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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องพลวัตของกีฬาชนโคในบริบทการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาสนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับโคชนและเพ่ือศึกษาพลวัตของกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่าความเชื่อเกี่ยวกับโคชนมี 3 ประการ ได้แก่ 1. ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของโคชน 2. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ก่อน
น่าโคชนลงสนามแข่งขัน และ 3. ความเชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามและลางร้ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับโคชน นอกจากน้ียังพบว่าเดิมทีกีฬา  
ชนโคเป็นกีฬาท้องถิ่นใต้ซึ่งมีบทบาทในการจัดระเบียบทางสังคมผ่านกฎกติกาในการแข่งขันและเป็นกิจกรรมการสังสรรค์
ประเภทหน่ึงของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันสนามกีฬาชนโคที่บ้านบางกล่่ากลายเป็น “พ้ืนที่เชิงพาณิชย์” ที่ดึงดูดนักเสี่ยงโชคทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่งผลให้ชุมชนสร้างพ้ืนที่การค้าและการบริการส่าหรับ
นักท่องเที่ยว เช่น ตลาด ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาชนโค ดังน้ันสนามกีฬาชนโคที่บ้านบางกล่่า จังหวัด
สงขลาจึงมีการผสมผสานระหว่าง “พ้ืนที่ทางความเชื่อ” กับ “พ้ืนที่เชิงพาณิชย์” ได้อย่างน่าสนใจ 
ค่าส่าคัญ: กีฬาชนโค, คติชน, การท่องเที่ยว 

 
Abstract 

This article was aimed to study the beliefs about the bullfighting and study the dynamics of 
Bullfighting Sport at Bullfighting Arena of Bang Klam, Songkla.  The result of study found that the beliefs 
about the bullfighting can be categorized into 3 types 1.  the good character of bullfighting 2.  the 
supernatural belief before bring the bullfighting to the arena, and 3. the belief about taboo. Moreover, the 
analysis shows that the bullfighting is the important function of social conventions of local people and the 
bullfighting arena is the space of interaction.  However, at the present the bullfighting arena of Bang Klam, 
Songkla became “the commercial space” where is attracting the both Thai and foreigner gambler especially 
Malaysian and Singaporeans. The Bullfighting Arena of Bang Klam help local people to make the commercial 
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and service for the tourist such as the market, restaurants, hotel, and bullfighting shop, so Bullfighting Arena 
of Bang Klam, Songkla shows the hybridization between the “ the belief space”  and “ the commercial 
space” 
Keyword: Bullfighting Sport, Folklore, Tourism 
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1. บทน่า 
โคชน หรือ “วัวชน” เป็นกีฬาพ้ืนบ้านที่ไ ด้รับความนิยมมากในภาคใต้ เดิมทีกีฬาประเภทน้ีจัดขึ้นเพ่ือความ

สนุกสนาน แต่ต่อมากีฬาโคชนจัดเป็นการพนันประเภทหน่ึง ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานทางราชการจึงเข้ามาควบคุมและ
ก่าหนดให้มีการขออนุญาตต้ังสนามชนโคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (วิเชียร  ณ นคร, 2542) 

สมหมาย  คล้ายบ้านใหม่ (2543: 8) กล่าวว่าเกษตรกรชาวใต้จะทะนุถนอมและผูกพันกับโคชนมาก และมีวิธีการ
เลี้ยงโคชนแบบด้ังเดิม คือ ใช้เชือกร้อยจมูกและผูกล่ามตามทุ่งนาในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนจะขังวัวไว้ในคอกที่มักอยู่
บริเวณใต้ถุนบ้านหรือติดกับบ้าน มีการสุมไฟเพ่ือไล่ยุง มีการใช้ยาพ้ืนบ้านหรือสมุนไพรบ่ารุงรักษาโรคแก่โคชน เจ้าของจะต้ัง
ชื่อให้โคชนทุกตัว โดยต้ังตามสีหรือต่าหนิที่ตัวโคชน และมักแยกความแตกต่างของโคชนแต่ละตัวจากสี เขา หาง ขวัญ ฯลฯ  
ซึ่งลักษณะดังกล่าวบ่งบอกถึงลักษณะที่ดีและไม่ดีของโคชนตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา 

สงขลาเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการจัดต้ังสนามกีฬาชนโคเป็นจ่านวนมาก เช่น สนามกีฬาชนโคนานาชาติที่อ่าเภอรัตภูมิ 
สนามกีฬาชนโคเนินขุนทองที่อ่าเภอหาดใหญ่ สนามกีฬาชนโคบ้านน่้ากระจายในอ่าเภอเมือง สนามกีฬาชนโคที่อ่าเภอระโนด 
เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงท่าให้กีฬาชนโคเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวสงขลาและคนในจังหวัดใกล้เคียง นอกจากน้ีกีฬาชนโค
ยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ สังเกตจากการที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมักนิยมเดินทางมาชม
การแข่งขันโคชนในสนามชนโคต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาเป็นจ่านวนมาก นอกจากน้ีสนามชนโคในจังหวัดสงขลาบางแห่งยังมี
การถ่ายทอดสดการแข่งขันชนโคไปยังประเทศดังกล่าวอีกด้วย 

 

 
รูปที่ 1 สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา 

 
สนามชนโคบ้านบางกล่่าเป็นสนามชนโคอีกหน่ึงแห่งที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดสงขลา สนามชนโคแห่งน้ีต้ังอยู่ติดกับ

ถนนสายหลัก คือ ถนนสายเอเชีย ท่าให้คนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เข้ามาชมการแข่งขันได้อย่างสะดวก สนามชนโคแห่งน้ีก่อต้ัง
ขึ้นโดยนายรัศมี ซ้ายขวัญ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เถ้าแก่อ้อย” สนามกีฬาชนโคแห่งน้ีจัดให้มีการแข่งขันโคชนมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีการแข่งขันในทุกวันที่ 14 15 และ 16 ของทุกเดือน แต่ในเดือนเมษายนจะมีการจัดการแข่งขันรอบ
พิเศษเรียกว่า “รอบเทศกาล” ซึ่งจะแข่งขันติดต่อกันหลายวัน โดยแต่ละวันจะมีการแข่งขันโคชนประมาณ 8 - 10 คู่ ดังน้ันจึง
มีโคชนเข้าแข่งขันวันละ 16 - 20 ตัว  

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในเบื้องต้น ผู้วิจัยสังเกตว่ายังมีความเชื่อเกี่ยวกับโคชนปรากฏอยู่ที่สนามชนโคบ้านบาง
กล่่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ที่สะท้อนลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของชาวใต้ ขณะเดียวกันสังเกตว่ากีฬาชนโคมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมอย่างน่าสนใจ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับโคชนและพลวัตของกีฬา
โคชนที่สนามชนโคบ้านบางกล่่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา จะท่าให้เข้าใจพลวัตของข้อมูลคติชนในบริบทสังคมร่วมสมัยได้
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับโคชน 
2.2 เพ่ือศึกษาพลวัตของกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของวิลเลียม บาสคอม (William Bascom) มาเป็นแนวทางในการศึกษา 
ศิราพร  ณ ถลาง (2548: 319) กล่าวว่าบาสคอมเขียนถึงบทบาทหน้าที่ของคติชนไว้ในบทความเรื่อง “Four Functions of 
Folklore” ซึ่งศิราพรสรุปความและน่าเสนอประเด็นดังกล่าวไว้ 4 ประการ ดังน้ี 

1. บทบาทของคติชนในการเป็นทางออกส่าหรับความขัดแย้งและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
2. บทบาทของคติชนในการให้การศึกษาและอบรมระเบียบทางสังคม 
3. บทบาทของคติชนในการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรม 
4. บทบาทของคติชนในการสร้างเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
จากข้อความข้างต้นสังเกตได้ว่าทฤษฎีบทบาทหน้าที่ช่วยให้เข้าใจบทบาทของข้อมูลคติชนที่มีต่อคนในสังคมได้อย่าง

น่าสนใจ ดังน้ันทฤษฎีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี ในแง่ของการใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือพลวัตของกีฬาชนโคที่สนามชนโคบ้านบางกล่่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 
4. วิธีวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

บทความเรื่องพลวัตของกีฬาชนโคในบริบทการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาสนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา ใช้
รูปแบบวิธีการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไ ด้แก่ การส่ารวจเอกสารที่ เกี่ยวข้อง (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview ) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในสนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัด
สงขลา เช่น เจ้าของสนามกีฬาชนโค ผู้เลี้ยงโคชน พ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม และน่าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยาดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

 
5. ความเช่ือเก่ียวกับโคชนท่ีสนามชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา 

จากการสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงโคชนที่สนามชนโคบ้านบางกล่่าพบว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับโคชน 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อ
เกี่ยวกับลักษณะของโคชนที่ดี ความเชื่อทางไสยศาสตร์ก่อนน่าโคชนลงสนาม ความเชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามและลางร้ายต่าง  ๆ  
เกี่ยวกับโคชน 
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5.1 ความเช่ือเก่ียวกับลักษณะที่ดีของโคชน 
โคชนที่ดีมีลักษณะรูปร่างตรงตามต่าราที่สืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณ กล่าวคือ โคชนต้องมีรูปร่างที่สง่างามแข็งแรง มี

เขาเป็นวงกลม คอยาวใหญ่ ค้ิวหนาและดก ตาเล็ก ท้องใหญ่ อวัยวะเพศยาว หางเรียว กระดูกใหญ่ นอกจากน้ีโคชนที่ดีต้องมี
ขวัญอยู่บริเวณที่เป็นมงคลตรงตามต่ารา เช่น ใต้โหนก กลางหลัง ฯลฯ จะเห็นได้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะของโคชนที่ดีจะดู
ได้จากลักษณะรูปร่างอันเป็นมงคลซึ่งตรงตามต่าราโคชนที่มีมาต้ังแต่ในอดีต ทั้งน้ีปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกโคชน
ดังกล่าวก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ นอกจากน้ียังมีการต้ังชื่อโคชนซึ่งมักสอดคล้องกับรูปร่าง สี และขวัญของโคชนอีกด้วย 

5.2 ความเช่ือทางไสยศาสตร์ก่อนน่าโคชนลงสนาม 

ก่อนผู้เลี้ยงโคชนจะน่าโคชนลงสนามเชื่อกันว่าไม่ควรเดินน่าหน้าโคชน เพราะจะท่าให้โคชนแพ้การแข่งขัน และหาก
ผู้เลี้ยงโคชนสังเกตเห็นว่าโคชนถ่ายอุจจาระระหว่างเดินเข้าสู่สนาม เชื่อกันว่าเป็นลางว่าโคชนจะแพ้การแข่งขัน นอกจากน้ียัง
เชื่อกันว่าประตูคอกที่โคชนอาศัยอยู่บริเวณสนามต้องต้ังหันเข้าหาสนามจึงจะเป็นมงคลและจะท่าให้โคชนชนะการแข่งขัน 

5.3 ความเช่ือเก่ียวกับข้อห้ามและลางร้ายต่าง ๆ เก่ียวกับโคชน 
นอกจากความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เลี้ยงโคชนยังเล่าว่ายังมีความเชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามและลางร้ายอื่น ๆ เช่น การดู

ฤกษ์ยามเมื่อโคชนจะออกจากคอก การห้ามวางเชือกส่าหรับจูงโคชนไว้ที่ต่่า หากเจ้าของโคชนฝันว่าได้กินแกงเน้ือโคชนเชื่อว่า
เป็นลางร้ายว่าโคชนจะแพ้การแข่งขัน 
 

 
รูปที่ 2 การทากล้วยบริเวณเขาโคชนเพ่ือลดกลิ่นสาบของคู่ต่อสู้ 

 
6. พลวัตของกีฬาชนโคท่ีสนามชนโคบ้านบางกล่่าในบริบทการท่องเท่ียว 

กีฬาชนโคที่สนามชนโคบ้านบางกล่่าแสดงให้เห็นบทบาทของคติชนที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของบาสคอม 
2 ประการ ได้แก่ 1. กีฬาชนโคที่บ้านบางกล่่าแสดงให้เห็นบทบาทของคติชนในการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรมต่าง  ๆ  
เกี่ยวกับโคชน และ 2. กีฬาชนโคแสดงให้เห็นบทบาทของคติชนในการช่วยจัดระเบียบทางสังคมผ่านกฎกติกาการแข่งขัน 
เน่ืองจากในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมายและชาวบ้านในชุมชนยังไม่ได้รับการศึกษามากนัก ดังน้ันกฎกติกาของการ
เล่นกีฬาประเภทน้ีจึงช่วยจัดระเบียบทางสังคมโดยทางอ้อม กล่าวคือการที่ผู้ชมหรือผู้เล่นปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันถือ
เป็นการได้เรียนรู้การเคารพกฎระเบียบวินัยอันเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคม นอกจากน้ีเป็นการสังสรรค์ประเภทหน่ึง
ของคนในชุมชนเมื่อว่างจากการประกอบอาชีพ  

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้วิจัยพบว่าความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโคชนเริ่มลดน้อยลง ชาวบ้านและผู้ชม
ส่วนใหญ่เข้ามาที่สนามชนโคเพ่ือหวังเงินเดิมพันจากการแข่งขันเป็นหลัก สนามชนโคบ้านบางกล่่าซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่พบปะ
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สังสรรค์ของชาวบ้านในชุมชนจึงเปลี่ยนไปเป็น “พ้ืนที่เชิงพาณิชย์” ที่ดึงดูดนักเสี่ยงโชคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
ชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ให้เข้ามาในชุมชนเป็นจ่านวนมาก แต่ในมิติทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสนามกีฬาชนโคบ้าน
บางกล่่ากลับสร้างรายได้แก่เจ้าของโคชนและยังท่าให้เกิดเงินสะพัดในชุมชนเป็นจ่านวนมาก ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้
ไปสู่ชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งท่าให้เกิดธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาชนโคและธุรกิจบริการอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นอีกด้วย เช่น การเปิดให้เช่าคอก
โคชนแก่ผู้ที่จะน่าโคชนมาเตรียมตัวก่อนลงแข่งขัน การปลูกหญ้าส่าหรับขายแก่เจ้าของโคชนที่เตรียมจะลงแข่งขัน การเปิด
ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงกับสนามเพ่ือรองรับผู้ชมที่เดินทางเข้ามาในชุมชนทั้งก่อนวันแข่งขันและในวันที่มีการแข่งขัน การเปิด
ตลาดนัดขนาดย่อมซึ่งจ่าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับโคชน เช่น ยาส่าหรับรักษาโคชนที่ได้ รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน อุปกรณ์
ส่าหรับการดูแลโคชน หญ้าสด นอกจากน้ียังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโคชนด้วย กล่าวคือ โคที่ชนแพ้จะถูกน่ามาขายแก่ผู้ที่
สนใจน่าไปเลี้ยงต่อหรือขายให้พ่อค้าคนกลางที่น่าโคชนไปขายยังโรงฆ่าสัตว์ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์การแข่งขันโคชนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เดิมทีมักมีการประชาสัมพันธ์ตารางการ
แข่งขันโคชนแบบปากต่อปาก แต่ปัจจุบันทางสนามชนโคหลายแห่งมีการแจกใบปลิวตารางการแข่งขันครั้งต่อไปผ่านสื่อ
โซเชียลมิเดีย นอกจากน้ียังมีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ผ่านทางเพจ Bull Power–วัวชน HD ซึง่
พบว่ามีผู้ติดตามเพจดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความนิยมกีฬาชนโคของผู้ชมทั้งในและ
นอกประเทศได้อย่างชัดเจน 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าสนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาเป็นตัวอย่างหน่ึงของสนามชนโคใน
ปัจจุบันที่กลายเป็น “พ้ืนที่เชิงพาณิชย์” มากกว่า “พ้ืนที่ทางความเชื่อและพิธีกรรม” และสนามชนโคบ้านบางกล่่ายังแสดงให้
เห็นว่ากีฬาโคชนถูกน่ามาใช้เป็น “จุดขาย” ที่ดึงดูดรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาว
มาเลเซียและชาวสิงคโปร์ได้อย่างมหาศาล 

 

 
รูปที่ 3 บริเวณด้านหน้าของสนามชนโคบ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา 

 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

กีฬาชนโคที่บ้านบางกล่่า อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลาในอดีตเป็นเพียงกีฬาท้องถิ่นที่นิยมเล่นกันเฉพาะคนในชุมชน
มีบทบาทในการถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโคชนและช่วยจัดระเบียบทางสังคมผ่านกฎกติกาการแข่งขันแก่
คนในชุมชน แต่ปัจจุบันกีฬาชนโคหรือสนามชนโคที่บ้านบางกล่่ากลายเป็น “พ้ืนที่เชิงพาณิชย์” ที่ดึงดูดนักเสี่ยงโชคทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ให้เข้ามาท่องเที่ยวและเสี่ยงโชคอย่างเนืองแน่น ส่งผลให้ชุมชนสร้าง
พ้ืนที่การค้าและการบริการส่าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ตลาด ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาชนโค นอกจากน้ี
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ช่องทางในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตารางการแข่งขันในปัจจุบันมีหลากหลายและรวดเร็ว ท่าให้กีฬาชนโค
กลายเป็น “ธุรกิจ” ขนาดใหญ่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ดังน้ันกีฬาชนโคที่บ้านบางกล่่า จังหวัดสงขลา
จึงมีลักษณะของการผสมผสานระหว่าง “พ้ืนที่ทางความเชื่อ” กับ “พ้ืนที่เชิงพาณิชย์” ที่เกิดจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างคนใน
ท้องถิ่นและนักเสี่ยงโชคหรือนักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่อย่างน่าสนใจ 
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