๓ - ๔ เดือน การขนส่ งสิ นค้ าทางเรื อ
ได้ ดาเนินการมานานกว่ า ๒๐ ปี จนกระทั่งเปิ ดเส้ นทางเดินรถไฟถึงอุบลราชธานีใน พ.ศ.๒๔๗๓ จึ งเลิกกิจการเดินเรื อ
สาหรั บการเสด็จของสมเด็จพระพันปี หลวงในปลายเดื อนมกราคม พ.ศ.๒๔๕๔ ทรงเสด็จพระราชดาเนิ น
โดยรถไฟจากกรุ งเทพฯ มาถึงนครราชสี มา หลังจากทรงปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิ จเป็ นองค์ ป ระธานเปิ ดค่ ายทหารที่
นครราชสี มาแล้ ว จึ งเสด็จพระราชดาเนินมาอาเภอพิมายโดยขบวนเกวียนตามเส้ นทางถนนเพชรมาตุคลา เหตุที่ไม่ เสด็จ
โดยเรื อกลไฟอาจเป็ นเพราะในช่ วงนั้นเป็ นฤดูนา้ ลดไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ในขณะนั้นยังไม่ มีสะพานข้ ามลานา้ มูลที่ ท่า
สงกรานต์ ส่ วนใหญ่ จะใช้ เรื อข้ าม แต่ ในช่ วงฤดูแล้ งนา้ จะตืน้ มีหาดทรายโผล่ ขึน้ มา ก็สามารถขับเกวียนหรื อเดินข้ ามได้
หากจะเดินทางไปโคราชก็ใช้ เกวียนหรื อม้ าออกทางช่ องประตูชัย (เกวียนลอดได้ พอดี ) ตามเส้ นทางสายเก่ าทางบ้ าน
เพชรหนองขาม ไปข้ ามสะพานจั กรั ตน์ (สะพานไม้ )ที่ ท่าช้ าง และในปี พ.ศ.๒๔๖๘ เปิ ดเส้ นทางเดิ นรถไฟถึงจั งหวัด
บุรีรัมย์ จึ งเดิ นทางไปขึน้ รถไฟที่ สถานี หินดาด ต่ อมาปี พ.ศ.๒๔๗๒ นายชิ ต สามัคคี กับหุ้ นส่ วนอี กคนหนึ่ ง ได้ นา
รถยนต์ มาใช้ ที่อาเภอพิมายเป็ นครั้ งแรก เป็ นรถยนต์ ร่ ุ นโบราณ มีล้อไม้ และใช้ นา้ มันเตา วิ่งรั บส่ งผู้โดยสารจากพิมายไป
สถานีรถไฟหิ นดาด และบางครั้ งก็ไปถึงสถานี ท่าช้ าง หลังจากนั้นก็มีผ้ ูนารถยนต์ มาใช้ เพิ่มขึน้ และพัฒนารู ปแบบเป็ น
ลาดับ (นายชิ ต สามัคคีได้ นารถจักรยานมาใช้ เป็ นคันแรกเช่ นกันใน พ.ศ.๒๔๗๒)
จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๘ ท่ าพระครู ศีลวิสุทธิ พรต (หลวงพ่ อทุย) อดีตเจ้ าคณะอาเภอพิมายและเจ้ า
อาวาสวัดเดิ ม ได้ เป็ นผู้นาสร้ างสะพานข้ ามลานา้ มูลที่ ท่าสงกรานต์ เป็ นครั้ งแรก เป็ นสะพานไม้ สาหรั บคนเดิ น กว้ าง
ประมาณ ๒.๕๐ เมตร (อยู่ชิดด้ านการประปาพิมาย) และสามารถนาเกวียนข้ ามได้ โดยใช้ คนลาก ต่ อมา ปี พ.ศ.๒๔๘๗
กรมทางหลวงแผ่ นดิน กระทรวงโยธาธิ การ ได้ พัฒนาเส้ นทางสายโคราช - พิมาย (ถนนเพชรมาตุคลา) โดยขยายถนน
เสริ มด้ วยหิ นและลูกรั ง พร้ อมก่ อสร้ างสะพานท่ าสงกรานต์ ขึน้ เป็ นสะพานโครงเหล็ก ฐานปั้ นจั่ นไม้ และพื น้ ไม้ มี
ทางเดินเท้ าทั้ง ๒ ข้ าง (รถวิ่งสวนกันไม่ ได้ ) ปี พ.ศ.๒๕๐๗ มีการก่ อสร้ างถนนลาดยางเข้ ามาถึงตัวเมืองพิมายเป็ นครั้ ง
แรก และปี พ.ศ.๒๕๑๑ ได้ รื้อสะพานท่ าสงกรานต์ สร้ างใหม่ เป็ นสะพาน ค.ส.ล.ดังที่ เห็นในปั จจุบัน ส่ วนสะพานข้ าม
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ลานา้ จั กราช พระอาจารย์ หม้ อ เจ้ าอาวาสวัดสระเพลงเป็ นผู้นาดาเนิ นการประมาณ พ.ศ.๒๔๘๕ เป็ นสะพานคนเดิ น
เช่ นกัน ต่ อมาได้ สร้ างใหม่ เป็ นสะพานไม้ รถสามารถข้ ามได้ และรื ้อสร้ างเป็ นสะพาน ค.ส.ล.เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓
ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางการได้ ย้ายที่ ว่าการอาเภอพิมายที่ อยู่บริ เวณสานักงานอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายไปอยู่ฝั่ง
ตะวันตกลาจักราชอันเป็ นสถานที่ ปัจจุบัน และมีการสร้ างถนนเลี่ยงเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ***

หลังจากผ่านพ้นการรับเสด็จสมเด็จพระพันปี หลวง ทางการได้มอบเรื อให้วดั ในตัวเมืองพิมาย
๔ วัด ๆ ละ ๑ ลา ให้เป็ นผูด้ ูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ครั้นถึงหน้าทอดกฐินหลังจากออกพรรษา ราษฎร
ที่มีฐานะดีจะขอยืมเรื อดังกล่าวเพื่อใช้แห่องค์กฐินนาไปทอดยังวัดต่าง ๆ เมื่อเสร็ จสิ้ นจากการทอดกฐินก็
เกิดการแข่งขันพายเรื อกลับ จนกลายเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ต่อมาก็จดั การแข่งขัน ณ ลาน้ าใกล้วดั ที่ไป
ทอดกฐิน จากนั้นบรรดาวัดต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งน้ าต่างก็สร้างเรื อเพื่อใช้แห่ องค์กฐินและพายแข่งเพิ่มขึ้น
ซึ่ งเรื อส่ วนใหญ่จะขุดจากไม้ตะเคียนทองและมีขนาดใหญ่ข้ ึน อีกทั้งมีการสร้ างเรื อที่มีความกว้างและ
แบนซึ่ งสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้มาก เพื่อใช้สาหรับแห่องค์กฐินโดยเฉพาะอีกด้วย (มี ๒ ลาอยูท่ ี่วดั
เดิม แต่ปัจจุบนั ผุพงั และถูกไฟไหม้เสี ยหายหมด)
อย่า งไรก็ ต ามในระยะแรกยัง ไม่ มี ก ารจัดแข่ ง เรื อ อย่า งเป็ นทางการ เป็ นการแข่ ง เพื่ อ ความ
สนุ ก สนาน และโยกย้ายสถานที่ แข่ งเกื อบทุ กปี ณ ล าน้ าใกล้วดั ที่ ไปทอดกฐิ น ต่ อมาประมาณ พ.ศ.
๒๔๗๔ ในการทอดกฐินของอาเภอ นาโดยท่านพระครู ศีลวิสุทธิ พรต (หลวงพ่อทุย) อดีตเจ้าอาวาสวัด
เดิ มและเจ้าคณะอาเภอพิมาย กับหลวงระงับประจันตคาม ซึ่ งเป็ นนายอาเภอพิมายขณะนั้น ได้แห่ กฐิ น
ทางเรื อไปทอดที่วดั บ้านวังหิ น ตาบลในเมือง พร้ อมกับจัดแข่งเรื อยาวอย่างเป็ นทางการขึ้นครั้งแรก ณ
ลาวังหิ น โดยมีรางวัลเป็ นขันน้ าพานรองและสิ่ งของอื่นตามสมควร จากนั้นก็มีการจัดแข่งเรื อยาวเป็ น
ประเพณี ณ ลาวังหินสื บเนื่องมาทุกปี ยกเว้นในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และบางปี ที่เกิดภัยแล้งมี
น้ าน้อยจึงจัดแข่งไม่ได้ นอกจากนั้นยังสร้ างศาลาถาวรใช้เป็ นกองอานวยการริ มฝั่งน้ า และนาองค์กฐิ น
ไปตั้งไว้ในวันแข่งเรื อ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบริ จาคเงิ นทองและสิ่ งของ โดยแข่งเรื อเพียงวันเดี ยว
วันรุ่ งขึ้นจะนากฐินไปทอด ณ วัดที่จองไว้หมุนเวียนกันไปทุกปี
จนถึ ง ปี พ.ศ.๒๕๐๖ นายพิบูลย์ รัตนจันทร์ นายอาเภอพิมาย (ดารงตาแหน่ ง พ.ศ.๒๕๐๑ –
๒๕๐๘ ) ซึ่ งเป็ นคนอาเภอพิมายโดยกาเนิด พร้อมหัวหน้าส่ วนราชการหลายท่านซึ่ งเป็ นคนพิมายเช่นกัน
เช่น นายพูนเกียรติ วัชรประทีป ศึกษาธิ การอาเภอ และนายเพ็ชร รัตนจันทร์ ปลัดอาเภอ เป็ นต้น พากัน
ดาริ วา่ สนามแข่งเรื อลาวังหิ นค่อนข้างคับแคบและอยูไ่ กลตัวเมือง ควรจะหาสนามใหม่ที่กว้างขวาง ใกล้
ตัวเมื อง เพื่อเป็ นการดึ งดู ดชาวเรื อและผูช้ ม จึ งได้ยา้ ยสนามแข่งเรื อมาที่ ลาจักราช บริ เวณด้านทิ ศ
ตะวันตกโรงเรี ยนพิมายวิทยา (ทิศใต้สะพานท่าตลาด) แต่จดั แข่งได้เพียง ๒ ปี เนื่องจากสภาพสนามไม่
อานวย เพราะลาน้ าตื้นเขินมีผกั ตบชวาและสาหร่ ายใต้น้ าหนาแน่น เรื อบางลาพายอยูด่ ี ๆ ก็หยุดไปเฉย ๆ
เพราะติดสาหร่ ายใต้น้ า ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๐๘ จึงย้ายไปแข่งในลาน้ ามูล หน้าเขื่ อนพิมาย โครงการ
ชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ ซึ่ งก็เกิ ดปั ญหาอีกเช่ นกัน เนื่ องจากน้ าบริ เวณหน้าเขื่อนเชี่ ยวมากและต้องแข่ง
ตามน้ าลอดช่ องประตูเขื่อนไปทางทิศตะวันออกทาให้เสี่ ยงอันตราย ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เรื อเภตรารัตน์ของ
วัด เดิ ม เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ช นกับ ช่ อ งเสาประตู เ ขื่ อ นท าให้ เ รื อเสี ย หาย โชคดี ที่ มี ค นบาดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ย
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นอกจากนั้นในปี ไหนที่น้ าน้อยก็ไม่สามารถเปิ ดประตูเขื่อนให้แข่งเรื อได้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจึง
คิ ดหาสถานที่ ใหม่ที่เหมาะสม ได้พบว่าที่ ลาจักราชทิ ศ เหนื อของสะพานเหมาะสมที่ สุด จึ ง ขอความ
ร่ วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนปรับปรุ งพัฒนาพื้นที่จนสามารถใช้เป็ นสถานที่แข่งเรื อได้
เริ่ มใช้เป็ นสนามแข่งเรื อในปี พ.ศ.๒๕๑๐ (นายสงวน รักษ์สุจริ ต เป็ นนายอาเภอพิมายขณะนั้น) จากนั้น
ก็ใช้สนามลาจักรราชเป็ นสนามแข่งเรื ออาเภอพิมายจนถึงปั จจุบนั
การแข่งเรื อยาว ณ ลาวังหิ น ใช้ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็ นการแข่งขันรุ่ นเดี ยวพบกัน
หมด เพื่อให้เสร็ จภายในวันเดียว บางปี จะจัดแข่งเรื อชาวบ้าน ขนาด ๓-๕ ฝี พาย และแข่งเรื ออีโปงอีก
ด้วย ซึ่งสร้างความสนุกสนานครื้ นเครงให้กบั ผูแ้ ข่งขันและผูช้ มเป็ นอย่างมาก หลังจากย้ายมาแข่งขัน ณ
สนามปั จจุ บนั ก็ขยายระยะทางแข่ง เป็ นประมาณ ๕๕๐ เมตร ต่ อมามี เรื อจากคุ ม้ วัดต่ าง ๆ ทั้งในเขต
อาเภอพิมายและอาเภอใกล้เคียงเข้าร่ วมแข่งจานวนมาก จึงได้แบ่งรุ่ นเรื อออกเป็ น ๓ รุ่ น คือ รุ่ นใหญ่เกิน
๓๐ ฝี พาย รุ่ นกลาง ๒๑ -๓๐ ฝี พาย และรุ่ นเล็กไม่เกิน ๒๐ ฝี พาย พร้ อมขยายระยะเวลาแข่งออกเป็ น ๒
วัน เนื่ องจากแข่งวันเดี ย วไม่เสร็ จ นอกจากนั้นยัง มี การประกวดตกแต่งเรื อประเภทสวยงามและเรื อ
ประเภทแฟนซี รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ อีกด้วย เปิ ดโอกาสให้บรรดาโรงเรี ยนและประชาชนใน
คุม้ บ้านต่าง ๆ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี แข่งเรื อยาวมากขึ้น
ปี พ.ศ.๒๕๒๓ นายจวน สอพิมาย กานันตาบลในเมืองขณะนั้น ได้คิดริ เริ่ มทดลองต่อเรื อยาว
เป็ นเรื อเหล็ก โดยใช้โครงสร้ างเหล็ก บุ พ้ืนด้วยแผ่นเหล็กบาง เมื่ อทดลองแล้วเห็ นว่าได้ผลดี จึงสร้ าง
จาหน่ายแก่คุม้ วัดต่าง ๆ ในราคาต้นทุนเพื่อใช้ร่วมแข่งขัน แต่เนื่ องจากเรื อเหล็กมีความบางและเบากว่า
เรื อไม้ขุดทาให้คล่องตัวและรวดเร็ วกว่า จึงต้องแยกประเภทแข่งออกเป็ นประเภทเรื อเหล็กและเรื อไม้
ให้ลาที่ชนะเลิศแต่ละประเภททุกรุ่ นมาแข่งกันอีกครั้ง เพื่อหาตาแหน่งเจ้าวารี อนั เป็ นตาแหน่งสู งสุ ดของ
สนาม โดยต่อระยะทางกันบ้างตามความเหมาะสม ต่อมามีผสู ้ ร้างเรื อเหล็ก และอลูมีเนี ยมเพิ่มขึ้น และ
ขยายความนิยมไปยังจังหวัดบุรีรัมย์,สุ รินทร์ และบางจังหวัดในภาคอีสาน การใช้เรื อเหล็กเข้าร่ วมแข่งที่
อาเภอพิมายมีมาต่อเนื่องจนกระทัง่ ยกเลิกและปลดระวางเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๒๖ ได้มีการตกแต่งและจัดขบวนเรื อจาลองตามรู ปแบบ “ ขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค” ขนาดย่อ มีเรื อพระที่นงั่ ๓ ลา เรื อรู ปสัตว์ ๖ ลา เรื อกลองนอก เรื อกลองใน
เรื อตารวจ เรื อดั้ง และเรื อแซง พร้อมเรื ออื่น ๆ ที่ส่งเข้าร่ วมแข่งขันรวมทั้งสิ้ นประมาณ ๕๐ ลา จัดขบวน
พาเหรดอย่า งสวยงามประกอบการเห่ เรื อ ตามพระราชประเพณี นับ เป็ นแห่ ง แรกของประเทศไทย
นอกจากนั้นยังจัดแข่งเรื อยาวชิงชิงชนะเลิศภาคอีสานด้วย ซึ่ งมีเรื อจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานส่ งเข้า
ร่ วมแข่งหลายลา สาหรับการตกแต่งขบวนเรื อพยุหยาตราทางชลมารคจาลองต่อมาได้ยกเลิ กเพราะมี
ค่าใช้จ่ายสู ง ยังคงไว้เฉพาะการตกแต่งเรื อพระที่นงั่ ๓ ลา และประเพณี การเห่ เรื อซึ่ งดาเนิ นการสื บเนื่ อง
มาจนถึงทุกวันนี้
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้มี ก ารประชุ ม จัด ตั้ง คณะกรรมการจัด งานประเพณี อ าเภอพิ ม ายขึ้ น เพื่ อ
รับผิดชอบดาเนินการจัดงานประเพณี ๓ อย่าง ได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี แห่ เทียนพรรษา และ

8

ประเพณี แข่งเรื อยาว ส่ วนประเพณี ลอยกระทงให้คณะกรรมการวัดสระเพลงรับผิดชอบดาเนิ นการ (นาย
หมัน่ แก้วเพ็ชร เป็ นประธานจัดงานประเพณี ชุดแรกเป็ นเวลา ๓ ปี )
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เป็ นองค์ประธานเปิ ด "อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย" นับเป็ นปี แห่ งการส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี และ
การท่องเที่ยวครั้งยิง่ ใหญ่ของอาเภอพิมาย เมื่อจังหวัดนครราชสี มา กรมศิลปากรและอาเภอพิมาย ได้รับ
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ให้จดั งานเทศกาลเที่ยวพิมายเป็ นปี แรก
อย่างยิง่ ใหญ่ และถูกบรรจุอยูใ่ นโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวระดับชาติ บุคคลสาคัญที่มีส่วนผลักดัน
ได้แก่ ฯ พณ ฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผูม้ ีส่วนร่ วม คือ นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ์ กับ
นายลาพอง พิลาสมบัติ (ทั้ง ๓ ท่าน เป็ น ส.ส.นครราชสี มา เขต ๔ พรรคชาติไทยในขณะนั้น) โดยมี
โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน รวมเป็ นเวลา ๕ วัน ทุกปี
มีการจัดกิจกรรมหลายประเภท เช่น การจัดนิ ทรรศการเมืองพิมาย การสาธิ ตและจาหน่ายสิ นค้าท้องถิ่น
การละเล่นพื้นบ้าน กิ จกรรมสวนสนุ ก การประกวดแมวสี สวาด ขบวนแห่ โคมประทีปและจัดงานแสง
เสี ย งประกอบการแสดง "วิ ม ายนาฎการ ชุ ด นิ รมิ ตกรรมเหนื อล าน้ า มู ล " ภายในบริ เวณอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พิมาย รวมทั้งผนวกการแข่งเรื อยาวประเพณี อาเภอพิมายเข้าไปด้วยในช่วง ๒ วันสุ ดท้าย
และมีการพัฒนาเรื่ อยมาเป็ นลาดับ ซึ่ งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จานวนมาก
สาหรั บการแข่งเรื อยาวประเพณี การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (ท.ท.ท.) และการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย (ก.ก.ท.) ได้สนับสนุ นงบประมาณและเข้ามาช่ วยดาเนิ นการจัดการแข่งเรื อชิ งชนะเลิ ศ
ระดับประเทศเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๓๒ มีเรื อยาวชั้นนาของประเทศจากหลายจังหวัดเข้าร่ วมแข่งขัน
อย่างคับคัง่ โดยแยกการแข่งขันออกเป็ นประเภท ก.และประเภท ข. เพื่อเปิ ดโอกาสให้เรื อท้องถิ่นได้เข้า
ร่ วมแข่งตามความเหมาะสม มีการจัดแบ่งรุ่ นเรื อตามขนาดจานวนฝี พายใหม่ (ยกเลิกเรื อเหล็ก) และขยาย
ระยะทางแข่ง เป็ น ๖๕๐ เมตร เพื่อให้เข้ามาตรฐานทัว่ ไป
ปี พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗ กรมชลประทานได้จ ัด ตั้ง งบประมาณขุ ด ลอกล าจัก ราช ท าให้
สนามแข่งเรื อยาวมีความกว้างและลึกได้มาตรฐานมากขึ้น
*** สมัยก่ อนสองฝั่ งสนามแข่ งเรื อลาจักราชยังมีสภาพเป็ นเพีย งเส้ นทางลาลอง และนา้ ท่ วมเว้ าเข้ า มาริ มฝั่ ง
หลายจุด ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ คณะกรรมการสุ ขภิ บาลในเมื อง มีนายอาเภอเฉลิ มพล ประที ปวณิ ช เป็ นประธาน และ
อาจารย์ เฉลิม เสตะพยัคฆ์ เป็ นรองประธาน ได้ พัฒนาเส้ นทางสองฝั่ งสนามแข่ งเรื อให้ เป็ นรู ปถนนดินตัดตรงที่ สมบูรณ์
ขึน้ เมื่อมีการขุดลอกลาจักราชก็นาดิ นมาถมปรั บให้ สูงขึน้ อี ก ต่ อมาปี พ.ศ.๒๕๓๗ นายอาเภอปราโมทย์ สุวรรณศรี
และคณะกรรมการสุ ขาภิบาลในเมือง (ผู้เรี ยบเรี ยงเป็ นประธานกรรมการสุ ขา ฯ ขณะนั้น ) ร่ วมกับสภาตาบลในเมือง
(กานันบรรเจิ ด สอพิมาย เป็ นประธาน) จัดหางบประมาณพัฒนาจังหวัดมาปรั บปรุ งและเสริ มดินลูกรั ง ถนนทั้งสองฝั่ ง
ให้ รถสามารถวิ่งได้ ทุกฤดูกาล พร้ อมกับตั้งชื่ อถนน ว่ า "ถนนชายชล" (ฝั่ งตะวันออกในเขตเทศบาล) และ "ถนนยล
นาวา" (ฝั่ งตะวันตกในเขต อ.บ.ต.ในเมือง) หลังจากนั้นผู้เรี ยบเรี ยงได้ ทาโครงการของบประมาณจากกรมการปกครอง
มาก่ อสร้ างเทพื น้ ค.ส.ล.พร้ อมทางเท้ าถนนชายชลใน พ.ศ.๒๕๓๙ ส่ วนด้ านฝั่ งตะวันตก อ.บ.ต.ในเมืองก็ได้ รับการ
สนับสนุนงบประมาณมาดาเนินการในเวลาต่ อมา จึ งขอให้ อ.บ.ต.ในเมืองได้ โปรดใช้ ชื่อถนนฝั่ งตะวันตกว่ า“ยลนาวา”
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ตามที่ ได้ ตั้งในครั้ งนั้นด้ วย เพราะถือว่ าเป็ นชื่ อที่ คล้ องจองไพเราะ และมีความหมายที่ เหมาะสมด้ วยประการทั้ งปวง
***

ปี พ.ศ.๒๕๓๘ อาเภอพิมายได้รับเกียรติให้เป็ นตัวแทนประเทศไทยจัดแข่งเรื อยาวนานาชาติท้ งั
ประเภทชายและหญิง มีทีมเรื อจากประเทศต่าง ทั้งชาติฝรั่งและเอเชี ยส่ งเข้าร่ วมแข่งขันหลายประเทศ
ซึ่ งประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี อาเภอพิมายได้ส่งทีมเรื อ “ธิ ดาพรหมทัต” จากหมู่ ๑๗ ตาบลในเมือง ลง
แข่งประเภททีมหญิง ปรากฎว่าเข้ารอบสุ ดท้าย และได้รองชนะเลิ ศอันดับ ๒ (ผูเ้ รี ยบเรี ยงเป็ นผูจ้ ดั การ
ทีม ผูใ้ หญ่บุญช่วย คู่พิมาย เป็ นผูน้ าเรื อ และอาจารย์ประภาส จันทรทีประ เป็ นผูฝ้ ึ กสอน)
ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณก่ อสร้ างอาคารกองอานวยการแข่งเรื อแบบ
ถาวร เป็ นอาคารชายน้ าซึ่ งออกแบบเชิ งสถาปั ตยกรรมให้กลมกลื นกับความเป็ นเมืองพิมายโดยเฉพาะ
พร้อมมีชานเทียบเรื อด้านหน้าอีกด้วย
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ส.จ.จวน สอพิ ม าย ได้ ข องบประมาณจากองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา ก่อสร้างโรงเรื อนด้านฝั่งตะวันตกใกล้กบั กองอานวยการแข่งเรื อ เพื่อใช้เป็ นอู่เก็บเรื อกลาง
และเป็ นที่นงั่ ชมแข่งเรื อได้ดว้ ย
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากกรมโยธาธิ การก่อสร้างกาแพงป้ องกันฝั่ ง
พังทั้งสองฝั่งความยาวรวมประมาณ ๗๐๐ เมตร โดยออกแบบเป็ นขั้นบันไดให้เป็ นอัฒจันทร์ นงั่ ชมเรื อ
ได้ นอกจากนี้ เทศบาลตาบลพิมายและองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเมืองได้จดั สรรงบประมาณพัฒนา
พื้นที่สองฝั่ง เช่ นจัดไฟฟ้ าแสงสว่าง ปลูกต้นไม้ และดาเนิ นการอื่น ๆ จนมีภูมิทศั น์ที่สวยงาม สามารถ
เป็ นสถานที่ออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสาหรับประชาชนอีกส่ วนหนึ่ง
ปั จ จุ บ ัน สนามแข่ ง เรื อ ยาวอ าเภอพิ ม าย ล าจัก ราช จึ ง ได้รั บ การยอมรั บ จากทุ ก ฝ่ ายว่า เป็ น
สนามแข่งเรื อยาวที่สวยงามและได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ความสาคัญอีกอย่างหนึ่ งของประเพณี แข่งเรื อยาวอาเภอพิมาย ได้แก่ การมี ถว้ ยพระราชทาน
ครบทุกรุ่ นเป็ นแห่ งแรกของประเทศไทย นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างล้นเกล้า ฯ หาที่สุดมิได้ ซึ่ ง
ชาวพิมายต่างภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ ได้แก่
๑. ประเภทเรื อยาวใหญ่ ไม่เกิน ๕๕ ฝี พาย ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ มหาราช
๒. ประเภทเรื อยาวกลาง ไม่เกิน ๔๐ ฝี พาย ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิฯ
พระบรมราชินีนาถ
๓. ประเภทเรื อยาวเล็ก ไม่เกิน ๓๐ ฝี พาย ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. ประเภทเรื อยาวจิ๋ว ไม่เกิน ๒๐ ฝี พาย ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาจัดแข่งรุ่ นพิเศษอีก ๑ รุ่ น คือ ประเภทผูน้ าชุม
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ชนไม่เกิน ๒๐ ฝี พาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในกลุ่มผูน้ าชุ มชนและผูน้ า
หมู่บา้ น
แม้ในช่วงระยะหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็ นต้นมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ลดถอย
การสนับสนุ นงบประมาณลงไป แต่ก็ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากที่อื่นทดแทน เช่ น องค์การ
บริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี ม า เทศบาลต าบลพิ ม าย และองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลทั้ง ๑๒ แห่ ง
รวมทั้งภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนต่าง ๆ ทาให้เทศกาลเที่ยวพิมายได้พฒั นารุ ดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
สามารถเป็ นกิ จกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวกิจกรรมหนึ่ งที่เป็ นหน้าเป็ นตาของ
จังหวัดนครราชสี มา และอวดสายตาชาวโลกได้อย่างสมความภาคภูมิ
ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี ที่ผา่ นมา เรื อยาวของอาเภอพิมายได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเรื อและ
ฝี พายมากขึ้ น จนสามารถส่ ง ไปแข่ ง ขัน ในทุ ก สนามทัว่ ประเทศได้อย่า งสมศัก ดิ์ ศรี โดยเฉพาะเรื อ
ประเภทรุ่ นกลางและรุ่ นเล็กเคยชนะเลิ ศในสนามใหญ่ที่ภาคกลางกลายครั้ ง แต่เท่าที่ ผ่านมาประสบ
ปั ญหาพอสมควร เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง หากหลายฝ่ ายมองเห็นความสาคัญให้การสนับสนุ น
อย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะพัฒนาศักยภาพได้ดียงิ่ ขึ้น
สาหรับเรื อประวัติศาสตร์ รุ่นแรก ๔ ลา ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๓ นั้น เท่าที่ทราบทางราช
การได้มอบให้วดั ๔ วัด ในเขตตัวเมืองพิมายเป็ นผูด้ ูแลรักษาและใช้ประโยชน์ คือ
๑. วัดบูรพาพิมล ได้แก่เรื อ "นางเหลืองศรี วลิ ยั " หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า "อีเหลืองเฒ่า" ปัจจุบนั
ได้รับการบูรณะและดูแลรักษาอยูใ่ นสภาพดี (ผูใ้ หญ่พุธ พาพิมาย เป็ นแกนนา) สามารถลงแข่งได้ทุกปี
ในประเภทเรื อยาวจิ๋วไม่เกิน ๒๐ ฝี พาย
๒. วัดสระเพลง ได้แก่ เรื อ “สาหร่ ายทอง” ซึ่ งถูกไฟไหม้เสี ยหายทั้งลานานแล้ว
๓. วัดเก่าประตูชยั สันนิษฐานว่า ได้แก่ เรื อ “นางสาลี” (ยังไม่มีการตรวจสอบแน่ชดั )
๔. วัดยาง ๑ ลา หลังจากทางการได้ยุบวัดยาง เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ สันนิ ษฐานว่า วัดใหม่ประตูชยั
เป็ นผูร้ ับต่อ (ยังไม่มีการตรวจสอบเช่นกัน)
คณะกรรมการจัดงานประเพณี ควรลงไปสื บค้นตรวจสอบ เพื่อซ่ อมแซมบูรณะและอนุ รักษ์ไว้
เป็ นอนุสรณ์แก่ชนรุ่ นหลังสื บไป
ประธานชมรมเรื อยาวปั จจุ บ นั ได้แก่ นายจวน สอพิ มาย อดี ตก านันตาบลในเมื องและอดี ต
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เป็ นบุคคลหนึ่งที่คร่ าหวอดและทุ่มเทเพื่อวงการเรื อ
ยาวของอาเภอพิมายมานานกว่า ๔๐ ปี
นายทองสุ ข ปริธรรมมา นายอาเภอพิมายลาดับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๔๙) ได้กล่าวไว้วา่
“ เพราะคนพิมายมีวถิ ีชีวติ ผูกพันอยู่กับน้า ใช้ เรื อเป็ นโดยธรรมชาติ อาเภอพิมายจึงนับได้ ว่าเป็ นอาเภอ
เดียวในจั งหวัดนครราชสี มา ที่สามารถจัดแข่ งเรื อพายได้ ควรช่ วยกันอนุ รักษ์ ไว้ และพัฒนาให้ ยั่งยืน
สื บไป จนชั่ วลูกชั่ วหลาน”
**********************
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แหล่งข้ อมูล
 เอกสารทีใ่ ช้ ศึกษาค้ นคว้า
- กระทรวงมหาดไทย
100 ปี มหาดไทย 1 เมษายน ๒๕๓๕,๒๕๓๕.
- หอการค้าจังหวัดนครราชสี มา ย้อนรอย ๑๐๐ ปี โคราชวาณิ ช,๒๕๔๓.
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่นาชม
พิพิธภัณฑ์,๒๕๔๕.
- ธิดา สาระยา
เมืองพิมาย(ชุดเมืองประวัติศาสตร์ ),๒๕๓๖.
- ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม
แอ่งอารยธรรมอีสาน,๒๕๓๘.
- วัดเดิม
พระพุทธวิมายะ,๒๕๓๔.(พิมพ์แจกหาทุนสร้าง
วิหารพระพุทธวิมายะหลังใหม่)
- อาเภอพิมาย
เอกสารการประชุมและสู จิบตั รการแข่งเรื อในอดีต
หลายสมัย
 บันทึกบุคคล
- นายพิบูลย์ รัตนจันทร์
- นายยุทธ ภิญโญ

อดีตนายอาเภอพิมาย พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๘
อดีตปลัดอาเภอพิมาย พ.ศ.๒๔๘๕–๒๔๙๒
และ พ.ศ.๒๔๙๖–๒๔๙๘
อดีตครู และ ส.จ.เขตอาเภอพิมาย พ.ศ.๒๕๐๒
– ๒๕๑๐

- นายคารบ พูท่ อง

 ข้ อมูลจากบุคคล
- นายเฉลิม เสตะพยัคห์
- นายหมัน่ แก้วเพ็ชร
- นายจวน สอพิมาย
- นายสุ เวทย์ วัชรพาณิ ชย์
- นายแดง สมบัติสวัสดิ์

เลขานุการสภาวัฒนธรรมอาเภอพิมาย ข้าราชการครู
บานาญ
ราษฎรอาวุโส อดีตประธานจัดงานประเพณี
อาเภอพิมาย
ประธานชมรมเรื อยาวอาเภอพิมาย อดีตกานันตาบล
ในเมือง อดีต ส.จ.เขตอาเภอพิมาย
ราษฎรอาวุโส ข้าราชการครู บานาญ
ราษฎรอาวุโส (เกิด พ.ศ.๒๔๕๑–ปัจจุบนั )

******************
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ขอขอบพระคุณ
ท่ านผู้มีอุปการะคุณให้ ความสนับสนุน ดังต่ อไปนี้

