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   จากวถิีชีวติแต่บรรพชน  ฝึกฝนเช่นกฬีา  ก่อก าเนิดมาเน่ินนาน  ร่วมแรงสืบสาน
จนกลายเป็น "ประเพณแีข่งเรือยาวอ าเภอพมิาย" 

ชีวิตคนพิมายนบัแต่บรรพกาลจะผกูพนัอยูก่บัสายน ้ า  นอกจากแม่น ้ ามูลซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกั
แลว้ ยงัมีล าน ้ าอีกหลายสายท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ ามูล เช่น ล าจกัราช   ล าสระจนั   ล านางเหริญ  ล าวงัหิน 
และล าน ้ าเค็ม เป็นตน้ รวมทั้งมีคูคลองเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทัว่บริเวณรอบเมืองพิมาย การเดินทาง
ติดต่อกนัแต่โบราณ จึงใช้ทางน ้ าเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลกั คนพิมายสมยัก่อนส่วนใหญ่จะมีเรือ
ประจ าบา้น โดยใชเ้รือพายเพื่อกิจกรรมหลากหลายในชีวติประจ าวนั บางคร้ังก็พายประลองความเร็วกนั
อยา่งสนุกสนาน    จนก่อก าเนิดเป็นการแข่งเรือยาว     และอนุรักษไ์วพ้ร้อมกบัพฒันาสืบเน่ืองมา    
กลายเป็น  
"ประเพณีแข่งเรือยาวเน่ืองในงานเทศกาลเท่ียวพิมาย" ณ ปัจจุบนั 
 อาจารยเ์ฉลิม  เสตะพยคัฆ ์ราษฎรอาวุโสและขา้ราชการครูบ านาญ ซ่ึงสัมผสัและผกูพนักบัการ
แข่งเรือยาวประเพณีอ าเภอพิมายมานานกว่า ๖๐ ปี ได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์หลายประการ 
นอกจากนั้นยงัมีขอ้มูลจากผูอ้าวุโสอีกหลายท่านรวมทั้งศึกษาสืบคน้จากเอกสารและหลกัฐานแวดลอ้ม
ต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาเรียบเรียงเก่ียวกบั "ประวติัการแข่งเรือยาวประเพณีอ าเภอพิมาย" ไดด้งัน้ี 
 การแข่งเรือยาวท่ีอ าเภอพิมาย น่าจะมีมานานกว่าร้อยปี ซ่ึงก่อนหน้านั้นคงเป็นการแข่งแบบ
สนุกสนานระหวา่งกลุ่มมิตรสหายหรือคุม้บา้นใกลเ้คียงกนัในหนา้เทศกาลทอดกฐินหลงัออกพรรษาซ่ึง
เป็นช่วงฤดูน ้าหลาก โดยใชเ้รือขดุขนาดเล็กไม่เกิน ๖ ฝีพาย เพราะเป็นเรือท่ีใชป้ระจ าบา้นกนัอยูแ่ลว้ 
 ต่อมาเม่ือสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระอคัรมเหสีในรัชกาลท่ี ๕ หรือสมเด็จพระ
พนัปีหลวง พระราชชนนีในรัชกาลท่ี ๖ ทรงมีหมายก าหนดการจะเสด็จ เป็นองคป์ระธานเปิดค่ายทหาร 
(ค่ายสุรนารี) ท่ีเมืองนครราชสีมา ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๕๔ หลงัจากนั้นจะเสด็จประพาสชม
ปราสาทหินพิมายและไทรงามท่ีอ าเภอพิมาย ดังนั้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๓ คณะกรมการเมือง
นครราชสีมาและคณะกรรมการอ าเภอพิมายจึงไดเ้ตรียมการรับเสด็จอยา่งสมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาส 
ท่ีมีพระราชวงศ์ชั้นสูงสุดเสด็จประพาสเมืองพิมายเป็นคร้ังแรก ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันาพื้นท่ีในตวั
เมืองพิมายคร้ังยิ่งใหญ่ นบัแต่ก่อตั้งเป็นอ าเภอพิมายเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๓ โดยมีพระภกัดีขนัธสีมา(เหม) 
นายอ าเภอพิมายคนท่ี ๔ เป็นนายอ าเภอในขณะนั้น (ในสมยัก่อนอ าเภอพิมายมีช่ือวา่ "อ าเภอเมืองพิมาย" 
ทางการไดต้ดัค าวา่ "เมือง" ออกเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๓) 
 ***พระราชวงศ์ท่ีเสดจ็ประพาสเมืองพิมายเป็นพระองค์แรกได้แก่ สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ อดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก(พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๕๘) ทรงเสดจ็มาเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๙ ขณะเสดจ็



 2 

ตรวจราชการในมลฑลเขตภาคอีสาน หลงัจากน้ันทรงเสดจ็มาอีกคร้ังหน่ึงเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๒ ในฐานะนักประวัติศาสตร์
โดยมีทีมงานนักประวติัศาสตร์ และโบราณคดีชาวต่างประเทศร่วมเดินทางมาด้วย   ผลจากการเสดจ็ในคร้ังน้ันกรม 
ศิลปากรได้ประกาศขึน้ทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถานเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๙ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษาเล่มท่ี ๕๓ 
 ***  วนัท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาวพิมาย เม่ือพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชฯ มหาราช  และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ พระบรมราชินีนาถ   ทรงเสดจ็ประพาสอ าเภอ 
พิมายเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียวในประวติัศาสตร์ ท่ามกลางพสกนิกรชาวพิมายและอ าเภอใกล้เคียงมารอรับเสดจ็อย่าง
เนืองแน่น    ทรงเสดจ็พระราชด าเนินปฏิสันถารกับพสกนิกรท่ีมารับเสดจ็   เสดจ็เย่ียมชมปราสาทหินพิมาย  และเข่ือน 
พิมาย ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวนัท่ีบริเวณไทรงาม ในภาคบ่ายทรงเสดจ็พระราชด าเนินไปเปิดสถานีทดลอง
ข้าวพิมายและทรงทอดพระเนตรปฏิบัติการโปรยยาฆ่าแมลงศัตรูพืชโดยเคร่ืองบินซ่ึงกระทรวงเกษตรฯจัดถวาย 
หลงัจากน้ันจึงเสดจ็พระราชด าเนินไปประทับแรมท่ีจังหวดัชัยภูมิเพ่ือเย่ียมเยือนพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อไป นับแต่น้ันมากมี็พระบรมวงศานุวงศ์เสดจ็มาเย่ียมชมและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ เมืองพิมายอย่างต่อเน่ืองจน
เกือบครบทุกพระองค์*** 

 ส าหรับการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระพนัปีหลวง ทางการได้เตรียมการตลอดปี พ .ศ.
๒๔๕๓ โดยมีการปรับปรุงพฒันาหลายดา้น ดงัน้ี 
 ๑.  ตดัถนนจากตวัเมืองนครราชสีมา (เส้นทางสายเก่า) ผา่นจอหอ ตลาดแค เขา้สู่ตวัเมืองพิมาย 
ท่ีท่าสงกรานต์ (สมยันั้นยงัไม่มีสะพานข้าม) โดยตั้งช่ือว่า "ถนนเพชรมาตุคลา" (เป็นถนนดิน 
สันนิษฐานวา่ทรงเสด็จพระราชด าเนินจากตวัเมืองโคราชมาพิมายโดยขบวนเกวยีน) 
 ๒.  ตดัถนนสายใหม่ภายในตวัเมืองพิมายพร้อมกบัปรับปรุงขยายเส้นทางเก่า(ทางเกวียน)ท่ีคบั
แคบ รวมทั้งส้ิน ๑๕ สาย พร้อมทั้งตั้งช่ืออยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่ ถนนราชชนนีลีลา ถนนจอมสุดาเสด็จ 
ถนนท่าสงกรานต์ ถนนอานนัทจินดา ถนนบูชายนัต์ ถนนอษัฎางค ์ถนนวนปรางค ์ถนนยางใหญ่ ถนน
สมยัรุจี ถนนนิโครธโคทา ถนนอารักษศ์กัด์ิสิทธ์ิ ถนนชมสระ ถนนพระศรีโบราณ ถนนสุริยาอุทยั และ
ถนนสุริยาอัสดง เป็นถนนดินทั้ งหมด(ยกเวน้ถนนจอมสุดาเสด็จ จากสะพานนาคประตูด้านหน้า
ปราสาทหินพิมายไปถึงประตูชยั ยงัมีร่องรอยปูพื้นดว้ยศิลาแลงซ่ึงสร้างในสมยัขอม) 
 ***  จะเห็นว่าเป็นช่ือท่ีไพเราะและส่ือความหมายชัดเจน แสดงถึงภูมิปัญญาและทัศนคติของคนในสมัยน้ัน 
ปัจจุบันมีช่ือถนน ๒ สาย ท่ีเปล่ียน(เพีย้น)ไป คือ "ถนนพระศรีโบราณ" (เป็นเส้นทางผ่านสระพลุ่งเพ่ือเข้าไปนมัสการ 
"พระพุทธวิมายะ" ท่ีวิหารเก่าวัดเดิม) เปล่ียนเป็น "ถนนสระศรีโบราณ" และ "ถนนนิโครธโคทา" (เส้นทางหน้าวัด
บูรพาพิมลไปไทรงาม "นิโครธ" แปลว่า ต้นไทร ส่วน "โคทา" แปลว่า วัว ในสมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางต้อนวัวควายไป
เลีย้งในท้องทุ่งด้านตะวันออก) ปัจจุบันเพีย้นเป็น "ถนนโสภณโคธา" ("โสภณ" แปลว่างามหรือผ่องใส ส่วน "โคธา" 
แปลว่าเห้ียหรือตะกวด) เหตท่ีุช่ือถนนเปล่ียนไปอาจเป็นเพราะการจ าผิดหรือเขียนผิดของคนในรุ่นต่อมา(โดยไม่ทราบ
ความหมาย) เทศบาลต าบลพิมายควรพิจารณาเปล่ียนช่ือถนนดังกล่าวให้ถูกต้องตามช่ือเดิม เพ่ือคงความหมายดัง
เจตนารมณ์ของผู้ตั้งแต่แรก*** 

 ๓.  ยา้ยวดัซ่ึงอยูภ่ายในบริเวณก าแพงปราสาทหินพิมายทั้ง ๔ มุม ออกมาอยู่บริเวณดา้นนอก 
โดยสร้างข้ึนใหม่ ๓ วดั มี 

-  วดัใหม่ประตูชัย ขนุนเรศนรากร(ตน้ตระกลูวชัรพาณิชย)์ เป็นผูบ้ริจาคท่ีดินใหจ้ านวน ๙ ไร่ 
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-  วดับุ่ง (ค าวา่"บุ่ง" หมายถึง ท่ีลุ่มน ้าท่วมขงั) เดิมมีพื้นท่ีประมาณ ๕ ไร่  ต่อมาหลวงพิมลพิมาย
การ (ตน้ตระกลูพงษพ์ิมาย) ไดบ้ริจาคท่ีดินเพิ่มเติมประมาณ ๔ ไร่ จึงเปล่ียนช่ือเป็น"วดับูรพาพิมล" 
 -  วัดยาง อยูบ่ริเวณส านกังานไปรษณียจ์นถึงศูนยด์บัเพลิงเทศบาล ต่อมากลายเป็นวดัร้างและ
ถูกยบุทิ้งเม่ือประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๘ (ยงัไม่มีการสร้างโบสถ)์ 
 ส่วนวดัอ่ืนๆ ท่ีสร้างก่อน พ.ศ.๒๔๕๓ มี ๓ วดั ไดแ้ก่ 

-  วดัเดิม สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ.๒๐๐๐ ในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
-  วดัเก่าประตูชัย สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ.๒๓๙๐ 
-  วดัสระเพลง สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๔๓๐ 
***   จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบ   ท าให้ทราบว่ามีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยท่ีเมืองพิมายและ   บริเวณโดย 

รอบตั้งแต่ยคุก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว  จากน้ันก็มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองและขยายตัวเป็น
ชุมชนหนาแน่นท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี ๘ หรือ พ.ศ.๗๐๐ เป็นต้นมา ช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒     ซ่ึงเป็นระยะเร่ิมต้นยคุประวติัศาสตร์ของไทย  (สมยัทวาราวดี )  เมืองพิมายมีช่ือว่า   "ภีมะปุระ"   ราว 
พุทธศตวรรษท่ี ๑๓ - ๑๔ (พ.ศ.๑๒๐๐ - ๑๔๐๐)เมืองพิมายได้กลายเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกาย
มหายานท่ีส าคัญแห่งหน่ึง เม่ืออาณาจักรขอม(เขมรโบราณ)ขยายอิทธิพลเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษ ๑๕ เมืองพิมายก็
ตกอยู่ในอ านาจและเป็นหัวเมืองส าคัญของขอม โดยขอมใช้เป็นฐานขยายอ านาจออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  
(ในสมัยขอมเรียกเมืองพิมายว่า "วิมายะปุระ")  จนกระท่ังมีการสร้างปราสาทหินพิมาย ซ่ึงเป็นศาสนสถานเพ่ือ
พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานขึน้ รวมท้ังสร้างประตูเมือง ก าแพงเมือง คูเมือง และสาธารณูปการอ่ืนๆ ครบครัน นับว่า
เมืองพิมายเป็นเมืองโบราณท่ีมีรูปแบบผังเมือง และองค์ประกอบต่างๆ สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
สันนิษฐานว่าเร่ิมสร้างในรัชสมยัพระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๑ (พ.ศ.๑๕๔๕ - ๑๕๙๓) และสร้างเพ่ิมเติมโดยกษัตริย์พระองค์
ต่อๆ มา จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมยัพระเจ้าชัยวรมนัท่ี ๗ มหาราช (พ.ศ.๑๗๒๔ - ๑๗๖๓)  
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ขอมนับถือศาสนาฮินดู(พราหมณ์) เหตุท่ีสร้างปราสาทหินพิมายเพ่ือพระพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน อาจเป็นกุศโลบายอันแยบยลของขอม เพราะขณะน้ันชนช้ันปกครองและราษฏรของเมืองพิมายต่างนับถือ
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอย่างเหนียวแน่น โดยขอมได้สอดแทรกแนวคิดและประเพณีแบบฮินดู (พราหมณ์) 
ผสมผสานลงไปด้วย นอกจากน้ันยงัใช้วิธีผูกสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานระหว่างชนช้ันปกครองของเมืองพิ
มายกับเมืองพระนคร(นครธม) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมอีกด้วย (ขอมได้น ากุศโลบายเหล่านีไ้ปใช้กับหัว
เมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอ านาจท่ัวดินแดนสุวรรณภูมิ) จนเกิดมี "ราชวงศ์มหิธรปุระ" แห่งลุ่มน า้มูล (นักวิชาการเช่ือว่ามี
ศูนย์กลางอยู่ ท่ีเมืองพิมาย) เข้าไปมีอ านาจเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรขอมท่ีเมืองพระนครติดต่อกันหลายพระองค์ 
กษัตริย์พระองค์ส าคัญในราชวงศ์มหิธรปุระได้แก่ พระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๒ (พ.ศ.๑๖๕๖ - ๑๖๙๓) ผู้สร้างปราสาทนคร
วดั (หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุกลาง) และพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ มหาราช ผู้ทรงอิทธิพลเหนือดินแดนสุวรรณ
ภูมิเกือบท้ังหมด เป็นต้น ส าหรับพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ ทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอย่างเคร่งครัด ทรง
สร้างศาสนสถานไปท่ัวอาณาจักร ได้แก่ อโรคยาศาล (ศาสนสถานพยาบาล) จ านวน ๑๐๒ แห่ง ธรรมศาลา (ท่ีพักคน
เดินทาง) จ านวน ๑๒๑ แห่ง และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น ปราสาทละโว้ (ลพบุรี) ปราสาทเมืองสิงห์ 
(กาญจนบุรี) เป็นต้น (กฏิุฤาษีท่ีอยู่นอกประตูชัยกเ็ป็นอโรคยาศาลแห่งหน่ึง) นอกจากน้ันยังบูรณะและก่อสร้างต่อเติม
ปราสาทหินพิมายและบริเวณโดยรอบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทรงให้ความส าคัญต่อเมืองพิมายอย่างมากในฐานะเป็น
ดินแดนแห่งบรรพชนของพระองค์ นับว่าเมืองพิมายมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมยัพระเจ้าชัยวรมนัท่ี ๗ มหาราช 



 4 

 หลงัจากส้ินรัชสมยัพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ ขอมกเ็ร่ิมเส่ือมอ านาจ บ้านเมืองท่ีเคยอยู่ในอ านาจต่างกแ็ยกตัว ตั้ง
เป็นอาณาจักรขึน้ใหม่หลายแห่ง เช่น อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนา อาณาจักรกรุงศรีอยธุยา และอาณาจักรลาว 
(ล้านช้าง) เป็นต้น ในต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ อาณาจักรขอม (เขมรโบราณ) กล่็มสลาย ถูกยึดครองโดยชนกลุ่มใหม่
ก่อตั้งเป็นอาณาจักรกัมพูชา (เขมรยคุใหม่) ขึน้ เมืองพิมายยงัขึน้ต่ออาณาจักรกัมพูชา แต่กถ็กูลดความส าคัญและซบเซา
ลงมากหลงัจากผ่านกาลเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองมานานหลายร้อยปี 
 ปี พ.ศ.๑๘๙๕ ในรัชสมัยสมเดจ็พระเจ้าอู่ทอง พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงส่งกองทัพเข้าโจมตี
อาณาจักรกัมพูชา จนสามารถยึดดินแดนแผ่นดินสูงในเขตอีสานใต้เอาไว้ได้ เมืองพิมายจึงขึน้ต่อราชอาณาจักรไทยนับ
แต่น้ันมา แม้จะซบเซาและถูกลดความส าคัญลงมาก แต่กมี็ฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของไทยคู่กับเมืองพนมรุ้ง ในรัช
สมัยสมเดจ็เจ้าสามพระยา (พ.ศ.๑๙๗๖ - ๑๙๙๑) ทรงยกทัพไปตีนครธมจนแตกพ่าย เขมรจึงย้ายนครหลวงไปตั้งใหม่
ทางทิศใต้ของทะเลสาบใหญ่จนถึงปัจจุบัน (พระราชพงศาวดารฉบับปลีกกรุงศรีอยธุยา กล่าวว่า ทรงโปรดให้เจ้าเมือง
ในแถบอีสาน ๒ เมือง คือ เมืองพิมาย และเมืองพนมรุ้งยกก าลงัไปช่วยรบด้วย)  
 การนับถือศาสนาของราษฎรชาวพิมายในยุคน้ันไม่เป็นท่ีแน่ชัด เร่ิมมีหลักฐานชัดเจน เม่ือประมาณ พ .ศ.
๒๐๐๐ ในรัชสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้อพยพประชาชนจากกรุงศรีอยธุยาจ านวนมากมาอยู่ ท่ีเมืองพิ
มาย และเมืองโคราช (เก่า) เพราะมีผู้คนเหลืออยู่ เพียงเบาบาง พร้อมกับมีการสร้างวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
(หีนยาน) เป็นคร้ังแรกท่ีเมืองพิมาย  เท่าท่ีทราบคือ  "วดัเดิม"  และมีอีกประมาณ ๔ วดั อยู่รอบนอกก าแพงปราสาทหิน 
พิมายท้ัง ๔ ทิศ 
 ส าหรับเมืองโคราช (เก่า) ขอมเรียก "โคราปุระ" ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเสมาในเขตอ าเภอสูงเนิน จนกระท่ังในรัช
สมัยสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึน้ใน พ .ศ.๒๒๐๔ - ๒๒๐๘ ย้ายผู้คนจากเมืองโคราช 
(เก่า) และเมืองเสมา เข้ามาอยู่  ตั้งช่ือว่า "เมืองนครราชสีมา" (โคราช+เสมา) สถาปนาเป็นหัวเมืองใหญ่ช้ันเอก ให้เป็น
เมืองหน้าด่านส าคัญป้องกันการรุกรานของเขมรและลาว เมืองพิมายจึงมีสถานะเป็นหัวเมืองรอง (๑ ใน ๕ เมือง) ขึน้ต่อ
เมืองนครราชสีมานับแต่น้ันมา 
 ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยธุยา ระหว่าง พ.ศ.๒๓๐๙ - ๒๓๑๑ กรมหม่ืนเทพพิพิธ (โอรสพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกษฐ์) ได้มาซ่องสุมก าลงัพลท่ีเมืองพิมาย  เรียกว่า "ชุมนุมเจ้าพิมาย" (หรือก๊กเจ้าพิมาย)  ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเมือง 
พิมายหลายด้าน ท่ีส าคัญคือมีการสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบันผุพังทะลาย ท่ีเรียกว่า "เมรุพรหมทัต" และย้ายวัด
ต่างๆ เข้าไปตั้งอยู่ภายในบริเวณปราสาทหินพิมายท้ัง ๔ มมุ โดยสร้างพระอุโบสถรวมทางด้านทิศตะวนัตกเรียกว่า 
 "โบสถ์เจ้าพิมาย" (กรมศิลปากรได้ร้ือถอนออกเน่ืองจากช ารุดทรุดโทรมมาก ในคราวบูรณะปราสาทหินพิมาย 
ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕)  ยกเว้นวัดเดิมท่ีไม่ถูกย้ายแต่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการและสะสมก าลังไพร่พล นอกจากน้ันยังน า
พระเศียรศิลาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ท่ีพบกองอยู่กับซากสลักหักพังภายในบริเวณปราสาทหินพิมาย น าไปสร้างตัว
องค์พระใหม่แล้วสร้างวิหารไม้ครอบไว้ท่ีวัดเดิม (เป็นวิหารรูปทรงศิลปะสมัยกรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ในตอนหลังผุ
พังมาก ท่านพระโพธิวรญาณ หรือหลวงพ่อเขียวจึงด าริให้ร้ือสร้างใหม่ในท่ีเดิมเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๔)    ส าหรับพระเศียร
พระพทุธวิมายะซ่ึงเป็นศิลา (หินทรายขาว) น้ัน  ปัจจุบันยงัคงความมืดมนอนธกาลโดยยงัสรุปไม่ได้ว่าสร้างในสมยัใด? 
และเหตุใดจึงเหลือเพียงพระเศียร? แต่มีนักโบราณคดีบางท่านให้ความเห็นว่า อย่างน้อยน่าจะมีอายตุั้งแต่สมัยสร้าง
ปราสาทหินพิมายขึน้ไป.. 
 จนกระท่ังทางการได้จัดเตรียมพืน้ท่ีรับเสดจ็สมเดจ็พระพันปีหลวงในช่วง พ.ศ.๒๔๕๓ จึงได้ย้ายวัดท่ีอยู่ใน
บริเวณปราสาทหินพิมายออกมาอยู่ข้างนอกดังได้กล่าวไว้ข้างต้น *** 
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 ๔.  สร้างพลบัพลารับเสด็จบริเวณท่าสงกรานตด์า้นฝ่ังสระขวญั และสร้างพลบัพลาท่ีประทบั
แรม ณ ริมฝ่ังล าจกัราช ต่อมาจึงเรียกสถานท่ีบริเวณนั้นวา่ "วงัเก่า" (อยู่บริเวณทิศตะวนัตกหอประชุม
โรงเรียนพิมายวทิยา เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้นทบับริเวณนั้นแลว้) 
 ๕.  สร้างเรือยาวข้ึน ๔ ล า ขุดจากไมต้ะเคียนทอง ขนาด ๒๐ ฝีพาย กวา้งประมาณ ๒ ศอกคร่ึง 
และยาวประมาณ ๑๐ วา ขนาดเท่ากนัทั้ง ๔ ล า เพื่อใชป้ระดบัพระเกียรติขบวนเสด็จทางชลมารค และใช้
เป็นเรือลาดตระเวณถวายความปลอดภยัริมฝ่ังน ้าขณะท่ีทรงประทบัอยูท่ี่เมืองพิมาย ซ่ึงเรือทั้ง ๔ ล าน้ีได้
กลายเป็นตน้ก าเนิดประเพณีแข่งเรือยาวอ าเภอพิมายในเวลาต่อมา ดงัจะกล่าวในช่วงต่อไป 
 นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาพื้นท่ีภายในบริเวณปราสาทหินพิมาย บริเวณไทรงาม ปรับภูมิทศัน์
ภายในตวัเมืองและริมฝ่ังน ้า รวมทั้งตกแต่งประดบัประดาธงทิวเพื่อรับเสด็จอยา่งสมพระเกียรติอีกดว้ย 
 ***  เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา เปิดใช้คร้ังแรกเม่ือ พ .ศ.๒๔๔๓ โคราชได้กลายเป็น
ศูนย์รวมของภาคอีสานในการขนส่งและติดต่อค้าขายกับกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีเจ้าสัวชาวจีนเปิดกิจการล่องเรือสินค้าใน
แม่น า้มูล โดยใช้เรือกลไฟลากเรือฉลอม(เรือโยง) คร้ังละ ๔ - ๖ ล า เร่ิมต้นท่ีท่าช้างล่องตามแม่น า้มูล ผ่าน พิมาย ชุม
พวง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ไปส้ินสุดปลายทางท่ีจังหวดัอุบลราชธานี บางขบวนอาจแยกเข้าล าน า้ชีท่ีศรีสะเกษขึน้
ไปในจังหวดัเขตอีสานเหนือ ขาล่อง(ตามน า้) ขนสินค้าท่ีส่งมาทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ ๑๕ วัน ส่วน
ขาขึน้(ทวนน า้) ขนของป่าและสินค้าพืน้เมืองจากจังหวัดต่างๆ น าขึน้รถไฟส่งไปขายกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ 
วนั (สมยัน้ันยงัไม่มีสะพานและเข่ือน) โดยล่องเรือได้เฉพาะฤดูน า้หลากเพียงปีละ ๓ - ๔ เดือน การขนส่งสินค้าทางเรือ
ได้ด าเนินการมานานกว่า ๒๐ ปี จนกระท่ังเปิดเส้นทางเดินรถไฟถึงอุบลราชธานีใน พ.ศ.๒๔๗๓ จึงเลิกกิจการเดินเรือ 
 ส าหรับการเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงในปลายเดือนมกราคม พ .ศ.๒๔๕๔ ทรงเสดจ็พระราชด าเนิน
โดยรถไฟจากกรุงเทพฯ มาถึงนครราชสีมา หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นองค์ประธานเปิดค่ายทหารท่ี
นครราชสีมาแล้ว จึงเสดจ็พระราชด าเนินมาอ าเภอพิมายโดยขบวนเกวียนตามเส้นทางถนนเพชรมาตคุลา เหตท่ีุไม่เสดจ็
โดยเรือกลไฟอาจเป็นเพราะในช่วงน้ันเป็นฤดูน า้ลดไม่สามารถล่องเรือได้ ในขณะน้ันยังไม่มีสะพานข้ามล าน า้มูลท่ีท่า
สงกรานต์ ส่วนใหญ่จะใช้เรือข้าม แต่ในช่วงฤดูแล้งน า้จะตืน้มีหาดทรายโผล่ขึน้มา กส็ามารถขับเกวียนหรือเดินข้ามได้ 
หากจะเดินทางไปโคราชกใ็ช้เกวียนหรือม้าออกทางช่องประตูชัย(เกวียนลอดได้พอดี) ตามเส้นทางสายเก่าทางบ้าน
เพชรหนองขาม ไปข้ามสะพานจักรัตน์(สะพานไม้)ท่ีท่าช้าง และในปี พ.ศ.๒๔๖๘ เปิดเส้นทางเดินรถไฟถึงจังหวัด
บุรีรัมย์  จึงเดินทางไปขึน้รถไฟท่ีสถานีหินดาด ต่อมาปี พ .ศ.๒๔๗๒ นายชิต  สามัคคี กับหุ้นส่วนอีกคนหน่ึง ได้น า
รถยนต์มาใช้ท่ีอ าเภอพิมายเป็นคร้ังแรก เป็นรถยนต์รุ่นโบราณ มีล้อไม้และใช้น า้มนัเตา ว่ิงรับส่งผู้โดยสารจากพิมายไป
สถานีรถไฟหินดาด และบางคร้ังกไ็ปถึงสถานีท่าช้าง หลังจากน้ันกมี็ผู้น ารถยนต์มาใช้เพ่ิมขึน้และพัฒนารูปแบบเป็น
ล าดับ (นายชิต  สามคัคีได้น ารถจักรยานมาใช้เป็นคันแรกเช่นกันใน พ.ศ.๒๔๗๒) 

จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๘ ท่าพระครูศีลวิสุทธิพรต (หลวงพ่อทุย) อดีตเจ้าคณะอ าเภอพิมายและเจ้า
อาวาสวัดเดิม ได้เป็นผู้น าสร้างสะพานข้ามล าน า้มูลท่ีท่าสงกรานต์เป็นคร้ังแรก เป็นสะพานไม้ส าหรับคนเดิน กว้าง
ประมาณ ๒.๕๐ เมตร (อยู่ชิดด้านการประปาพิมาย) และสามารถน าเกวียนข้ามได้โดยใช้คนลาก ต่อมา ปี พ.ศ.๒๔๘๗ 
กรมทางหลวงแผ่นดิน กระทรวงโยธาธิการ ได้พัฒนาเส้นทางสายโคราช - พิมาย (ถนนเพชรมาตุคลา) โดยขยายถนน
เสริมด้วยหินและลูกรัง พร้อมก่อสร้างสะพานท่าสงกรานต์ขึน้ เป็นสะพานโครงเหล็ก ฐานป้ันจ่ันไม้และพืน้ไม้ มี
ทางเดินเท้าท้ัง ๒ ข้าง (รถว่ิงสวนกันไม่ได้) ปี พ.ศ.๒๕๐๗ มีการก่อสร้างถนนลาดยางเข้ามาถึงตัวเมืองพิมายเป็นคร้ัง
แรก และปี พ.ศ.๒๕๑๑  ได้ร้ือสะพานท่าสงกรานต์สร้างใหม่  เป็นสะพาน ค.ส.ล.ดังท่ีเห็นในปัจจุบัน  ส่วนสะพานข้าม
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ล าน า้จักราช พระอาจารย์หม้อ เจ้าอาวาสวัดสระเพลงเป็นผู้น าด าเนินการประมาณ พ .ศ.๒๔๘๕ เป็นสะพานคนเดิน
เช่นกัน ต่อมาได้สร้างใหม่เป็นสะพานไม้รถสามารถข้ามได้ และร้ือสร้างเป็นสะพาน ค.ส.ล.เม่ือปีพ.ศ.๒๕๑๓ 

  ปีพ.ศ.๒๕๑๕ ทางการได้ย้ายท่ีว่าการอ าเภอพิมายท่ีอยู่บริเวณส านักงานอุทยานประวติัศาสตร์พิมายไปอยู่ ฝ่ัง
ตะวนัตกล าจักราชอันเป็นสถานท่ีปัจจุบัน และมีการสร้างถนนเล่ียงเมือง เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๗ *** 
 หลงัจากผา่นพน้การรับเสด็จสมเด็จพระพนัปีหลวง ทางการไดม้อบเรือให้วดัในตวัเมืองพิมาย 
๔ วดั ๆ ละ ๑ ล า ใหเ้ป็นผูดู้แลรักษาและใชป้ระโยชน์ คร้ันถึงหนา้ทอดกฐินหลงัจากออกพรรษา ราษฎร
ท่ีมีฐานะดีจะขอยมืเรือดงักล่าวเพื่อใชแ้ห่องคก์ฐินน าไปทอดยงัวดัต่าง ๆ เม่ือเสร็จส้ินจากการทอดกฐินก็
เกิดการแข่งขนัพายเรือกลบั จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ต่อมาก็จดัการแข่งขนั ณ ล าน ้ าใกลว้ดัท่ีไป
ทอดกฐิน จากนั้นบรรดาวดัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังน ้ าต่างก็สร้างเรือเพื่อใชแ้ห่องคก์ฐินและพายแข่งเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเรือส่วนใหญ่จะขุดจากไมต้ะเคียนทองและมีขนาดใหญ่ข้ึน อีกทั้งมีการสร้างเรือท่ีมีความกวา้งและ
แบนซ่ึงสามารถรับน ้าหนกับรรทุกไดม้าก เพื่อใชส้ าหรับแห่องคก์ฐินโดยเฉพาะอีกดว้ย (มี ๒ ล าอยูท่ี่วดั
เดิม แต่ปัจจุบนัผพุงัและถูกไฟไหมเ้สียหายหมด) 
 อย่างไรก็ตามในระยะแรกยงัไม่มีการจัดแข่งเรืออย่างเป็นทางการ เป็นการแข่งเพื่อความ
สนุกสนาน และโยกยา้ยสถานท่ีแข่งเกือบทุกปี ณ ล าน ้ าใกล้วดัท่ีไปทอดกฐิน ต่อมาประมาณ พ.ศ.
๒๔๗๔ ในการทอดกฐินของอ าเภอ น าโดยท่านพระครูศีลวิสุทธิพรต (หลวงพ่อทุย) อดีตเจา้อาวาสวดั
เดิมและเจา้คณะอ าเภอพิมาย กบัหลวงระงบัประจนัตคาม ซ่ึงเป็นนายอ าเภอพิมายขณะนั้น ไดแ้ห่กฐิน
ทางเรือไปทอดท่ีวดับา้นวงัหิน ต าบลในเมือง พร้อมกบัจดัแข่งเรือยาวอยา่งเป็นทางการข้ึนคร้ังแรก ณ 
ล าวงัหิน โดยมีรางวลัเป็นขนัน ้ าพานรองและส่ิงของอ่ืนตามสมควร จากนั้นก็มีการจดัแข่งเรือยาวเป็น
ประเพณี ณ ล าวงัหินสืบเน่ืองมาทุกปี ยกเวน้ในช่วงท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ และบางปีท่ีเกิดภยัแลง้มี
น ้ านอ้ยจึงจดัแข่งไม่ได ้นอกจากนั้นยงัสร้างศาลาถาวรใช้เป็นกองอ านวยการริมฝ่ังน ้ า และน าองคก์ฐิน
ไปตั้งไวใ้นวนัแข่งเรือ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินทองและส่ิงของ โดยแข่งเรือเพียงวนัเดียว 
วนัรุ่งข้ึนจะน ากฐินไปทอด ณ วดัท่ีจองไวห้มุนเวยีนกนัไปทุกปี 
 จนถึง ปี พ.ศ.๒๕๐๖ นายพิบูลย์ รัตนจนัทร์ นายอ าเภอพิมาย (ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๐๑ – 
๒๕๐๘ ) ซ่ึงเป็นคนอ าเภอพิมายโดยก าเนิด พร้อมหวัหนา้ส่วนราชการหลายท่านซ่ึงเป็นคนพิมายเช่นกนั 
เช่น นายพนูเกียรติ วชัรประทีป ศึกษาธิการอ าเภอ และนายเพช็ร รัตนจนัทร์ ปลดัอ าเภอ  เป็นตน้ พากนั
ด าริวา่ สนามแข่งเรือล าวงัหินค่อนขา้งคบัแคบและอยูไ่กลตวัเมือง ควรจะหาสนามใหม่ท่ีกวา้งขวาง ใกล้
ตวัเมือง เพื่อเป็นการดึงดูดชาวเรือและผูช้ม จึงได้ยา้ยสนามแข่งเรือมาท่ีล าจกัราช บริเวณด้านทิศ
ตะวนัตกโรงเรียนพิมายวิทยา (ทิศใตส้ะพานท่าตลาด) แต่จดัแข่งไดเ้พียง ๒ ปี เน่ืองจากสภาพสนามไม่
อ านวย เพราะล าน ้าต้ืนเขินมีผกัตบชวาและสาหร่ายใตน้ ้าหนาแน่น เรือบางล าพายอยูดี่ ๆ ก็หยุดไปเฉย ๆ 
เพราะติดสาหร่ายใตน้ ้ า ดงันั้นในปี พ.ศ.๒๕๐๘ จึงยา้ยไปแข่งในล าน ้ ามูล หน้าเข่ือนพิมาย โครงการ
ชลประทานทุ่งสัมฤทธ์ิ ซ่ึงก็เกิดปัญหาอีกเช่นกนั เน่ืองจากน ้ าบริเวณหน้าเข่ือนเช่ียวมากและตอ้งแข่ง
ตามน ้ าลอดช่องประตูเข่ือนไปทางทิศตะวนัออกท าให้เส่ียงอนัตราย ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เรือเภตรารัตน์ของ
วดัเดิมเกิดอุบัติเหตุชนกับช่องเสาประตูเข่ือนท าให้เรือเสียหาย โชคดีท่ีมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย 



 7 

นอกจากนั้นในปีไหนท่ีน ้ าน้อยก็ไม่สามารถเปิดประตูเข่ือนให้แข่งเรือได ้คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งจึง
คิดหาสถานท่ีใหม่ท่ีเหมาะสม ได้พบว่าท่ีล าจกัราชทิศเหนือของสะพานเหมาะสมท่ีสุด จึงขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนปรับปรุงพฒันาพื้นท่ีจนสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีแข่งเรือได ้
เร่ิมใชเ้ป็นสนามแข่งเรือในปี พ.ศ.๒๕๑๐ (นายสงวน รักษสุ์จริต เป็นนายอ าเภอพิมายขณะนั้น) จากนั้น
ก็ใชส้นามล าจกัรราชเป็นสนามแข่งเรืออ าเภอพิมายจนถึงปัจจุบนั 
 การแข่งเรือยาว ณ ล าวงัหิน ใช้ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็นการแข่งขนัรุ่นเดียวพบกนั
หมด เพื่อให้เสร็จภายในวนัเดียว บางปีจะจดัแข่งเรือชาวบา้น ขนาด ๓-๕ ฝีพาย และแข่งเรืออีโปงอีก
ดว้ย ซ่ึงสร้างความสนุกสนานคร้ืนเครงให้กบัผูแ้ข่งขนัและผูช้มเป็นอยา่งมาก หลงัจากยา้ยมาแข่งขนั ณ 
สนามปัจจุบนัก็ขยายระยะทางแข่งเป็นประมาณ ๕๕๐ เมตร ต่อมามีเรือจากคุม้วดัต่าง ๆ ทั้งในเขต
อ าเภอพิมายและอ าเภอใกลเ้คียงเขา้ร่วมแข่งจ านวนมาก จึงไดแ้บ่งรุ่นเรือออกเป็น ๓ รุ่น คือ รุ่นใหญ่เกิน 
๓๐ ฝีพาย รุ่นกลาง ๒๑ -๓๐ ฝีพาย และรุ่นเล็กไม่เกิน ๒๐ ฝีพาย พร้อมขยายระยะเวลาแข่งออกเป็น ๒ 
วนั เน่ืองจากแข่งวนัเดียวไม่เสร็จ นอกจากนั้นยงัมีการประกวดตกแต่งเรือประเภทสวยงามและเรือ
ประเภทแฟนซี รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์อีกดว้ย เปิดโอกาสให้บรรดาโรงเรียนและประชาชนใน
คุม้บา้นต่าง ๆ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาวมากข้ึน 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๓ นายจวน สอพิมาย ก านนัต าบลในเมืองขณะนั้น ไดคิ้ดริเร่ิมทดลองต่อเรือยาว
เป็นเรือเหล็ก โดยใช้โครงสร้างเหล็ก บุพื้นดว้ยแผ่นเหล็กบาง เม่ือทดลองแลว้เห็นว่าไดผ้ลดีจึงสร้าง
จ าหน่ายแก่คุม้วดัต่าง ๆ ในราคาตน้ทุนเพื่อใชร่้วมแข่งขนั แต่เน่ืองจากเรือเหล็กมีความบางและเบากว่า
เรือไมขุ้ดท าให้คล่องตวัและรวดเร็วกวา่ จึงตอ้งแยกประเภทแข่งออกเป็นประเภทเรือเหล็กและเรือไม ้
ใหล้ าท่ีชนะเลิศแต่ละประเภททุกรุ่นมาแข่งกนัอีกคร้ัง เพื่อหาต าแหน่งเจา้วารีอนัเป็นต าแหน่งสูงสุดของ
สนาม โดยต่อระยะทางกนับา้งตามความเหมาะสม ต่อมามีผูส้ร้างเรือเหล็ก และอลูมีเนียมเพิ่มข้ึน และ
ขยายความนิยมไปยงัจงัหวดับุรีรัมย,์สุรินทร์ และบางจงัหวดัในภาคอีสาน  การใชเ้รือเหล็กเขา้ร่วมแข่งท่ี
อ าเภอพิมายมีมาต่อเน่ืองจนกระทัง่ยกเลิกและปลดระวางเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๒ 
 ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๒๖  ไดมี้การตกแต่งและจดัขบวนเรือจ าลองตามรูปแบบ  “ ขบวน 
พยุหยาตราทางชลมารค” ขนาดยอ่ มีเรือพระท่ีนัง่ ๓ ล า เรือรูปสัตว ์๖ ล า เรือกลองนอก เรือกลองใน 
เรือต ารวจ เรือดั้ง และเรือแซง พร้อมเรืออ่ืน ๆ ท่ีส่งเขา้ร่วมแข่งขนัรวมทั้งส้ินประมาณ ๕๐ ล า จดัขบวน
พาเหรดอย่างสวยงามประกอบการเห่เรือตามพระราชประเพณี นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
นอกจากนั้นยงัจดัแข่งเรือยาวชิงชิงชนะเลิศภาคอีสานดว้ย ซ่ึงมีเรือจากจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคอีสานส่งเขา้
ร่วมแข่งหลายล า ส าหรับการตกแต่งขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคจ าลองต่อมาไดย้กเลิกเพราะมี
ค่าใชจ่้ายสูง ยงัคงไวเ้ฉพาะการตกแต่งเรือพระท่ีนัง่ ๓ ล า และประเพณีการเห่เรือซ่ึงด าเนินการสืบเน่ือง
มาจนถึงทุกวนัน้ี  
 ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้มีการประชุมจัดตั้ งคณะกรรมการจัดงานประเพณีอ าเภอพิมายข้ึนเพื่อ
รับผดิชอบด าเนินการจดังานประเพณี ๓ อยา่ง ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา และ
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ประเพณีแข่งเรือยาว ส่วนประเพณีลอยกระทงใหค้ณะกรรมการวดัสระเพลงรับผิดชอบด าเนินการ (นาย
หมัน่ แกว้เพช็ร เป็นประธานจดังานประเพณีชุดแรกเป็นเวลา ๓ ปี) 
 วนัท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เป็นองคป์ระธานเปิด "อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย"  นบัเป็นปีแห่งการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและ
การท่องเท่ียวคร้ังยิง่ใหญ่ของอ าเภอพิมาย เม่ือจงัหวดันครราชสีมา กรมศิลปากรและอ าเภอพิมาย ไดรั้บ
การส่งเสริมและสนบัสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้จดังานเทศกาลเท่ียวพิมายเป็นปีแรก
อยา่งยิง่ใหญ่ และถูกบรรจุอยูใ่นโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวระดบัชาติ บุคคลส าคญัท่ีมีส่วนผลกัดนั
ไดแ้ก่ ฯ พณ ฯ กร ทพัพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผูมี้ส่วนร่วม คือ นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ์ กบั
นายล าพอง พิลาสมบติั (ทั้ง ๓ ท่าน เป็น ส.ส.นครราชสีมา เขต ๔ พรรคชาติไทยในขณะนั้น) โดยมี
โครงการจดังานเทศกาลเท่ียวพิมายในช่วงสัปดาห์ท่ี ๒ ของเดือนพฤศจิกายน รวมเป็นเวลา ๕ วนั ทุกปี 
มีการจดักิจกรรมหลายประเภท เช่น การจดันิทรรศการเมืองพิมาย การสาธิตและจ าหน่ายสินคา้ทอ้งถ่ิน 
การละเล่นพื้นบา้น กิจกรรมสวนสนุก การประกวดแมวสีสวาด ขบวนแห่โคมประทีปและจดังานแสง
เสียงประกอบการแสดง "วิมายนาฎการ ชุด นิรมิตกรรมเหนือล าน ้ ามูล" ภายในบริเวณอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย รวมทั้งผนวกการแข่งเรือยาวประเพณีอ าเภอพิมายเขา้ไปดว้ยในช่วง ๒ วนัสุดทา้ย 
และมีการพฒันาเร่ือยมาเป็นล าดบั ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จ านวนมาก 
 ส าหรับการแข่งเรือยาวประเพณี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (ก.ก.ท.) ไดส้นับสนุนงบประมาณและเขา้มาช่วยด าเนินการจดัการแข่งเรือชิงชนะเลิศ
ระดบัประเทศเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ.๒๕๓๒ มีเรือยาวชั้นน าของประเทศจากหลายจงัหวดัเขา้ร่วมแข่งขนั
อยา่งคบัคัง่ โดยแยกการแข่งขนัออกเป็นประเภท ก.และประเภท ข. เพื่อเปิดโอกาสให้เรือทอ้งถ่ินไดเ้ขา้
ร่วมแข่งตามความเหมาะสม มีการจดัแบ่งรุ่นเรือตามขนาดจ านวนฝีพายใหม่ (ยกเลิกเรือเหล็ก) และขยาย
ระยะทางแข่ง เป็น ๖๕๐ เมตร เพื่อใหเ้ขา้มาตรฐานทัว่ไป 
 ปี พ .ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗ กรมชลประทานได้จัดตั้ งงบประมาณขุดลอกล าจักราช ท าให้
สนามแข่งเรือยาวมีความกวา้งและลึกไดม้าตรฐานมากข้ึน 
 ***  สมัยก่อนสองฝ่ังสนามแข่งเรือล าจักราชยังมีสภาพเป็นเพียงเส้นทางล าลอง และน า้ท่วมเว้าเข้ามาริมฝ่ัง
หลายจุด ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ คณะกรรมการสุขภิบาลในเมือง มีนายอ าเภอเฉลิมพล ประทีปวณิช เป็นประธาน และ
อาจารย์เฉลิม เสตะพยคัฆ์ เป็นรองประธาน ได้พัฒนาเส้นทางสองฝ่ังสนามแข่งเรือให้เป็นรูปถนนดินตัดตรงท่ีสมบูรณ์
ขึน้ เม่ือมีการขุดลอกล าจักราชก็น าดินมาถมปรับให้สูงขึน้อีก ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๗ นายอ าเภอปราโมทย์ สุวรรณศรี 
และคณะกรรมการสุขาภิบาลในเมือง (ผู้ เรียบเรียงเป็นประธานกรรมการสุขา ฯ ขณะน้ัน) ร่วมกับสภาต าบลในเมือง 
(ก านันบรรเจิด สอพิมาย เป็นประธาน) จัดหางบประมาณพัฒนาจังหวัดมาปรับปรุงและเสริมดินลูกรัง ถนนท้ังสองฝ่ัง
ให้รถสามารถว่ิงได้ทุกฤดูกาล พร้อมกับตั้งช่ือถนน ว่า  "ถนนชายชล"  (ฝ่ังตะวันออกในเขตเทศบาล) และ "ถนนยล
นาวา" (ฝ่ังตะวนัตกในเขต อ.บ.ต.ในเมือง) หลงัจากน้ันผู้ เรียบเรียงได้ท าโครงการของบประมาณจากกรมการปกครอง
มาก่อสร้างเทพืน้ ค.ส.ล.พร้อมทางเท้าถนนชายชลใน พ.ศ.๒๕๓๙ ส่วนด้านฝ่ังตะวันตก อ.บ.ต.ในเมืองก็ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณมาด าเนินการในเวลาต่อมา จึงขอให้ อ.บ.ต.ในเมืองได้โปรดใช้ช่ือถนนฝ่ังตะวนัตกว่า“ยลนาวา” 
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ตามท่ีได้ตั้งในคร้ังน้ันด้วย เพราะถือว่าเป็นช่ือท่ีคล้องจองไพเราะ และมีความหมายท่ีเหมาะสมด้วยประการท้ังปวง  
*** 

 ปี พ.ศ.๒๕๓๘ อ าเภอพิมายไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยจดัแข่งเรือยาวนานาชาติทั้ง
ประเภทชายและหญิง มีทีมเรือจากประเทศต่าง ทั้งชาติฝร่ังและเอเชียส่งเขา้ร่วมแข่งขนัหลายประเทศ 
ซ่ึงประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี อ าเภอพิมายไดส่้งทีมเรือ “ธิดาพรหมทตั” จากหมู่ ๑๗ ต าบลในเมือง ลง
แข่งประเภททีมหญิง ปรากฎว่าเขา้รอบสุดทา้ย และไดร้องชนะเลิศอนัดบั ๒ (ผูเ้รียบเรียงเป็นผูจ้ดัการ
ทีม ผูใ้หญ่บุญช่วย คู่พิมาย เป็นผูน้ าเรือ และอาจารยป์ระภาส จนัทรทีประ เป็นผูฝึ้กสอน) 
 ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารกองอ านวยการแข่งเรือแบบ
ถาวร เป็นอาคารชายน ้ าซ่ึงออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกบัความเป็นเมืองพิมายโดยเฉพาะ 
พร้อมมีชานเทียบเรือดา้นหนา้อีกดว้ย  

ปี พ .ศ .๒๕๔๑ ส .จ .จวน สอพิมาย ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก่อสร้างโรงเรือนดา้นฝ่ังตะวนัตกใกลก้บักองอ านวยการแข่งเรือ เพื่อใชเ้ป็นอู่เก็บเรือกลาง
และเป็นท่ีนัง่ชมแข่งเรือไดด้ว้ย 
 ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการก่อสร้างก าแพงป้องกนัฝ่ัง
พงัทั้งสองฝ่ังความยาวรวมประมาณ ๗๐๐ เมตร โดยออกแบบเป็นขั้นบนัไดให้เป็นอฒัจนัทร์นัง่ชมเรือ
ได ้นอกจากน้ีเทศบาลต าบลพิมายและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมืองไดจ้ดัสรรงบประมาณพฒันา
พื้นท่ีสองฝ่ัง เช่นจดัไฟฟ้าแสงสวา่ง ปลูกตน้ไม ้และด าเนินการอ่ืน ๆ จนมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สามารถ
เป็นสถานท่ีออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับประชาชนอีกส่วนหน่ึง 
 ปัจจุบันสนามแข่งเรือยาวอ าเภอพิมาย ล าจักราช จึงได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายว่า เป็น
สนามแข่งเรือยาวท่ีสวยงามและไดม้าตรฐานท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 
 ความส าคญัอีกอย่างหน่ึงของประเพณีแข่งเรือยาวอ าเภอพิมาย ไดแ้ก่ การมีถว้ยพระราชทาน
ครบทุกรุ่นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างลน้เกลา้ ฯ หาท่ีสุดมิได ้ซ่ึง
ชาวพิมายต่างภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ 

๑.    ประเภทเรือยาวใหญ่ ไม่เกิน ๕๕ ฝีพาย ชิงถว้ยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่
หวัภูมิพลอดุลยเดช ฯ มหาราช 

๒.    ประเภทเรือยาวกลาง ไม่เกิน ๔๐ ฝีพาย ชิงถว้ยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ  
พระบรมราชินีนาถ 

๓.    ประเภทเรือยาวเล็ก ไม่เกิน ๓๐ ฝีพาย ชิงถว้ยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔.    ประเภทเรือยาวจ๋ิว ไม่เกิน ๒๐ ฝีพาย ชิงถว้ยพระราชทานของสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า 
จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ ฯ 

ปี พ.ศ.๒๕๔๘  คณะกรรมการจดังานไดพ้ิจารณาจดัแข่งรุ่นพิเศษอีก ๑ รุ่น คือ ประเภทผูน้ าชุม 
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ชนไม่เกิน ๒๐ ฝีพาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความสามคัคีสมานฉันท์ในกลุ่มผูน้ าชุมชนและผูน้ า
หมู่บา้น 
 แมใ้นช่วงระยะหลงัตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นตน้มา  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดล้ดถอย 
การสนบัสนุนงบประมาณลงไป แต่ก็ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากท่ีอ่ืนทดแทน เช่น องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เทศบาลต าบลพิมาย และองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ ง ๑๒ แห่ง 
รวมทั้งภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนต่าง ๆ ท าให้เทศกาลเท่ียวพิมายไดพ้ฒันารุดหนา้อยา่งไม่หยุดย ั้ง 
สามารถเป็นกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและการท่องเท่ียวกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นหนา้เป็นตาของ
จงัหวดันครราชสีมา และอวดสายตาชาวโลกไดอ้ยา่งสมความภาคภูมิ 

ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีท่ีผา่นมา เรือยาวของอ าเภอพิมายไดมี้การพฒันาศกัยภาพของตวัเรือและ 
ฝีพายมากข้ึน จนสามารถส่งไปแข่งขนัในทุกสนามทัว่ประเทศได้อย่างสมศกัด์ิศรี โดยเฉพาะเรือ
ประเภทรุ่นกลางและรุ่นเล็กเคยชนะเลิศในสนามใหญ่ท่ีภาคกลางกลายคร้ัง แต่เท่าท่ีผ่านมาประสบ
ปัญหาพอสมควร เพราะตอ้งมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง หากหลายฝ่ายมองเห็นความส าคญัให้การสนบัสนุน
อยา่งต่อเน่ือง ก็น่าจะพฒันาศกัยภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

ส าหรับเรือประวติัศาสตร์รุ่นแรก ๔ ล า ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.๒๔๕๓ นั้น เท่าท่ีทราบทางราช 
การไดม้อบใหว้ดั ๔ วดั ในเขตตวัเมืองพิมายเป็นผูดู้แลรักษาและใชป้ระโยชน์ คือ 

๑. วดับูรพาพิมล ไดแ้ก่เรือ  "นางเหลืองศรีวลิยั" หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่  "อีเหลืองเฒ่า"  ปัจจุบนั 
ไดรั้บการบูรณะและดูแลรักษาอยูใ่นสภาพดี (ผูใ้หญ่พุธ พาพิมาย เป็นแกนน า) สามารถลงแข่งไดทุ้กปี
ในประเภทเรือยาวจ๋ิวไม่เกิน ๒๐ ฝีพาย 

๒. วดัสระเพลง ไดแ้ก่ เรือ “สาหร่ายทอง” ซ่ึงถูกไฟไหมเ้สียหายทั้งล านานแลว้ 
 ๓. วดัเก่าประตูชยั สันนิษฐานวา่ ไดแ้ก่ เรือ “นางส าลี” (ยงัไม่มีการตรวจสอบแน่ชดั) 
 ๔. วดัยาง ๑ ล า หลงัจากทางการไดยุ้บวดัยาง เม่ือ พ.ศ.๒๔๗๘ สันนิษฐานวา่ วดัใหม่ประตูชยั
เป็นผูรั้บต่อ (ยงัไม่มีการตรวจสอบเช่นกนั) 
 คณะกรรมการจดังานประเพณีควรลงไปสืบคน้ตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซมบูรณะและอนุรักษไ์ว้
เป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลงัสืบไป 
 ประธานชมรมเรือยาวปัจจุบนัได้แก่ นายจวน สอพิมาย อดีตก านันต าบลในเมืองและอดีต
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เป็นบุคคลหน่ึงท่ีคร ่ าหวอดและทุ่มเทเพื่อวงการเรือ
ยาวของอ าเภอพิมายมานานกวา่ ๔๐ ปี 

นายทองสุข   ปริธรรมมา นายอ าเภอพิมายล าดบัท่ี ๔๖  (พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๔๙)   ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 “ เพราะคนพมิายมีวถิีชีวติผูกพันอยู่กับน ้า ใช้เรือเป็นโดยธรรมชาติ อ าเภอพิมายจึงนับได้ว่าเป็นอ าเภอ
เดียวในจังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถจัดแข่งเรือพายได้ ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ และพัฒนาให้ยั่งยืน
สืบไป จนช่ัวลูกช่ัวหลาน” 

********************** 
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แหล่งข้อมูล 
 

  เอกสารทีใ่ช้ศึกษาค้นคว้า 
- กระทรวงมหาดไทย  100 ปีมหาดไทย 1 เมษายน ๒๕๓๕,๒๕๓๕. 
- หอการคา้จงัหวดันครราชสีมา ยอ้นรอย ๑๐๐ ปีโคราชวาณิช,๒๕๔๓. 
- พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย เอกสารประกอบการอบรมเจา้หนา้ท่ีน าชม 

พิพิธภณัฑ,์๒๕๔๕. 
- ธิดา สาระยา   เมืองพิมาย(ชุดเมืองประวติัศาสตร์),๒๕๓๖. 
- ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม  แอ่งอารยธรรมอีสาน,๒๕๓๘. 
- วดัเดิม    พระพุทธวมิายะ,๒๕๓๔.(พิมพแ์จกหาทุนสร้าง 

วหิารพระพุทธวมิายะหลงัใหม่) 
- อ าเภอพิมาย   เอกสารการประชุมและสูจิบตัรการแข่งเรือในอดีต 

หลายสมยั 
 

  บันทกึบุคคล 
- นายพิบูลย ์รัตนจนัทร์  อดีตนายอ าเภอพิมาย พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๘ 
- นายยทุธ ภิญโญ  อดีตปลดัอ าเภอพิมาย พ.ศ.๒๔๘๕–๒๔๙๒  
                                          และ พ.ศ.๒๔๙๖–๒๔๙๘ 
- นายค ารบ พูท่อง  อดีตครูและ ส.จ.เขตอ าเภอพิมาย พ.ศ.๒๕๐๒ 

– ๒๕๑๐ 
 
  ข้อมูลจากบุคคล 
- นายเฉลิม  เสตะพยคัห์ เลขานุการสภาวฒันธรรมอ าเภอพิมาย ขา้ราชการครู

บ านาญ 
- นายหมัน่  แกว้เพช็ร ราษฎรอาวโุส   อดีตประธานจดังานประเพณี

อ าเภอพิมาย 
- นายจวน  สอพิมาย ประธานชมรมเรือยาวอ าเภอพิมาย อดีตก านนัต าบล

ในเมือง อดีต ส.จ.เขตอ าเภอพิมาย 
- นายสุเวทย ์ วชัรพาณิชย ์ ราษฎรอาวโุส ขา้ราชการครูบ านาญ 
- นายแดง  สมบติัสวสัด์ิ  ราษฎรอาวโุส (เกิด พ.ศ.๒๔๕๑–ปัจจุบนั) 

 
****************** 
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ขอขอบพระคุณ 
 

ท่านผู้มีอุปการะคุณให้ความสนับสนุน  ดงัต่อไปนี ้

 

 
 
 


