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คํานํา
องค์กรแม่นํ ้าเพื่อชีวิต ร่วมกับเครื อข่ายชาวบ้ านปากชม-เชียงคาน ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบ
นิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพื ้นบ้ านของแม่นํ ้าโขงตอนล่าง บริเวณ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย ในช่วงปี
พ.ศ. 2551-2552 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของการศึกษาครัง้ นี ้ก็เพื่อ ศึกษาสภาพและความสําคัญของระบบ
นิเวศพื ้นบ้ านอย่างมีความเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมพื ้นบ้ านในพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อเป็ น
ฐานข้ อมูลในการรักษาความสมดุลของคนและธรรมชาติลมุ่ นํ ้าโขงต่อไป นอกจากนี ้แล้ วการดําเนินการศึกษา
นี ้ยังเป็ นกระบวนการในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่นไปพร้ อมกันด้ วย
วิธีการศึกษาใช้ การลงสํารวจและเก็บข้ อมูลในพื ้นที่เป็ นหลัก โดยมีพื ้นที่การศึกษาหลักอยูท่ ี่เขตอําเภอ
ปากชม ทังนี
้ ้ได้ มีการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ ปากนํ ้าเหือง บ้ านท่าดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เลาะเลียบแม่นํ ้าโขงตามเส้ นทางหมายเลข ๒๑๑ (เชียงคาน-หนองคาย) ลงมาถึงบ้ านตาดเสริม ตําบลบ้ านม่วง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร ข้ อมูลในการศึกษาและการนําเสนอจะเน้ นความรู้
พื ้นบ้ านเป็ นหลัก โดยมีการนํามาเปรี ยบเทียบกับความรู้ในระบบด้ วย
โดยสรุปผลการศึกษาพบว่า มีระบบนิเวศพื ้นบ้ านอยู่ 11 ชนิด มีพนั ธุ์ปลาที่พบถึง มีระบบนิเวศพื ้นบ้ าน
อยู่ ๑๑ ชนิด เช่น แก่ง คก วัง ฯลฯ มีพนั ธุ์ปลาที่พบถึง ชนิด โดยแยกเป็ นปลาหนังจํานวน ๗๐ ชนิด ปลาเกล็ด
๑๐๗ ชนิด ด้ านเครื่ องมือหาปลาพื ้นบ้ านพบว่ามี ๑๘ เช่น มองซิง่ เย๊ าะ กะโหล่ เป็ นต้ น ในเรื่ องพื ้นที่หาปลา
หรื อลวง นันพบว่
้
ามีอยูห่ ลายจุดแต่จดุ ที่สําคัญคือ ดอนไข่และแก่งคุดคู้ซงึ่ เป็ นจุดที่ชาวบ้ านจะมารวมตัวกันเพื่อ
จัดคิวในการไหลมองตามระบบกรรมสิทธิ์พื ้นบ้ าน ในด้ านความความมัน่ คงทางเศรษฐกิจระบบนิเวศแม่นํ ้า
โขงยังมีความสําคัญไปมากกว่ารายได้ จากการหาปลา เช่น เป็ นแหล่งรายได้ จากการท่องเที่ยว การเกษตรริ ม
โขง การขนส่งทางนํ ้า และการค้ าขายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ในประเด็นด้ านสังคมและวัฒนธรรมพบว่ามีมีสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มที่เรี ยบง่าย มีความสัมพันธ์และใกล้ เคียงกับประเทศลาว เช่น การมีสําเนียงที่
คล้ ายคลึงกับสําเนียงชาวหลวงพระบาง หรื อการมีประเพณีที่คล้ ายคลึงกับประเพณีของชาวอีสานและของฝั่ ง
ลาว อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเพียงการศึกษาที่ยงั ไม่ได้ มีการศึกษาเป็ นงาน “วิจยั ไทบ้ าน” อย่างเต็ม
รูปแบบ ข้ อมูลบางอย่างจึงอาจจะไม่ครบสมบูรณ์นกั
การศึกษาครัง้ นี ้จะสําเร็ จไม่ได้ หากไม่ได้ รับการทุ่มเทแรงกายแรงใจจากนางสาวจันทรา ใจคํามี
เจ้ าหน้ าที่องค์กรแม่นํ ้าเพื่อชีวิต พร้ อมด้ วยนางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว และที่สําคัญต้ องขอขอบคุณอย่าง
มากต่อการร่วมแรงร่วมใจของเครื อข่ายชาวบ้ านปากชม-เชียงคาน โดยเฉพาะครอบครัวพ่อท่อน แม่ละเอียด
และยายแก้ ว และคนอื่นๆอีกมากที่ไม่อาจจะกล่าวชื่อได้ ครบ
0

0
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สารบัญ
๑) ระบบนิเวศพื ้นบ้ านแม่นํ ้าโขง
๑.๑ ช่วงนํ ้าลด
๒) ปลาแม่นํ ้าโขง : ลมหายใจของสายนํ ้าและผู้คน
๒.๑ ชนิดพันธุ์ปลา
๒.๒ การอพยพขึ ้น-ลงของพันธุ์ปลา
๓) เครื่ องมือหาปลาพื ้นบ้ าน : สายสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติ
๔) ลวงหาปลาของคนเชียงคาน : การจัดการทางสังคมและทรัพยากร
๕) แม่นํ ้าโขงกับความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของชุมชน
๖) เกษตรริ มโขง
๗) การเกษตรบนภูเขา
๘) พืชอาหารจากธรรมชาติริมฝั่ งโขง
๙) สังคมและวัฒนธรรมของคนริ มโขง
๙.๑ สังคมและประวัตศิ าสตร์ พื ้นบ้ าน
๙.๒ งานประเพณีท้องถิ่น
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๑) ระบบนิเวศพืน้ บ้ านแม่ นํา้ โขง
ผลของการศึกษาเรื่ องระบบนิเวศแม่นํ ้าโขงตอนล่างได้ ทําการศึกษาพื ้นที่ตงแต่
ั ้ บ้านบุฮม หมูท่ ี่๑ ตําบล
เชียงคาน ขึ ้นไปถึงปากนํ ้าเหือง บ้ านท่าดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความกว้ างของแม่นํ ้า
โขงจากฝั่ งไทยข้ ามไปยังฝั่ งลาวนันมี
้ กว้ างใหญ่มาก ซึง่ สามารถแบ่งลักษณะของระบบนิเวศออกเป็ น ๒ ช่วงคือ
๑.๑ ช่ วงนํา้ ลด ในเดือนพฤศจิกายนนํ ้าในแม่นํ ้าโขงจะเริ่มลดลงเรื่ อยๆ ไปจนถึงเดือน
เมษายน ซึง่ ระบบนิเวศในช่วงนํ ้าลดแบ่งได้ ดงั นี ้
๑. แก่ง คือ หินผาขาดใหญ่หรื อโขดหิน ที่เกิดขึ ้นกีดขวางทางนํ ้า เมื่อนํ ้าลดจะโผล่พ้นนํ ้าขึ ้นมา
สภาพของแม่นํ ้าโขงที่อําเภอเชียงคาน มีแก่งอยูจ่ ํานวนไม่มากนัก และมีแก่งคุดคู้ที่เป็ นที่ท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่อมีนํา
ท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ นอกจากนันจะมี
้ แก่งอยูบ่ ริ เวณใกล้ กบั ปากนํ ้าเหืองอีกทีหนึง่

๒. ดอนทราย เป็ นพื ้นที่ดอนทรายที่เกิดขึ ้นเมื่อนํ ้าลดมากในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ดอนทรายเกิดขึ ้นริ มฝั่ งและกลางลํานํ ้าโขง เป็ นที่วางไข่ของนกนานาชนิด ในช่วงนํ ้าขึ ้นดอนทรายจะจมอยูใ่ ต้ นํ ้า
๓. คก คือ บริเวณที่นํ ้าไหลวน เนื่องจากถูกแก่งปิ ดทางนํ ้าทําให้ นํ ้ากัดเซาะตลิง่ จนกลายเป็ น
นํ ้าวนก่อนจะไหลวกกลับเส้ นทางเดิมเมื่อผ่านพ้ นแก่งไป
๔. วัง คือ บริเวณนํ ้าลึกกลางนํ ้าโขงและเป็ นระบบนิเวศส่วนใหญ่ของแม่นํ ้าโขงเขตอําเภอเชียง
คาน จากการวัดความลึกของวังโดยเจ่าหน้ าที่เรื อดับเพลิงพบว่ามีความลึกถึง ๑๕ วา
๕. แซม คือ บริ เวณทางเดินนํ ้าที่มีดอนทายปิ ดทางนํ ้าทังสองด้
้
านทําให้ นํ ้าไหลเป็ นริ ว้ ทางยาว
ไปกับความยาวของดอนทรายนัน้ ๆ
๖. หาด คือ บริ เวณที่นํ ้าไหลแรงและเชี่ยวกรากเนื่องจากความลาดชันของพื ้นที่บริ เวณนันหาด
้
มีทงหาดทรายและหาดที
ั้
่เป็ นแก่งหิน
๗. บุง่ คือ บริเวณนํ ้านิ่งและลึกน้ อยกว่าวัง มีคนั หินหรื อดอนทรายปิ ดกันทางนํ
้
้าทําให้ เกิดแอ่ง
นํ ้านิ่งไทบ้ านเรี ยกว่า บุง่
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๘. โซ่ เป็ นร่องนํ ้าเล็ก ๆ จากบุง่ ยื่นเข้ าไปในพื ้นดิน
๙. แปว เป็ นระบบนิเวศที่เกิดในช่วงนํ ้ากําลังขึ ้นในต้ นฤดูนํ ้ามาก เป็ นช่วงรอยต่อของฤดูแล้ ง
กับฤดูฝน เมื่อนํ ้าขึ ้นแล้ วไหลเข้ าสูบ่ งุ่ หรื อวัง เรี ยวว่า “แปว” แต่นํ ้าจะไม่ไหลแรงเท่ากับหาด

๑๐. คอน เป็ นระบบนิเวศอีกชนิดหนึง่ ที่เกิดขึ ้นในช่วงแรกของนํ ้าขึ ้น เป็ นบริเวณปากนํ ้าที่จะ
ไหลเข้ าสูบ่ งุ่ และเป็ นปากนํ ้าที่ปลาจะเข้ ามาสูบ่ งุ่ เมื่อเข้ าสูฤ่ ดูนํ ้ามาก
๑๑. ริมฝั่ ง ลักษณะริมฝั่ งของแม่นํ ้าโขงที่อําเภอเชียงคานนัน้ เป็ นเนินสูงขึ ้นไปไทบ้ านใช้ เป็ นที่
ปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงนํ ้าลด เช่น ถัว่ ฝั กยาว ฟั กทอง มะเขือ พริ ก เป็ นต้ น เลยขึ ้นไปจากเนินริ มฝั่ งก็
จะเป็ นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนของไทบ้ าน
๑.๒ ช่ วงนํา้ ขึน้ คือช่วงตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในเดือนพฤษภาคมจะเริ่ ม
เข้ าสูฤ่ ดูฝนนํ ้าในแม่นํ ้าโขงก็จะเริ่ มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ และจะเต็มตลิง่ ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม หลังจากนันนํ
้ ้า
ก็จะเริ่มลดลง ระบบนิเวศแม่นํ ้าโขงในช่วงนํ ้าขึ ้นนันจะท่
้ วมระบบนิเวศทังหมดกลายเป็
้
นเวิ ้งนํ ้าขนาดใหญ่
ไหลเงียบและนิ่ง ในช่วงนํ ้าขึ ้นนี ้ระบบนิเวศที่ไทบ้ านเรี ยกจึงมีแต่คกและวัง เท่านัน้
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๒) ปลาแม่ นํา้ โขง : ลมหายใจของสายนํา้ และผู้คน
๒.๑ ชนิดพันธุ์ปลา
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลพันธุ์ปลาลุม่ นํ ้าโขงตอนล่างโดยเก็บข้ อมูลในพื ้นที่อําเภอเชียงคานนันพบ
้
พันธุ์ปลา ทังหมด
้
๑๗๗ ชนิด โดยแยกเป็ นปลาหนังจํานวน ๗๐ ชนิด ปลาเกล็ด ๑๐๗ ชนิด รวมทังสั
้ ตว์นํ ้า
ชนิดอื่นที่สร้ างเป็ นทังอาหารและสร้
้
างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านอีก ๖ ชนิด คือ กุ้งฝอย แมงเนี ้ยว แมงข้ าวสาร แมง
เงี ้ยง แมงดา และแมงตับเต่า

ปลาที่พบในแม่นํ ้าโขงบริ เวณอําเภอเชียงคานนันส่
้ วนใหญ่เป็ นปลาขนาดใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นปลาเกล็ด
และปลาหนัง ซึง่ มีไม่ตํ่ากว่า ๒ กิโลกรัมขึ ้นไปจนถึงหนักกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม อย่างเช่นปลาเลิม เป็ นต้ น ซึง่ พบ
ในช่วงนํ ้าขึ ้น ส่วนปลาขนาดเล็กนันจะพบในช่
้
วงนํ ้าลดและส่วนใหญ่จะเป็ นปลาเกล็ด

นอกจากนันแม่
้ นํ ้าโขงบริ เวณนี ้ยังมีปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาบึกและปลาเลิมอาศัยอยู่ ซึง่ ปลาบึกนันมี
้
ชาวบ้ านจับได้ บริ เวณดอนไข่ซงึ่ เป็ นลวงหาปลาที่ชาวบ้ านหาปลาเป็ นประจําตลอดทังปี
้ จากคําบอกเล่าของ
นาย สุทธิพงษ์ พิสยั พันธุ์ อายุ ๔๐ ปี ได้ ให้ ข้อมูลว่า ชาวบ้ านจับปลาบึกได้ ในปี ๒๕๒๕ หนัก ๔๐๐ กิโลกรัม ซึง่
เป็ นปลาบึกตัวสุดท้ ายที่ไทบ้ านจับได้ เนื่องจากการจับปลาบึกต้ องอาศัยพรานปลาที่มีความรู้ความชํานาญใน
การจับ แต่ไม่มีคนรุ่นใหม่สืบทอดภูมิความรู้ในการจับปลาบึกจากผู้เฒ่าผู้แก่ ทําให้ สญ
ู หายไปกับคนรุ่นเก่า
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ปั จจุบนั ไม่มีการจับปลาบึกในแม่นํ ้าโขงที่เชียงคานอีกเลย จะมีแต่การจับปลาขนาดใหญ่เช่นปลาเลิม ซึง่ ในปี
๒๕๔๘ ชาวบ้ านจับปลาเลิมได้ หนักกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม โดยใช้ วิธีการไหลมอง
๒.๒ การอพยพขึน้ -ลงของพันธุ์ปลา
การอพยพของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดนันสั
้ งเกตุได้ จากการจับปลาของชาวบ้ านในแต่ละช่วงเวลาหรื อ
เดือนที่จบั ได้ ปลาชนิดนัน้ ๆ ด้ วยประสบการณ์ในการจับปลาของชาวบ้ านทุกปี ทําให้ ชาวบ้ านรู้วา่ ปลาชนิดไหน
มีให้ จบั ช่วงเวลาใดบ้ าง

ช่วงเวลาที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า
“ปลาขึ ้น” นันเป็
้ นช่วงเวลาเดียวกับการเพิ่มขึ ้นของปริมาณนํ ้าในแม่นํ ้าโขง
ในต้ นฟดูฝน ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน ปลาจะขึ ้นมากในช่วงนํ ้าแดง คือ เดือนพฤษภาคม
กับเดือนมิถนุ ายน ปลาที่ขึ ้นเป็ นปลาขนาดใหญ่และเป็ นปลาหนังมากกว่าปลาเกล็ด เช่น ปลาคัง ปลาแข้ ปลา
ออด ปลายาง ปลาขบ ปลาสะงัว่ ปลาเกล็ดขนาดใหญ่ก็จะมีปลาโจก ปลาจอก ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลา
พอน ส่วนปลาขนาดกลางจะมีปลาปาก ปลายอน ปลาบู่ ปลาแขยง ปลาดก ปลาก่า ปลาบอก รวมไปถึงปลา
ขนาดเล็กบางชนิดที่มีให้ จบั อยูท่ ี่มีการอพยพขึ ้นในช่วงหน้ านํ ้าลดเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เช่น ปลามาง ปลา
หนามเจีย ปลาก่าขี ้หมู ปลาหมากผาง เป็ นต้ น โดยใช้ วิธีไหลมอง คือ การแล่นเรื อขึ ้น-ลง ไปตามนํ ้าแล้ วปล่อย
มองให้ ไปไปตาม การดึกมอง คือ การวางมองไว้ ตามแก่ง คก วัง ไว้ ไปยามหรื อเก็บกู้เอาปลาในช่วงเช้ นตรู่และ
ช่วงเย็น การใช้ เบ็ดขนาดต่าง ๆ ตามขนาดและชนิดของปลา รวมไปถึงการใช้ เครื่ องมือประเภทตุ้ม ลอบ เป็ นต้ น
นอกจากนันช่
้ วงนํ ้าขึ ้นยังมีก้ งุ ฝอยและกุ้งจ่มจํานวนมากให้ ชาวบ้ านได้ จบั โดยการใช้ ต้ มุ ดักไว้ ตามริม
โขงและใช้ ตาข่ายตาถี่มาดัดแปลงทําเป็ นไซดักไว้ ตามริมฝั่ งโขงด้ วยเช่นกัน
ส่วนพันธุ์ปลาที่ชาวบ้ านจับในช่วงนํ ้าลด ตังแต่
้ เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนันจะเป็
้
นปลา
ขนาดเล็กซึง่ ส่วนมากจะเป็ นปลาเกล็ด ชาวบ้ านใช้ วิธีไหลมองตามหาดและแก่ง นํ ้าซึง่ จะใช้ มองตาถี่สําหรับจับ
ปลาขนาดเล็ก ปลาที่ได้ เช่น ปลามาง ปลาหมากผาง ปลาแต็บ ปลาซิว ปลาบอก เป็ นต้ น ซึง่ ปลาเกล้ กขนาด
เล็กเหล่านี ้จะอยูร่ วมกันเป็ นฝูง
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๓) เครื่องมือหาปลาพืน้ บ้ าน : สายสัมพันธ์ ของมนุษย์ และธรรมชาติ
การหาปลาเป็ นอีกอาชีพหนึง่ ของคนเชียงคาน เนื่องจากมีแม่นํ ้าโขงที่เป็ นแม่นํ ้าขนาดใหญ่และยังเป็ น
แม่นํ ้านานาชาติไหลผ่าน จึงเอื ้อประโยชน์ให้ ไทบ้ านแถบนี ้มีภมู ิความรู้ในเรื่ องของวิธีการจับปลาที่อาศัย
ประสบการณ์ที่สงั่ สมและสืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน ที่ได้ สร้ างเครื่ องมือหาปลาหลากหลายชนิดและ
เหมาะสมกับการใช้ จบั ปลาแต่ละชนิด ชาวบ้ านในอําเภอเชียงคานมีการใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ในการหาปลาดังนี ้
๑. มอง เป็ นเครื่ องมือหาปลาที่ชาวบ้ านนิยมใช้ กนั มากที่สดุ โดยใช้ มองตาถี่ไปจนถึงมอง
ตาใหญ่ โดยใช้ มองตังแต่
้ ขนาด ๗,๘,๑๐,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑ เซนติเมตร ซึง่ มองตาขนาด ๒๑
เซนติเมตรเป็ นมองขนาดใหญ่ที่สดุ ที่ชาวบ้ านใช้ จบั ปลาใหญ่ ในช่วงฤดูนํ ้ามาก

๒. มองซิ่ง เป็ นเครื่ องมือหาปลาที่ชาวบ้ านมีการดัดแปลงจากมองที่ใช้ หาปลากันทัว่ ไป
โดยการใช้ มอง ขนาด ๗ เซนติเมตรซึง่ เป็ นมองตาถี่ ปะกบกับมองขนาด ๑๗ เซนติเมตรที่มีขนาดใหญ่กว่า นํา
มอง ๒ ขนาดนี ้มาปะกบติดกัน ชาวบ้ านเรี ยกว่ามองซิง่ ซึง่ ใช้ จบั ปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยปลาใหญ่จะ
ติดอยูก่ บั มองเบอร์ ๑๗ ส่วนปลาเล็กเมื่อเล็ดลอดมองตาใหญ่ไปก็จะติดอยูก่ บั มองเบอร์ ๗ ซึง่ เป็ นมองตาถี่ทําให้
จับปลาได้ ทงขนาดเล็
ั้
กและขนาดใหญ่
๓. แห เป็ นเครื่ องมือหาปลาที่ชาวบ้ านใช้ จบั ปลาในช่วงนํ ้าลด โดยมีการทอดแหบริเวณ
หาดทรายและหาดบริ เวณหาดที่แก่งคุดคู้กนั มาก ปลาที่ได้ จะเป็ นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลามาง ปลาหมากแปบ
ปละสะอี ปลาบอก ปลาสร้ อย เป็ นต้ น
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๔. เบ็ดราว เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ เบ็ดผูกติดกับเชือกไนล่อนที่มีความเหนียวและทนทาน
โดยจะผูกเบ็ดให้ ห่างกัน ๒ วา เบ็ดราวหนึง่ จะมีเบ็ดอยู่ ๕-๑๐ หลัง ส่วนใหญ่จะใช้ เบ็ดเบอร์ ๘ และเบอร์ ๑๒
โดยจะใช้ เชือกด้ านหนึง่ ผูกติดกับหลักหรื อก้ อนหินขนาดใหญ่ริมฝั่ งแล้ วปล่อยเบ็ดให้ ไหลไปตามนํ ้าส่วนอีกด้ าน
หนึง่ ก็จะผูกก้ อนหินหรื อของที่มีนํ ้าหนักไว้ เพื่อให้ เบ็ดจมนํ ้า ปลาที่ตดิ เป็ นปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลายาง ปลา
ออด ปลาโจก ปลาเพี ้ย เป็ นต้ น
๕. เบ็ดปั ก เป็ นเบ็ดที่ผกู ติดกับไม้ ไผ่แล้ วนําไปปั กไว้ ริมฝั่ งนํ ้าโขงโดยปั กในตอนเย็นรุ่งเช้ า
ก็จะไปยามหรื อไปดูวา่ มีปลาติดอยูห่ รื อไม่แล้ วนําเหยื่อใส่ไว้ อีกตอนเย็นก็จะลงไปยามอีก ปลาที่ได้ จะเป็ นปลา
ประเภทเดียวกับที่ตดิ เบ็ดราว
๖. เบ็ดนํา้ เต้ า ลักษณะเป็ นเบ็ดที่มีขนากใหญ่ ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร ใช้
เชือกไนล่อนสีขาวถักให้ เป็ นเส้ นใหญ่ตดิ กับตัวเบ็ดไว้ ยาว ๑ ฟุต โดยวิธีการวางเบ็ดนํ ้าเต้ านัน้ จะผูกเชือกที่อยู่
ติดกับเบ็ดนํ ้าเต้ าไว้ กบั เชือกไนล่อนขนาดใหญ่ให้ ยาว ๑ เมตร แล้ วผูกนํ ้าเต้ าขนาดเล็กไว้ ปล่อยเชือกให้ ยาว ๑๕
วา ซึง่ เท่ากับความลึกของแม่นํ ้าโขง และอาจสันกว่
้ าหรื อยาวกว่าแล้ วแต่ความลึกของแม่นํ ้าโขงบริ เวณนัน้ ๆ
พ่อเพิ่มศักดิ์ พิสยั พันธุ์ พรานปลาวัย ๖๒ ให้ ข้อมูลว่า “โดยปกติจะให้ ๑๕ วา ซึง่ เท่ากับความลึกส่วนใหญ่ของ
แม่นํ ้าโขงที่อําเภอเชียงคานนี ้ “ จากนันผู
้ กนํ ้าเต้ าขนาดใหญ่ไว้ แล้ วใช้ แถบม้ วนเทปคาสเสท ผูกติดระหว่าง
นํ ้าเต้ าเล็กกับนํ ้าเต้ าใหญ่หากปลาถูกเบ็ดแถบเทปจะขาดออกจากกันด้ วยแรงดิ ้นของปลาขนาดใหญ่ เช่นปลา
เลิม ซึง่ เบ็ดนํ ้าเต้ านี ้จะให้ จบั ปลาเลิม ซึง่ แถบเทปนี ้ทําไว้ สําหรับให้ สงั เกตเห็นเมื่อปลาถูกเบ็ด และนํ ้าเต้ าขนาด
เล็กจะจมด้ วยแรงดึงของปลา ส่วนนํ ้าเต้ าขนาดใหญ่จะหมุนติ ้วลอยอยูเ่ หนือนํ ้า พ่อเพิ่มศักดิก์ ล่าวว่า “ขณะที่
นํ ้าเต้ าหมุนเร็วและแรงไม่ควรเข้ าไปใกล้ อันตรายมาก เพราะปลาเลิมที่ถกู ตัวใหญ่ ๕๐-๑๐๐ กิโลและดิ ้นแรง
มากด้ วยสัญชาตญาณปลาจะดิ ้นด้ วยการพลิกตัวทําให้ เชือกบิดเกลียวตามไปด้ วยเมื่อเข้ าไปใกล้ จะทําให้ เชือก
พันและรัดเราให้ ตกลงไปในนํ ้าได้ ต้ องรอให้ ปลาอ่อนแรงก่อนค่อยเข้ าไปเก็บกู้ ข้ อสังเกตอีกอย่างหนึง่ ก็คือรอให้
นํ ้าเต้ าหมุนช้ าลงก่อนค่อยเข้ าไปจับปลา ใช้ ไก่ทงตั
ั ้ วหรื อไส้ หมู ๑ กิโลกรัม เป็ นเหยื่อล่อ โดยจะหมักให้ เน่าและมี
กลิน่ ก่อน ซึง่ ปลาเลิมเป็ นปลาที่ชอบกินสัตว์ที่เหม็นเน่า จึงต้ องมีการหมักให้ เน่าก่อนนํามาเป็ นเหยื่อ”
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๗. ลอบ เครื่องมือหาปลาโบราณ รูปร่างวงรี ยาวประมาณ ๑ เมตร สานจากไม้ไผ่ งาจะสาน
ช่วงคืองาเข้าเพื่อให้ปลาเข้าได้สะดวกและงาขังเมื่อปลาเข้าแล้วจะออกไม่ได้ข้างหลังมีช่องเปิดเอาปลา
ออก มีฝาปิด ปลาที่หาได้มีปลาข่อ ปลากด ปละชะโด ปลาก่า ปลาตอง ปลาตองกราย เอี่ยน เต่า หาได้ตลอดปี

๘. จั่น เป็ นเครื่ องมือทําจากไม้ ไผ่สานเป็ นรูปกรวยยาว ๒ เมตร ใช้ เชือกไนล่อนเส้ นเล็กสี
เขียวถักเป็ นตาข่ายหุ้มด้ านนอกอีกชันหนึ
้ ง่ ด้ านปากกรวยทําฝาสานด้ วยไม่ไผ่เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส กว้ าง ยาว
เท่ากับ ๑ ฟุต ใช้ ไม้ ไผ่ลํายาวประมาณ ๓ ฟุต เป็ นตัวสร้ างความแข็งแรงให้ กบั ฝา เพื่อกันไม่ให้ ปลาหลุดออกมา
เมื่อติดอยูใ่ นจัน่ ใช้ รําหรื อข้ าวสุกเป็ นเหยื่อล่อให้ ปลาเข้ ามากิน แล้ วฝาจะปิ ดลงด้ วยกลไกที่ทําไว้ วางดักปลาไว้
บริเวณนํ ้าตื ้นริมฝั่ งในช่วงนํ ้าขึ ้นเต็มตลิง่ ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
๙. ตุ้ม สานด้ วยไม้ ไผ่ เป็ นรูปทรงกรวยสูง ๐.๕ เมตร ทํางาหรื อฝาทรงกลมด้ านล่าง นํา
ตาข่ายตาถี่คลุมด้ านนอก ใช้ วางดักปลาโดยใส่เหยื่อ เช่น รํ า ข้ าวสุกไว้ ในตุ้ม นําไปปั กไว้ ริมฝั่ งโขงโดยใช้ ไม้ ทํา
หลัก ๒ อันปั กไขว่กนั ใช้ ต้ มุ มัดห้ อยกับหลักให้ ด้านฝาตุ้มลอยสูงจากพื ้นนํ ้าเล็กน้ อยเพื่อให้ ปลาเข้ าไปกินเหยื่อได้
แต่ออกจากตุ้มไม่ได้
๑๐. คอนโด ทําจากไม่เนื ้อแข็ง เช่น ไม้ ด้ ู ไม้ แดง ขนาดไม่หน้ าสี่ยาว ๓-๔ เมตร แบ่งเป็ นช่อง ๆ
ขนาดยาวประมาณ ๑ ฟุต หรื อเป็ นห้ องคล้ ายคอนโด มีงาที่เมื่อปลาเข้ าแล้ วจะออกไม่ได้ แล้ วนําไปวางไว้ ริมฝั่ ง
นํ ้าโขง โดยมีเหยื่อล่อทีทําจากข้ าวต้ มสุกแล้ วปนกับรํ าข้ าว เมื่อปลาเข้ ามากินก็จะถูกขังไว้ ในช่องนัน้ ๆ คล้ ายกับ
การใส่ลอบ แต่มีช่องหลายช่องให้ ปลาเข้ าไปกินอาหารในนัน้
๑๑. ดางกุ้ง ทําจากตาข่ายตาถี่สีฟ้าที่มีขายตามตลาด ชาวบ้ านนํามาดัดแปลงโดยอาศัย
ภูมิความรู้ ทําเป็ นกล่องสี่เหลี่ยมกว้ าง ๐.๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ปล่อยชายตาข่ายทัง้ ๒ ด้ านยาว ๑.๕ เมตร
นําไปวางไว้ บริเวณริ มฝั่ งโขง หันด้ านที่มีรูซงึ่ ทําเป็ นทางเข้ าของกุ้งไปทางท้ ายนํ ้า เนื่องจากธรรมชาติของกุ้งจะ
ว่ายถอยหลังทวนกระแสนํ ้าขึ ้นไป
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๑๒. ซ่ อน ทําจากตาข่ายตาถี่สีฟ้า ที่มีขายตามท้ องตลาด เกิดขึ ้นจากการที่ชาวบ้ านมีการ
ปรับเปลี่ยนและหาวิธีการจับปลาให้ ได้ มากขึ ้น เมื่อปลาหายากมาขึ ้น จากเมื่อก่อนที่จบั เฉพาะปลาที่มีขนาด
ใหญ่ขาย ปั จจุบนั มีบางครอบครัวที่จบั ปลาเล็กในบุง่ ยามหน้ าแล้ งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน มี
ลูกปลาจํานวนหลายชนิดถูกจับขึ ้นมาขายรวมกันกิดลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท
๑๓. ต่ อง เป็ นเครื่ องมือที่มีลกั ษณะคล้ ายสวิงแต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า สานด้ วยด้ วยที่มี
ความเหนียว แล้ วนํ ้ามาผูกติดกับไม้ ไผ่ ให้ ปากต่องเป็ นรูปสามเหลี่ยม ด้ ามจับทําด้ วยไม้ ไผ่ขนาดเหมาะมือจับ
ได้ สะดวก ยาวประมาณ ๓ เมตร การใช้ ตอ่ งคนหาปลาจะใช้ หาปลาในช่วงหน้ าแล้ ง โดยยืนอยูบ่ นโขดหินแล้ ว
ใช้ ตอ่ งตัดเอาปลาขนาดเล็กที่วา่ ยทวนกระแสนํ ้าขึ ้นมา ปลาที่ได้ จะเป็ นปลาขนาดเล็กที่ขึ ้นมาวางไข่ในช่วงฤดู
แล้ งที่อยูร่ วมกันเป็ นฝูง ดังนันการจั
้
บปลาด้ วยต่องในแต่ละครัง้ ของชาวบ้ านจะได้ ปลาเป็ นจํานวนมาก จากการ
ให้ ข้อมูลของพ่อเริ ญ ชัยคีนี ซึง่ มีอาชีพหาปลา เล่าว่า “ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เป็ นช่วงนํ ้าโขงแห้ ง
มากเกาะแก่งโผล่ขึ ้นเหนือนํ ้า เหลือร่องนํ ้าขนาดเล็ก และไหลเชี่ยวมาก ปลาเกล็ดขนาดเล้ กเช่นปลามาก ปลา
หมากแปบ หรื อปลาหนังขนาดเล็กเช่นปลา ฮากกล้ วย จะขึ ้นมาเป็ นฝูง ชาวบ้ านก็จะใช้ ตอ่ งลงตักปลาช่วงนี ้
บางคนได้ มากถึงวันละ ๑-๒ กระสอบปุ๋ย”
๑๔. โต่ ง เป็ นเครื่ องมือที่มีการดัดแปลงการใช้ มองในการหาปลา โดยนํามองมาผูกติดกับไม้ ไผ่ที่
ยาวทังลํ
้ าต้ น และให้ สามารถผูกมองให้ มีความยาวมากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ แล้ วนําไปดักจับปลาบริ เวณที่มีนํ ้า
ไหลเชี่ยวตามแก่งหิน ปล่อยให้ มองไหลไปตามกระแสนํ ้าโดยมีไม้ ไผ่ทงลํ
ั ้ าเป็ นตัวยึดมองไม่ไหลไปกับนํ ้า โต่งจะ
ใช้ ดกั จับปลาในช่วงนํ ้าลดตามแก่งหินบริ เวรที่มีนํ ้าไหลเชี่ยว และเป็ นเส้ นทางที่มีปลาขนาดใหญ่ขึ ้นมาวางไข่
ในช่วงหน้ าแล้ งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่วนหน้ านํ ้ามากจะใช้ แกลลอนนํ ้ามันผูกติดกับก้ อนหินเป็ นตัว
ยึดติดกับมองไม่ให้ ไหลไปตามนํ ้า ชาวบ้ านจะเรี ยกว่า “ใส่มอง”
๑๕. ตุ้มปลามาง สานจากไม้ ไผ่คล้ ายตุ้มใหญ่ แต่ต้ มุ ปลามากจะมีขนาดเล็กกว่า ใช้ ดกั จับปลามาก
โดยเฉพาะ บางครัง้ จะมีปลาขนาดเล็กชนิดอื่นติดมาด้ วย เช่น ปลาคับของ หรื อลูกปลา
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๑๖. กะโหล่ ทําจากตาข่ายสีเขียวที่มีขายตามท้ องตลาด ใช้ ปิดกันบริ
้ เวณโซ่ แซม และบุง่ แล้ วทํา
ทางเดินให้ ปลาว่ายเข้ าเป็ นช่องแคบ ในช่วงหน้ านํ ้าลด เดือนกุมภาพัน์ถึงเดือนเมษายน แล้ วใช้ มองวางดักปลา
ไว้ ท้ายนํ ้า เมื่อปลาเข้ าก็จะกลับออกทางเดิมไม่ได้ ก็จะว่ายไปติดกับมองที่วางไว้

๑๗. กะโหล่ มีหาง แต่ก่อนใช้ วิธีถกั สานด้ วยด้ ายคล้ ายกับสวิง แต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า การใช้
กะโหล่มีหาง มีการปิ ดกันบริ
้ เวณโซ่ แซม และบุง่ แล้ วทําทางเดินให้ ปลาว่ายเข้ าเป็ นช่องแคบ ในช่วงหน้ านํ ้าลด
เดือนกุมภาพัน์ถึงเดือนเมษายน แต่จะไม่วางมองไว้ ท้ายนํ ้า อาศัยหางกะโหล่ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับสวิง ปล่อย
ให้ ไหลไปตามนํ ้า เมื่อปลาเข้ าก็จะติดอยูใ่ นหางของกะโหล่ ไทบ้ านจะวางกะโหล่ไว้ ตอนเย็นรุ่งเช้ าก็จะมาเก็บกู้
เอาปลา แล้ วจะวางทิ ้งอีก อาจจะมาเก็บตอนเย็นอีกหรื อมาเก็บต่อไปอีกในรุ่งเช้ าของอีกวัน
๑๘. เย๊ าะ เป็ นการหาปลาที่อาศัยการสังเกตพฤติกรรมและธรรมชาติการมีชีวิตอยูข่ องปลาที่ชอบ
อาศัยและหากินอยูต่ ามบริ เวณที่มีกอหญ้ าหรื อกิ่งไม้ ที่จมอยูใ่ นนํ ้า ชาวบ้ านจะตัดกิ่งต้ นไคร้ มากองทิ ้งไว้ ในนํ ้า
โดยก่อนวางกิ่งต้ นไคร้ ลงไป จะวางตาข่ายสีเขียวขนาดใหญ่และกว้ างลงไปก่อนแล้ วนํากิ่งต้ นไคร้ วางกอง
รวมกันเป็ นกองใหญ่ เพื่อสร้ างที่อยูท่ ี่หากินให้ กบั ปลา เมื่อกิ่งของต้ นไคร้ เริ่มเน่าก็จะมีปลาเข้ ามาอยูอ่ าศัยและ
กินใบของต้ นไคร้ ใช้ เวลาประมาณ ๑ อาทิตย์ ชาวบ้ านก็จะลงเอาปลา โดยยกตาข่ายขึ ้นแล้ วเอากิ่งต้ นไคร้ ออก
จนหมด แล้ วยกตาข่ายขึ ้นบกเก็บเอาปลา แล้ วนําตาข่ายลงวางในนํ ้าแล้ วเอากิ่งต้ นไคร้ วางกองรวมกันเหมือน
รอเวลาอีก ๑ อาทิตย์ แล้ วทําการเก็บกู้เอาปลาครัง้ ต่อไป ทําแบบเดิบไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะถึงหน้ านํ ้ามากจึง
หยุด เย๊ าะจะทํากันในช่วงหน้ าแล้ งเท่า ทํากันบริ เวณบุง่ ที่มีนํ ้าขังที่มีความลึกตังแต่
้ ๑ เมตรขึ ้นไป
๔) ลวงหาปลาของคนเชียงคาน : การจัดการทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
แม่นํ ้าโขงในเขตอําเภอเชียงคาน ชาวบ้ านมีการหาปลากันตลอดลํานํ ้าโขง โดยหากันมากในช่วงเดือน
เมษายนไปจนถึงเดือนกันยายน เนื่องเป็ นช่วงที่นํ ้าขึ ้นแล้ วปลาจะมีการอพยพขึ ้นไปวางไข่ทางต้ นนํ ้า
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การหาปลาของชาวบ้ านที่มีเป็ นจํานวนมากจึงมีการจัดคิวกันออกหาปลาในแต่ละวัน ซึง่ จะมีการออก
หาปลากันอยู่ ๒ ช่วง คือ ช่วงกลางวันและกลางคืน จุดรวมตัวกันเพื่อจั ดคิวกันไหลมองนันมี
้ อยู่ ๒ จุด คือ ที่
ดอนไข่ที่อยูท่ างเหนือนํ ้าโขงขึ ้นไปและอีกจุดหนึง่ อยูท่ ี่แก่งคุดคู้ ซึง่ เป็ นแก่งที่คนทัว่ ไปรู้จกั กันดี เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยวชมในแต่ละปี จํานวนมาก
๔.๑ ดอนไข่ เป็ นชื่อของดอนทรายบริ เวณกว้ างใหญ่กลางนํ ้าโขงในบริ เวณนี ้ ตามข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศของไทยและลาวนันพื
้ ้นที่ที่เป็ นดอนทรายหรื อเกาะแก่งต้ องเป็ นของประเทศลาว ส่วนของประเทศไทย
นันจะเป็
้
นเส้ นทางเดินของสายนํ ้าเสียเป็ นส่วนใหญ่ ดอนไข่จงึ เป็ นดินแดนของประเทศลาวที่ขึ ้นกับเมืองสาร
คาม แขวงเวียงจันทน์ แต่คนหาปลาเป็ นคนไทยที่อยูใ่ นอําเภอเชียงคานที่ใช้ หาปลากันมาเป็ นเวลาช้ านาน
ส่วนไทบ้ านฝั่ งลาวก็จะหาปลาบริ เวณอื่น ซึง่ บริ เวณแม่นํ ้าโขงที่ดอนไข่แห่งนี ้มีความกว้ างจากฝั่ งไทยไปฝั่ งลาว
ราว ๒๓๐ วา
ดอนไข่ เป็ นลวงหาปลาที่สําคัญของชาวบ้ านที่มีการออกหาปลากันทุกวัน เนื่องจากเป็ นบริเวณที่มีนํ ้า
ไหลนิ่ง เหมาะแก่การไหลมองเป็ นอย่างยิ่ง ทําให้ มีจํานวนเรื อหาปลาเข้ าคิวกันถึง ๓๘ ลํา หมุนเวียนกันออก
ไหลมองทังกลางวั
้
นและกลางคืน
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วิธีการเข้ าคิวกันออกไหลมอง(ตาข่าย)นันผู
้ ้ ที่มาก่อนก็จะได้ ออกหาปลาก่อน เมื่อออกไปหาปลาก็จะทํา
การปล่อยมองลงนํ ้าแล้ วจอดเรื ออยูก่ ลางนํ ้าให้ มองไหลไปตามนํ ้าให้ ได้ ระยะไกลประมาณ ๑ กิโลเมตร จึงทํา
การกู้มองขึ ้นดูปลาว่าติดมองหรื อไม่ จากนันก็
้ จะกลับไปริ มฝั่ งรอเข้ าคิวใหม่ เรื อหาปลาคิวต่อไปก็จะออกไหล
มองหมุนเวียนกันไปเช่นนี ้เรื่ อยๆ
ปลาที่ชาวบ้ านจับได้ บริ เวณดอนไข่นี ้มีทงปลาเกล็
ั้
ด เช่น ปลาโจก ปลาจอก ปลาเพี ้ย และปลาหนัง เช่น
ปลาออก ปลายาง ปลาแข้ ปลาคัง เป็ นต้ น ซึง่ ปลาที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณดอนไข่นี ้ส่วนใหญ่ชาวบ้ านจับได้ นนเป็
ั้ น
ปลาที่มีขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ๒ กิโลกรัมขึ ้นไป

ความลึกของรับนํ ้าที่ดอนไข่นี ้ จากคําบอกเล่าของพ่อเพิ่มศักดิ์ พิสยั พันธุ์ หนึง่ ในพรานปลาที่ดอนไข่
แห่งนี ้กล่าวว่า “ความลึกของนํ ้านันช่
้ วงที่ลกึ มากประมาณ ๑๕ วา บางบริ เวณ ที่ตื ้นก็จะประมาณ ๗-๘ วา และ
กว้ างราว ๒๓๐ วา จากฝั่ งไทยไปถึงฝั่ งลาว ทําให้ คนหาปลาที่นี่ใช้ มองที่มีความยาวตังแต่
้ ๒๐๐ วาถึง ๒๒๐ วา
และเป็ นมองตาใหญ่ เพราะปลาที่นี่มีแต่ปลาตัวใหญ่ทงนั
ั ้ น”
้
การหาปลาของพรานหาปลาที่ดอนไข่นี ้ในช่วงเดือนเมษายนนํ ้าลดลงมากจะทอด(หว่าน)แหตามหาด
ทราย เมื่อเข้ าสูฤ่ ดูฝนตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมเป็ นต้ นไปนํ ้าจะเริ่มมากและขุน่ ปลาจะเริ่มวางไข่และอพยพขึ ้นไป
วางไข่ทางต้ นนํ ้า ซึง่ นางทวี พานกุล อายุ ๔๓ ปี ชาวบ้ านอีกคนหนึง่ ที่หาปลาบริ เวณดอนไข่นี ้ได้ ให้ ข้อมูลว่า
“ในช่วงเดือนเมษายนจะพบไข่ในท้ องปลาเกล็ดที่มีขนาดเล็ก เช่น ปลาบอก ปลาสร้ อย ปลามาง ปลาหมาก
แปบ และมักพบไข่ในท้ องปลาขนาดใหญ่ทงปลาเกล็
ั้
ดและปลาหนังในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุ ายน
เมื่อถึงเดือนสิงหาคมนํ ้าเต็มฝั่ งก็จะหยุดไหลมอง เนื่องจากนํ ้ามากและลึก จึงเปลี่ยนไปใช้ เครื่ องมืออย่างอื่นที่
เหมาะสมกับการหาปลาในช่วงนํ ้ามาก เช่น ลอบ จัน่ ตุ้ม โดยจะวางไว้ ตามริ มฝั่ งนํ ้าตื ้นๆ แล้ วลงเรื อออกไปยาม
(เก็บตาข่ายและปลา)ทังตอนเช้
้
าและตอนเย็น ปลาที่ได้ มีหลายชนิด เป็ นปลาที่มีขนาดเล็กส่วนมาก ในช่วง
กลางวันก็จะหันไปทําไร่ ทํานา และทํางานก่อสร้ าง”
บริเวณดอนไข่นี ้เคยมีการจับปลาบึก นายสุทธิพงษ์ พิสยั พันธุ์ อายุ ๔๑ ปี คนหาปลาบ้ านเชียงคาน
เล่าว่า “ครัง้ สุดท้ ายที่มีการจับปลาบึกได้ ในปี ๒๕๒๕ ปลาบึกหนัก ๔๐๐ กิโลกรัม หลังจากนันก็
้ ไม่มีการล่าปลา
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บึกอีกเลย เนื่องจากคนที่จะล่าปลาบึกต้ องมีความรู้ในการจับปลาบึก ก่อนลงจับจะมีการทําพิธีบวงสรวงเจ้ า(สิง่
ศักดิส์ ทิ ธิ์)ที่ริมฝั่ งโขงก่อน แล้ วจึงลงลากมอง ปั จจุบนั ไม่มีใครสืบทอดวิธีการจับปลาบึก คนรุ่นใหม่เรี ยนหนังสือ
กันจบสูงๆ จึงหางานที่ดีและมีเงินเดือนกันหมด เพราะมีรายได้ ที่แน่นอนกว่าการหาปลา ซึง่ ต้ องอาศัยโชค บาง
วันก็ได้ บางวันก็หาไม่ได้ การจับปลาบึกจึงหยุดตังแต่
้ นนมา”
ั้
นอกจากปลาขนาดใหญ่เช่นปลาบึกแล้ วยังมีปลาหนังขนาดใหญ่ชนิดอื่น เช่น ปลาคัง ปลาแข้ และ
ปลาเลิม ที่ชาวบ้ านยังมีจบั ได้ อยูใ่ นขณะนี ้ นางบุญมี ทองน้ อย แม่ค้าขายปลาในตลาดอําเภอเชียงคานให้
ข้ อมูลว่า “เมื่อปี ๒๕๔๘ มีชาวบ้ านนําปลาเลิมมาขายให้ หนัก ๑๐๐ กว่ากิโลกรัม และมีปลาแข้ หนัก ๓๐- ๕๐
กิโลกรัม มาขายให้ ” จากคําบอกเล่าดังกล่าวทําให้ ร้ ูวา่ บริ เวณดอนไข่นี ้มีปลาขนาดใหญ่อาศัยอยูโ่ ดยเฉพาะ
ปลาหนัง ส่วนปลาเกล็ดที่พบเป็ นปลาโจก ปลาเพี ้ย ที่หนักตังแต่
้ ๒-๑๐ กิโลกรัม ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของแม่นํ ้าโขงทําอําเภอเชียงคานแห่งนี ้เป็ นอย่างมาก
๔.๒ แก่ งคุดคู้ เป็ นอีกบริ เวณหนึง่ ของแม่นํ ้าโขงที่มีคนหาปลาใช้ เป็ นแหล่งหาปลากันมาก ซึง่ มีจํานวน
เรื อหาปลาอยูถ่ ึง ๕๐ ลํา โดยมีการเข้ าคิวกันหาปลาเช่นเดียวกับที่ดอนไข่ ปลาที่จบั ได้ ก็จะเป็ นปลาชนิด
เดียวกัน ขนาดใกล้ เคียงกัน

นอกจากนันแก่
้ งคุดคู้ยงั เป็ นแหล่งหาปลาในช่วงหน้ าแล้ งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ที่มีชาวบ้ านจาก
หมูบ่ ้ านอื่นหลายพื ้นที่เข้ ามาหาปลาด้ วยการทอดแห ในช่วงนี ้ปลาส่วนใหญ่ที่จบั ได้ เป็ นปลาเกล็ดขนากเล็ก เช่น
ปลาบอก ปลาสร้ อย ปลาสะอี ปลาหมากแปบ ปลามาง ซึง่ ชาวบ้ านจะทอดแหบริเวณหาดของแก่งคุดคู้กนั เป็ น
จํานวนมากในเดือนเมษายน เนื่องจากแก่งคุดคู้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทําให้ มีคนภายนอกเข้ ามาเที่ยวและจับปลา
กันมาก
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๔.๓ บ้ านผาแบ่ น ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน หมูบ่ ้ านหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมแม่นํ ้าโขง มีเรื ออยู่
ประมาณ ๔๐-๕๐ ลํา เจ้ าของเรื อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปยามเครื่ องมือหาปลาของตนในช่วงเช้ าตรู่และ
ยามแดดร่มลมตกของช่วงเย็น
พ่อสี ไชยจันทร์ อายุ ๕๙ ปี ชาวบ้ านผาแบ่นเล่าว่า “เมื่อก่อนชาวบ้ านมีเรื อทุกหลังคาเรื อน หาปลากัน
ทุกบ้ าน ๒-๓ ปี ผ่านมานํ ้าโขงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการขึ ้นลงของนํ ้าที่ผิดไปจากเมื่อก่อนที่ถึงเวลาขึ ้นก็ขึ ้น
ตลอดถึงเวลาลงก็จะลดลงเรื่ อยๆ จนถึงระดับปกติที่เคยเป็ นทุกปี แต่เดี๋ยวนี ้นํ ้าขึ ้นๆลงๆไม่เป็ นเวลา ปลาหาได้
ยากขึ ้น เมื่ออดีตคนในหมูบ่ ้ านจาก ๓ ส่วน ปั จจุบนั เหลือคนหาปลาแค่ ๑ ส่วน นอกนันก็
้ หนั ไปทําสวนผลไม้
มะม่วง มะขาม เงาะ ทุเรี ยน ปลูกปะปนกันไปและเลี ้ยงวัวกันบ้ าง ส่วนตัวพ่อเองตอนเช้ ากางมองทิ ้งไว้ กลางวัน
เลี ้ยงวัวถึงตอนเย็นก็มายามดูวา่ ปลาติดมอง ปลาที่ตดิ มองส่วนใหญ่เป็ นปลาเพี ้ย ราคาขายกิโลกรัมละ ๑๐๐
บาท ปลาปาก ปลาแกง กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ช่วงไหนที่ได้ ปลามากราคาก็จะลดลงเหลือกิโลกรัมละ ๗๐-๘๐
บาท ขายให้ กบั คนในหมูบ่ ้ านเดียวกันและหมูบ่ ้ านใกล้ เคียง ช่วงนี ้ปลาไม่เยอะ นํ ้าขึ ้นๆลงๆ ถ้ าเขื่อนในจีนปล่อย
นํ ้ามานํ ้าก็มากไม่ปล่อยก็มีนํ ้าน้ อย พอรู้มาจากข่าวในวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้าง จึงเป็ นสาเหตุทําให้ หาปลาได้
น้ อยลง เมื่อเทียบกับ ๕-๑๐ ปี ก่อน เมื่ออยากกินปลาก็ตงหม้
ั ้ อรอไว้ ออกไปหาไม่นานก็ได้ ปลามากิน”

“บ้ านผาแบ่นเมื่อก่อนมีการไหลเบ็ดนํ ้าเต้ าไปตามนํ ้า หาซื ้อหนังหมามากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท นํามา
หมักประมาณ ๓ วัน ให้ มีกลิน่ เหม็น ซึง่ ปกติเนื ้อหมาจะมีกลิน่ เหม็นแรงอยูแ่ ล้ ว ใช้ เป็ นเหยื่อล่อปลาเลิม ซึง่ เป็ น
ปลาที่ชอบกินของเน่าเหม็น กินของสกปรก ผิดกับปลาบึกที่เป็ นปลาที่ชอบกินแต่ของสะอาดเช่น ตะไคล้ หิน
สาหร่าย เมื่อปลาเลิมได้ กลิน่ เน่าเหม็นก็จะมาติดเบ็ดนํ ้าเต้ า เมื่อ ๒ ปี ที่แล้ วได้ ปลาเลิม ตัวขนาด ๗๐ กว่ากิโล
ขายกิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท ได้ เงินดีเหมือนกับการขายควาย เมื่อได้ ปลาจะโทรหาคนรับซื ้อให้ เขามาซื ้อถึงบ้ าน
เอาไปขายต่อให้ คนกรุงเทพฯ พ่อค้ ามักจะบอกว่ามันคือปลาบึกเขาก็ซื ้อกันกิโลกรัมละหลายร้ อยบาท เพราะเขา
แยกไม่ออกว่าอย่างไหนปลาบึกอย่างไหนปลาเลิม ไทบ้ าน(ชาวบ้ าน)อย่างเราๆ จะรู้วา่ อันไหนปลาบึกอันไหน
ปลาเลิม เพราะดูออกว่าปลาบึกจะหัวเล็กแหลม ตัวยาวไม่มีเขี ้ยว ส่วนปลาเลิมจะหัวใหญ่ ตัวสันกว่
้ ามีเขี ้ยว
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เดี๋ยวนี ้นํ ้า ๓-๔ วันขึ ้น ๓-๔ วันลง ประเทศจีนสร้ างเขื่อนปล่อยนํ ้ามานํ ้าก็เยอะเมื่อปิ ดเขื่อนนํ ้าก็ลงหาปลาไม่
ค่อยได้ เดือน ๕ (เมษายน) หาปลาได้ มากขึ ้น เพราะเป็ นช่วงปลาขึ ้น” เป็ นอีกคําบอกกล่าวหนึง่ ของชาวบ้ านผา
แบ่น ชื่อพ่อวิญ�ู ไชยจันทร์ อายุ ๕๗ ปี
๔.๔ บ้ านบุฮม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน แม่นํ ้าโขงในพื ้นที่บ้านบุฮมมีลกั ษณะเป็ นแก่งหิน
ผาจํานวนมาก ทําให้ การหาปลาของชาวบ้ านต่างจากที่ดอนไข่และแก่งคุดคู้ โดยไทบ้ านใช้ วิธีการวางมองทิ ้งไว้
หากวางไว้ ในตอนเย็นก็จะไปยามหรื อไปดูในตอนเช้ าเมื่อได้ ปลาก็จะกางมองทิ ้งไว้ ไปยามในตอนเย็นอีก แหล่ง
หาปลาที่สําคัญของชาวบ้ านบุฮมคือ คกตะมิ ้ง
พ่อบุญหนักได้ โอกาสจึงเล่าต่อว่า “เมื่อตอนพ่อสองคนอายุ ๑๑ ปี นํ ้าท่วมทัว่ หมูบ่ ้ านสูงเท่าหัวเข่า
จนถึงต้ นขา และมาท่วมอีกทีตอนพ่ออายุ ๒๔ ปี ชาวบ้ านก็หาอยูห่ ากินกันตามปกติ เพราะมีก้ งุ หอย ปู ปลาให้
จับกินกันมิได้ ขาด และเมื่อตอนพ่ออายุ ๘-๙ ปี คนในหมูบ่ ้ านเคยได้ ปลาบึกตัวยาวประมาณ ๒ วากว่า ลําตัว
ใหญ่โอบไม่รอบ แบ่งกันกินทังหมู
้ บ่ ้ าน ไม่มีการขาย ปลาบึกจะอยูต่ ามคกตะมิ ้ง ซึง่ เป็ นคกที่อยูใ่ นลํานํ ้าโขงใกล้
กับหมูบ่ ้ าน คกตะมิ ้งลึก ๑๒ วา เพราะนํ ้าลึกมากปลาบึกตัวใหญ่จงึ อยูไ่ ด้ และเมื่อ ๑๐ กว่าปี ก่อนพ่อก็ได้ ปลา
เลิมหนัก ๒๕ กิโลกรัม เดี๋ยวนี ้หาปลาขายกัน ปลาหายากมากขึ ้น คนจะเข้ ามาซื ้อถึงบ้ านไม่ทนั ได้ แบ่งกันกิน
เหมือนเมื่อก่อน ตอนนี ้มีเรื อหาปลาติดเครื่ องยนต์อยู่ ๔๕ ลํา ซึง่ ใช้ เรื อติดเครื่ องยนต์แบบนี ้มาประมาณ ๔๐ ปี
มาแล้ ว เพราะราคาปลาสูงขึ ้นทําให้ มีการแข่งขันกันหาปลามากขึ ้นจึงเอาเรื อไปติดเครื่ องยนต์จะได้ หาปลา
ได้ มากขึ ้นเพราะจํานวนปลาก็เริ่ มลดลงเรื่ อย ๆ”

นอกจากนันยั
้ งมีเครื่ องมืออย่างอื่น เช่น ลอบ จัน่ ตุ้ม เบ็ดปั ก เบ็ดราว สะดุ้ง ใช้ วางดักปลาในช่วงนํ ้าขึ ้น
และยังมีการวางด่างกุ้งฝอยไว้ ริมฝั่ งในช่วงที่นํ ้าเริ่ มขึ ้น ในช่วงนํ ้าลดก็จะใช้ วิธีการทอดแห
พ่อบุญหนัก มามี พ่อใหญ่วยั ๗๐ ปี เล่าด้ วยความภาคภูมิใจว่า “พ่อหาปลาตังแต่
้ วยั รุ่น เมื่อก่อนลงไป
นํ ้าโขงเอามือคลําจับปลาก็ได้ ปลาเลย ปลาจะอยูต่ ารมซอกหินผาพวกปลาแข้ ชาวบ้ านหาปลากันเป็ นทุกคน
ปลาเยอะมากขายกิโลละ ๕ บาท ๑๐ บาท ตื่นมาก็ออกไปหาปลา ทําให้ แข็งแรงไม่คอ่ ยเจ็บไข้ ได้ ป่วย”
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พ่อสวน ทองสุข อายุ ๗๐ ปี เล่าเสริ มว่า
“เมื่อก่อนชาวบ้ านมีเรื อกันทุกหลังคา หาปลาทุกวัน และวาง
เครื่ องมือหาปลาไว้ ตลอดทังมอง
้
ไซ เบ็ด จะหยุดหาก็ตอ่ เมื่อนํ ้าเต็มฝั่ ง แต่ก่อนนํ ้าขึ ้นก็จะขึ ้นตลอดตามฤดูกาล
นํ ้าหลาก เมื่อถึงฤดูนํ ้าลงก็จะลดลงเรื่ อย ๆ จนมีคํากล่าวที่ตดิ ปากชาวบ้ านว่า เดือน ๕ นํ ้าย่านท่า เดือน ๖
เดือน ๗ นํ ้าเต็มท่า เฮ็ดอยูเ่ ฮ็ดกินบ่ได้ อดได้ อยาก”
๔.๕ บ้ านท่ าดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน เป็ นบริเวณที่นํ ้าเหืองซึง่ เป็ นแม่นํ ้าสาขาของ
แม่นํ ้าโขงไหลมาบรรจบกับแม่นํ ้าโขง ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ปากนํ ้าเหือง” พ่อลา โพธิ์ไทร อายุ ๗๐ ปี ชาวบ้ านท่า
ดีหมี เล่าว่า “บ้ านท่าดีหมีเป็ นจุดที่แม่นํ ้าเหืองไหลลงสูแ่ ม่นํ ้าโขง แม่นํ ้าเหืองเป็ นแม่นํ ้า ที่กนพรมแดนไทย-ลาว
ั้
แล้ วไหลบรรจบกับแม่นํ ้าโขงที่บ้านท่าดีหมี”
แม่นํ ้าเหืองมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลเป็ นแนวกัน้
เขตแดนของอําเภอนาแห้ ว อําเภอด่านซ้ าย อําเภอภูเรื อและอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กับเมืองบ่อแตน และเมือง
แก่นท้ าว แขวงไซยะบุรี ของประเทศลาวแล้ วไหลลงสูแ่ ม่นํ ้าโขงที่บ้านท่าดีหมี แม่นํ ้าเหืองไหลอยูใ่ นประเทศไทย
มีความยาว ๕๐ กิโลเมตร และไหลในประทศลาวอีก ๑๑๐ กิโลเมตร การใช้ ประโยชน์จากแม่นํ ้าเหืองของ
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ใช้ ในการอุปโภคบริ โภค และการเกษตรเพื่อปลูกพืชผักริ มนํ ้าไว้ บริ โภคและจําหน่าย
เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงของแม่นํ ้าโขง พ่อลา โพธิ์ไทร กล่าวว่า “ ชาวบ้ านทังคนไทยและพี
้
่น้องชาว
ลาวอาศัยบริเวณปากนํ ้าเหืองนี ้ในการหาปลาเป็ นส่วนใหญ่ เพราะเป็ นบริ เวณที่ปลาชอบอยูอ่ าศัย ปากนํ ้าเหือง
ไหลมาบรรจบกับแม่นํ ้าโขง จึงเป็ นแหล่งหาอยูห่ ากินของปลาหลากหลายชนิด ที่ไทบ้ านใช้ หาปลามาหลายชัว่
อายุคนแล้ ว โดยใช้ มอง จัน่ ลอบ เบ็ด ในการหาปลามาโดยตลอด เมื่อก่อนปลาเยอะมากอยากกินปลาก็ตงั ้
หม้ อนํ ้าไว้ รอแล้ วลงมาเก็บเครื่ องมือหาปลาที่วางไว้ ก็มีกบั ข้ าวกินกันสบาย แม่นํ ้าโขงเริ่มขึ ้นลงผิดปกติมา ๒-๓
ปี มานี ้ จะขึ ้นอยู่ ๓-๕ วัน แล้ วก็ลงไปอีก ๓-๕ วัน เป็ นอย่างนี ้ตลอด ต่างจากเมื่อก่อนที่นํ ้าขึ ้นลงตามฤดูกาล
เมื่อถึงฤดูนํ ้ามากนํ ้าก็จะขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อถึงฤดูนํ ้าลดนํ ้าก็จะลดลงไปเรื่ อยๆ จนถึงจุดที่นํ ้าอยูท่ กุ ปี ไม่ขึ ้นมามาก
อย่างเช่นทุกวันนี ้”
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของแม่นํ ้าโขง พ่อลา โพธิ์ไทร ให้ เหตุผลว่า “มาจากเขาสร้ างเขื่อนในจีนปิ ดกัน้
นํ ้าไว้ เมื่อเขาจะล่องเรื อใหญ่ที่ใช้ บรรทุกสินค้ า จีนก็จะปล่อยนํ ้ามาให้ เรื อวิ่งได้ นํ ้าก็มาก เมื่อหยุดเดินเรื อจีนก็
จะปิ ดเขื่อนก็ทําให้ นํ ้าน้ อยลง ทําให้ นํ ้าขึ ้นๆลงๆไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ เมื่อนํ ้าเปลี่ยนแปลงสิง่ ที่อยูใ่ นนํ ้าก็
เปลี่ยนแปลง ปลาที่เคยหาได้ จากเมื่อ ๕ ปี ๑๐ ปี ก่อนหาได้ วนั ละเป็ น ๑๐ กิโลขึ ้นไป และมีปลาใหญ่ เช่น ปลา
เคิง ที่มีขนาดใหญ่ ๑๐๐ กว่ากิโลขึ ้นไป แต่เดี๋ยวนี ้ไม่มีแล้ ว ส่วนปลาชนิดอื่นบางวันก็หาได้ บางวันก็หาไม่ได้
บ้ าง”

18

“ปากนํ ้าเหืองมีชาวบ้ านจากหมูบ่ ้ านริ มโขงทังฝั
้ ่ งไทยและลาวลงเรื อหาปลาร่วมกัน โดยยึดหลักการหา
ปลาว่าหากใครหาตรงจุดใดก็จะหาจุดนัน้ ไม่ก้าวลํ ้าเข้ าไปในเขตของคนอื่นที่ได้ วางเครื่ องมือหาปลาไว้ เป็ น
ประจําอยูแ่ ล้ ว ปั จจุบนั ใช้ วิธีวางเครื่ องมือไว้ แล้ วมายามปลาช่วงเช้ าและเย็นเท่านัน้ จะมีน้อยรายที่ให้ วิธีการ
ไหลมองทังวั
้ น ปากนํ ้าเหืองนี ้มีเรื อหาปลาอยูป่ ระมาณ ๒๐ ลํา จากเมื่อก่อนที่มีกนั แทบทุกหลังคาเรื อน”
๕) แม่ นํา้ โขงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ ้าโขงทําให้ มีปลาอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ วิถีชีวิตของชาวบ้ านใน
อําเภอเชียงคานและชุมชนใกล้ เคียงมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี รายได้ จากการขายปลาเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทําให้ เศรษฐกิจ
ของชาวบ้ านอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ซึง่ มีชาวบ้ านหลายกลุม่ ที่ได้ รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นแม่นํ ้า
โขงดังนี ้
กลุ่มคนหาปลา ในการเก็บข้ อมูลตามแหล่งหาปลาที่สําคัญของชาวบ้ านในพื ้นที่ปากนํ ้าเหือง ดอนไข่
แก่งคุดคู้ บ้ านผาแบ่น บ้ านบุฮม ซึง่ เป็ นแหล่งหาปลาที่มีคนออกหาปลาจํานวนมากและหาเป็ นประจํานัน้ ปลา
ที่จบั ได้ สว่ นใหญ่จะนําไปขายตามหมูบ่ ้ าน ตลาดในหมูบ่ ้ าน และตลาดในตัวอําเภอเชียงคาน ปลาที่จบั นันมี
้
ราคาที่แตกต่างกันออกไป ปลาหนัง เช่น ปลาออด ขายกิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๓๐ บาท ปลาคัง ๑๒๐-๑๕๐ บาท
ปลายาง ๑๕๐ บาท ปลาแข้ ๑๒๐ บาท เป็ นต้ น ส่วนปลาเกล็ด เช่น ปลาเพี ้ยขายกิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๑๐ บาท
ปลาโจก ๑๐๐ บาท และปลาอีกชนิดหนึง่ ที่มีราคาแพงมากคือปลาเนื ้ออ่อน ขายกิโลกรัมละ ๑๕๐-๑๘๐ บาท
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จากราคาขายปลาของชาวบ้ านที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึง่ เท่านัน้ ยังมีปลาอีกหลาย
ชนิดในแม่นํ ้าโขงที่สามารถสร้ างรายได้ เป็ นกอบเป็ นกําให้ กบั ชาวบ้ าน พ่อเพิ่มศักดิ์ พิสยั พันธุ์ ชาวบ้ านเชียง
คาน หมู่ ๑ ให้ ข้อมูลว่า “เมื่อก่อนมีรายได้ จากการหาปลาวันละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท ออกหาปลาทุกวัน เดือน
หนึง่ มีรายได้ ๕๐,๐๐๐ –๖๐,๐๐๐ บาท เดี๋ยวนี ้ปลาหายากมากขึ ้นมีรายได้ จากการหาปลาเหลือเพียงวันละ
๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท และบางวันก็หาได้ ไม่พอขายก็เก็บไว้ กินกันในครัวเรื อน”
กลุ่มแม่ ค้าพ่ อค้ าปลา มีการออกไปรับซื ้อปลาจากคนหาปลาถึงแพที่พกั ของคนหาปลาและบางครัง้
คนหาปลาก็จะนํามาขายให้ ที่บ้านหรื อตลาด โดยเมื่อรับซื ้อปลามาก็จะนํามาขายเอากําไร อย่างเช่น ปลา
เนื ้ออ่อนรับซื ้อมา ๑๕๐-๑๘๐ บาท ขายต่อในราคา ๒๐๐-๒๒๐ บาท นางบุญมี ทองน้ อย แม่ค้าปลาในตลาด
อําเภอเชียงคาน ให้ ข้อมูลว่า “ในตลาดอําเภอเชียงคานมีแม่ค้าพ่อค้ าปลาอยู่ ๕ ราย โดยออกไปรับซื ้อปลาตาม
แพที่พกั ริมของไทบ้ านที่ออกหาปลาในช่วงเช้ า ตอนเย็นก็จะนํามาขายที่ตลาด ซึง่ จะมีคนหาปลานําปลามาขาย
ให้ ถึงตลาดและที่บ้านก็มีแล้ วแต่วา่ เขาจับได้ ช่วงไหน คนที่นํามาขายก็จะขายให้ กบั เจ้ าประจําของใครของมัน
ไม่มีการแย่งกันซื ้อปลา ทุกคนจะรู้วา่ คนหาปลาคนไหนขายให้ กบั ใคร เราก็จะไปตามซื ้อกับคนหาปลาที่ขาย
ให้ กบั เราเป็ นประจํา”

กลุ่มเรื อรั บจ้ าง เป็ นกลุม่ ที่รับจ้ างพานักท่องเที่ยวล่องเรื อชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตของไทบ้ านสองฝั่ งโขง
ทังของไทยและลาว
้
ซึง่ บริ เวณแก่งคุดคู้จะมีนกั ท่องเที่ยวทังคนไทยและชาวต่
้
างประเทศเข้ ามาเที่ยวกันตลอดทัง้
ปี ช่วยให้ ชาวบ้ านมีอีกอาชีพหนึง่ รองรับ
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กลุ่มแม่ ค้าพ่ อค้ า เส้ นทางจากตัวอําเภอเชียงคานไปยังแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้จะมีร้านขายของฝาก
ตามริมทางและบริ เวณแก่งคุดคู้จะมีร้านขายอาหารและของที่ระลึกตังอยู
้ จ่ ํานวนมาก จึงถือได้ วา่ เป็ นสถานที่
ทางธรรมชาติสําคัญที่สร้ างรายได้ กบั พ่อค้ าแม่ค้า นอกจากนันในช่
้ วงเทศกาลสงกรานต์ยงั มีพอ่ ค้ าแม่ค้าไปตัง้
ร้ านขายอาหารเครื่ องดื่มถึงริ มนํ ้าโขงซึง่ เป็ นดอนทรายที่สวยงามมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้ ามาพักผ่อนกับบรรยากาศริ มแม่นํ ้าโขง
กลุ่มเกษตรริมโขง ในช่วงนํ ้าลดชาวบ้ านที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูร่ ิมฝั่ งแม่นํ ้าโขงเลาะเลียบริมฝั่ งตังแต่
้ บ้าน
น้ อยอําเภอเชียงคานไปจนถึงบ้ านห้ วยเหียมอําเภอปากชมจะหันมาทําการทําเกษตรริ มแม่นํ ้าโขง การเพาะปลูก
พืชผัก เช่น กล้ วย มะเขื่อ พริ ก ถัว่ ฝั กยาว พริ ก มะละกอ มะขาม มะม่วง ซึง่ พืชเหล่านี ้ได้ อาศัยนํ ้าโขงในการหล่อ
เลี ้ยงต้ นกล้ าให้ เติบใหญ่ผลิดอกออกผลให้ เก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ หมุนเวียนให้ ชาวบ้ านเกิดรายได้ ตลอด
ทังปี
้ ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นรายได้ หลักในขณะนี ้ที่ช่วยให้ ชาวบ้ านมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี

๖) เกษตรริมโขง
๖.๑ ความสําคัญและพืชพรรณของเกษตรริมฝั่ งโขง
การตังบ้
้ านเรื อนของชาวบ้ านที่อยูบ่ นฝั่ งของแม่นํ ้าโขงเอื ้อให้ ชาวบ้ านมีอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัย
นํ ้าจากแม่นํ ้าโขงมาช่วยให้ พืชที่ปลูกเจริ ญเติบโตได้ ดี ที่ดนิ ริมฝั่ งแม่นํ ้าโขงนอกจากจะเป็ นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนแล้ วยัง
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เป็ นพื ้นที่ที่ปลูกพืชสวนของชาวบ้ านอีกด้ วย ช่วยให้ ชาวบ้ านในแถบนี ้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ช่วยวิถีการทํามาหากินของชาวบ้ านเป็ นอย่างราบรื่ น

พืชที่ใช้ ปลูกตามริ มฝั่ งโขงของชาวบ้ านมีหลากหลายประเภททังพื
้ ชยืนต้ นและพืชล้ มลุกประเภทพืชผัก
สวนครัว ไม่วา่ จะเป็ น มะม่วง มะขาม กล้ วย มะละกอ ลําไย พืชล้ มลุก เช่น มะเขือ พริ ก ถัว่ ฝั กยาว ถัว่ เหลือ ถัว่
ดํา ยาสูบ หมุนเวียนเพาะปลูกไปตลอดทังปี
้ ตามฤดูกาลของพืชชนิดนันๆ
้

การพึง่ พาทรัพยากรนํ ้าในการทําเกษตรนัน้ อาศัยพื ้นที่อยูต่ ดิ ริ มนํ ้าโขงพืชยืนต้ นจึงได้ รับนํ ้าจากแม่นํ ้า
สายใหญ่แห่งนี ้อย่างอุดมสมบูรณ์ ส่วนพืชล้ มลุกประเภทพืชผักสวนครัวก็ได้ อาศัยนํ ้าโขงในการตักรดต้ นให้
เจริญเติบโต ทําให้ ชาวบ้ านสามารถทําการเกษตรริ มโขงได้ ตลอดทังปี
้ ซึง่ ริ มฝั่ งโขงตังแต่
้ อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ล่องไปจนถึงจังหวัดหนองคายจึงถูกจับจองเป็ นพื ้นที่ในการทําเกษตรและที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนของ
ชาวบ้ านเสียเป็ นส่วนใหญ่
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ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนํ ้าซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญในการทําเกษตรกรรม ส่งผลให้ เศรษฐกิจของ
ชาวบ้ านในแถบนี ้มีสภาพที่คล่องตัวสามารถดําเนินชีวิตอยูไ่ ด้ อย่างไม่ลําบาก ดังคําบอกเล่าของ พ่อทอน ยา
แก้ ว ชาวบ้ านปากเนียม ตําบลห้ วยพิชยั อําเภอปากชม จังหวัดเลย กล่าวว่า “พื ้นที่ทําเกษตรริ มโขงเฉพาะบ้ าน
ปากเนียมไปจนถึงบ้ านสงาวที่อยูต่ ดิ กันก็มี่พื ้นที่มากถึง ๓๐๐-๔๐๐ กว่าไร่แล้ ว ทํากันทังสองหมู
้
บ่ ้ านก็
ประมาณร้ อยกว่าคน ที่ดนิ ตังแต่
้ บ้านปากเนียมไปเป็ นลักษณะสันดอนยาวเลียบเลาะนํ ้าโขงล่องไปจนถึงบ้ านส
งาว บางคนปลูกยาสูบ บางคนปลูกข้ าวโพด บางคนปลูกมะเขือ ส่วนของพ่อมีที่ริมโขงอยู่ ๔ ไร่ ซื ้อต่อเขามา
เมื่อ ๑๐ ปี ก่อน ไร่ละหมื่นกว่าบาท แบ่งพื ้นที่ปลูกมะเขือส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่ ก็ปลูกมะละกอ ส่วนที่ปลูกมะเขือ
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ วต่อไปจะปลูกข้ าวโพดหวาน พริ ก ถัว่ หมุนเวียนกันไปอย่างนี ้ทุกปี ไม่มีวา่ งเว้ น มี
รายได้ ปีหนึง่ ก็แสนบาทขึ ้นไป ส่งลูกจนเรี ยนจบปริ ญญาและมีการงานทํามีครอบครัวกันแล้ ว ก็ยงั ทําเกษตรริม
โขงอยูเ่ พราะยังมีแรงที่จะทําอยู่ ” การทําเกษตรริ มโขงในแถบนี ้มีการแบ่งพื ้นที่เพาะปลูกพืชอย่างหลากหลาย
เป็ นการทําเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชยืนต้ นไว้ ด้านบน เช่น ส้ มโอ มะขาม มะม่วง กล้ วย มะละกอ
ส่วนพื ้นที่ที่อยูต่ ดิ นํ ้าโขงก็จะปลูกพืชล้ มลุก เช่น มะเขือ พริ ก ถัว่ ฝั กยาว ถัว่ ดํา ยาสูบ เป็ นต้ น
๖.๒ เส้ นทางการจําหน่ ายผลผลิตพืชผลจากการทําเกษตรริมโขง
การจําหน่ายผลผลิตจากการทําเกษตรริ มโขงนัน้ ชาวบ้ านเป็ นผู้นําผลผลิตออกจําหน่ายเอง โดยส่วน
ใหญ่จะใช้ รถกระบะของตนขนส่งผลผลิตออกไปขายให้ กบั พ่อค้ าแม่ค้าคนกลางตามตลาดที่เป็ นจุดนัดหมายกัน
ประจําอย่างเช่น ตลาดบ้ านม่วง ตลาดบ้ านหม้ อและตลาดเมืองทอง จังหวัดหนองคาย ส่วนการซื ้อขายกัน
ระหว่างคนไทยกับคนลาวนัน้ พ่อค้ าแม่ค้าทางฝั่ งลาวจะข้ ามมารับซื ้อพืชผักอาหารของทางฝั่ งไทยมากกว่าเช่น
มะเขือ พริก กล้ วย ปลี ข้ าวโพดหวาน ตะไคร้ ข่า มะละกอ ฝรั่ง มะขาม มะม่วง เป็ นต้ น
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ส่วนสินค้ าของทางฝั่ งลาวที่เอาเข้ ามาขายในไทยจะเป็ นจําพวก เครื่ องจักสานจากไม้ ไผ่ เช่น สุมไก่
เสื่อแหย่ง เครื่ องมือหาปลา เช่น ตุ้ม ไซ ข้ อง นอกจากนันก็
้ จะมีสตั ว์ป่าที่ใช้ เป็ นอาหาร หากจะเปรี ยบเทียบ
ดุลการค้ าระหว่างกัน ทางฝั่ งไทยจะได้ เปรี ยบกว่า เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรส่งไปขายทางฝั่ งลาวอย่าง
ต่อเนื่อง พืชผลทางการเกษตรที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านและเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ เศรษฐกิจในชุมชนอยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาโดยตลอดถือเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน มีดงั นี ้
มะเขือเขียวเปราะ เป็ นพืชที่ชาวบ้ านนิยมปลูกกันมากที่สดุ ถือว่ามีพื ้นที่การเพาะปลูกมากว่าพืชชนิด
อื่น จากการสอบถามถึงเหตุผลจากชาวบ้ าน ได้ ข้อมูลเป็ นเสียงเดียวกันว่า
“การปลูกมะเขือเขียวเปราะ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอด จนกว่าลําต้ นของมะเขือจะแก่และเหี่ยวเฉาลงไปเอง ซึง่ จะใช้ เวลาหลาย
เดือนตลอดช่วงฤดูนํ ้าลดตังแต่
้ เดือนตุลาคมไปจนถึงฤดูนํ ้ามากในเดือนพฤษภาคมหรื อมิถนุ ายนที่นํ ้าจะเริ่ม
ท่วมดอนทรายและริ มฝั่ งโขง ซึง่ เมื่อต้ นมะเขือเริ่มผลิดอกออกผลได้ จะเริ่มเก็บออกจําหน่าย โดยมีช่วง
ระยะเวลาห่างกัน ๔-๕ วัน ในการเก็บผลผลิตออกขายในแต่ละครัง้ ทําให้ ชาวบ้ านมีรายได้ เข้ าครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง
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ลักษณะเด่นของมะเขือเขียวเปราะคือจะให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ แม่ละเอียด ยาแก้ ว ชาวบ้ านปาก
เนียม ให้ ข้อมูลมูลว่า “ปลูกมะเขือเนื ้อที่ประมาณ ๓ งาน เก็บมะเขือครัง้ แรกมีรายได้ ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท อีก
๔ วัน ก็เก็บอีกก็จะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นประมาร ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท ครัง้ ต่อไปก็จะเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นหนึง่ หมื่นบาท
ขึ ้นไปเรื่ อยๆ การที่มีรายได้ เพิ่มเนื่องจากว่าเมื่อเราเก็บมะเขือครัง้ แรกแล้ ว ต้ นมะเขือก็จะออกดอกมากขึ ้น
กว่าเดิม เราให้ ป๋ ยก็
ุ ยิ่งผลิดอกออกผลมากขึ ้น ทําให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นไปจนกว่าต้ นมะเขือจะแก่ก็จะบานดอก
น้ อยลง ผลผลิตจะเริ่ มลดลง อีกอย่างเป็ นพืชที่สร้ างรายได้ ตลอดในระยะเวลาอันสัน้ ๔-๕ วัน ก็มีรายได้ เข้ า
ครอบครัวแล้ ว ทําให้ ไม่ขดั สนเรื่ องรายได้ ชาวบ้ านจึงนิยมปลูกมะเขือกันมากที่สดุ ”
การนําผลผลิตออกจําหน่าย ผู้ปลูกมะเขือส่วนใหญ่จะมีรถกระบะเป็ นของตนเอง จึงใช้ บรรทุกมะเขือ
ไปขายเอง หรื อหากยังเก็บผลผลิตได้ ไม่มากก็จะฝากเพื่อนบ้ านไปขายแล้ วช่วยค่านํ ้ามันรถ ส่วนผู้ที่ไม่มีรถก็จะ
ขายให้ กบั ผู้ที่มีรถ ซึง่ จะได้ ในราคาถูกเล็กน้ อย การซื ้อขายมะเขือเขียวเปราะ ใช้ การชัง่ นํ ้าหนักในการซื ้อขายกัน
โดยชาวบ้ านจะเรี ยกการขายมะเขือว่า “หมื่น” คือมะเขือหนัก ๑๒ กิโลกรัม เท่า ๑ หมื่น นําขายราคาหมื่นละ
๑๒๐-๑๘๐ บาท
ข้ าวโพดหวาน พืชที่ปลูกรองลงมาจากมะเขือจะเป็ นข้ าวโพดหวาน ซึง่ เป็ นพืชที่เจริญเติบโตได้ ดีใน
บริเวณดอนริมโขง ในช่วงฤดูนํ ้าลด และเป็ นพืชที่ได้ ราคาดี แต่สามารถเก็บผลผลิตได้ ครัง้ เดียว ผู้ปลูกจะเป็ นผู้ที่
มีงานอย่างอื่นทําร่วมด้ วยเช่นการทําเกษตรบนภูเขา จึงปลูกข้ าวโพดหวานริ มโขงแทนการปลูกมะเขือ ที่ต้อง
คอยดูแลและเก็บผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ราคาขายข้ าวโพดขึ ้นอยูก่ บั ราคาในท้ องตลาดของปี นัน้ อยูร่ ะหว่าง
กิโลกรัมละ ๓-๖ บาท
พริก พันธุ์พริ กที่นิยมปลูกเป็ นพันธุ์พริกสด เป็ นพืชที่สามารถเก็บผลผลิตไปขายอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับมะเขือ แต่เนื่องจากชาวบ้ านเริ่ มปลูกมะเขือเปราะก่อนจึงนิยมปลูกมะเขือมากว่า แต่มีบาง
ครอบครัวที่ประสบปั ญหาต้ นมะเขือยืนต้ นตาย เนื่องจากปลูกต่อเนื่องกันทุกปี จึงหันมาทดลองปลูกพริ กขาย
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ทําให้ ได้ ผลผลิตดี แม่หนูเล็ด ศรี ทอนสุด ชาวบ้ านปากเนียมให้ ข้อมูลว่า “ปลูกมะเขือเขียวเปราะมา
หลายปี ทําให้ ประสบปั ญหาต้ นมะเขือเน่าตาย ทําให้ เก็บผลได้ น้อยลง ใช้ ยาช่วยก็เริ่มไม่คอ่ ยได้ ผล จึงทดลอง
ปลูกพริกดูประมาณ ๑ งาน ได้ ผลดีผลดก ลําต้ นก็งาม คิดว่าจะหันมาปลูกพริกขายก่อน เพื่อปรับดินที่ใช้ ปลูก
มะเขือมานาน เก็บผลได้ น้อยกว่าแต่ก่อน เพราะปลูกพืชซํ ้าติดต่อกันมาหลายปี ทําให้ ได้ ผลผลิตมะเขือน้ อยลง
เมื่อทดลองปลูกพริ กดูก็ได้ ผลดีคดิ ว่าจะหันมาปลูกพริกทังหมดแปลงเลย
้
ราคาพริกอยูร่ ะหว่างกิโลกรัมละ ๓๐๕๐ บาท ก็ถือว่าอยูไ่ ด้ ”
ถั่วดํา เป็ นพืชที่ปลูกในช่วงนํ ้าลดจะปลูกเรื่ อย ๆ ตามระดับการลดของนํ ้าแล้ วมีพื ้นดินโผล่พ้นนํ ้าขึ ้นมา
ทังเกาะเล็
้
กเกาะน้ อยหรื อคันดินหรื อทรายของร่องนํ ้า ไม่วา่ จะมีเนื ้อที่ขนาดไหนก็ตาม ชาวบ้ านจะนําเมล็ดถัว่
ดําลงไปปลูกไม่ให้ มีที่ดนิ ว่าง การดูแลเอาใจใส่ถวั่ ดําถือว่ามีการดูแลน้ อยกว่าพืชชนิดอื่น ส่วนมากเมื่อชาวบ้ าน
เห็นมีที่วา่ งก็จะจับจองแล้ วนําเมล็ดถัว่ ดํามาหยอดลงหลุม กลบดินแล้ วปล่อยทิ ้งไว้ ให้ เม็ดถัว่ งอกโผล่พ้นดินได้
ประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ก็จะให้ ป๋ ยุ หรื อบางคนที่ได้ พื ้นที่ที่เป็ นแหล่งสะสมของอาหารของต้ นถัว่ ซึง่ เป็ นบริเวณที่
นํ ้าได้ พดั พาเอาตะกอนดินมากองรวมกันไว้ ก็จะเป็ นแหล่งอาหารชันดี
้ ของถัว่ ดํา
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ชาวบ้ านก็จะหยอดเมล็ดทิ ้งไว้ จากนันก็
้ รอเวลาให้ ถวั่ ดําออกผลและแก่พอที่เก็บเกี่ยวได้ ก็จะมาเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่เดียว ถือได้ วา่ ถัว่ ดําเป็ นพืชที่มีการลงทุนน้ อยที่สดุ ในบรรดาพืชที่ใช้ ปลูกในพื ้นที่ริมโขง ส่วนราคา
ซื ้อขายก็ขึ ้นอยูก่ บั ราคาตลาดในปี นัน้ ๆ ว่าเขารับซื ้อกันในราคาเท่าไหร่
ยาสูบ ส่วนใหญ่จะปลูกในพื ้นที่บ้านสงาว มีดอนขนาดใหญ่ที่ชาวบ้ านใช้ ทําการเกษตรกันมาหลายสิบ
ปี การปลูกยาสูบ ชาวบ้ านให้ เหตุผลว่า “เป็ นพืชที่ทางโรงงานเขามาให้ ทนุ ปลูกก่อน ทังพั
้ นธุ์ยาสูบ ปุ๋ย ยากําจัด
ศัตรูพืช ผู้ที่ปลูกจะเป็ นชาวบ้ านที่ขาดทุนในการทําการเกษตร เพราะหากปลูกมะเขือเขียวเปราะซึง่ เป็ นพืชที่
นิยมปลูกกันมากที่สดุ ต้ องใช้ ทนุ ของตนเอง การปลูกยาสูบจึงมีไม่กี่ครัวเรื อน ข้ อดีของการปลูกยาสูบคือ ราคา
ยาสูบจะคงที่ตลอด ไม่เหมือนมะเขือที่ราคาจะขึ ้นๆ ลงๆ ตามราคาตลาดในแต่ละวัน โรงงานยาสูบเขา
รับประกันราคา รายได้ ปีหนึง่ ก็แสนกว่าบาท”

“การขายใบยาสูบ ทางโรงงานให้ คดั แยกขนาดของใบยาสูบ ราคาก็กิโลกรัมละ ๔๐-๖๐ บาท ตาม
คุณภาพของใบยา ใบที่มีสีนํ ้าตาลทังใบ
้ ไม่มีแมลงเจาะราคาจะดี ถือเป็ นเกรดเอ ถ้ าใบสีออกนํ ้าตามม่วง หรื อ
นํ ้าตาลเหลืองอ่อน ราคาจะถูกลง การปลูกมะเขือ หรื อมะละกอ ๑๐ ไร่ เท่ากับเราปลูกยาสูบ ๒-๓ ไร่ แต่ยาสูบ
ต้ องดูแลใกล้ ชิดกว่ามะเขือหรื อมะละกอ ทุนยาสูบปี หนึง่ ก็ประมาณ ๓-๔ หมื่นบาท มีรายได้ แสนกว่าบาทก็ถือ
ว่าคุ้มแล้ ว”
๗) การเกษตรบนภูเขา
พื ้นที่ในเขตอําเภอเชียงคานเลียบเลานํ ้าโขงล่องลงไปถึงจังหวัดหนองคาย เป็ นภูมิประเทศที่แม่นํ ้าโขง
ไหลผ่ากลางภูเขาแยกเป็ นฝั่ งไทยที่มีผ้ คู นตังบ้
้ านเรื อนริมฝั่ งด้ านหนึง่ จึงติดแม่นํ ้าสายใหญ่สว่ นอีกด้ านก็ตดิ กับ
ภูเขาลูกใหญ่ของทางฝั่ งประเทศลาวเรี ยงรายไปตามสายนํ ้าเช่นเดียวกัน ดังนันการทํ
้
าอาชีพเกษตรกรรมของ
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ชาวบ้ านในแถบนี ้จึงแบ่งเป็ นสองส่วนคือ พื ้นที่เกษตรริ มโขง ซึง่ ได้ กล่าวไปแล้ ว อีกส่วนจึงเป็ นการทําเกษตรบน
ภูเขา แบ่งเป็ นพื ้นที่ทําไร่ปลูกข้ าวไร่ ข้ าวโพด ถัว่ ดํา พื ้นที่สวนปลูกจําพวกผลมี กล้ วยนํ ้าหว้ า กล้ วยหอม ส้ มโอ
มะละกอ มะขาม มะม่วง กฤษณา ยมหอม เป็ นต้ น ส่วนพื ้นที่ริมห้ วยก็จะเป็ นแปลงนาใช้ ปลูกข้ าว แต่พื ้นที่นาใน
แถบนี ้จะมีจํานวนน้ อยเนื่องจากเป็ นที่ราบสูงมากกว่าที่ราบริ มห้ วย ซึง่ ได้ อาศัยนํ ้าจากห้ วยในการทํานา ข้ าวที่
ได้ ในแถบนี ้ส่วนใหญ่จงึ เป็ นข้ าวไร่ ซึง่ ชาวบ้ านปลูกในจํานวนมากพอที่จะส่งไปขายสร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวบ้ าน
อีกทางหนึง่ ด้ วย

นอกจากนันรายได้
้
หลักของชาวบ้ านยังมาจากพืชสวนที่เป็ นผลผลิตจากผลไม้ ตา่ งๆ ส่วนใหญ่คือกล้ วย
ซึง่ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะเป็ นช่วงที่ชาวบ้ านตัดกล้ วยที่แก่ได้ ที่แล้ วและใบตองกล้ วยส่งไปขาย ใน
ทุกตอนเย็นจะมีรถกระบะไม่ตํ่ากว่า ๕๐ คันเข้ ามาบรรทุกกล้ วยและใบตองไปขาย ในตอนเย็นภายในหมูบ่ ้ านจึง
คราครํ าไปด้ วยรถอีแต๊ กที่ดดั แปลงมาจากรถไถนา บรรทุกกล้ วยและใบตองเข้ าบ้ านมาทุกเย็นเป็ นขบวนยาว ซึง่
แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีความกินดีอยูด่ ีของชาวบ้ าน
๘) พืชอาหารจากธรรมชาติริมฝั่ งโขง
พื ้นที่ริมแม่นํ ้าโขงนอกจากจะมีพืชผักที่ชาวบ้ านปลูกไว้ เป็ นอาหารและขายสร้ างรายได้ หลักให้ กบั
ครอบครัวแล้ ว ชาวบ้ านในแถบนี ้ยังได้ อาศัยพืชผักที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ เก็บมาประกอบอาหารอีกหลาย
ชนิด เช่น ผักแม้ ว ผักขมทราย ผักขี ้ขม ผักคาด ผักเกี ้ยวไข่ ผักคาดนกยูง ผักกูด ผักกาดจอง/ผักก้ านจอง ผักตํา
นิน (ผักตําลึง) ผักจี ้จ้ อ มะแค้ ง (มะเขือพวง) บักเล่น (มะเขือเทศ) บักอึ (ฟั กทอง) พืชผักจะเกิดขึ ้นเองและเป็ น
พืชพื ้นถิ่นที่มีมานานที่ชาวบ้ านรู้จกั กันดี
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๙) สังคมและวัฒนธรรมของคนริมโขง
๙.๑ สังคมและประวัตศิ าสตร์ พนื ้ บ้ าน
ลักษณะการดําเนินวิถีชีวิตของชาวบ้ านในอําเภอเชียงคานเต็มไปด้ วยความเรี ยบง่าย เป็ นท้ องถิ่นที่
ยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มอยูม่ าก อย่างเช่นทุกเช้ าชาวบ้ านจะพากันออกมารอหน้ าบ้ านกันทุกบ้ านเพื่อรอ
ใส่บาตร เป็ นภาพที่ยงั คงวิถีไทยในสมัยก่อนไว้ อย่างมาก และเป็ นอําเภอที่มีวดั ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ๆหลายวัดทําให้ เห็น
ภาพที่พระออกบิณฑบาตเป็ นแถวยาวในทุก ๆ เช้ า สัมผัสได้ ถึงความสงบร่มเย็นของชุมชนแห่งนี ้

สภาพบ้ านเรื อนของคนเชียงคานมีการสร้ างในลักษณะเดียวกันเป็ นส่วนใหญ่คือเป็ นบ้ านไม้ สองชัน้
หลังใหญ่ หากเป็ นบ้ านไม้ ที่ปลูกมานานหลังคาจะมุงด้ วยไม้ พื ้นบ้ านปูด้วยไม้ บ้ านที่ปลูกมาประมาณ ๑๐ ปี
มุงหลังคาด้ วยสังกะสี พื ้นชันล่
้ างลาดด้ วยปูน ชันบนปู
้
ด้วยไม้ นอกจากนันยั
้ งมีบ้านรูปทรงสมัยใหม่ หลังคามุง
กระเบื ้อง พื ้นปูด้วยกระเบื ้อง แต่ยงั คงสร้ างเป็ นบ้ านสองชันเช่
้ นเดิม
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วิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวเชียงคานประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ทําสวน ค้ าขาย หาปลาและรับ
ราชการ ซึง่ ชาวบ้ านจะประกอบอาชีพผสมผสานกันไป
ชาวเชียงคานนอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้ วยังมีความเชื่อในเรื่ องของภูตผีบรรพบุรุษ ผีบรรพ
บุรุษที่ถือได้ วา่ เป็ นผีตระกูลใหญ่ในเชียงคานคือ “เจ้ าพ่อปิ่ นแก้ ว” ที่คอยดูแลปกปั กรักษาชาวเชียงคานให้ อยู่
ร่มเย็นเป็ นสุขมานาน ทุกเดือน ๖ (พฤษภาคม) ของทุกปี ชาวบ้ านจะอัญเชิญเจ้ าพ่อปิ่ นแก้ วโดยผ่านร่างทรง
พร้ อมกับร่างทรงของผีอีกหลายตระกูลลงมาพบปะและผูกข้ อมือให้ พรกับชาวบ้ าน ซึง่ มีตําหนักหรื อศาลของเจ้ า
พ่อปิ่ นแก้ วตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งโขงบนถนนสายเชียงคาน-ปากนํ ้าเหือง
ภาษาพูดคุยของชาวเชียงคาน มีสําเนียงที่คอ่ นข้ างแตกต่างจากภาษาอีสานถิ่นอื่น กล่าวคือ ตาม
พงศาวดารล้ านช้ างบ่งว่า มีการสร้ างเมืองเชียงคานเมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๔๐๐ และเคยเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองของอาณาจักรสรี สตั ตนานุหตุ ระหว่างปี พ.ศ.๒๐๑๙-๒๐๒๕ ในสมัยสมเด็จพระชัยจักรพรรดิเป็ น
กษัตริย์ เมืองเชียงคานสร้ างขึ ้นโดย ขุนคาน เจ้ าเมืองเชียงของ โอรสขุนดัว เดิมอยูท่ ี่บ้านผาฮด ทางฝั่ งซ้ ายของ
แม่นํ ้าโขง
ในปี พ.ศ.๑๙๖๓ บรรดาสมณพราหมณ์พฤฒามาตย์ทงปวงได้
ั้
อญ
ั เชิญท้ าวลือชัย โอรสพระเจ้ าสาม
แสน ซึง่ ครองเมืองซ้ ายขึ ้นครองราชย์เป็ นพระเจ้ ากรุงล้ านช้ าง ทรงพระนามว่า พระเจ้ าชัยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว
พระองค์มีพระประสงค์จะส่งเสริ มพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้ ไปอัญเชิญพระบาง จากเมืองเวียงคํา มาให้
ราษฎรได้ สกั การบูชา แต่เรื อที่อญ
ั เชิญพระบางได้ ลม่ ลงระหว่างทาง ต่อมาเมื่อมีผ้ พู บพระบางอยูท่ ี่หาดทรายจึง
ได้ อญ
ั เชิญกลับไปประดิษฐานที่เมืองเวียงคําตามเดิม
ในปี พ.ศ.๒๐๑๙ เกิดศึกญวนยกทัพมาตีเมืองล้ านช้ าง ท้ าวแทนคํา อนุชาได้ พาพระธิดาและพระ
ราชวงศ์ไปพํานักอยูท่ ี่เมืองเชียงคาน แล้ วได้ รวบรวมกําลังยกมาทางเรื อ ขึ ้นไปตีเมืองกลับคืนมาจากญวน ส่วน
พระเจ้ าชัยจักรพรรดิได้ ประทับอยูท่ ี่เมืองเชียงคานไปจนพระชนมายุได้ ๖๕ พรรษา จึงสวรรคตในปี พ.ศ.๒๐๒๐
ท้ าวแท่นคําอุปราชโอรสได้ ขึ ้นครองราชย์แทนทรงพระนามว่าพระเจ้ าสุวรรณบัลลังก์

30

ในปี พ.ศ. ๒๒๕๔ อาณาจักรล้ านช้ างแยกออกเป็ นอาณาเขต ไม่สามรถดํารงความเป็ นเอกราชได้
ชาวเมืองเชียงคานบางส่วนได้ อพยพไปตังบ้
้ านเรื อนอยูบ่ ริ เวณฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าเหือง ปั จจุบนั คือบ้ านบุง่ คล้ า แขวง
ไซยะบุรี ประเทศลาว
ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรั่งเศสได้ ยดึ ครองดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขงทังหมด
้
ชาวเมืองเชียงคานจึงอพยพไปอยู่
ที่ปากนํ ้าเหือง ทางฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าเหือง ที่ไหลมาบรรจบแม่นํ ้าโขง เรี ยกถิ่นบ้ านใหม่แห่งนี ้ว่า เมืองปากเหืองและ
เรี ยกเมืองปากเหืองเดิมว่าเมืองปากเหืองโบราณ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองเชียงคานใหม่ ในเวลาต่อมาฝรั่งเศส
ตามมาครองครองบริ เวณแขวงไชยบุรี ซึง่ อยูท่ างฝั่ งขวาของแม่นํ ้าโขงอีก จึงได้ พากันอพยพไปอยูบ่ ้ านท่านา
จันทร์ ซึง่ อยูท่ างฝั่ งขวาของแม่นํ ้าโขงและอยูเ่ ยื ้องเมืองเชียงคานเดิมลงไปตามลํานํ ้าโขงประมาณ ๑ กิโลเมตร
เศษ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองใหม่เชียงคาน สร้ างศาลาว่าการเมือง เรี ยกว่า ศาลเมืองใหม่เชียงคาน (วิหารวัด
มหาธาตุในปั จจุบนั )พร้ อมสร้ างหอโองการหรื อจวนเจ้ าเมือง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองเชียงคานได้ ถกู โอนการปกครองมาขึ ้นกับเมืองเลย ในมณฑลอุดรธานี เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๕๔
ตามพงศาวดารของเมืองเชียงคานนันมี
้ การอพยพมาจากฝั่ งลาว ดังนันสํ
้ าเนียงภาษาของคนเชียงคาน
จึงคล้ ายกับทางฝั่ งลาวผสมกับภาษาอําเภอเมืองเลย ซึง่ ทําให้ บางพยางค์ ออกเสียงสูงคล้ ายสําเนียงพูดของ
ชาวปั กษ์ ใต้ ทําให้ สําเนียงภาษามีความแตกต่างจากภาษาอีสานถิ่นอื่น ๆ
๙.๒ งานประเพณีท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงคานยังคงยึดถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับชาวภาคอีสานทัว่ ไปคือยึด ฮี
ตสิบสองคองสิบสี่ ดังนี ้
๑. งานบุญข้ าวจี่ ข้ าวจี่ หมายถึง ข้ าวเหนียวที่นงึ่ สุกแล้ วนํามาปั น้ เป็ นก้ อนเท่ากับไข่ไก่ทาเกลือให้ ทวั่
ใช้ ไม้ ไผ่ผา่ ซีกเล็ก ๆ เสียบ แล้ วเอาไปย่างไฟ แล้ วเอาไข่ทาลงไปรอบก้ อนข้ าวเหนียวย่างไฟต่อจนเกรี ยม แต่ละ
บ้ านจัดทําในจํานวนเท่ากับพระและสามเณรในวัด และทําเผื่อแจกจ่ายกันกิน เมื่อทําข้ าวจี่กนั แต่ละบ้ านเสร็จ
แล้ วชาวบ้ านจะนํามาถวายพระที่วดั พร้ อมกัน พร้ อมกับการฟั งเทศน์และรับพรจากพระภิกษุสงฆ์

31

การจัดงานชาวบ้ านและทางวัดมีการประชุมเพื่อกําหนดวันจัดงาน นิยมทํากันประมาณกลางเดือนหรื อ
ปลาเดือน ๓ หลังวันมาฆบูชา
๒. งานบุญผะเวส เป็ นการจัดงานบุญเทศน์มหาชาติ จัดขึ ้นในเดือน ๔ โดยจัดตังกั
้ ณฑ์เทศมาหาติ
ตามชาดกที่มีในพระพุทธประวัติ ตังขึ
้ ้นแยกเป็ นกัณฑ์ ๆ เช่น กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพาต์ กัณฑ์กมุ าร กัณฑ์
มหาราช เป็ นต้ น

ก่อนวันงานชาวบ้ านจะไปช่วยกันจัดเตรี ยมของในพิธีที่วดั จัดทําศาลาโรงธรรม การเตรี ยมงานก่อนวัน
งานหลายวัน วันสําคัญของงานจะเรี ยกกันว่า “วันโฮม” เป็ นวันที่ชาวบ้ านนิมนต์พระอุปคุต โดยในตอนเช้ ามืด
ของวันโฮม ชาวบ้ านจะช่วยกันนําหินก้ อนขนาดใหญ่พอสมควรสามก้ อนไปวางไว้ ในวังนํ ้า เมื่อถึงเวลาที่กําหนด
ไว้ ก็จะพากันไปยังก้ อนหินที่วางอยู่ ด้ วยความเชื่อที่วา่ เป็ นการเชิญพระอุปคุต เข้ าร่วมพิธีในงาน โดยนําดอกไม้
ธูปเทียน ไปอัญเชิญเมื่อไปถึงก้ อนหินสามก้ อนนันก็
้ จะถามว่าใช่พระอุปคุตหรื อไม่ สองก้ อนแรกก็จะมีคนตอบ
ว่าไม่ใช่ พอก้ อนที่สามก็ตอบว่าใช่ ผู้นําพิธีก็จะกล่าวอัญเชิญก้ อนหินไว้ ในพาน แล้ วชาวบ้ านก็จะพากันแห่ไป
ประดิษฐ์ ไว้ ที่เรี ยกว่า “หอพระอุปคุต”
นอกจากนันช่
้ วงบ่ายชาวบ้ านก็จะพากันจัดขบวนแห่พระเวสไปตามถนน ตามชาดกที่วา่ เป็ นการ
อัญเชิญพระเวสสันดรกับนางมัทรี เข้ าเมือง เมื่อไปถึงจุดที่เตรี ยมไว้ วา่ เป็ นป่ าที่พระเวสสันดรกับนางมัทรี อยูใ่ น
ป่ า ได้ ทําพิธีบายศรี สขู่ วัญ จะเชิญพระพุทธรูป ๑ องค์ พร้ อมกับพระสงฆ์ ๔ รูป ขึ ้นเสลี่ยงหามแล้ วแห่กลับวัด
กันอย่างสนุกสนาน ด้ วยความเชื่อที่วา่ เป็ นการเชิญพระเวสสันดรกับนางมัทรี เข้ าเมือง เมื่อมาถึงวัดขบวนแห่จะ
วนรอบศาลาโรงธรรมสามรอบ นําพระพุทธรูปไปประดิษฐ์ ฐาน แล้ วเชิญพระสงฆ์ลงจากเสลี่ยง ถือเป็ นพิธี
อัญเชิญเข้ าเมืองเสร็ จเรี ยบร้ อย
ในตอนกลางคืนชาวบ้ านจะมาพร้ อมกันที่วดั มีเทศน์มหาชาติ พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน และมี
การละเล่นต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน
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ตอนใกล้ รุ่งของอีกวันหนึง่ จะมีพิธีแห่ข้าวพันก้ อนไปถวายพระอุปคุตที่วดั ข้ าวพันก้ อนทําจากข้ าว
เหนียวที่นงึ่ สุกแล้ วมาปั น้ เสียบติดกับไม้ จํานวนพันก้ อน แล้ วนําไปปั กไว้ ตามเสาธงที่เตรี ยมไว้ และป่ าวประกาศ
ให้ เทวดาได้ รับรู้แล้ วนิมนต์พระเทศน์สงั กาส เมื่อแห่ข้าวพันก้ อนเสร็จก็เข้ าสูเ่ ช้ าวันใหม่พอดี เสร็จแล้ วก็นิมนต์
พระเทศน์มหาชาติตอ่ ไปเรื่ อยตังแต่
้ กณ
ั ฑ์ทศพรไปจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ เมื่อเทศน์เสร็จครบทุกกัณฑ์แล้ วก็จะ
เฉลิมฉลองพระเวสสันดรอีกครัง้ หนึง่ แล้ วนําดอกไม้ ธูปเทียมมากล่าวคําคารวะพระรัตนตรัยเป็ นอันเสร็จพิธี
ชาวบ้ านก็จะช่วยกันจัดเก็บข้ าวของให้ เรี ยบร้ อยตามหน้ าที่รับผิดชอบของตนเอง เป็ นอันว่าประเพณีบญ
ุ
พระเวสได้ เสร็จสิ ้นลงไปอีกปี หนึง่ แล้ วรอให้ ถึงเดือน ๔ ในปี ต่อไปแล้ วจึงจัดงานบุญพระเวสขึ ้นอีกหมุนเวียนไป
ทุกปี
๓. บุญซําฮะ งานบุญซําฮะเกิดขึ ้นเกิดขึ ้นจากความเชื่อของชาวบ้ านที่วา่ เมื่อเกิดมีผ้ คู นล้ มตายกัน
อย่างต่อเนื่องหรื อเกิดเพศภัยต่าง ๆ ที่สร้ างความเสียหาย เช่น ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล เกิดความแห้ งแล้ ง
สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ชาวบ้ าน ซึง่ ชาวบ้ านมีความเชื่อว่าเกิดจากมีสงิ่ ที่ไม่ดีหรื อมีวิญญาณชัว่ ร้ ายมาทําให้
ผู้คนล้ มตายกันมาก จึงมีการจัดงานบุญขึ ้นเพื่อขับไล่สงิ่ ไม่ดีออกไปจากชีวิตความเป็ นอยูห่ รื อออกไปจาก
หมูบ่ ้ านของตน โดยการทําบุญชําระล้ างสิง่ อัปมงคลให้ หมดไป

บุญซําฮะจัดขึ ้นในเดือน ๗ โดยชาวบ้ านจะมีการสร้ างปะรํ าพิธีขึ ้นกลางหมูบ่ ้ าน หรื อในที่เหมาะสม นํา
ต้ นกล้ วยมาผูกไว้ กบั เสาทัง้ ๔ ด้ าน เตรี ยมอาสนะสงฆ์ หลักไม้ ไผ่แปดหลัก เครื่ องไทยทาน นํ ้าพุทธมนต์ ด้ าน
ผูกแขนเทียนเวียนหัว(เทียนฝั น้ ให้ มีความยาวเท่ากับ ๑ รอบศีรษะ)ครอบครัวละเล่มนอกจากนี ้ก็ให้ ชาวบ้ านนํา
กรวดทรายมาจากบ้ าน
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งานบุญซําฮะจะกระทํากัน ๓ วัน ๓ คืน มีการฟั งเทศน์ทกุ คืน ตักบาตรทุกเช้ า พิธีกรรมกระทําโดย
พระสงฆ์ ที่ชาวบ้ านนิมนต์มาทําพิธี ๔-๙ รูปขึ ้นไป เพื่อมาเจริญพุทธมนต์ในเย็น วันรุ่งขึ ้นของอีกวันก็จะถวาย
อาหารพระที่มาบิณฑบาตร และถวายเครื่ องไทยทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ประพรมนํ ้ามนต์ให้ กบั ชาวบ้ านเพื่อ
ขับไล่สงิ่ อัปมงคลออกจากตัวและเพื่อเป็ นสิริมงคล
ในวันสุดท้ ายชาวบ้ านจะนําขยะสิง่ ปฏิกลู ของเน่าเสีย สิง่ ของที่ชํารุดทรุดโทรมต่างขนไปทิ ้งนอกหมูบ่ ้ าน
โดยการเผาหรื อฝั่ ง ทําความสะอาดบ้ านและบริ เวณรอบ ๆ บ้ านให้ สะอาดเรี ยบร้ อย ถือเป็ นการชําระล้ างสิง่ ไม่ดี
ต่าง ๆ ออกไปจากบ้ านเรื อน
จากนันผู
้ ้ เฒ่าผู้แก่จะผูกข้ อมือด้ วยด้ ายที่เตรี ยมไว้ ให้ กบั ลูกหลาน แล้ วนํากรวดทรายที่ได้ ทําพิธีปลูกเสก
แล้ วนํากลับไปหว่านตามบ้ านเรื อน ส่วนหลักไม้ ไผ่ทงแปดหลั
ั้
กนําไปตอกไว้ ในทิศทังแปดแล้
้
วขึงด้ วยด้ าน
สายสิญจน์จนรอบหมูบ่ ้ าน ด้ วยความเชื่อว่าเป็ นการป้องกันมิให้ สงิ่ ชัว่ ร้ ายไม่ให้ เข้ ามาในหมูบ่ ้ านได้ อีกหลังจาก
ทําพิธีขบั ไล่ออกไปแล้ ว เพื่อให้ หมูบ่ ้ านเกิดความสงบร่มเย็นอยูก่ นั อย่างมีความสุข
๔. บุญเข้ าพรรษา ตรงกับวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ถือเป็ นประเพณีที่ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาอย่างช้ านาน
สมัยก่อนเมื่อเข้ าสูฤ่ ดูฝนเป็ นช่วงที่ชาวบ้ านต้ องลงทํานา ทําไร่ กันซึง่ ในอดีตถนนหนทางสัญจรไปมาลําบาก
ต้ องใช้ การเดินเท้ าไปมาหาสูก่ นั เมื่อพระสงฆ์ออกเดินทางบิณฑบาตในตอนเช้ าได้ เหยียบยํ ้าต้ นกล้ า และพืชผัก
ของชาวบ้ านเสียหาย จึงมีพทุ ธบัญญัตใิ ห้ ภิกษุ สามเณรอยูป่ ระจําแต่ในวัดหรื อที่เรี ยกว่า “เข้ าพรรษา” เป็ นเวลา
๓ เดือน นับตังแต่
้ แรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ถึงวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ พระภิกษุ สามเณรถือโอกาสนี ้เล่าเรี ยนพระ
ธรรมวินยั ต่างๆ ไปพักค้ างคืนที่อื่นไม่ได้ นอกจากมีกิจจําเป็ นเท่านัน้
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งานบุญเข้ าพรรษาเป็ นกิจกรรมที่ชาวบ้ านได้ ทําการตระเตรี ยมข้ าวของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ไว้ ให้ พระสงฆ์ใช้
สอยในช่วงเข้ าพรรษา สิง่ สําคัญหลักได้ แก่ เทียนที่ใช้ จดุ ให้ แสงสว่างในการทํากิจของสงฆ์ ดังนันในวั
้ นก่อน
เข้ าพรรษาชาวบ้ านจะชาวกันหล่อเทียนพรรษาเป็ นแท่งขนาดใหญ่ ประดับประดาอย่างสวยงาม นอกจากนันยั
้ ง
มี ผ้ าไตรจีวร ยารักษาโรค ธูปเทียน และของใช้ จําเป็ นอื่น ๆ ถวายพระ การหล่อเทียนพรรษาถวายพระชาวบ้ าน
ยังมีความเชื่อที่วา่ จะช่วยให้ ชีวิตมีความสว่างไสวเหมือนเปลวเทียนยามส่องแสง เมื่อพระภิกษุสามเณรจุดสวด
มนต์หรื ออ่านธรรมวินยั ถือเป็ นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ทําให้ สติปัญญาดี
ในวันทําบุญชาวบ้ านได้ ตกั บาตรในตอนเช้ า พร้ อมกับฟั งเทศน์และรับศีล ๕ ไปปฏิบตั กิ นั ในช่วง
กลางวันได้ จดั ขบวนแห่เทียนพรรษาและเครื่ องอัฐบริ ขาร แห่ไปตามทางเดินในหมูบ่ ้ านอย่างสวยงาม เพื่อนําไป
ถวายที่วดั นอกจากนันยั
้ งมีการประกวดต้ นเทียนเพื่อสร้ างสามัคคีและแสดงให้ เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกัน
สร้ างความดี มีความสุขสนุกสนานร่วมกันอีกด้ วย
๕. บุญข้ าวประดับดิน เป็ นการทําบุญให้ กบั ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ วและทําบุญให้ กบั วิญญาณ
เร่ร่อน โดยการนําอาหาร ของคาว หวาน ผลไม้ หมากพลู บุหรี่ เป็ นต้ น มาวางไว้ บริ เวณวัด หรื อห้ อยไว้ ตาม
ต้ นไม้ บริเวณวัดให้ วิญญาณต่างๆมารับเอา ทังวิ
้ ญญาณของญาติพี่น้อง วิญญาณเร่ร่อนหรื อเปรต ให้ มารับ
ส่วนบุญที่อทุ ิศให้ ก่อนการวางข้ าวประดับดินจะมีการทําบุญเลี ้ยงพระก่อน หลังจากนันจึ
้ งเป็ นพิธีอทุ ิศส่วนกุศล
ไปให้ ผ้ ทู ี่ในโลกแห่งวิญญาณ เป็ นอันเสร็ จพีงานบุญข้ าวประดับดิน
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๖. บุญออกพรรษา จัดขึ ้นในวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เมื่อครบกําหนด ๓ เดือนซึง่ เป็ นช่วงที่ชาวบ้ าน
ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่นาแล้ ว ในวันช่วงนี ้เรี ยกว่า “ออกพรรษา” ชาวบ้ านได้ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานบุญ
ออกพรรษา ในช่วงเช้ าของวันงานได้ ทําบุญตักบาตรเทโวคือ การตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ ง บางวัดมีการกวน
ข้ าวทิพย์หรื อข้ าวมัทธุปายาตรถวายพระสงฆ์และถวายผ้ าจําพรรษา คือผ้ าที่ถวายพระภิกษุสามเณรเมื่อจํา
พรรษาเสร็จแล้ ว
ในวันขึ ้น ๑๕ คํ่านี ้พระสงฆ์ได้ ทําพิธีออกวัสสาปวารณา เป็ นการที่ภิกษุสามเณรได้ วา่ กล่าวตักเตือนกัน
ได้
ในวันออกพรรษานี ้ชาวบ้ านยังได้ ช่วยกันจัดทําปราสาทผึ ้ง โดยการหล่อเทียนเป็ นลวดลายสวยงาม
ประดับตกแต่งเป็ นปราสาทและลวดลายต่างๆที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั พระพุทธศาสนา ประดับประดา
ตกแต่งด้ วยดอกไม้ อย่างสวยงาม ในวันแห่ไปถวายที่วดั ยังได้ จดั ให้ มีสาวงามนัง่ ร่วมไปกับปราสาทผึ ้งแล้ วแห่ไป
ตามทางเดินจนถึงวัด พร้ อมกับมีการประกวดแข่งขันกันให้ ด้านความสวยงามความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อธํารงไว้
ซึง่ ศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นในการประดิษฐ์ ปราสาทผึ ้งให้ เกิดความสวยงาม
ในวันแห่ปราสาทผึ ้งชาวบ้ านต่างมีความสุขในการที่ได้ พกั ผ่อนจากการเก็บเกี่ยวพืชผลและยังช่วยทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตอนกลางคืนยังมีการจัดไหลเรื อไฟ โดยจัดทําเป็ นตะเกียง
จํานวนมากจัดแต่งเป็ นรูปเป็ นรูปต่างๆ ตามความเชื่อไม่วา่ จะเป็ นรูปพญานาค รูปปราสาท เป็ นต้ น ใน
ตอนกลางคืนก็จะจุดไฟในตะเกียงที่ประดับประดาขึ ้นเป็ นเรื อไฟ ปล่อยไหลไปตามนํ ้าอย่างวิจิตรสวยงาม เพื่อ
ถวายเป็ นพุทธบูชาและคารวะพระแม่คงคา ร่วมกันอธิษฐานให้ มีความสุขความเจริ ญ
๗. บุญแจกข้ าว งานบุญแจกข้ าว เป็ นการจัดงานเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ญาติพี่น้องที่เสียชีวิต
ไปแล้ ว เจ้ าของงานจะมีการบอกกล่าวให้ เพื่อนบ้ านทราบว่าบ้ านของตนจะทําบุญให้ กบั ญาติที่เสียชีวิต วันงาน
เพื่อนบ้ านก็จะนําข้ าวปลาอาหาร ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน และนํ ้าส้ มป่ อยไปร่วมในพิธี โดยมีการนิมนต์พระมา
รับบิณฑบาตและทําพิธีสวดพร้ อมกับเทศน์ให้ ชาวบ้ านฟั ง หลังรับพรจากพระแล้ วชาวบ้ านจะร่วมรับประทาน
อาหารร่วมกันที่บ้านเจ้ าภาพ และมีการห่อให้ กลับบ้ านไปฝากคนที่บ้านด้ วย จึงเรี ยกว่า “บุญแจกข้ าว”
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