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บทคัดย่อ  
จากการศึกษาการปรับตัวของการละเล่นวัวชนเพ่ือการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเชื่อมโยงการชนวัวกับ

การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า การชนเป็นวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีตของภาคใต้ ซึ่งเป็นความผูกพันของ
คนกับวัวที่ว่างจากการท าเกษตร และได้ปรับเปลี่ยนกลายมาวัวชน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กีฬาชนวัวได้ถูกพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนทั้งด้านกติกา วิธีการ และสนาม จนได้รับการยอมรับมากขึ้น ท าให้สนามวัวเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในจังหวัดสงขลา 
และได้มีการสร้างสนามที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้ งในประเทศและจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น ชาวมาเลเซีย และชาวสิงคโปร์ให้เข้ามาชมการชนวัวจนได้รับความนิยมมากขึ้น จึงท าให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้
เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดสงขลา 
ค าส าคัญ: วัวชน, การท่องเที่ยว 

 
Abstract 

The study of adaptation of Bull fighting for the tourism. The purpose of this study was to investigate 
the link between cattle and tourism in Songkhla. According to studies, it has been found that the nation’s 
cultural past, but of the south. The engagement with the availability of cattle farming. And the diversion of 
a Bull fighting. From the past to the present, the bull has been developed and modified the rules on how 
to hit and field. It has been increasingly recognized. Bullring make happen a lot in Songkhla. And the field 
that meet international standards.  Which draws tourist, both local and from neighboring countries such as 
Malaysia and Singapore the entrance to the bullring it has become more popular.  It has been developed 
and upgraded to become a selling point for cultural and traditional tourism in Songkhla. 
Keyword: Bull fighting, Tourism 
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1. ความเป็นมาของการชนวัว 
วัวชนยังเป็นข้อถกเถียงกันพอสมควรเกี่ยวกับการก าเนิดของวัวชนในประเทศไทย ว่าเกิดขึ้นในที่ใด

เป็นที่แรกความเห็นเกี่ยวกับวัวชนมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ 2 กลุ่มกลุ่มแรกมองว่าการเลี้ยงวัวชนเป็นแบบ
ฉบับของภาคใต้โดยเฉพาะไม่ได้เอามาจากที่อื่นทั้งในและนอกประเทศ  โดยที่นิยมเลี้ยงกันในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุงก่อนที่จะกระจายไปจ าจังหวัดต่าง  ๆ ทั่วภาคใต้และบางจังหวัดในภาคกลาง
ภาคเหนือในขณะที่ วิเชียร ณ นคร และอ้างถึงความเห็นของผู้รู้บางท่านไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ว่ามี
ผู้บ่าวข้างใดให้ความเห็นว่าชาวไทยภาคใต้น่าจะได้กีฬาประเภทน้ี มาจากพวกโปรตุเกสขึ้นในสมัยพระเจ้าเอ็ม
มานูเอล แห่งโปรตุเกสได้แต่งทูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีกับไทยในปี พ.ศ. 2061 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีได้ทรงอนุญาตให้ชาวโปรตุเกสเข้ามาท า
การค้าในเมืองไทย ซึ่งเป็นฝร่ังชาติแรกที่ได้เข้ามาค้าขายกับไทยโดยทางเรือและให้ท าการค้าขายใน 4 เมือง คือ 
กรุงศรีอยุธยานคร ศรีธรรมราช ปัตตานีและมะริด นอกจากท าการค้าขายแล้วชาวโปรตุเกสบางส่วนยังได้
เผยแพร่ขนบธรรมเนียมไว้หลายอย่างเช่น การติดตลาดนัด การท าเคร่ืองถมและการชนวัว (อาคม, 2543,75) 

แนวคิดทั้ง 2 ทางมีความเป็นไปได้ทั้งคู่ในการที่กีฬาวัวชนจับแพร่หลายเข้ามายังภาคใต้และประเทศ
ไทยแต่ด้วยความคิดของผู้เขียนธรรมชาติของตัวผู้หรือสัตว์เพศผู้มักจะมีการต่อสู้กันเพื่อยิ่งเพื่อแย่งอาณาเขต
และสิทธิ์ในการผสมพันธุ์กับเพศเมียอยู่โดยธรรมชาติดังน้ันการชนวัวน่าจะเกิดขึ้นคู่กับผู้คนในภาคใต้มานานแต่
การที่จะเป็นเกมกีฬามีสถานที่ในการจัดชนชัดเจนคงได้รับอิทธิพลจากต่างชาติเข้ามา  
 
2. การเลี้ยงวัวชน 

วัวที่จะถูกเลือกไปเป็นวัวชนได้น้ันจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างไปจากตัวอื่นโดยทั่วไป ลักษณะดังกล่าว
เป็นลักษณะที่เกิดจากการศึกษาจดจ าและถ่ายทอดของผู้ เฒ่าผู้แก่ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีการพิสูจน์ซ้ าและ
ด าเนินการต่อเน่ือง ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างในทัศนคติของการเลือกสรรวัวชน  โดยที่ในอดีตค านึงถึง
ลักษณะเด่นเฉพาะด้านต่างๆสูงแต่การคัดเลือกในปัจจุบันค านึงถึงความสามารถในการทนและการมีสายพันธุ์
มากกว่าลักษณะเด่นต่าง ๆ ที่ถูกคัดเลือกมาชนได้ตระหนักถึงต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ ขวัญขาวสีและ
ลักษณะเด่นเฉพาะบางประการ เช่น รูปหน้าหูตาหางลงึค์ลูกอัณฑะและขนที่ปลายอวัยวะเพศ เพื่อความชัดเจน
เกี่ยวกับความเชื่อนิมิตบ่งชี้เช่นเร่ืองของขวัญมันเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเรือนร่างของวัวตามธรรมชาติผู้คน
ได้เรียนรู้จากการศึกษาสังเกตที่สืบเน่ืองกันยาวนานตราบวัวชนเพื่อการสันทนาการและการพนันของวัวมีทั้งฝัน
ดีและฝันร้ายฝันดีหมายถึงความที่ปรากฏในต าแหน่งที่เชื่อกันว่าจะให้คุณแก่ผู้เป็นเจ้าของเป็นช่องทางการไหล
มาของทรัพย์สมบัติชวนฝันร้ายก็จะให้โทษกับเจ้าของ 

การคัดเลือกโครงสร้างของร่างกายโดยจะดูถึงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของวัวเช่นคร่อมอก ทั้งน้ีเพราะ
เมื่อศึกษาพฤติกรรมของการชนวัว แล้วพบว่าน้ าหนักทั้งหมดของวัวจะมารวมกันอยู่ที่ขาหน้าขณะชนไม่ว่ าจะ
ชนเชิงรุกเชิงรับผึ้งพร่ าหรือจัดงานคู่ต่อสู้ดังน้ันวัวตัวใดที่มีขอบอกใหญ่มักจะได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่ 2 ส่วนเสมอ
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ความสูงกับความยาวมีก าลังมากมะเกลือเป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อเข้าชน ข้อเท้าและเล็บข้อเท้าและและเป็นส่วน
ที่มีความส าคัญสืบเน่ืองจากกระดูกวัวชนที่ดีต้องมีกระดูกใหญ่เพราะว่ากระดูกใหญ่มักจะมีเน้ือน้อยมีความ
ปราดเปรียวคล่องตัวจะถูกข้อเท้าต้องมีขนาดใหญ่และท่านมีความก าย าล่ าสัน (อาคม, 2543, 75 - 81)  

เมื่อได้วัวที่จะน ามาเป็นวัวชนตามลักษณะที่ต้องการแล้วจึงส าคัญส่วนหน่ึงของการเลี้ยงวัวชนก็คือคน
เลี้ยงหรือที่โดยภาษาวัวชนทั่วไปอาจจะเรียกว่า ควาญวัว เพราะวัวชนจะเก่งไม่เก่งมีความพร้อมที่จะชนมาก
น้อยแค่ไหนอยู่ที่คนเลี้ยงเป็นปัจจัยหลักก็วัวชนเป็นวัวที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติไม่ได้หากินเอง แต่จะต้องมี
คนเลี้ยงคอยหายากหาน้ า ซึ่งจะต้องเลือกอาหารที่จะให้วัวกินหญ้าเขาจะเป็นยาที่ดีน้ าที่สะอาดมีการดูแลรักษา
อย่างดีมีการฟิตซ้อมโดยการวิ่งการซ้อมชนดินต้องมีน าวัวมาตากแดดเมื่อเกิดความอดทนต้องน าเอาไปซ้อมต้อง
พักวัวให้มีการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงดังน้ันวัวชนตัวหน่ึงจะดังมีความพร้อมที่
จะชนได้ส่วนหนักแล้วคือคนเลี้ยงที่จะต้องมีจิตใจมีความรักมีความชอบที่จะดูแลเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือน
ส่วนหน่ึงของครอบครัว (อาคม, 2543, 79) 

จากการสังเกตและการศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับวัวชนโดยเฉพาะของอาคม เดชทองค า ได้กล่าวถึงการ
เลี้ยงดูวัวชนไว้ดังน้ี เปรียบเหมือนการปรนนิบัติในฐานะหุ้นส่วนชีวิตรายใหญ่ เมื่อวัวตัวใดที่ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติด้านต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจแล้ว ก็จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจอย่างพิถีพิถันมากกว่าวัวทั่วไปในทุก
ด้าน ชนิดที่ยุงไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม การกินอยู่หลับนอน การออกก าลังกาย การท าความสะอาดร่างกาย การ
คอยปัดป้องตบตีร้ินไรและแมลงทุกประเภทที่จะมากัดกินท าร้ายวัวชน จนท าให้คนบางคนที่ไม่ชอบกีฬาชนิดน้ี
มักจะพูดเหน็บแนม ประชดประชันให้ได้ยินอยู่เสมอว่า เลี้ยงดูเอาใจใส่วัวชนยิ่งกว่าลูกเมียเสียอีก แท้จริงน่าจะ
ไม่ถูกทั้งหมดเพราะคนกับวัวแตกต่างกันทั้งสถานภาพและวัตถุประสงค์ชื่อลูกและเมียไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อ ชน 
(อาคม, 2543, 81) 

วิธีการในการเลี้ยงวัวชนนอกจากเจ้าของเลี้ยงด้วยใจรักแล้วก็จะมีวิธีการมีสูตรในการที่จะท าให้วัว
สมบูรณ์แข็งแรงหรือเมื่อวานบาดเจ็บก็สามารถรักษาตัวให้หายได้อย่างรวดเร็ว การเลี้ยงวัวชนก่อนติดคู่ชนการ
เลี้ยงดูวัวชนผู้เลี้ยงจะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษในทุกเรื่องทั้งน้ีเพราะเป้าหมายคือการเอาชนะคู่
ต่อสู้เป็นส าคัญดังน้ันผู้เลี้ยงวัวชนจะต้องขยันหมั่นเพียรและมั่นคงในวัดปฏิบัติในรอบ 1 วันดังน้ีการออกก าลัง
กายผู้เลี้ยงจะต้องน าออกไปเดินจากสถานที่ต่าง ๆ เรียกว่าการเดินวัวนิยมกว่าท าการต้ังแต่เช้าตรู่ถึง 8 โมงเช้า
ในช่วงเวลาเช้า และจะเร่ิมเวลา 4 โมงเย็น เป็นต้นไปจนถึง 5 โมงเย็น ในช่วงบ่ายโดยประมาณการเดินวัว
ในช่วงบ่ายจะใช้เวลาและระยะทางที่สั้นกว่าช่วงเช้า การเดินวัวจะเดินไปตามเส้นทาง 2 ลักษณะคือตามถนน
ดินเหนียวหรือดินทรายพื้นที่ว่างเปล่า หรือทุ่งนาที่พึ่งจะมีตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสนามในกรณีที่สนามวัว
ชนบางแห่งถูกปิดล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนทางสนามก็จะจัดสถานที่ไว้ให้เป็นการเฉพาะ จะเห็นได้ว่าเมื่อถึง
เวลาเดินมาทั้งเช้าและบ่ายถนนรอบรอบสนามมวลชนก็จะคลาคล่ าไปด้วยผู้คนเดินวัว เดินสวนทางกันขวักไขว่
ทั้งเข้าและออกส่วนใหญ่จะได้ระยะทางใกล้หรือไกลเท่าใดขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรของคนเลี้ยง  
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การตากแดดเป็นกิจกรรมของผู้เลี้ยงวัวชนที่จะต้องท าการในรอบ 1 วันผู้เลี้ยงวัวส่วนใหญ่จะกัดท า
ควบคู่ไปกับการให้กินหญ้าครับคือปล่อยให้วัวกินหญ้ากลางแดดและแม้เมื่อมากินแช่อิ่มแล้วก็จะคงปล่อยไว้ว่า
ยืนตากแดดอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาบ่าย 3 โมงโดยประมาณจึงจะน าวัวเข้าโรง เรือนเพื่อพักผ่อนประมาณ  
1 ชั่วโมงก่อนที่จะฟังว่าออกเดินเพื่อยืดเส้นยืดสายในช่วงเย็นเมื่อเวลา 4 โมงโดยประมาณตามวงจรวัฏจักรใน 
1 วันจะเห็นได้ว่ากิจกรรมช่วงเช้าคือเร่ิมจากการเดินวันต้ังแต่ 6 โมงกลับถึงที่พักพระอาบน้ าเสร็จประมาณ 9 
โมงการตากแดดจึงได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งบ่าย 3 โมงรวมเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันโดยประมาณทั้งน้ีเพื่อให้วัวมี
กล้ามเน้ือที่แข็งแกร่งปราศจากไขมันและเคยชินกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในวันชนจริงเพราะช่วงเวลาที่ท า
การชนกันจริงอยู่ระหว่างเวลา 11 โมงถึงบ่าย 3 โมง อันหน่ึงแม้ว่าวัวชนที่ตากแดดอยู่ตามล าพังน้ัน หาใช่ว่าผู้
เลี้ยงวัวจะไปท าภารกิจอื่นที่ห่างไกลจนไม่สามารถมองเห็นวัวเป็นไปไม่ได้ จะต้องมีคนเฝ้าดูอยู่ 1 คนเป็นอย่าง
น้อยในยามปกติทั้งน้ีเพื่อคอยเติมน้ าและหญ้าให้กินจนก็ระวังคนแปลกหน้า และน าวัวข้าโรงเมื่อฝนตกเพราะ
มิฉะน้ันอาจจะท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้รับจากปรับตัวไม่ทันกับสภาวะต่าง ๆ ของระดับอุณหภูมิที่ร้อนจัดและ
เย็นลงในเวลาเฉียบพลัน (อาคม, 2543, 87) 

จ านวนผู้ดูแลรักษาหลังจากที่วัวติดคู่ชนแล้วการเลี้ยงดูต้ังแต่วันท าสัญญาจนถึงวันท าการชนทั้งในแง่
ของเน้ืองานและปริมาณคนได้มีความเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเคลื่อนย้ายวัวเข้าสู่โรงเรือนที่
กลางสนามจัดไว้ให้วัวต่างถิ่นวัวทุกตัวจะต้องมีคนเลี้ยงดูต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นอย่างน้อยและอาจเป็น 3 - 5 คน 
ในกรณีที่วัวที่มีชื่อเสียงเงินเดิมพันและเงินเสมอนอกหลายสิบล้านบาท ผู้เลี้ยงวัวจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันท า
หน้าที่ตลอดเวลา เช่น ถ้าคนหน่ึงคนใดต้องไปตัดหญ้า อีกคนอาบน้ าให้วัว จะต้องมีคนหน่ึงคนใดอยู่ประจ าที่
โรงเรือน กล่าวได้ว่าวัวกับโรงเรือนผู้เลี้ยงจะต้องเกาะติดสถานการณ์ชนิดที่คลาดสายตาไม่ได้ ทั้งน้ีเพราะการไม่
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของการใส่ของแปลกปลอมให้กับวัวเพื่อการแพ้ชนะจากการศึกษาในแง่ของกลุ่ม
ผู้เลี้ยงวัวพบว่ากลุ่มผู้เลี้ยงวัวมีความสัมพันธ์กัน แบบปฐมภูมิรู้จักภูมิหลังรู้จักกันลึกซึ้งยาวนานเป็นการส่วนตัว
จึงได้ไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลวัวในกรณีของคนทั่วไปในขณะที่บางกลุ่มจะเป็นในรูปของพ่อกับลูกพี่กะน้องน้ากับ
หลาน สรุปได้ว่าใครก็ตามที่จะมาเลี้ยงวัวน้ันต้องเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้เจ้าน้ันและต้องมีคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ 1 
คนเช่นวัยรุ่นกับวัยรุ่นก็จะต้องเป็นวัยรุ่นที่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ 1 คนมักจะมีอายุต้ังแต่ 40 ขึ้นไป 1 คนกับ
วัยรุ่น 1 คนเพราะการเลี้ยงดูวัวชนเป็นงานที่ต้องใช้ก าลังเสียเป็นส่วนมาก (อาคม, 2543, 90) 
 
3. สนามกีฬาวัวชน  

สนามกีฬาวัวชนจากการที่คนใต้นิยมชมชอบการชนวัวมากก่อนปี พ.ศ. 2500 มีผู้ขออนุญาตเปิดสนาม
วัวชนมากขึ้น ทางราชการกลัวว่าคนใต้จะเพลิดเพลินอยู่กับการชนวัวจนไม่ เป็นอันประกอบอาชีพ  
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกข้อก าหนดจ านวนสนามชนวัวตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 6085 / 
2505 ลงวันที่ 2 เมษายน 2550 ก าหนดสนามวัวชนซึ่งมีสาระส าคัญ คือสนามวัวชนประจ าตามปกติจะอนุญาต
ให้ต้ังได้เพียงอ าเภอละไม่เกิน 1 สนาม ส่วนที่ว่าสมควรจะอนุญาตให้ต้ังที่ใดในเขตอ าเภอน้ันให้อยู่ในดุลพินิจ



  

 

Oral 

342 

ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่สนามชนวัวในภาคใต้ในปีที่ท าการศึกษา 2542 (จรัญ และคณะ. 2543) มีจ านวน 
21 สนามกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  8 จังหวัดดังน้ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สนามจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 
สนามจังหวัดกระบี่ 2 สนามจังหวัดพัทลุง 2 สนามจังหวัดตรัง 3 สนามจังหวัดยะลา 1 สนามนราธิวาส 1 สนาม
จังหวัดสงขลา 5 สนามสตูล 1 สนาม โดยที่การขออนุญาตเปิดสนามวัวชนน้ันผู้ท าเรื่องขอต้องจัดเตรียมสถานที่
ที่ตั้งตามข้อก าหนดคือพื้นที่ในการสร้างสนามวัวชนควรมีมากเพียงพอเฉพาะส่วนที่เป็นสังเวียนต้องไม่ต่ ากว่า 1 
ไร่นอกจากน้ัน จ าเป็นต้องมีเน้ือที่ใช้สอยส าหรับส่วนประกอบอื่น ๆ สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลชุมชนสามารถ
เดินทางไปมา และสะดวกทางราชการสามารถเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง และสิ่งก่อสร้าง
ต้องไม่เป็นอาคารถาวรสามารถร้ือถอนได้ง่าย ขั้นตอนการขออนุญาตเร่ืองจากผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องยื่น
ข้อเสนอต่ออ าเภอในเขตที่จะสร้างสนามวัวชนในอ าเภอจากพี่ทนาย เร่ืองต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน เมื่อผู้ขอเสนอที่ได้รับใบอนุญาตเปิดสนามวัวชนเป็นทางการออกมาแล้วบุคคล
ผู้น้ันจะถูกเรียกว่าในสนาม ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพเมื่อผู้ซื้อใบอนุญาตเสียชีวิต หรือเลิกกิจการผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้
ได้รับอนุญาตเดิมจะมาขอเปิดสนามแทนไม่ได้ สนามวัวชนจึงต้องปิดไปโดยปริยาย เน่ืองด้วยต้ังแต่ปี 2525 
เป็นต้นมาทางราชการได้ระงับการขออนุญาตเปิดสนามวัวชนขึ้นใหม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท. 020 4/29 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2525 และหนังสือ มท. 0309 /ว.  1204 ทั้งน้ีนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในยุคน้ันได้มีเจตนารมณ์ต้องการลดจ านวนอบายมุขต่าง ๆ ให้น้อยลงและหมดไปในที่สุดผู้
สันทัดกรณีในด้านน้ีคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 15 ปีสนามชนวัวจะสูญหายไปเกือบหมดทั้งน้ีโดยพิจารณา
จากอายุของนายสนาม ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตเปิดสนามอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบน้ีในอีก 
15 ปีข้างหน้าคนใต้อาจจะมีสนามชนวัวเหลืออยู่เพียง 2 แห่งที่ถูกตามกฎหมายคือสนามเทศบาลที่จังหวัดตรัง
และสนามชนโคเทศบาลเมืองยะลาจังหวัดยะลา (จรัญ และคณะ. 2543) 

ซึ่งเป็นสนามของภาครัฐเมื่อถึงเวลาอาจจะมีสนามเถื่อนเกิดขึ้นหลายแห่งก็ได้ในการขออนุญาตเปิด
สนามมวยแต่ละคร้ังกระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนอนุญาตให้มีการเปิดสนามวัวชนในกรณี
ปกติ คือแต่ละสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงขออนุญาตเปิดได้เดือนละ 1 คร้ังคร้ังละ 1 วันใน
วันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก 3 จังหวัดที่กล่าวมาแล้วอนุญาตให้สนามเปิดได้
สัปดาห์ละคร้ังเดือนหน่ึงไม่เกิน 4 คร้ังโดยในสนามเป็นผู้เขียนค าร้องเสนอต่ออ าเภอ และจังหวัดตามขั้นตอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา อนุญาตและออกใบอนุญาตให้ผ่านลงมาตามขั้นตอนในการขออนุญาตต้อง
เสียเงินค่าธรรมเนียมในการเปิดสนามคร้ังละเป็นเงิน 420 บาทต่อการเปิดสนาม 1 วันนอกจากน้ีและสถาน
เมืองสามารถเปิดสนามปืนกรณีพิเศษ เช่น เน่ืองในโอกาสอันเป็นประเพณีที่ส าคัญหรือหาเงินเพื่อการกุศล
สาธารณะ การอนุญาตให้เปิดสนามมากกว่า 1 วันแต่ไม่เกิน 3 วันไม่รวมวันเปิดสนามปกติ 1 วันในเดือนน้ันก็
รวมเป็น 4 วันที่เปิดสนามได้ติดต่อการจัดการขออนุญาตเปิดเผยกรณีพิเศษน้ีขอได้ไม่เกิน 5 คร้ังใน 1 ปีโดย
เสียค่าธรรมเนียมวันละ 420 บาทเช่นกันส าหรับผู้พัฒนาออกใบอนุญาตในกรณีพิเศษน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาด ๆ มาดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเดือนกันยายน 2541 หนังสือ 0209 / 
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2453 ลงวันที่ 7 กันยายน 2541 องค์ประกอบของสนามสนามวัวชนมีส่วนประกอบหลักจ าแนกได้ แก่ สังเวียน 
อัศจรรย์ ร้านอาหารและร้านค้า ลานอเนกประสงค์ ป้อมขายบัตร ประตูผ่านเข้าออก ลานจอดรถ สุขา 
ส่วนประกอบเหล่าน้ีจะมีเน้ือที่และต าแหน่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละสนาม (ผกาพรรณ, 2543, 49-78) 

การซื้อต๋ัวเพื่อเข้าชมกีฬาวัวชนน้ันมีอยู่  3 ประเภท คือกลุ่มคู่มาเล่นการพนันอยู่ใกล้กับสังเวียนราคา
ราคาตั๋วจะมีมูลค่าสูงสุด รองลงมาก็คือผู้เล่นพนันที่เข้าชมในบางคู่ และส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ไม่มาเล่นการ
พนันแต่ก่อนจะให้เข้าฟรีในปัจจุบันก็จะมีการเก็บค่าเข้าชมเช่นกัน  

จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูวัวชนการเตรียมวัวชนและจัดการจัดการแข่งขันวัวชน
รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสนามวัวชนน้ันจากการพูดคุยของผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า มีผู้คนบางส่วน
มองกีฬาวัวชนเป็นการพนัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะทุกขั้นตอนในกีฬาวัวชนต้ังแต่การเลี้ยงก็
ต้องมีคนเลี้ยงหลายคนลักษณะบุคลิกภาพของผู้เลี้ยงวัวชนซึ่งจะเป็นคนหนุ่มก าย าล่ าสัน การพาวัวออกเดินริม
ถนนซึ่งจะใช้พื้นที่พอสมควรอาจท าให้เกิดการกีดขวางการจราจรเกิดขึ้นหรือความน่าเกรงขามของวัวชน ด้วย
เป็นวัวตัวผู้ตัวใหญ่การใช้อ านาจอิทธิพลในการปกป้องดูแลวัวชน การจะต้ังสนามหรือแม้แต่จ านวนวงเงินพนัน
หลักหลายสิบล้านบาท ท าให้กีฬาวัวชนถูกมองเป็นกีฬาของกลุ่มนักเลง ของกลุ่มนักพนัน กลุ่มอิทธิพล การเข้า
ชมกีฬาชนิดน้ีของคนทั่วไปจึงมีอยู่อย่างจ ากัด หรือแม้แต่การเปิดเพื่อการท่องเที่ยวก็มีอยู่น้อยเช่นกัน ด้วยภาพ
ลักษณะที่เกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วกีฬาวัวชนสร้างรายได้ให้กับคนและชุมชน อย่างต่อเน่ืองหลายกลุ่มจึง
ไม่ได้มองว่ากีฬาวัวชนเป็นกีฬาที่อยู่ในลักษณะเชิงลบแต่อย่างใด ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดในสนาม
วัวชนด้วยข้อจ ากัดและลักษณะภาพลักษณ์ที่เห็นในข้างต้นน้ันท าให้กีฬาวัวชนยังอยู่ห่าง ไกลจากความสนใจ
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้คนโดยทั่วไปมากนัก  
 
4. จุดเปลี่ยนสนามชนวัว : สนามชนโคนานาชาติรัตภูมิ และสนามชนโคท่าหร่ัง 

แต่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ด้วยเหตุเพราะการเปิดสนาม
สมัยใหม่เกิดขึ้น ที่มีความสะดวกสบายของสถานที่  เพิ่มมากขึ้นจากแนวทางในการสร้างสนามแบบเดิมๆ ที่
ค่อนข้างจะชั่วคราวเป็นวัสดุที่หาง่ายความสวยงามความสะดวกสบายจึงไม่เกิดขึ้น เพียงขอให้สามารถยืนหรือ
น่ังชมการชนวัวได้เป็นเท่าน้ัน และการเปิดบริการเพียงเดือนละคร้ัง ซึ่งแตกต่างกับสนามที่เกิดขึ้นใหม่ในจังหวัด
สงขลาหลายสนามที่มีความถาวรสะดวกสบายมองแล้วสบายตา ท าให้เป็นการดึงดูดหรือรองรับทุกคนที่เข้ามา
เป็นอย่างมากประกอบกับอยู่ในเส้นทางของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน ชาว
มาเลเซียเชื้อสายจีนหรือบางคร้ังเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประกอบกับนโยบายของสนามวัวชนยุคใหม่ที่เปิดรับ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้มากขึ้น โดยเฉพาะที่สนามชนโคนานาชาติรัตภูมิและสนามกีฬาโคชนท่าห ร่ัง 
โดยเฉพาะสนามชนโคนานาชาติรัตภูมิจากที่ลงเก็บข้อมูลและตามที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่าง ๆ แสดงให้เห็น
ชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายในการก่อต้ัง ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ชนวัวเพื่อการกีฬาและอื่น ๆ  แล้วยังมี เป้าหมาย
ชัดเจนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศใกล้เคียง สนามท่าหร่ังก็เช่นกัน ด้วยความอยู่ใกล้กับสนามบิน
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นานาชาติหาดใหญ่ จึงชูจุดเด่นส าคัญในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต่างชาติ ซึ่งทั้งสอง
สนามได้รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและต่างถิ่นเป็นอย่างดี แต่เมื่อเทียบจ านวนกับผู้ชมชาวไทยยังแตกต่างกัน
อยู่มาก แต่จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในสนามท่าหร่ังพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั้งน้ีเพราะเวลาในการชนแต่ละเดือนสามารถด าเนินการได้สูงสุดเพียงสามวัน ซึ่งบางช่วงเวลานักท่องเที่ยว
ไม่ได้เดินทางเข้ามา แม้ว่าสนามอื่นจะมีการแข่งขันและการเดินทางไม่ล าบากมากนักแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่นิยม
ไป ด้วยความไม่สะดวกของสนามและด้วยระยะเวลาของโปรแกรมทัวร์ นอกจากความสะดวกสบายของสนาม
และการเดินทางแล้ว คู่วัวชนก็มีผลในการเข้าชมเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นคู่วัวดังที่ มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวจะ
ต่ืนเต้นและหาทางเข้ามาชมมากขึ้น  
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รูปท่ี 1 : แสดงความทันสมัยของสนามชนโคนานาชาติรัตภูมิ ที่มีเว็บไซต์และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ท่ีมา : http://www.bullfightthailand.com/index.php/topic,50 สืบค้น 20 มิถุนายน 2561 
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รูปท่ี 2 : แสดงขาวการเปิดตัว และวัตถุประสงค์ของสนามชนโคนานาชาติรัตภูมิ  
ท่ีมา : WWW.sator4u.com สืบค้น 20 มิถุนายน 2561 
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รูปท่ี 3 : แสดงการประชาสัมพันธ์สนามชนโคนานาชาติรัตภูมิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ท่ีมา : www.songkhlapao.go.th สืบค้น 20 มิถุนายน 2561 
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