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รายงานการศกึษา 

 

“ระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพืน้บ้านของแม่นํา้โขงตอนล่าง  

บริเวณ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย” 
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และ  เครือขา่ยชาวบ้านปากชม-เชียงคาน 
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คาํนํา 

 

องค์กรแมนํ่า้เพ่ือชีวิต ร่วมกบัเครือขา่ยชาวบ้านปากชม-เชียงคาน ดําเนินการศกึษาเก่ียวกบั ระบบ

นิเวศ สงัคม และวฒันธรรมพืน้บ้านของแมนํ่า้โขงตอนลา่ง บริเวณ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย  ในช่วงปี 

พ.ศ. 2551-2552 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัของการศกึษาครัง้นีก็้เพ่ือ ศกึษาสภาพและความสําคญัของระบบ

นิเวศพืน้บ้านอยา่งมีความเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมพืน้บ้านในพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือเป็น

ฐานข้อมลูในการรักษาความสมดลุของคนและธรรมชาตลิุม่นํา้โขงตอ่ไป   นอกจากนีแ้ล้วการดําเนินการศกึษา

นีย้งัเป็นกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนท้องถ่ินไปพร้อมกนัด้วย    

วิธีการศกึษาใช้การลงสํารวจและเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีเป็นหลกั โดยมีพืน้ท่ีการศกึษาหลกัอยูท่ี่เขตอําเภอ

ปากชม ทัง้นีไ้ด้มีการเก็บข้อมลูตัง้แตป่ากนํา้เหือง บ้านท่าดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 0

เลาะเลียบแมนํ่า้โขงตามเส้นทางหมายเลข ๒๑๑ (เชียงคาน-หนองคาย)0 ลงมาถึงบ้านตาดเสริม ตําบลบ้านมว่ง 

อําเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง ๑๒๘ กิโลเมตร ข้อมลูในการศกึษาและการนําเสนอจะเน้นความรู้

พืน้บ้านเป็นหลกั โดยมีการนํามาเปรียบเทียบกบัความรู้ในระบบด้วย 

โดยสรุปผลการศกึษาพบวา่ มีระบบนิเวศพืน้บ้านอยู ่11 ชนิด มีพนัธุ์ปลาท่ีพบถึง มีระบบนิเวศพืน้บ้าน

อยู ่๑๑ ชนิด เช่น แก่ง คก วงั ฯลฯ   มีพนัธุ์ปลาท่ีพบถึง ชนิด โดยแยกเป็นปลาหนงัจํานวน ๗๐ ชนิด ปลาเกลด็ 

๑๐๗ ชนิด   ด้านเคร่ืองมือหาปลาพืน้บ้านพบวา่มี ๑๘ เช่น มองซิง่ เย๊าะ กะโหล ่เป็นต้น   ในเร่ืองพืน้ท่ีหาปลา

หรือลวง นัน้พบวา่มีอยูห่ลายจดุแตจ่ดุท่ีสําคญัคือ ดอนไขแ่ละแก่งคดุคู้ซึง่เป็นจดุท่ีชาวบ้านจะมารวมตวักนัเพ่ือ

จดัควิในการไหลมองตามระบบกรรมสทิธ์ิพืน้บ้าน   ในด้านความความมัน่คงทางเศรษฐกิจระบบนิเวศแมนํ่า้

โขงยงัมีความสําคญัไปมากกวา่รายได้จากการหาปลา เช่น เป็นแหลง่รายได้จากการท่องเท่ียว การเกษตรริม

โขง การขนสง่ทางนํา้ และการค้าขายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง   ในประเดน็ด้านสงัคมและวฒันธรรมพบวา่มีมีสภาพ

สงัคมและวฒันธรรมดัง้เดมิท่ีเรียบง่าย มีความสมัพนัธ์และใกล้เคียงกบัประเทศลาว เช่น การมีสําเนียงท่ี

คล้ายคลงึกบัสําเนียงชาวหลวงพระบาง หรือการมีประเพณีท่ีคล้ายคลงึกบัประเพณีของชาวอีสานและของฝ่ัง

ลาว    อยา่งไรก็ตามการศกึษาครัง้นีเ้ป็นเพียงการศกึษาท่ียงัไมไ่ด้มีการศกึษาเป็นงาน “วิจยัไทบ้าน” อยา่งเตม็

รูปแบบ ข้อมลูบางอยา่งจงึอาจจะไมค่รบสมบรูณ์นกั 

การศกึษาครัง้นีจ้ะสําเร็จไมไ่ด้หากไมไ่ด้รับการทุ่มเทแรงกายแรงใจจากนางสาวจนัทรา ใจคํามี 

เจ้าหน้าท่ีองค์กรแมนํ่า้เพ่ือชีวิต พร้อมด้วยนางสาวประภาภรณ์ แปงเขียว   และท่ีสําคญัต้องขอขอบคณุอยา่ง

มากตอ่การร่วมแรงร่วมใจของเครือขา่ยชาวบ้านปากชม-เชียงคาน โดยเฉพาะครอบครัวพอ่ท่อน แมล่ะเอียด 

และยายแก้ว และคนอ่ืนๆอีกมากท่ีไมอ่าจจะกลา่วช่ือได้ครบ 
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สารบัญ 

 

๑) ระบบนิเวศพืน้บ้านแมนํ่า้โขง 

 ๑.๑ ช่วงนํา้ลด 

๒) ปลาแมนํ่า้โขง : ลมหายใจของสายนํา้และผู้คน 

๒.๑ ชนิดพนัธุ์ปลา  

๒.๒ การอพยพขึน้-ลงของพนัธุ์ปลา 

๓) เคร่ืองมือหาปลาพืน้บ้าน : สายสมัพนัธ์ของมนษุย์และธรรมชาต ิ

๔) ลวงหาปลาของคนเชียงคาน : การจัดการทางสังคมและทรัพยากร 

๕) แมนํ่า้โขงกบัความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชมุชน 

๖) เกษตรริมโขง 

๗) การเกษตรบนภเูขา 

๘) พืชอาหารจากธรรมชาตริิมฝ่ังโขง 

๙) สงัคมและวฒันธรรมของคนริมโขง 

 ๙.๑ สงัคมและประวตัศิาสตร์พืน้บ้าน  

 ๙.๒ งานประเพณีท้องถ่ิน  
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๑) ระบบนิเวศพืน้บ้านแม่นํา้โขง 

 ผลของการศกึษาเร่ืองระบบนิเวศแมนํ่า้โขงตอนลา่งได้ทําการศกึษาพืน้ท่ีตัง้แตบ้่านบฮุม หมูท่ี่๑ ตําบล

เชียงคาน ขึน้ไปถึงปากนํา้เหือง บ้านท่าดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ความกว้างของแมนํ่า้

โขงจากฝ่ังไทยข้ามไปยงัฝ่ังลาวนัน้มีกว้างใหญ่มาก ซึง่สามารถแบง่ลกัษณะของระบบนิเวศออกเป็น ๒ ช่วงคือ 

 

๑.๑ ช่วงนํา้ลด ในเดือนพฤศจิกายนนํา้ในแมนํ่า้โขงจะเร่ิมลดลงเร่ือยๆ ไปจนถึงเดือน 

เมษายน  ซึง่ระบบนิเวศในช่วงนํา้ลดแบง่ได้ดงันี ้

  ๑. แก่ง คือ หินผาขาดใหญ่หรือโขดหิน ท่ีเกิดขึน้กีดขวางทางนํา้ เม่ือนํา้ลดจะโผลพ้่นนํา้ขึน้มา 

สภาพของแมนํ่า้โขงท่ีอําเภอเชียงคาน มีแก่งอยูจํ่านวนไมม่ากนกั และมีแก่งคดุคู้ ท่ีเป็นท่ีท่องเท่ียวท่ีขึน้ช่ือมีนํา

ท่องเท่ียวตลอดทัง้ปี นอกจากนัน้จะมีแก่งอยูบ่ริเวณใกล้กบัปากนํา้เหืองอีกทีหนึง่ 

 

 
 

  ๒. ดอนทราย เป็นพืน้ท่ีดอนทรายท่ีเกิดขึน้เม่ือนํา้ลดมากในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

ดอนทรายเกิดขึน้ริมฝ่ังและกลางลํานํา้โขง เป็นท่ีวางไขข่องนกนานาชนิด ในช่วงนํา้ขึน้ดอนทรายจะจมอยูใ่ต้นํา้ 

  ๓. คก คือ บริเวณท่ีนํา้ไหลวน เน่ืองจากถกูแก่งปิดทางนํา้ทําให้นํา้กดัเซาะตลิง่จนกลายเป็น

นํา้วนก่อนจะไหลวกกลบัเส้นทางเดมิเม่ือผา่นพ้นแก่งไป 

  ๔. วงั คือ บริเวณนํา้ลกึกลางนํา้โขงและเป็นระบบนิเวศสว่นใหญ่ของแมนํ่า้โขงเขตอําเภอเชียง

คาน จากการวดัความลกึของวงัโดยเจ่าหน้าท่ีเรือดบัเพลงิพบวา่มีความลกึถึง ๑๕ วา  

  ๕. แซม คือ บริเวณทางเดนินํา้ท่ีมีดอนทายปิดทางนํา้ทัง้สองด้านทําให้นํา้ไหลเป็นริว้ทางยาว

ไปกบัความยาวของดอนทรายนัน้ ๆ  

  ๖. หาด คือ บริเวณท่ีนํา้ไหลแรงและเช่ียวกรากเน่ืองจากความลาดชนัของพืน้ท่ีบริเวณนัน้หาด

มีทัง้หาดทรายและหาดท่ีเป็นแก่งหิน 

  ๗. บุง่ คือ บริเวณนํา้น่ิงและลกึน้อยกวา่วงั มีคนัหินหรือดอนทรายปิดกัน้ทางนํา้ทําให้เกิดแอง่

นํา้น่ิงไทบ้านเรียกวา่ บุง่ 
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  ๘. โซ ่ เป็นร่องนํา้เลก็ ๆ จากบุง่ย่ืนเข้าไปในพืน้ดนิ 

  ๙. แปว เป็นระบบนิเวศท่ีเกิดในช่วงนํา้กําลงัขึน้ในต้นฤดนํูา้มาก เป็นช่วงรอยตอ่ของฤดแูล้ง

กบัฤดฝูน เม่ือนํา้ขึน้แล้วไหลเข้าสูบุ่ง่หรือวงั เรียววา่ “แปว” แตนํ่า้จะไมไ่หลแรงเท่ากบัหาด  

 

 
 

  ๑๐. คอน เป็นระบบนิเวศอีกชนิดหนึง่ท่ีเกิดขึน้ในช่วงแรกของนํา้ขึน้ เป็นบริเวณปากนํา้ท่ีจะ

ไหลเข้าสูบุ่ง่ และเป็นปากนํา้ท่ีปลาจะเข้ามาสูบุ่ง่เม่ือเข้าสูฤ่ดนํูา้มาก 

๑๑. ริมฝ่ัง ลกัษณะริมฝ่ังของแมนํ่า้โขงท่ีอําเภอเชียงคานนัน้ เป็นเนินสงูขึน้ไปไทบ้านใช้เป็นท่ี

ปลกูพืชผกัสวนครัวในช่วงนํา้ลด เช่น ถัว่ฝักยาว ฟักทอง มะเขือ พริก เป็นต้น เลยขึน้ไปจากเนินริมฝ่ังก็

จะเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนของไทบ้าน 

 

๑.๒ ช่วงนํา้ขึน้   คือช่วงตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ในเดือนพฤษภาคมจะเร่ิม 

เข้าสูฤ่ดฝูนนํา้ในแมนํ่า้โขงก็จะเร่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ และจะเตม็ตลิง่ในเดือนกรกฎาคมถึงตลุาคม หลงัจากนัน้นํา้

ก็จะเร่ิมลดลง    ระบบนิเวศแมนํ่า้โขงในช่วงนํา้ขึน้นัน้จะท่วมระบบนิเวศทัง้หมดกลายเป็นเวิง้นํา้ขนาดใหญ่ 

ไหลเงียบและน่ิง ในช่วงนํา้ขึน้นีร้ะบบนิเวศท่ีไทบ้านเรียกจงึมีแตค่กและวงั เท่านัน้ 
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๒) ปลาแม่นํา้โขง : ลมหายใจของสายนํา้และผู้คน 

๒.๑ ชนิดพันธ์ุปลา  

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูพนัธุ์ปลาลุม่นํา้โขงตอนลา่งโดยเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีอําเภอเชียงคานนัน้พบ

พนัธุ์ปลา ทัง้หมด ๑๗๗  ชนิด โดยแยกเป็นปลาหนงัจํานวน  ๗๐  ชนิด ปลาเกลด็ ๑๐๗    ชนิด รวมทัง้สตัว์นํา้

ชนิดอ่ืนท่ีสร้างเป็นทัง้อาหารและสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านอีก ๖ ชนิด คือ กุ้ งฝอย แมงเนีย้ว แมงข้าวสาร แมง

เงีย้ง แมงดา  และแมงตบัเตา่ 

 

   
 

 ปลาท่ีพบในแมนํ่า้โขงบริเวณอําเภอเชียงคานนัน้สว่นใหญ่เป็นปลาขนาดใหญ่ไมว่า่จะเป็นปลาเกลด็

และปลาหนงั ซึง่มีไมต่ํ่ากวา่ ๒ กิโลกรัมขึน้ไปจนถึงหนกักวา่ ๑๐๐ กิโลกรัม อยา่งเช่นปลาเลมิ เป็นต้น  ซึง่พบ

ในช่วงนํา้ขึน้ สว่นปลาขนาดเลก็นัน้จะพบในช่วงนํา้ลดและสว่นใหญ่จะเป็นปลาเกลด็ 

 

 
 

 นอกจากนัน้แมนํ่า้โขงบริเวณนีย้งัมีปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาบกึและปลาเลมิอาศยัอยู ่ซึง่ปลาบกึนัน้มี

ชาวบ้านจบัได้บริเวณดอนไขซ่ึง่เป็นลวงหาปลาท่ีชาวบ้านหาปลาเป็นประจําตลอดทัง้ปี จากคําบอกเลา่ของ

นาย สทุธิพงษ์ พิสยัพนัธุ์ อาย ุ๔๐ ปี ได้ให้ข้อมลูวา่ ชาวบ้านจบัปลาบกึได้ในปี ๒๕๒๕ หนกั ๔๐๐ กิโลกรัม ซึง่

เป็นปลาบกึตวัสดุท้ายท่ีไทบ้านจบัได้ เน่ืองจากการจบัปลาบกึต้องอาศยัพรานปลาท่ีมีความรู้ความชํานาญใน

การจบั แตไ่มมี่คนรุ่นใหมสื่บทอดภมูิความรู้ในการจบัปลาบกึจากผู้ เฒา่ผู้แก่ ทําให้สญูหายไปกบัคนรุ่นเก่า 
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ปัจจบุนัไมมี่การจบัปลาบกึในแมนํ่า้โขงท่ีเชียงคานอีกเลย จะมีแตก่ารจบัปลาขนาดใหญ่เช่นปลาเลมิ ซึง่ในปี 

๒๕๔๘ ชาวบ้านจบัปลาเลมิได้หนกักวา่ ๑๐๐ กิโลกรัม โดยใช้วิธีการไหลมอง  

 

๒.๒ การอพยพขึน้-ลงของพันธ์ุปลา 

 การอพยพของพนัธุ์ปลาแตล่ะชนิดนัน้สงัเกตไุด้จากการจบัปลาของชาวบ้านในแตล่ะช่วงเวลาหรือ

เดือนท่ีจบัได้ปลาชนิดนัน้ ๆ ด้วยประสบการณ์ในการจบัปลาของชาวบ้านทกุปีทําให้ชาวบ้านรู้วา่ปลาชนิดไหน

มีให้จบัช่วงเวลาใดบ้าง 

 

 
 

 ช่วงเวลาท่ีชาวบ้านเรียกวา่ “ปลาขึน้” นัน้เป็นช่วงเวลาเดียวกบัการเพิ่มขึน้ของปริมาณนํา้ในแมนํ่า้โขง

ในต้นฟดฝูน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกนัยายน ปลาจะขึน้มากในช่วงนํา้แดง คือ เดือนพฤษภาคม

กบัเดือนมิถนุายน ปลาท่ีขึน้เป็นปลาขนาดใหญ่และเป็นปลาหนงัมากกวา่ปลาเกลด็ เช่น ปลาคงั ปลาแข้ ปลา

ออด ปลายาง ปลาขบ ปลาสะงัว่ ปลาเกลด็ขนาดใหญ่ก็จะมีปลาโจก ปลาจอก ปลาไน ปลานวลจนัทร์ปลา

พอน  สว่นปลาขนาดกลางจะมีปลาปาก ปลายอน ปลาบู ่ปลาแขยง ปลาดก ปลาก่า ปลาบอก รวมไปถึงปลา

ขนาดเลก็บางชนิดท่ีมีให้จบัอยูท่ี่มีการอพยพขึน้ในช่วงหน้านํา้ลดเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน เช่น ปลามาง ปลา

หนามเจีย ปลาก่าขีห้ม ูปลาหมากผาง เป็นต้น  โดยใช้วิธีไหลมอง คือ การแลน่เรือขึน้-ลง ไปตามนํา้แล้วปลอ่ย

มองให้ไปไปตาม การดกึมอง คือ การวางมองไว้ตามแก่ง คก วงั ไว้ไปยามหรือเก็บกู้ เอาปลาในช่วงเช้นตรู่และ

ช่วงเย็น การใช้เบด็ขนาดตา่ง ๆ ตามขนาดและชนิดของปลา รวมไปถึงการใช้เคร่ืองมือประเภทตุ้ม ลอบ เป็นต้น 

 นอกจากนัน้ช่วงนํา้ขึน้ยงัมีกุ้ งฝอยและกุ้งจ่มจํานวนมากให้ชาวบ้านได้จบั โดยการใช้ตุ้มดกัไว้ตามริม

โขงและใช้ตาขา่ยตาถ่ีมาดดัแปลงทําเป็นไซดกัไว้ตามริมฝ่ังโขงด้วยเช่นกนั  

 สว่นพนัธุ์ปลาท่ีชาวบ้านจบัในช่วงนํา้ลด ตัง้แตเ่ดือนตลุาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนัน้จะเป็นปลา

ขนาดเลก็ซึง่สว่นมากจะเป็นปลาเกลด็ ชาวบ้านใช้วิธีไหลมองตามหาดและแก่ง นํา้ซึง่จะใช้มองตาถ่ีสําหรับจบั

ปลาขนาดเลก็ ปลาท่ีได้เช่น ปลามาง ปลาหมากผาง ปลาแตบ็ ปลาซวิ ปลาบอก เป็นต้น ซึง่ปลาเกล้กขนาด

เลก็เหลา่นีจ้ะอยูร่วมกนัเป็นฝงู 
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๓) เคร่ืองมือหาปลาพืน้บ้าน : สายสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาต ิ

 การหาปลาเป็นอีกอาชีพหนึง่ของคนเชียงคาน เน่ืองจากมีแมนํ่า้โขงท่ีเป็นแมนํ่า้ขนาดใหญ่และยงัเป็น

แมนํ่า้นานาชาตไิหลผา่น จงึเอือ้ประโยชน์ให้ไทบ้านแถบนีมี้ภมูิความรู้ในเร่ืองของวิธีการจบัปลาท่ีอาศยั

ประสบการณ์ท่ีสัง่สมและสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน ท่ีได้สร้างเคร่ืองมือหาปลาหลากหลายชนิดและ

เหมาะสมกบัการใช้จบัปลาแตล่ะชนิด ชาวบ้านในอําเภอเชียงคานมีการใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการหาปลาดงันี ้

๑. มอง  เป็นเคร่ืองมือหาปลาท่ีชาวบ้านนิยมใช้กนัมากท่ีสดุ โดยใช้มองตาถ่ีไปจนถึงมอง 

ตาใหญ่  โดยใช้มองตัง้แตข่นาด ๗,๘,๑๐,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑ เซนตเิมตร ซึง่มองตาขนาด ๒๑ 

เซนตเิมตรเป็นมองขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีชาวบ้านใช้จบัปลาใหญ่ ในช่วงฤดนํูา้มาก 

 

 
 

๒. มองซิ่ง เป็นเคร่ืองมือหาปลาท่ีชาวบ้านมีการดดัแปลงจากมองท่ีใช้หาปลากนัทัว่ไป 

โดยการใช้มอง ขนาด ๗ เซนตเิมตรซึง่เป็นมองตาถ่ี ปะกบกบัมองขนาด ๑๗ เซนตเิมตรท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ นํา

มอง ๒ ขนาดนีม้าปะกบตดิกนั ชาวบ้านเรียกวา่มองซิง่ ซึง่ใช้จบัปลาขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยปลาใหญ่จะ

ตดิอยูก่บัมองเบอร์๑๗ สว่นปลาเลก็เม่ือเลด็ลอดมองตาใหญ่ไปก็จะตดิอยูก่บัมองเบอร์ ๗ ซึง่เป็นมองตาถ่ีทําให้

จบัปลาได้ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

๓. แห เป็นเคร่ืองมือหาปลาท่ีชาวบ้านใช้จบัปลาในช่วงนํา้ลด โดยมีการทอดแหบริเวณ 

หาดทรายและหาดบริเวณหาดท่ีแก่งคดุคู้กนัมาก ปลาท่ีได้จะเป็นปลาขนาดเลก็ เช่น ปลามาง ปลาหมากแปบ 

ปละสะอี ปลาบอก ปลาสร้อย เป็นต้น 

 



 9 

 
 

๔. เบด็ราว เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เบด็ผกูตดิกบัเชือกไนลอ่นท่ีมีความเหนียวและทนทาน  

โดยจะผกูเบด็ให้ห่างกนั ๒ วา เบด็ราวหนึง่จะมีเบด็อยู ่๕-๑๐ หลงั สว่นใหญ่จะใช้เบด็เบอร์ ๘ และเบอร์ ๑๒  

โดยจะใช้เชือกด้านหนึง่ผกูตดิกบัหลกัหรือก้อนหินขนาดใหญ่ริมฝ่ังแล้วปลอ่ยเบด็ให้ไหลไปตามนํา้สว่นอีกด้าน

หนึง่ก็จะผกูก้อนหินหรือของท่ีมีนํา้หนกัไว้เพ่ือให้เบด็จมนํา้ ปลาท่ีตดิเป็นปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลายาง ปลา

ออด ปลาโจก ปลาเพีย้ เป็นต้น 

๕. เบด็ปัก เป็นเบด็ท่ีผกูตดิกบัไม้ไผแ่ล้วนําไปปักไว้ริมฝ่ังนํา้โขงโดยปักในตอนเย็นรุ่งเช้า 

ก็จะไปยามหรือไปดวูา่มีปลาตดิอยูห่รือไมแ่ล้วนําเหย่ือใสไ่ว้อีกตอนเย็นก็จะลงไปยามอีก ปลาท่ีได้จะเป็นปลา

ประเภทเดียวกบัท่ีตดิเบด็ราว 

๖. เบด็นํา้เต้า ลกัษณะเป็นเบด็ท่ีมีขนากใหญ่ ท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง ๑ เซนตเิมตร ใช้ 

เชือกไนลอ่นสีขาวถกัให้เป็นเส้นใหญ่ตดิกบัตวัเบด็ไว้ยาว ๑ ฟตุ โดยวิธีการวางเบด็นํา้เต้านัน้ จะผกูเชือกท่ีอยู่

ตดิกบัเบด็นํา้เต้าไว้กบัเชือกไนลอ่นขนาดใหญ่ให้ยาว ๑ เมตร แล้วผกูนํา้เต้าขนาดเลก็ไว้ปลอ่ยเชือกให้ยาว ๑๕ 

วา ซึง่เท่ากบัความลกึของแมนํ่า้โขง และอาจสัน้กวา่หรือยาวกวา่แล้วแตค่วามลกึของแมนํ่า้โขงบริเวณนัน้ ๆ 

พอ่เพิ่มศกัดิ ์พิสยัพนัธุ์ พรานปลาวยั ๖๒ ให้ข้อมลูวา่ “โดยปกตจิะให้ ๑๕ วา ซึง่เท่ากบัความลกึสว่นใหญ่ของ

แมนํ่า้โขงท่ีอําเภอเชียงคานนี ้ “ จากนัน้ผกูนํา้เต้าขนาดใหญ่ไว้แล้วใช้แถบม้วนเทปคาสเสท ผกูตดิระหวา่ง

นํา้เต้าเลก็กบันํา้เต้าใหญ่หากปลาถกูเบด็แถบเทปจะขาดออกจากกนัด้วยแรงดิน้ของปลาขนาดใหญ่ เช่นปลา

เลมิ ซึง่เบด็นํา้เต้านีจ้ะให้จบัปลาเลมิ ซึง่แถบเทปนีทํ้าไว้สําหรับให้สงัเกตเห็นเม่ือปลาถกูเบด็ และนํา้เต้าขนาด

เลก็จะจมด้วยแรงดงึของปลา สว่นนํา้เต้าขนาดใหญ่จะหมนุติว้ลอยอยูเ่หนือนํา้ พอ่เพิ่มศกัดิก์ลา่ววา่ “ขณะท่ี

นํา้เต้าหมนุเร็วและแรงไมค่วรเข้าไปใกล้ อนัตรายมาก เพราะปลาเลมิท่ีถกูตวัใหญ่ ๕๐-๑๐๐ กิโลและดิน้แรง

มากด้วยสญัชาตญาณปลาจะดิน้ด้วยการพลกิตวัทําให้เชือกบดิเกลียวตามไปด้วยเม่ือเข้าไปใกล้จะทําให้เชือก

พนัและรัดเราให้ตกลงไปในนํา้ได้ ต้องรอให้ปลาออ่นแรงก่อนคอ่ยเข้าไปเก็บกู้  ข้อสงัเกตอีกอยา่งหนึง่ก็คือรอให้

นํา้เต้าหมนุช้าลงก่อนคอ่ยเข้าไปจบัปลา ใช้ไก่ทัง้ตวัหรือไส้หม ู๑ กิโลกรัม เป็นเหย่ือลอ่ โดยจะหมกัให้เน่าและมี

กลิน่ก่อน ซึง่ปลาเลมิเป็นปลาท่ีชอบกินสตัว์ท่ีเหม็นเน่า จงึต้องมีการหมกัให้เน่าก่อนนํามาเป็นเหย่ือ” 
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๗. ลอบ เครื่องมือหาปลาโบราณ รูปร่างวงรี ยาวประมาณ ๑ เมตร สานจากไม้ไผ่ งาจะสาน  

ช่วงคืองาเข้าเพื่อให้ปลาเข้าได้สะดวกและงาขังเมื่อปลาเข้าแล้วจะออกไม่ไดข้้างหลังมีช่องเปิดเอาปลา 

ออก มีฝาปิด ปลาที่หาได้มีปลาข่อ ปลากด ปละชะโด ปลาก่า ปลาตอง ปลาตองกราย เอี่ยน เต่า หาได้ตลอดปี  

 
 

๘. จั่น  เป็นเคร่ืองมือทําจากไม้ไผส่านเป็นรูปกรวยยาว ๒ เมตร ใช้เชือกไนลอ่นเส้นเลก็สี 

เขียวถกัเป็นตาขา่ยหุ้มด้านนอกอีกชัน้หนึง่ ด้านปากกรวยทําฝาสานด้วยไมไ่ผเ่ป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส กว้าง ยาว 

เท่ากบั ๑ ฟตุ ใช้ไม้ไผลํ่ายาวประมาณ ๓ ฟตุ เป็นตวัสร้างความแข็งแรงให้กบัฝา เพ่ือกนัไมใ่ห้ปลาหลดุออกมา

เม่ือตดิอยูใ่นจัน่ ใช้รําหรือข้าวสกุเป็นเหย่ือลอ่ให้ปลาเข้ามากิน แล้วฝาจะปิดลงด้วยกลไกท่ีทําไว้ วางดกัปลาไว้

บริเวณนํา้ตืน้ริมฝ่ังในช่วงนํา้ขึน้เตม็ตลิง่ในเดือนสงิหาคมถึงเดือนกนัยายน  

๙. ตุ้ม  สานด้วยไม้ไผ ่เป็นรูปทรงกรวยสงู ๐.๕ เมตร ทํางาหรือฝาทรงกลมด้านลา่ง นํา 

ตาขา่ยตาถ่ีคลมุด้านนอก ใช้วางดกัปลาโดยใสเ่หย่ือ เช่น รํา ข้าวสกุไว้ในตุ้ม นําไปปักไว้ริมฝ่ังโขงโดยใช้ไม้ทํา

หลกั ๒ อนัปักไขวก่นัใช้ตุ้มมดัห้อยกบัหลกัให้ด้านฝาตุ้มลอยสงูจากพืน้นํา้เลก็น้อยเพ่ือให้ปลาเข้าไปกินเหย่ือได้ 

แตอ่อกจากตุ้มไมไ่ด้ 

๑๐.  คอนโด  ทําจากไมเ่นือ้แข็ง เช่น ไม้ดู้  ไม้แดง ขนาดไมห่น้าส่ียาว ๓-๔ เมตร แบง่เป็นช่อง ๆ  

ขนาดยาวประมาณ ๑ ฟตุ หรือเป็นห้องคล้ายคอนโด มีงาท่ีเม่ือปลาเข้าแล้วจะออกไมไ่ด้ แล้วนําไปวางไว้ริมฝ่ัง

นํา้โขง โดยมีเหย่ือลอ่ทีทําจากข้าวต้มสกุแล้วปนกบัรําข้าว เม่ือปลาเข้ามากินก็จะถกูขงัไว้ในช่องนัน้ ๆ คล้ายกบั

การใสล่อบ แตมี่ช่องหลายช่องให้ปลาเข้าไปกินอาหารในนัน้ 

๑๑.  ดางกุ้ง ทําจากตาขา่ยตาถ่ีสีฟ้าท่ีมีขายตามตลาด ชาวบ้านนํามาดดัแปลงโดยอาศยั 

ภมูิความรู้  ทําเป็นกลอ่งส่ีเหล่ียมกว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ปลอ่ยชายตาขา่ยทัง้ ๒ ด้านยาว ๑.๕ เมตร 

นําไปวางไว้บริเวณริมฝ่ังโขง หนัด้านท่ีมีรูซึง่ทําเป็นทางเข้าของกุ้งไปทางท้ายนํา้ เน่ืองจากธรรมชาตขิองกุ้งจะ

วา่ยถอยหลงัทวนกระแสนํา้ขึน้ไป  
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๑๒.  ซ่อน ทําจากตาขา่ยตาถ่ีสีฟ้า ท่ีมีขายตามท้องตลาด เกิดขึน้จากการท่ีชาวบ้านมีการ 

ปรับเปล่ียนและหาวิธีการจบัปลาให้ได้มากขึน้ เม่ือปลาหายากมาขึน้ จากเม่ือก่อนท่ีจบัเฉพาะปลาท่ีมีขนาด

ใหญ่ขาย ปัจจบุนัมีบางครอบครัวท่ีจบัปลาเลก็ในบุง่ยามหน้าแล้งช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน มี

ลกูปลาจํานวนหลายชนิดถกูจบัขึน้มาขายรวมกนักิดลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท 

๑๓.  ต่อง  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะคล้ายสวิงแตมี่ขนาดใหญ่กวา่หลายเท่า สานด้วยด้วยท่ีมี 

ความเหนียว แล้วนํา้มาผกูตดิกบัไม้ไผ ่ให้ปากตอ่งเป็นรูปสามเหล่ียม ด้ามจบัทําด้วยไม้ไผข่นาดเหมาะมือจบั

ได้สะดวก ยาวประมาณ ๓ เมตร การใช้ตอ่งคนหาปลาจะใช้หาปลาในช่วงหน้าแล้ง โดยยืนอยูบ่นโขดหินแล้ว

ใช้ตอ่งตดัเอาปลาขนาดเลก็ท่ีวา่ยทวนกระแสนํา้ขึน้มา ปลาท่ีได้จะเป็นปลาขนาดเลก็ท่ีขึน้มาวางไขใ่นช่วงฤดู

แล้งท่ีอยูร่วมกนัเป็นฝงู ดงันัน้การจบัปลาด้วยตอ่งในแตล่ะครัง้ของชาวบ้านจะได้ปลาเป็นจํานวนมาก จากการ

ให้ข้อมลูของพอ่เริญ ชยัคีนี ซึง่มีอาชีพหาปลา เลา่วา่ “ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงนํา้โขงแห้ง

มากเกาะแก่งโผลข่ึน้เหนือนํา้ เหลือร่องนํา้ขนาดเลก็ และไหลเช่ียวมาก ปลาเกลด็ขนาดเล้กเช่นปลามาก ปลา

หมากแปบ หรือปลาหนงัขนาดเลก็เช่นปลา ฮากกล้วย จะขึน้มาเป็นฝงู ชาวบ้านก็จะใช้ตอ่งลงตกัปลาช่วงนี ้

บางคนได้มากถึงวนัละ ๑-๒ กระสอบปุ๋ ย” 

๑๔.  โต่ง  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีการดดัแปลงการใช้มองในการหาปลา โดยนํามองมาผกูตดิกบัไม้ไผท่ี่ 

ยาวทัง้ลําต้น และให้สามารถผกูมองให้มีความยาวมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ แล้วนําไปดกัจบัปลาบริเวณท่ีมีนํา้

ไหลเช่ียวตามแก่งหิน ปลอ่ยให้มองไหลไปตามกระแสนํา้โดยมีไม้ไผท่ัง้ลําเป็นตวัยดึมองไมไ่หลไปกบันํา้ โตง่จะ

ใช้ดกัจบัปลาในช่วงนํา้ลดตามแก่งหินบริเวรท่ีมีนํา้ไหลเช่ียว และเป็นเส้นทางท่ีมีปลาขนาดใหญ่ขึน้มาวางไข่

ในช่วงหน้าแล้งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน สว่นหน้านํา้มากจะใช้แกลลอนนํา้มนัผกูตดิกบัก้อนหินเป็นตวั

ยดึตดิกบัมองไมใ่ห้ไหลไปตามนํา้ ชาวบ้านจะเรียกวา่ “ใสม่อง” 

๑๕. ตุ้มปลามาง สานจากไม้ไผค่ล้ายตุ้มใหญ่ แตตุ่้มปลามากจะมีขนาดเลก็กวา่ ใช้ดกัจบัปลามาก

โดยเฉพาะ บางครัง้จะมีปลาขนาดเลก็ชนิดอ่ืนตดิมาด้วย เช่น ปลาคบัของ หรือลกูปลา  
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๑๖. กะโหล่ ทําจากตาขา่ยสีเขียวท่ีมีขายตามท้องตลาด ใช้ปิดกัน้บริเวณโซ ่แซม และบุง่ แล้วทํา

ทางเดนิให้ปลาวา่ยเข้าเป็นช่องแคบ ในช่วงหน้านํา้ลด เดือนกมุภาพน์ัถึงเดือนเมษายน แล้วใช้มองวางดกัปลา

ไว้ท้ายนํา้ เม่ือปลาเข้าก็จะกลบัออกทางเดมิไมไ่ด้ก็จะวา่ยไปตดิกบัมองท่ีวางไว้ 

 

 
 

๑๗. กะโหล่มีหาง แตก่่อนใช้วิธีถกัสานด้วยด้ายคล้ายกบัสวิง แตมี่ขนาดใหญ่กวา่หลายเท่า การใช้

กะโหลมี่หาง มีการปิดกัน้บริเวณโซ ่แซม และบุง่ แล้วทําทางเดนิให้ปลาวา่ยเข้าเป็นช่องแคบ ในช่วงหน้านํา้ลด 

เดือนกมุภาพน์ัถึงเดือนเมษายน แตจ่ะไมว่างมองไว้ท้ายนํา้ อาศยัหางกะโหลท่ี่มีลกัษณะคล้ายกบัสวิง ปลอ่ย

ให้ไหลไปตามนํา้ เม่ือปลาเข้าก็จะตดิอยูใ่นหางของกะโหล ่ไทบ้านจะวางกะโหลไ่ว้ตอนเย็นรุ่งเช้าก็จะมาเก็บกู้

เอาปลา แล้วจะวางทิง้อีก อาจจะมาเก็บตอนเย็นอีกหรือมาเก็บตอ่ไปอีกในรุ่งเช้าของอีกวนั 

๑๘. เย๊าะ  เป็นการหาปลาท่ีอาศยัการสงัเกตพฤตกิรรมและธรรมชาตกิารมีชีวิตอยูข่องปลาท่ีชอบ

อาศยัและหากินอยูต่ามบริเวณท่ีมีกอหญ้าหรือก่ิงไม้ท่ีจมอยูใ่นนํา้ ชาวบ้านจะตดัก่ิงต้นไคร้มากองทิง้ไว้ในนํา้ 

โดยก่อนวางก่ิงต้นไคร้ลงไป จะวางตาขา่ยสีเขียวขนาดใหญ่และกว้างลงไปก่อนแล้วนําก่ิงต้นไคร้วางกอง

รวมกนัเป็นกองใหญ่ เพ่ือสร้างท่ีอยูท่ี่หากินให้กบัปลา เม่ือก่ิงของต้นไคร้เร่ิมเน่าก็จะมีปลาเข้ามาอยูอ่าศยัและ

กินใบของต้นไคร้ ใช้เวลาประมาณ ๑ อาทิตย์ ชาวบ้านก็จะลงเอาปลา โดยยกตาขา่ยขึน้แล้วเอาก่ิงต้นไคร้ออก

จนหมด แล้วยกตาขา่ยขึน้บกเก็บเอาปลา แล้วนําตาขา่ยลงวางในนํา้แล้วเอาก่ิงต้นไคร้วางกองรวมกนัเหมือน

รอเวลาอีก ๑ อาทิตย์ แล้วทําการเก็บกู้ เอาปลาครัง้ตอ่ไป ทําแบบเดบิไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะถึงหน้านํา้มากจงึ

หยดุ เย๊าะจะทํากนัในช่วงหน้าแล้งเท่า ทํากนับริเวณบุง่ท่ีมีนํา้ขงัท่ีมีความลกึตัง้แต ่๑ เมตรขึน้ไป 

 

๔) ลวงหาปลาของคนเชียงคาน : การจัดการทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 แมนํ่า้โขงในเขตอําเภอเชียงคาน ชาวบ้านมีการหาปลากนัตลอดลํานํา้โขง โดยหากนัมากในช่วงเดือน

เมษายนไปจนถึงเดือนกนัยายน เน่ืองเป็นช่วงท่ีนํา้ขึน้แล้วปลาจะมีการอพยพขึน้ไปวางไขท่างต้นนํา้  
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 การหาปลาของชาวบ้านท่ีมีเป็นจํานวนมากจงึมีการจดัควิกนัออกหาปลาในแตล่ะวนั ซึง่จะมีการออก

หาปลากนัอยู ่๒ ช่วง คือ ช่วงกลางวนัและกลางคืน จดุรวมตวักนัเพ่ือจั ดควิกนัไหลมองนัน้มีอยู ่๒ จดุ คือ ท่ี

ดอนไขท่ี่อยูท่างเหนือนํา้โขงขึน้ไปและอีกจดุหนึง่อยูท่ี่แก่งคดุคู้  ซึง่เป็นแก่งท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดี เน่ืองจากมี

นกัท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมในแตล่ะปีจํานวนมาก 

 

๔.๑ ดอนไข่  เป็นช่ือของดอนทรายบริเวณกว้างใหญ่กลางนํา้โขงในบริเวณนี ้ตามข้อตกลงระหวา่ง

ประเทศของไทยและลาวนัน้พืน้ท่ีท่ีเป็นดอนทรายหรือเกาะแก่งต้องเป็นของประเทศลาว สว่นของประเทศไทย

นัน้จะเป็นเส้นทางเดนิของสายนํา้เสียเป็นสว่นใหญ่ ดอนไขจ่งึเป็นดนิแดนของประเทศลาวท่ีขึน้กบัเมืองสาร

คาม แขวงเวียงจนัทน์  แตค่นหาปลาเป็นคนไทยท่ีอยูใ่นอําเภอเชียงคานท่ีใช้หาปลากนัมาเป็นเวลาช้านาน 

สว่นไทบ้านฝ่ังลาวก็จะหาปลาบริเวณอ่ืน ซึง่บริเวณแมนํ่า้โขงท่ีดอนไขแ่ห่งนีมี้ความกว้างจากฝ่ังไทยไปฝ่ังลาว

ราว ๒๓๐ วา  

ดอนไข ่เป็นลวงหาปลาท่ีสําคญัของชาวบ้านท่ีมีการออกหาปลากนัทกุวนั เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีนํา้

ไหลน่ิง เหมาะแก่การไหลมองเป็นอยา่งยิ่ง ทําให้มีจํานวนเรือหาปลาเข้าควิกนัถึง ๓๘ ลํา หมนุเวียนกนัออก

ไหลมองทัง้กลางวนัและกลางคืน 

 

 
 



 14 

วิธีการเข้าควิกนัออกไหลมอง(ตาขา่ย)นัน้ผู้ ท่ีมาก่อนก็จะได้ออกหาปลาก่อน เม่ือออกไปหาปลาก็จะทํา

การปลอ่ยมองลงนํา้แล้วจอดเรืออยูก่ลางนํา้ให้มองไหลไปตามนํา้ให้ได้ระยะไกลประมาณ ๑ กิโลเมตร จงึทํา

การกู้มองขึน้ดปูลาวา่ตดิมองหรือไม ่จากนัน้ก็จะกลบัไปริมฝ่ังรอเข้าควิใหม ่เรือหาปลาควิตอ่ไปก็จะออกไหล

มองหมนุเวียนกนัไปเช่นนีเ้ร่ือยๆ 

ปลาท่ีชาวบ้านจบัได้บริเวณดอนไขนี่มี้ทัง้ปลาเกลด็ เช่น ปลาโจก ปลาจอก ปลาเพีย้ และปลาหนงั เช่น 

ปลาออก ปลายาง ปลาแข้ ปลาคงั เป็นต้น ซึง่ปลาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณดอนไขนี่ส้ว่นใหญ่ชาวบ้านจบัได้นัน้เป็น

ปลาท่ีมีขนาดใหญ่ตัง้แต ่๒ กิโลกรัมขึน้ไป  

 

 
 

ความลกึของรับนํา้ท่ีดอนไขนี่ ้จากคําบอกเลา่ของพอ่เพิ่มศกัดิ ์พิสยัพนัธุ์ หนึง่ในพรานปลาท่ีดอนไข่

แห่งนีก้ลา่ววา่ “ความลกึของนํา้นัน้ช่วงท่ีลกึมากประมาณ ๑๕ วา บางบริเวณ ท่ีตืน้ก็จะประมาณ ๗-๘ วา และ

กว้างราว ๒๓๐ วา จากฝ่ังไทยไปถึงฝ่ังลาว ทําให้คนหาปลาท่ีน่ีใช้มองท่ีมีความยาวตัง้แต ่๒๐๐ วาถึง ๒๒๐ วา 

และเป็นมองตาใหญ่ เพราะปลาท่ีน่ีมีแตป่ลาตวัใหญ่ทัง้นัน้” 

การหาปลาของพรานหาปลาท่ีดอนไขนี่ใ้นช่วงเดือนเมษายนนํา้ลดลงมากจะทอด(หวา่น)แหตามหาด

ทราย เม่ือเข้าสูฤ่ดฝูนตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนํา้จะเร่ิมมากและขุน่ ปลาจะเร่ิมวางไขแ่ละอพยพขึน้ไป

วางไขท่างต้นนํา้ ซึง่ นางทวี พานกลุ อาย ุ๔๓ ปี ชาวบ้านอีกคนหนึง่ท่ีหาปลาบริเวณดอนไขนี่ไ้ด้ให้ข้อมลูวา่ 

“ในช่วงเดือนเมษายนจะพบไขใ่นท้องปลาเกลด็ท่ีมีขนาดเลก็ เช่น ปลาบอก ปลาสร้อย ปลามาง ปลาหมาก

แปบ และมกัพบไขใ่นท้องปลาขนาดใหญ่ทัง้ปลาเกลด็และปลาหนงัในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุายน 

เม่ือถึงเดือนสงิหาคมนํา้เตม็ฝ่ังก็จะหยดุไหลมอง เน่ืองจากนํา้มากและลกึ จงึเปล่ียนไปใช้เคร่ืองมืออยา่งอ่ืนท่ี

เหมาะสมกบัการหาปลาในช่วงนํา้มาก เช่น ลอบ จัน่ ตุ้ม โดยจะวางไว้ตามริมฝ่ังนํา้ตืน้ๆ แล้วลงเรือออกไปยาม

(เก็บตาขา่ยและปลา)ทัง้ตอนเช้าและตอนเย็น ปลาท่ีได้มีหลายชนิด เป็นปลาท่ีมีขนาดเลก็สว่นมาก  ในช่วง

กลางวนัก็จะหนัไปทําไร่ ทํานา และทํางานก่อสร้าง” 

บริเวณดอนไขนี่เ้คยมีการจบัปลาบกึ นายสทุธิพงษ์ พิสยัพนัธุ์ อาย ุ๔๑ ปีคนหาปลาบ้านเชียงคาน  

เลา่วา่ “ครัง้สดุท้ายท่ีมีการจบัปลาบกึได้ในปี ๒๕๒๕ ปลาบกึหนกั ๔๐๐ กิโลกรัม หลงัจากนัน้ก็ไมมี่การลา่ปลา
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บกึอีกเลย เน่ืองจากคนท่ีจะลา่ปลาบกึต้องมีความรู้ในการจบัปลาบกึ ก่อนลงจบัจะมีการทําพิธีบวงสรวงเจ้า(สิง่

ศกัดิส์ทิธ์ิ)ท่ีริมฝ่ังโขงก่อน แล้วจงึลงลากมอง ปัจจบุนัไมมี่ใครสืบทอดวิธีการจบัปลาบกึ คนรุ่นใหมเ่รียนหนงัสือ

กนัจบสงูๆ จงึหางานท่ีดีและมีเงินเดือนกนัหมด เพราะมีรายได้ท่ีแน่นอนกวา่การหาปลา ซึง่ต้องอาศยัโชค บาง

วนัก็ได้บางวนัก็หาไมไ่ด้ การจบัปลาบกึจงึหยดุตัง้แตน่ัน้มา”  

นอกจากปลาขนาดใหญ่เช่นปลาบกึแล้วยงัมีปลาหนงัขนาดใหญ่ชนิดอ่ืน เช่น ปลาคงั ปลาแข้ และ

ปลาเลมิ ท่ีชาวบ้านยงัมีจบัได้อยูใ่นขณะนี ้นางบญุมี ทองน้อย  แมค้่าขายปลาในตลาดอําเภอเชียงคานให้

ข้อมลูวา่ “เม่ือปี ๒๕๔๘ มีชาวบ้านนําปลาเลมิมาขายให้หนกั ๑๐๐ กวา่กิโลกรัม และมีปลาแข้หนกั ๓๐- ๕๐ 

กิโลกรัม มาขายให้ ” จากคําบอกเลา่ดงักลา่วทําให้รู้วา่บริเวณดอนไขนี่มี้ปลาขนาดใหญ่อาศยัอยูโ่ดยเฉพาะ

ปลาหนงั สว่นปลาเกลด็ท่ีพบเป็นปลาโจก ปลาเพีย้ ท่ีหนกัตัง้แต ่๒-๑๐ กิโลกรัม ซึง่แสดงให้เห็นถึงความอดุม

สมบรูณ์ของแมนํ่า้โขงทําอําเภอเชียงคานแห่งนีเ้ป็นอยา่งมาก 

 

๔.๒ แก่งคุดคู้ เป็นอีกบริเวณหนึง่ของแมนํ่า้โขงท่ีมีคนหาปลาใช้เป็นแหลง่หาปลากนัมาก ซึง่มีจํานวน

เรือหาปลาอยูถ่ึง ๕๐ ลํา โดยมีการเข้าควิกนัหาปลาเช่นเดียวกบัท่ีดอนไข ่ปลาท่ีจบัได้ก็จะเป็นปลาชนิด

เดียวกนั ขนาดใกล้เคียงกนั  

 

   
 

นอกจากนัน้แก่งคดุคู้ยงัเป็นแหลง่หาปลาในช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ท่ีมีชาวบ้านจาก

หมูบ้่านอ่ืนหลายพืน้ท่ีเข้ามาหาปลาด้วยการทอดแห ในช่วงนีป้ลาสว่นใหญ่ท่ีจบัได้เป็นปลาเกลด็ขนากเลก็ เช่น 

ปลาบอก ปลาสร้อย ปลาสะอี ปลาหมากแปบ ปลามาง ซึง่ชาวบ้านจะทอดแหบริเวณหาดของแก่งคดุคู้กนัเป็น

จํานวนมากในเดือนเมษายน เน่ืองจากแก่งคดุคู้ เป็นแหลง่ท่องเท่ียวทําให้มีคนภายนอกเข้ามาเท่ียวและจบัปลา

กนัมาก 
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๔.๓ บ้านผาแบ่น  ตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน  หมูบ้่านหนึง่ท่ีตัง้อยูริ่มแมนํ่า้โขง มีเรืออยู่

ประมาณ ๔๐-๕๐ ลํา เจ้าของเรือสบัเปล่ียนหมนุเวียนกนัออกไปยามเคร่ืองมือหาปลาของตนในช่วงเช้าตรู่และ

ยามแดดร่มลมตกของช่วงเย็น  

พอ่สี ไชยจนัทร์ อาย ุ๕๙ ปี ชาวบ้านผาแบน่เลา่วา่ “เม่ือก่อนชาวบ้านมีเรือทกุหลงัคาเรือน หาปลากนั

ทกุบ้าน ๒-๓ ปี ผา่นมานํา้โขงเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ มีการขึน้ลงของนํา้ท่ีผิดไปจากเม่ือก่อนท่ีถึงเวลาขึน้ก็ขึน้

ตลอดถึงเวลาลงก็จะลดลงเร่ือยๆ จนถึงระดบัปกตท่ีิเคยเป็นทกุปี แตเ่ด๋ียวนีนํ้า้ขึน้ๆลงๆไมเ่ป็นเวลา ปลาหาได้

ยากขึน้ เม่ืออดีตคนในหมูบ้่านจาก ๓ สว่น ปัจจบุนัเหลือคนหาปลาแค ่๑ สว่น นอกนัน้ก็หนัไปทําสวนผลไม้ 

มะมว่ง มะขาม เงาะ ทเุรียน ปลกูปะปนกนัไปและเลีย้งววักนับ้าง สว่นตวัพอ่เองตอนเช้ากางมองทิง้ไว้กลางวนั

เลีย้งววัถึงตอนเย็นก็มายามดวูา่ปลาตดิมอง ปลาท่ีตดิมองสว่นใหญ่เป็นปลาเพีย้ ราคาขายกิโลกรัมละ ๑๐๐ 

บาท ปลาปาก ปลาแกง กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ช่วงไหนท่ีได้ปลามากราคาก็จะลดลงเหลือกิโลกรัมละ ๗๐-๘๐ 

บาท ขายให้กบัคนในหมูบ้่านเดียวกนัและหมูบ้่านใกล้เคียง ช่วงนีป้ลาไมเ่ยอะ นํา้ขึน้ๆลงๆ ถ้าเข่ือนในจีนปลอ่ย

นํา้มานํา้ก็มากไมป่ลอ่ยก็มีนํา้น้อย พอรู้มาจากขา่วในวิทยบุ้างโทรทศัน์บ้าง  จงึเป็นสาเหตทํุาให้หาปลาได้

น้อยลง เม่ือเทียบกบั ๕-๑๐ ปีก่อน เม่ืออยากกินปลาก็ตัง้หม้อรอไว้ออกไปหาไมน่านก็ได้ปลามากิน” 

 

  
 

 “บ้านผาแบน่เม่ือก่อนมีการไหลเบด็นํา้เต้าไปตามนํา้ หาซือ้หนงัหมามากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท นํามา

หมกัประมาณ ๓ วนั ให้มีกลิน่เหม็น ซึง่ปกตเินือ้หมาจะมีกลิน่เหม็นแรงอยูแ่ล้ว ใช้เป็นเหย่ือลอ่ปลาเลมิ ซึง่เป็น

ปลาท่ีชอบกินของเน่าเหม็น กินของสกปรก ผิดกบัปลาบกึท่ีเป็นปลาท่ีชอบกินแตข่องสะอาดเช่น ตะไคล้หิน 

สาหร่าย เม่ือปลาเลมิได้กลิน่เน่าเหม็นก็จะมาตดิเบด็นํา้เต้า เม่ือ ๒ ปีท่ีแล้วได้ปลาเลมิ ตวัขนาด ๗๐ กวา่กิโล 

ขายกิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท ได้เงินดีเหมือนกบัการขายควาย เม่ือได้ปลาจะโทรหาคนรับซือ้ให้เขามาซือ้ถึงบ้าน

เอาไปขายตอ่ให้คนกรุงเทพฯ พอ่ค้ามกัจะบอกวา่มนัคือปลาบกึเขาก็ซือ้กนักิโลกรัมละหลายร้อยบาท เพราะเขา

แยกไมอ่อกวา่อยา่งไหนปลาบกึอยา่งไหนปลาเลมิ ไทบ้าน(ชาวบ้าน)อยา่งเราๆ จะรู้วา่อนัไหนปลาบกึอนัไหน

ปลาเลมิ เพราะดอูอกวา่ปลาบกึจะหวัเลก็แหลม ตวัยาวไมมี่เขีย้ว สว่นปลาเลมิจะหวัใหญ่ ตวัสัน้กวา่มีเขีย้ว  
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เด๋ียวนีนํ้า้ ๓-๔ วนัขึน้ ๓-๔ วนัลง ประเทศจีนสร้างเข่ือนปลอ่ยนํา้มานํา้ก็เยอะเม่ือปิดเข่ือนนํา้ก็ลงหาปลาไม่

คอ่ยได้ เดือน ๕ (เมษายน) หาปลาได้มากขึน้ เพราะเป็นช่วงปลาขึน้ ” เป็นอีกคําบอกกลา่วหนึง่ของชาวบ้านผา

แบน่ ช่ือพอ่วิญ� ูไชยจนัทร์ อาย ุ๕๗ ปี 

 

๔.๔ บ้านบุฮม  ตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน  แมนํ่า้โขงในพืน้ท่ีบ้านบฮุมมีลกัษณะเป็นแก่งหิน

ผาจํานวนมาก  ทําให้การหาปลาของชาวบ้านตา่งจากท่ีดอนไขแ่ละแก่งคดุคู้  โดยไทบ้านใช้วิธีการวางมองทิง้ไว้

หากวางไว้ในตอนเย็นก็จะไปยามหรือไปดใูนตอนเช้าเม่ือได้ปลาก็จะกางมองทิง้ไว้ไปยามในตอนเย็นอีก แหลง่

หาปลาท่ีสําคญัของชาวบ้านบฮุมคือ คกตะมิง้  

พอ่บญุหนกัได้โอกาสจงึเลา่ตอ่วา่ “เม่ือตอนพอ่สองคนอาย ุ๑๑ ปี นํา้ท่วมทัว่หมูบ้่านสงูเท่าหวัเขา่

จนถึงต้นขา และมาท่วมอีกทีตอนพอ่อาย ุ๒๔ ปี ชาวบ้านก็หาอยูห่ากินกนัตามปกต ิเพราะมีกุ้ ง หอย ป ูปลาให้

จบักินกนัมิได้ขาด และเม่ือตอนพอ่อาย ุ๘-๙ ปี คนในหมูบ้่านเคยได้ปลาบกึตวัยาวประมาณ ๒ วากวา่ ลําตวั

ใหญ่โอบไมร่อบ แบง่กนักินทัง้หมูบ้่าน ไมมี่การขาย ปลาบกึจะอยูต่ามคกตะมิง้ ซึง่เป็นคกท่ีอยูใ่นลํานํา้โขงใกล้

กบัหมูบ้่าน คกตะมิง้ลกึ ๑๒ วา เพราะนํา้ลกึมากปลาบกึตวัใหญ่จงึอยูไ่ด้ และเม่ือ ๑๐ กวา่ปีก่อนพอ่ก็ได้ปลา

เลมิหนกั ๒๕ กิโลกรัม เด๋ียวนีห้าปลาขายกนั ปลาหายากมากขึน้ คนจะเข้ามาซือ้ถึงบ้านไมท่นัได้แบง่กนักิน

เหมือนเม่ือก่อน ตอนนีมี้เรือหาปลาตดิเคร่ืองยนต์อยู ่๔๕ ลํา ซึง่ใช้เรือตดิเคร่ืองยนต์แบบนีม้าประมาณ ๔๐ ปี

มาแล้ว เพราะราคาปลาสงูขึน้ทําให้มีการแขง่ขนักนัหาปลามากขึน้จงึเอาเรือไปตดิเคร่ืองยนต์จะได้หาปลา

ได้มากขึน้เพราะจํานวนปลาก็เร่ิมลดลงเร่ือย ๆ” 

 

  
 

นอกจากนัน้ยงัมีเคร่ืองมืออยา่งอ่ืน เช่น ลอบ จัน่ ตุ้ม เบด็ปัก เบด็ราว สะดุ้ง ใช้วางดกัปลาในช่วงนํา้ขึน้ 

และยงัมีการวางดา่งกุ้ งฝอยไว้ริมฝ่ังในช่วงท่ีนํา้เร่ิมขึน้ ในช่วงนํา้ลดก็จะใช้วิธีการทอดแห 

พอ่บญุหนกั มามี พอ่ใหญ่วยั ๗๐ ปี เลา่ด้วยความภาคภมูิใจวา่ “พอ่หาปลาตัง้แตว่ยัรุ่น เม่ือก่อนลงไป

นํา้โขงเอามือคลําจบัปลาก็ได้ปลาเลย ปลาจะอยูต่ารมซอกหินผาพวกปลาแข้ ชาวบ้านหาปลากนัเป็นทกุคน 

ปลาเยอะมากขายกิโลละ ๕ บาท ๑๐ บาท ต่ืนมาก็ออกไปหาปลา ทําให้แข็งแรงไมค่อ่ยเจ็บไข้ได้ป่วย” 
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 พอ่สวน ทองสขุ อาย ุ๗๐ ปี เลา่เสริมวา่ “เม่ือก่อนชาวบ้านมีเรือกนัทกุหลงัคา หาปลาทกุวนั และวาง

เคร่ืองมือหาปลาไว้ตลอดทัง้มอง ไซ เบด็ จะหยดุหาก็ตอ่เม่ือนํา้เตม็ฝ่ัง แตก่่อนนํา้ขึน้ก็จะขึน้ตลอดตามฤดกูาล

นํา้หลาก เม่ือถึงฤดนํูา้ลงก็จะลดลงเร่ือย ๆ จนมีคํากลา่วท่ีตดิปากชาวบ้านวา่ เดือน ๕ นํา้ยา่นท่า เดือน ๖ 

เดือน ๗ นํา้เตม็ท่า เฮ็ดอยูเ่ฮ็ดกินบไ่ด้อดได้อยาก” 

 

๔.๕ บ้านท่าดหีมี ตาํบลปากตม อาํเภอเชียงคาน เป็นบริเวณท่ีนํา้เหืองซึง่เป็นแมนํ่า้สาขาของ

แมนํ่า้โขงไหลมาบรรจบกบัแมนํ่า้โขง ชาวบ้านเรียกวา่ “ปากนํา้เหือง ” พอ่ลา โพธ์ิไทร อาย ุ๗๐ ปี ชาวบ้านท่า

ดีหมี เลา่วา่ “บ้านท่าดีหมีเป็นจดุท่ีแมนํ่า้เหืองไหลลงสูแ่มนํ่า้โขง แมนํ่า้เหืองเป็นแมนํ่า้ ท่ีกัน้พรมแดนไทย-ลาว 

แล้วไหลบรรจบกบัแมนํ่า้โขงท่ีบ้านท่าดีหมี” 

 แมนํ่า้เหืองมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลเป็นแนวกัน้

เขตแดนของอําเภอนาแห้ว อําเภอดา่นซ้าย อําเภอภเูรือและอําเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย กบัเมืองบอ่แตน และเมือง

แก่นท้าว แขวงไซยะบรีุ ของประเทศลาวแล้วไหลลงสูแ่มนํ่า้โขงท่ีบ้านท่าดีหมี แมนํ่า้เหืองไหลอยูใ่นประเทศไทย

มีความยาว ๕๐ กิโลเมตร และไหลในประทศลาวอีก ๑๑๐ กิโลเมตร การใช้ประโยชน์จากแมนํ่า้เหืองของ

ชาวบ้านสว่นใหญ่ใช้ในการอปุโภคบริโภค และการเกษตรเพ่ือปลกูพืชผกัริมนํา้ไว้บริโภคและจําหน่าย 

เม่ือถามถึงการเปล่ียนแปลงของแมนํ่า้โขง พอ่ลา โพธ์ิไทร กลา่ววา่ “ ชาวบ้านทัง้คนไทยและพ่ีน้องชาว

ลาวอาศยับริเวณปากนํา้เหืองนีใ้นการหาปลาเป็นสว่นใหญ่ เพราะเป็นบริเวณท่ีปลาชอบอยูอ่าศยั ปากนํา้เหือง

ไหลมาบรรจบกบัแมนํ่า้โขง จงึเป็นแหลง่หาอยูห่ากินของปลาหลากหลายชนิด ท่ีไทบ้านใช้หาปลามาหลายชัว่

อายคุนแล้ว โดยใช้มอง จัน่ ลอบ เบด็ ในการหาปลามาโดยตลอด เม่ือก่อนปลาเยอะมากอยากกินปลาก็ตัง้

หม้อนํา้ไว้รอแล้วลงมาเก็บเคร่ืองมือหาปลาท่ีวางไว้ก็มีกบัข้าวกินกนัสบาย แมนํ่า้โขงเร่ิมขึน้ลงผิดปกตมิา ๒-๓ 

ปีมานี ้จะขึน้อยู ่๓-๕ วนั แล้วก็ลงไปอีก ๓-๕ วนั เป็นอยา่งนีต้ลอด ตา่งจากเม่ือก่อนท่ีนํา้ขึน้ลงตามฤดกูาล 

เม่ือถึงฤดนํูา้มากนํา้ก็จะขึน้เร่ือยๆ เม่ือถึงฤดนํูา้ลดนํา้ก็จะลดลงไปเร่ือยๆ จนถึงจดุท่ีนํา้อยูท่กุปีไมข่ึน้มามาก

อยา่งเช่นทกุวนันี”้  

สาเหตกุารเปล่ียนแปลงของแมนํ่า้โขง พอ่ลา โพธ์ิไทร ให้เหตผุลวา่ “มาจากเขาสร้างเข่ือนในจีนปิดกัน้

นํา้ไว้ เม่ือเขาจะลอ่งเรือใหญ่ท่ีใช้บรรทกุสนิค้า จีนก็จะปลอ่ยนํา้มาให้เรือวิ่งได้ นํา้ก็มาก เม่ือหยดุเดนิเรือจีนก็

จะปิดเข่ือนก็ทําให้นํา้น้อยลง ทําให้นํา้ขึน้ๆลงๆไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิเม่ือนํา้เปล่ียนแปลงสิง่ท่ีอยูใ่นนํา้ก็

เปล่ียนแปลง ปลาท่ีเคยหาได้จากเม่ือ ๕ ปี ๑๐ ปี ก่อนหาได้วนัละเป็น ๑๐ กิโลขึน้ไป และมีปลาใหญ่ เช่น ปลา

เคงิ ท่ีมีขนาดใหญ่ ๑๐๐ กวา่กิโลขึน้ไป แตเ่ด๋ียวนีไ้มมี่แล้ว สว่นปลาชนิดอ่ืนบางวนัก็หาได้บางวนัก็หาไมไ่ด้

บ้าง” 
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“ปากนํา้เหืองมีชาวบ้านจากหมูบ้่านริมโขงทัง้ฝ่ังไทยและลาวลงเรือหาปลาร่วมกนั โดยยดึหลกัการหา

ปลาวา่หากใครหาตรงจดุใดก็จะหาจดุนัน้ ไมก้่าวลํา้เข้าไปในเขตของคนอ่ืนท่ีได้วางเคร่ืองมือหาปลาไว้เป็น

ประจําอยูแ่ล้ว ปัจจบุนัใช้วิธีวางเคร่ืองมือไว้แล้วมายามปลาช่วงเช้าและเย็นเท่านัน้ จะมีน้อยรายท่ีให้วิธีการ

ไหลมองทัง้วนั ปากนํา้เหืองนีมี้เรือหาปลาอยูป่ระมาณ ๒๐ ลํา จากเม่ือก่อนท่ีมีกนัแทบทกุหลงัคาเรือน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

๕) แม่นํา้โขงกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 

 ความอดุมสมบรูณ์ของแมนํ่า้โขงทําให้มีปลาอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สง่ผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านใน

อําเภอเชียงคานและชมุชนใกล้เคียงมีความเป็นอยูท่ี่ดี รายได้จากการขายปลาเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เศรษฐกิจ

ของชาวบ้านอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี ซึง่มีชาวบ้านหลายกลุม่ท่ีได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยูใ่นแมนํ่า้

โขงดงันี ้

กลุ่มคนหาปลา ในการเก็บข้อมลูตามแหลง่หาปลาท่ีสําคญัของชาวบ้านในพืน้ท่ีปากนํา้เหือง ดอนไข ่

แก่งคดุคู้  บ้านผาแบน่ บ้านบฮุม ซึง่เป็นแหลง่หาปลาท่ีมีคนออกหาปลาจํานวนมากและหาเป็นประจํานัน้ ปลา

ท่ีจบัได้สว่นใหญ่จะนําไปขายตามหมูบ้่าน ตลาดในหมูบ้่าน และตลาดในตวัอําเภอเชียงคาน ปลาท่ีจบันัน้มี

ราคาท่ีแตกตา่งกนัออกไป ปลาหนงั เช่น ปลาออด ขายกิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๓๐ บาท ปลาคงั ๑๒๐-๑๕๐ บาท 

ปลายาง ๑๕๐ บาท ปลาแข้ ๑๒๐ บาท เป็นต้น สว่นปลาเกลด็ เช่น ปลาเพีย้ขายกิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๑๐ บาท 

ปลาโจก ๑๐๐ บาท และปลาอีกชนิดหนึง่ท่ีมีราคาแพงมากคือปลาเนือ้ออ่น ขายกิโลกรัมละ ๑๕๐-๑๘๐ บาท  
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 จากราคาขายปลาของชาวบ้านท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นเพียงตวัอยา่งสว่นหนึง่เท่านัน้ ยงัมีปลาอีกหลาย

ชนิดในแมนํ่า้โขงท่ีสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกําให้กบัชาวบ้าน พอ่เพิ่มศกัดิ ์พิสยัพนัธุ์  ชาวบ้านเชียง

คาน หมู ่๑ ให้ข้อมลูวา่ “เม่ือก่อนมีรายได้จากการหาปลาวนัละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท ออกหาปลาทกุวนั เดือน

หนึง่มีรายได้ ๕๐,๐๐๐ –๖๐,๐๐๐ บาท เด๋ียวนีป้ลาหายากมากขึน้มีรายได้จากการหาปลาเหลือเพียงวนัละ 

๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท และบางวนัก็หาได้ไมพ่อขายก็เก็บไว้กินกนัในครัวเรือน” 

 

กลุ่มแม่ค้าพ่อค้าปลา  มีการออกไปรับซือ้ปลาจากคนหาปลาถึงแพท่ีพกัของคนหาปลาและบางครัง้

คนหาปลาก็จะนํามาขายให้ท่ีบ้านหรือตลาด โดยเม่ือรับซือ้ปลามาก็จะนํามาขายเอากําไร อยา่งเช่น ปลา

เนือ้ออ่นรับซือ้มา ๑๕๐-๑๘๐ บาท ขายตอ่ในราคา ๒๐๐-๒๒๐ บาท นางบญุมี ทองน้อย แมค้่าปลาในตลาด

อําเภอเชียงคาน ให้ข้อมลูวา่ “ในตลาดอําเภอเชียงคานมีแมค้่าพอ่ค้าปลาอยู ่๕ ราย โดยออกไปรับซือ้ปลาตาม

แพท่ีพกัริมของไทบ้านท่ีออกหาปลาในช่วงเช้า ตอนเย็นก็จะนํามาขายท่ีตลาด ซึง่จะมีคนหาปลานําปลามาขาย

ให้ถึงตลาดและท่ีบ้านก็มีแล้วแตว่า่เขาจบัได้ช่วงไหน คนท่ีนํามาขายก็จะขายให้กบัเจ้าประจําของใครของมนั

ไมมี่การแยง่กนัซือ้ปลา ทกุคนจะรู้วา่คนหาปลาคนไหนขายให้กบัใคร เราก็จะไปตามซือ้กบัคนหาปลาท่ีขาย

ให้กบัเราเป็นประจํา”  

 

   
 

กลุ่มเรือรับจ้าง เป็นกลุม่ท่ีรับจ้างพานกัท่องเท่ียวลอ่งเรือชมทิวทศัน์และวิถีชีวิตของไทบ้านสองฝ่ังโขง

ทัง้ของไทยและลาว ซึง่บริเวณแก่งคดุคู้จะมีนกัท่องเท่ียวทัง้คนไทยและชาวตา่งประเทศเข้ามาเท่ียวกนัตลอดทัง้

ปี ช่วยให้ชาวบ้านมีอีกอาชีพหนึง่รองรับ 
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กลุ่มแม่ค้าพ่อค้า เส้นทางจากตวัอําเภอเชียงคานไปยงัแหลง่ท่องเท่ียวแก่งคดุคู้จะมีร้านขายของฝาก

ตามริมทางและบริเวณแก่งคดุคู้จะมีร้านขายอาหารและของท่ีระลกึตัง้อยูจํ่านวนมาก จงึถือได้วา่เป็นสถานท่ี

ทางธรรมชาตสํิาคญัท่ีสร้างรายได้กบัพอ่ค้าแมค้่า นอกจากนัน้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยงัมีพอ่ค้าแมค้่าไปตัง้

ร้านขายอาหารเคร่ืองด่ืมถึงริมนํา้โขงซึง่เป็นดอนทรายท่ีสวยงามมีนกัท่องเท่ียวจํานวนมากท่ีผลดัเปล่ียน

หมนุเวียนเข้ามาพกัผอ่นกบับรรยากาศริมแมนํ่า้โขง 

 

กลุ่มเกษตรริมโขง  ในช่วงนํา้ลดชาวบ้านท่ีตัง้บ้านเรือนอยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้โขงเลาะเลียบริมฝ่ังตัง้แตบ้่าน

น้อยอําเภอเชียงคานไปจนถึงบ้านห้วยเหียมอําเภอปากชมจะหนัมาทําการทําเกษตรริมแมนํ่า้โขง การเพาะปลกู

พืชผกั เช่น กล้วย มะเข่ือ พริก ถัว่ฝักยาว พริก มะละกอ มะขาม มะมว่ง ซึง่พืชเหลา่นีไ้ด้อาศยันํา้โขงในการหลอ่

เลีย้งต้นกล้าให้เตบิใหญ่ผลดิอกออกผลให้เก็บเก่ียวอยา่งอดุมสมบรูณ์ หมนุเวียนให้ชาวบ้านเกิดรายได้ตลอด

ทัง้ปี ซึง่ถือได้วา่เป็นรายได้หลกัในขณะนีท่ี้ช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยูท่ี่ดี  

 

 
 

๖) เกษตรริมโขง 

 ๖.๑  ความสาํคัญและพืชพรรณของเกษตรริมฝ่ังโขง 

การตัง้บ้านเรือนของชาวบ้านท่ีอยูบ่นฝ่ังของแมนํ่า้โขงเอือ้ให้ชาวบ้านมีอาชีพทางการเกษตรโดยอาศยั

นํา้จากแมนํ่า้โขงมาช่วยให้พืชท่ีปลกูเจริญเตบิโตได้ดี ท่ีดนิริมฝ่ังแมนํ่า้โขงนอกจากจะเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนแล้วยงั
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เป็นพืน้ท่ีท่ีปลกูพืชสวนของชาวบ้านอีกด้วย ช่วยให้ชาวบ้านในแถบนีมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีด้วยความอดุมสมบรูณ์

ของสภาพภมิูประเทศ ภมูิอากาศท่ีช่วยวิถีการทํามาหากินของชาวบ้านเป็นอยา่งราบร่ืน 

  
 

 พืชท่ีใช้ปลกูตามริมฝ่ังโขงของชาวบ้านมีหลากหลายประเภททัง้พืชยืนต้นและพืชล้มลกุประเภทพืชผกั

สวนครัว ไมว่า่จะเป็น มะมว่ง มะขาม กล้วย มะละกอ ลําไย พืชล้มลกุ เช่น มะเขือ พริก ถัว่ฝักยาว ถัว่เหลือ ถัว่

ดํา ยาสบู หมนุเวียนเพาะปลกูไปตลอดทัง้ปีตามฤดกูาลของพืชชนิดนัน้ๆ    

 

   
 

 การพึง่พาทรัพยากรนํา้ในการทําเกษตรนัน้ อาศยัพืน้ท่ีอยูต่ดิริมนํา้โขงพืชยืนต้นจงึได้รับนํา้จากแมนํ่า้

สายใหญ่แห่งนีอ้ยา่งอดุมสมบรูณ์    สว่นพืชล้มลกุประเภทพืชผกัสวนครัวก็ได้อาศยันํา้โขงในการตกัรดต้นให้

เจริญเตบิโต ทําให้ชาวบ้านสามารถทําการเกษตรริมโขงได้ตลอดทัง้ปี ซึง่ริมฝ่ังโขงตัง้แตอํ่าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย ลอ่งไปจนถึงจงัหวดัหนองคายจงึถกูจบัจองเป็นพืน้ท่ีในการทําเกษตรและท่ีตัง้บ้านเรือนของ

ชาวบ้านเสียเป็นสว่นใหญ่ 
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 ความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรนํา้ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการทําเกษตรกรรม สง่ผลให้เศรษฐกิจของ

ชาวบ้านในแถบนีมี้สภาพท่ีคลอ่งตวัสามารถดําเนินชีวิตอยูไ่ด้อยา่งไมลํ่าบาก ดงัคําบอกเลา่ของ พอ่ทอน ยา

แก้ว ชาวบ้านปากเนียม ตําบลห้วยพิชยั อําเภอปากชม จงัหวดัเลย กลา่ววา่ “พืน้ท่ีทําเกษตรริมโขงเฉพาะบ้าน

ปากเนียมไปจนถึงบ้านสงาวท่ีอยูต่ดิกนัก็ม่ีพืน้ท่ีมากถึง ๓๐๐-๔๐๐ กวา่ไร่แล้ว ทํากนัทัง้สองหมูบ้่านก็

ประมาณร้อยกวา่คน ท่ีดนิตัง้แตบ้่านปากเนียมไปเป็นลกัษณะสนัดอนยาวเลียบเลาะนํา้โขงลอ่งไปจนถึงบ้านส

งาว  บางคนปลกูยาสบู บางคนปลกูข้าวโพด บางคนปลกูมะเขือ สว่นของพอ่มีท่ีริมโขงอยู ่๔ ไร่ ซือ้ตอ่เขามา

เม่ือ ๑๐ ปีก่อน ไร่ละหม่ืนกวา่บาท แบง่พืน้ท่ีปลกูมะเขือสว่นหนึง่ อีกสว่นหนึง่ก็ปลกูมะละกอ สว่นท่ีปลกูมะเขือ

เม่ือเก็บเก่ียวผลผลติหมดแล้วตอ่ไปจะปลกูข้าวโพดหวาน พริก ถัว่ หมนุเวียนกนัไปอยา่งนีท้กุปีไมมี่วา่งเว้น มี

รายได้ปีหนึง่ก็แสนบาทขึน้ไป สง่ลกูจนเรียนจบปริญญาและมีการงานทํามีครอบครัวกนัแล้ว ก็ยงัทําเกษตรริม

โขงอยูเ่พราะยงัมีแรงท่ีจะทําอยู่ ” การทําเกษตรริมโขงในแถบนีมี้การแบง่พืน้ท่ีเพาะปลกูพืชอยา่งหลากหลาย

เป็นการทําเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลกูพืชยืนต้นไว้ด้านบน เช่น ส้มโอ มะขาม มะมว่ง กล้วย มะละกอ 

สว่นพืน้ท่ีท่ีอยูต่ดินํา้โขงก็จะปลกูพืชล้มลกุ เช่น มะเขือ พริก ถัว่ฝักยาว ถัว่ดํา ยาสบู เป็นต้น 

 

๖.๒ เส้นทางการจาํหน่ายผลผลิตพืชผลจากการทาํเกษตรริมโขง 

การจําหน่ายผลผลติจากการทําเกษตรริมโขงนัน้ ชาวบ้านเป็นผู้ นําผลผลติออกจําหน่ายเอง โดยสว่น

ใหญ่จะใช้รถกระบะของตนขนสง่ผลผลติออกไปขายให้กบัพอ่ค้าแมค้่าคนกลางตามตลาดท่ีเป็นจดุนดัหมายกนั

ประจําอยา่งเช่น ตลาดบ้านมว่ง ตลาดบ้านหม้อและตลาดเมืองทอง จงัหวดัหนองคาย สว่นการซือ้ขายกนั

ระหวา่งคนไทยกบัคนลาวนัน้ พอ่ค้าแมค้่าทางฝ่ังลาวจะข้ามมารับซือ้พืชผกัอาหารของทางฝ่ังไทยมากกวา่เช่น 

มะเขือ พริก กล้วย ปลี ข้าวโพดหวาน ตะไคร้ ขา่ มะละกอ ฝร่ัง มะขาม มะมว่ง เป็นต้น  
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สว่นสนิค้าของทางฝ่ังลาวท่ีเอาเข้ามาขายในไทยจะเป็นจําพวก เคร่ืองจกัสานจากไม้ไผ ่ เช่น สมุไก่ 

เส่ือแหยง่ เคร่ืองมือหาปลา เช่น ตุ้ม ไซ ข้อง นอกจากนัน้ก็จะมีสตัว์ป่าท่ีใช้เป็นอาหาร หากจะเปรียบเทียบ

ดลุการค้าระหวา่งกนั ทางฝ่ังไทยจะได้เปรียบกวา่ เน่ืองจากมีผลผลติทางการเกษตรสง่ไปขายทางฝ่ังลาวอยา่ง

ตอ่เน่ือง พืชผลทางการเกษตรท่ีสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านและเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจในชมุชนอยูใ่น

เกณฑ์ดีมาโดยตลอดถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของชมุชน มีดงันี ้

มะเขือเขียวเปราะ เป็นพืชท่ีชาวบ้านนิยมปลกูกนัมากท่ีสดุ ถือวา่มีพืน้ท่ีการเพาะปลกูมากวา่พืชชนิด

อ่ืน จากการสอบถามถึงเหตผุลจากชาวบ้าน ได้ข้อมลูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “การปลกูมะเขือเขียวเปราะ 

สามารถเก็บเก่ียวผลผลติได้ตลอด จนกวา่ลําต้นของมะเขือจะแก่และเห่ียวเฉาลงไปเอง ซึง่จะใช้เวลาหลาย

เดือนตลอดช่วงฤดนํูา้ลดตัง้แตเ่ดือนตลุาคมไปจนถึงฤดนํูา้มากในเดือนพฤษภาคมหรือมิถนุายนท่ีนํา้จะเร่ิม

ท่วมดอนทรายและริมฝ่ังโขง ซึง่เม่ือต้นมะเขือเร่ิมผลดิอกออกผลได้จะเร่ิมเก็บออกจําหน่าย โดยมีช่วง

ระยะเวลาห่างกนั ๔-๕ วนั ในการเก็บผลผลติออกขายในแตล่ะครัง้ ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เข้าครอบครัวอยา่ง

ตอ่เน่ือง  
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ลกัษณะเดน่ของมะเขือเขียวเปราะคือจะให้ผลผลติเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ แมล่ะเอียด ยาแก้ว ชาวบ้านปาก

เนียม ให้ข้อมลูมลูวา่ “ปลกูมะเขือเนือ้ท่ีประมาณ ๓ งาน เก็บมะเขือครัง้แรกมีรายได้ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท อีก 

๔ วนั ก็เก็บอีกก็จะมีรายได้เพิ่มขึน้ประมาร ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท ครัง้ตอ่ไปก็จะเพิ่มขึน้อีกเป็นหนึง่หม่ืนบาท

ขึน้ไปเร่ือยๆ การท่ีมีรายได้เพิ่มเน่ืองจากวา่เม่ือเราเก็บมะเขือครัง้แรกแล้ว ต้นมะเขือก็จะออกดอกมากขึน้

กวา่เดมิ เราให้ปุ๋ ยก็ยิ่งผลดิอกออกผลมากขึน้ ทําให้มีรายได้เพิ่มขึน้ไปจนกวา่ต้นมะเขือจะแก่ก็จะบานดอก

น้อยลง ผลผลติจะเร่ิมลดลง อีกอยา่งเป็นพืชท่ีสร้างรายได้ตลอดในระยะเวลาอนัสัน้ ๔-๕ วนั ก็มีรายได้เข้า

ครอบครัวแล้ว ทําให้ไมข่ดัสนเร่ืองรายได้ ชาวบ้านจงึนิยมปลกูมะเขือกนัมากท่ีสดุ”   

การนําผลผลติออกจําหน่าย ผู้ปลกูมะเขือสว่นใหญ่จะมีรถกระบะเป็นของตนเอง จงึใช้บรรทกุมะเขือ

ไปขายเอง หรือหากยงัเก็บผลผลติได้ไมม่ากก็จะฝากเพ่ือนบ้านไปขายแล้วช่วยคา่นํา้มนัรถ สว่นผู้ ท่ีไมมี่รถก็จะ

ขายให้กบัผู้ ท่ีมีรถ ซึง่จะได้ในราคาถกูเลก็น้อย การซือ้ขายมะเขือเขียวเปราะ ใช้การชัง่นํา้หนกัในการซือ้ขายกนั  

โดยชาวบ้านจะเรียกการขายมะเขือวา่ “หม่ืน” คือมะเขือหนกั ๑๒ กิโลกรัม เท่า ๑ หม่ืน นําขายราคาหม่ืนละ 

๑๒๐-๑๘๐ บาท 

ข้าวโพดหวาน  พืชท่ีปลกูรองลงมาจากมะเขือจะเป็นข้าวโพดหวาน ซึง่เป็นพืชท่ีเจริญเตบิโตได้ดีใน

บริเวณดอนริมโขง ในช่วงฤดนํูา้ลด และเป็นพืชท่ีได้ราคาดี แตส่ามารถเก็บผลผลติได้ครัง้เดียว ผู้ปลกูจะเป็นผู้ ท่ี

มีงานอยา่งอ่ืนทําร่วมด้วยเช่นการทําเกษตรบนภเูขา จงึปลกูข้าวโพดหวานริมโขงแทนการปลกูมะเขือ ท่ีต้อง

คอยดแูลและเก็บผลผลติอยา่งตอ่เน่ือง  ราคาขายข้าวโพดขึน้อยูก่บัราคาในท้องตลาดของปีนัน้ อยูร่ะหวา่ง

กิโลกรัมละ ๓-๖ บาท  

พริก พนัธุ์พริกท่ีนิยมปลกูเป็นพนัธุ์พริกสด เป็นพืชท่ีสามารถเก็บผลผลติไปขายอยา่งตอ่เน่ือง

เช่นเดียวกบัมะเขือ แตเ่น่ืองจากชาวบ้านเร่ิมปลกูมะเขือเปราะก่อนจงึนิยมปลกูมะเขือมากวา่ แตมี่บาง

ครอบครัวท่ีประสบปัญหาต้นมะเขือยืนต้นตาย เน่ืองจากปลกูตอ่เน่ืองกนัทกุปี จงึหนัมาทดลองปลกูพริกขาย  
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ทําให้ได้ผลผลติดี แมห่นเูลด็ ศรีทอนสดุ ชาวบ้านปากเนียมให้ข้อมลูวา่ “ปลกูมะเขือเขียวเปราะมา

หลายปี ทําให้ประสบปัญหาต้นมะเขือเน่าตาย ทําให้เก็บผลได้น้อยลง ใช้ยาช่วยก็เร่ิมไมค่อ่ยได้ผล จงึทดลอง

ปลกูพริกดปูระมาณ ๑ งาน ได้ผลดีผลดก ลําต้นก็งาม คดิวา่จะหนัมาปลกูพริกขายก่อน เพ่ือปรับดนิท่ีใช้ปลกู

มะเขือมานาน เก็บผลได้น้อยกวา่แตก่่อน เพราะปลกูพืชซํา้ตดิตอ่กนัมาหลายปี ทําให้ได้ผลผลติมะเขือน้อยลง 

เม่ือทดลองปลกูพริกดก็ูได้ผลดีคดิวา่จะหนัมาปลกูพริกทัง้หมดแปลงเลย ราคาพริกอยูร่ะหวา่งกิโลกรัมละ ๓๐-

๕๐ บาท ก็ถือวา่อยูไ่ด้” 

ถ่ัวดาํ เป็นพืชท่ีปลกูในช่วงนํา้ลดจะปลกูเร่ือย ๆ ตามระดบัการลดของนํา้แล้วมีพืน้ดนิโผลพ้่นนํา้ขึน้มา

ทัง้เกาะเลก็เกาะน้อยหรือคนัดนิหรือทรายของร่องนํา้ ไมว่า่จะมีเนือ้ท่ีขนาดไหนก็ตาม ชาวบ้านจะนําเมลด็ถัว่

ดําลงไปปลกูไมใ่ห้มีท่ีดนิวา่ง การดแูลเอาใจใสถ่ัว่ดําถือวา่มีการดแูลน้อยกวา่พืชชนิดอ่ืน สว่นมากเม่ือชาวบ้าน

เห็นมีท่ีวา่งก็จะจบัจองแล้วนําเมลด็ถัว่ดํามาหยอดลงหลมุ กลบดนิแล้วปลอ่ยทิง้ไว้ให้เม็ดถัว่งอกโผลพ้่นดนิได้

ประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ก็จะให้ปุ๋ ย หรือบางคนท่ีได้พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่สะสมของอาหารของต้นถัว่ ซึง่เป็นบริเวณท่ี

นํา้ได้พดัพาเอาตะกอนดนิมากองรวมกนัไว้ก็จะเป็นแหลง่อาหารชัน้ดีของถัว่ดํา  
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ชาวบ้านก็จะหยอดเมลด็ทิง้ไว้ จากนัน้ก็รอเวลาให้ถัว่ดําออกผลและแก่พอท่ีเก็บเก่ียวได้ก็จะมาเก็บ

เก่ียวผลผลติท่ีเดียว ถือได้วา่ถัว่ดําเป็นพืชท่ีมีการลงทนุน้อยท่ีสดุในบรรดาพืชท่ีใช้ปลกูในพืน้ท่ีริมโขง สว่นราคา

ซือ้ขายก็ขึน้อยูก่บัราคาตลาดในปีนัน้ ๆ วา่เขารับซือ้กนัในราคาเท่าไหร่   

ยาสูบ สว่นใหญ่จะปลกูในพืน้ท่ีบ้านสงาว มีดอนขนาดใหญ่ท่ีชาวบ้านใช้ทําการเกษตรกนัมาหลายสบิ

ปี การปลกูยาสบู ชาวบ้านให้เหตผุลวา่ “เป็นพืชท่ีทางโรงงานเขามาให้ทนุปลกูก่อน ทัง้พนัธุ์ยาสบู ปุ๋ ย ยากําจดั

ศตัรูพืช ผู้ ท่ีปลกูจะเป็นชาวบ้านท่ีขาดทนุในการทําการเกษตร เพราะหากปลกูมะเขือเขียวเปราะซึง่เป็นพืชท่ี

นิยมปลกูกนัมากท่ีสดุต้องใช้ทนุของตนเอง การปลกูยาสบูจงึมีไมก่ี่ครัวเรือน ข้อดีของการปลกูยาสบูคือ ราคา

ยาสบูจะคงท่ีตลอด ไมเ่หมือนมะเขือท่ีราคาจะขึน้ๆ ลงๆ ตามราคาตลาดในแตล่ะวนั โรงงานยาสบูเขา

รับประกนัราคา รายได้ปีหนึง่ก็แสนกวา่บาท” 

 

 
 

 “การขายใบยาสบู ทางโรงงานให้คดัแยกขนาดของใบยาสบู  ราคาก็กิโลกรัมละ ๔๐-๖๐ บาท ตาม

คณุภาพของใบยา ใบท่ีมีสีนํา้ตาลทัง้ใบ ไมมี่แมลงเจาะราคาจะดี ถือเป็นเกรดเอ ถ้าใบสีออกนํา้ตามมว่ง หรือ

นํา้ตาลเหลืองออ่น ราคาจะถกูลง การปลกูมะเขือ หรือมะละกอ ๑๐ ไร่ เท่ากบัเราปลกูยาสบู ๒-๓ ไร่ แตย่าสบู

ต้องดแูลใกล้ชิดกวา่มะเขือหรือมะละกอ ทนุยาสบูปีหนึง่ก็ประมาณ ๓-๔ หม่ืนบาท มีรายได้แสนกวา่บาทก็ถือ

วา่คุ้มแล้ว”   

 

๗) การเกษตรบนภเูขา 

 พืน้ท่ีในเขตอําเภอเชียงคานเลียบเลานํา้โขงลอ่งลงไปถึงจงัหวดัหนองคาย เป็นภมูิประเทศท่ีแมนํ่า้โขง

ไหลผา่กลางภเูขาแยกเป็นฝ่ังไทยท่ีมีผู้คนตัง้บ้านเรือนริมฝ่ังด้านหนึง่จงึตดิแมนํ่า้สายใหญ่สว่นอีกด้านก็ตดิกบั

ภเูขาลกูใหญ่ของทางฝ่ังประเทศลาวเรียงรายไปตามสายนํา้เช่นเดียวกนั ดงันัน้การทําอาชีพเกษตรกรรมของ
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ชาวบ้านในแถบนีจ้งึแบง่เป็นสองสว่นคือ พืน้ท่ีเกษตรริมโขง ซึง่ได้กลา่วไปแล้ว อีกสว่นจงึเป็นการทําเกษตรบน

ภเูขา แบง่เป็นพืน้ท่ีทําไร่ปลกูข้าวไร่ ข้าวโพด ถัว่ดํา พืน้ท่ีสวนปลกูจําพวกผลมี กล้วยนํา้หว้า กล้วยหอม ส้มโอ 

มะละกอ มะขาม มะมว่ง กฤษณา ยมหอม เป็นต้น สว่นพืน้ท่ีริมห้วยก็จะเป็นแปลงนาใช้ปลกูข้าว แตพื่น้ท่ีนาใน

แถบนีจ้ะมีจํานวนน้อยเน่ืองจากเป็นท่ีราบสงูมากกวา่ท่ีราบริมห้วย ซึง่ได้อาศยันํา้จากห้วยในการทํานา  ข้าวท่ี

ได้ในแถบนีส้ว่นใหญ่จงึเป็นข้าวไร่ ซึง่ชาวบ้านปลกูในจํานวนมากพอท่ีจะสง่ไปขายสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้าน

อีกทางหนึง่ด้วย  

 

    
 

 นอกจากนัน้รายได้หลกัของชาวบ้านยงัมาจากพืชสวนท่ีเป็นผลผลติจากผลไม้ตา่งๆ สว่นใหญ่คือกล้วย 

ซึง่ในช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน จะเป็นช่วงท่ีชาวบ้านตดักล้วยท่ีแก่ได้ท่ีแล้วและใบตองกล้วยสง่ไปขาย ใน

ทกุตอนเย็นจะมีรถกระบะไมต่ํ่ากวา่ ๕๐ คนัเข้ามาบรรทกุกล้วยและใบตองไปขาย ในตอนเย็นภายในหมูบ้่านจงึ

คราครําไปด้วยรถอีแต๊กท่ีดดัแปลงมาจากรถไถนา บรรทกุกล้วยและใบตองเข้าบ้านมาทกุเย็นเป็นขบวนยาว ซึง่

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีมีความกินดีอยูดี่ของชาวบ้าน 

 

๘) พืชอาหารจากธรรมชาตริิมฝ่ังโขง 

 พืน้ท่ีริมแมนํ่า้โขงนอกจากจะมีพืชผกัท่ีชาวบ้านปลกูไว้เป็นอาหารและขายสร้างรายได้หลกัให้กบั

ครอบครัวแล้ว ชาวบ้านในแถบนีย้งัได้อาศยัพืชผกัท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิเก็บมาประกอบอาหารอีกหลาย

ชนิด เช่น ผกัแม้ว ผกัขมทราย ผกัขีข้ม ผกัคาด ผกัเกีย้วไข ่ผกัคาดนกยงู ผกักดู ผกักาดจอง/ผกัก้านจอง ผกัตํา

นิน (ผกัตําลงึ) ผกัจีจ้้อ มะแค้ง (มะเขือพวง) บกัเลน่ (มะเขือเทศ) บกัอ ึ(ฟักทอง) พืชผกัจะเกิดขึน้เองและเป็น

พืชพืน้ถ่ินท่ีมีมานานท่ีชาวบ้านรู้จกักนัดี  

 



 29 

    
 

 

๙) สังคมและวัฒนธรรมของคนริมโขง 

 ๙.๑ สังคมและประวัตศิาสตร์พืน้บ้าน  

ลกัษณะการดําเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านในอําเภอเชียงคานเตม็ไปด้วยความเรียบง่าย เป็นท้องถ่ินท่ี

ยงัคงดําเนินวิถีชีวิตแบบดัง้เดมิอยูม่าก อยา่งเช่นทกุเช้าชาวบ้านจะพากนัออกมารอหน้าบ้านกนัทกุบ้านเพ่ือรอ

ใสบ่าตร เป็นภาพท่ียงัคงวิถีไทยในสมยัก่อนไว้อยา่งมาก และเป็นอําเภอท่ีมีวดัท่ีตัง้อยูใ่กล้ๆหลายวดัทําให้เห็น

ภาพท่ีพระออกบณิฑบาตเป็นแถวยาวในทกุ ๆ เช้า สมัผสัได้ถึงความสงบร่มเย็นของชมุชนแห่งนี ้ 

 

 
 

 สภาพบ้านเรือนของคนเชียงคานมีการสร้างในลกัษณะเดียวกนัเป็นสว่นใหญ่คือเป็นบ้านไม้สองชัน้

หลงัใหญ่ หากเป็นบ้านไม้ท่ีปลกูมานานหลงัคาจะมงุด้วยไม้ พืน้บ้านปดู้วยไม้ บ้านท่ีปลกูมาประมาณ ๑๐ ปี 

มงุหลงัคาด้วยสงักะสี พืน้ชัน้ลา่งลาดด้วยปนู ชัน้บนปดู้วยไม้ นอกจากนัน้ยงัมีบ้านรูปทรงสมยัใหม ่หลงัคามงุ

กระเบือ้ง พืน้ปดู้วยกระเบือ้ง แตย่งัคงสร้างเป็นบ้านสองชัน้เช่นเดมิ 

 



 30 

 
 

 วิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวเชียงคานประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ทําสวน ค้าขาย หาปลาและรับ

ราชการ ซึง่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพผสมผสานกนัไป 

 ชาวเชียงคานนอกจากจะนบัถือพระพทุธศาสนาแล้วยงัมีความเช่ือในเร่ืองของภตูผีบรรพบรุุษ ผีบรรพ

บรุุษท่ีถือได้วา่เป็นผีตระกลูใหญ่ในเชียงคานคือ “เจ้าพอ่ป่ินแก้ว” ท่ีคอยดแูลปกปักรักษาชาวเชียงคานให้อยู่

ร่มเย็นเป็นสขุมานาน ทกุเดือน ๖ (พฤษภาคม) ของทกุปีชาวบ้านจะอญัเชิญเจ้าพอ่ป่ินแก้วโดยผา่นร่างทรง 

พร้อมกบัร่างทรงของผีอีกหลายตระกลูลงมาพบปะและผกูข้อมือให้พรกบัชาวบ้าน ซึง่มีตําหนกัหรือศาลของเจ้า

พอ่ป่ินแก้วตัง้อยูริ่มฝ่ังโขงบนถนนสายเชียงคาน-ปากนํา้เหือง  

 ภาษาพดูคยุของชาวเชียงคาน มีสําเนียงท่ีคอ่นข้างแตกตา่งจากภาษาอีสานถ่ินอ่ืน กลา่วคือ ตาม

พงศาวดารล้านช้างบง่วา่ มีการสร้างเมืองเชียงคานเม่ือประมาณปี พ.ศ.๑๔๐๐ และเคยเป็นศนูย์กลางการ

ปกครองของอาณาจกัรสรีสตัตนานหุตุ ระหวา่งปี พ.ศ.๒๐๑๙-๒๐๒๕ ในสมยัสมเดจ็พระชยัจกัรพรรดเิป็น

กษัตริย์  เมืองเชียงคานสร้างขึน้โดย ขนุคาน เจ้าเมืองเชียงของ โอรสขนุดวั เดมิอยูท่ี่บ้านผาฮด  ทางฝ่ังซ้ายของ

แมนํ่า้โขง  

 ในปี พ.ศ.๑๙๖๓ บรรดาสมณพราหมณ์พฤฒามาตย์ทัง้ปวงได้อญัเชิญท้าวลือชยั โอรสพระเจ้าสาม

แสน ซึง่ครองเมืองซ้ายขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้ากรุงล้านช้าง ทรงพระนามวา่ พระเจ้าชยัจกัรพรรดแิผน่แผ้ว 

พระองค์มีพระประสงค์จะสง่เสริมพระพทุธศาสนา จงึโปรดให้ไปอญัเชิญพระบาง จากเมืองเวียงคํา มาให้

ราษฎรได้สกัการบชูา แตเ่รือท่ีอญัเชิญพระบางได้ลม่ลงระหวา่งทาง ตอ่มาเม่ือมีผู้พบพระบางอยูท่ี่หาดทรายจงึ

ได้อญัเชิญกลบัไปประดษิฐานท่ีเมืองเวียงคําตามเดมิ 

 ในปี พ.ศ.๒๐๑๙ เกิดศกึญวนยกทพัมาตีเมืองล้านช้าง ท้าวแทนคํา อนชุาได้พาพระธิดาและพระ

ราชวงศ์ไปพํานกัอยูท่ี่เมืองเชียงคาน แล้วได้รวบรวมกําลงัยกมาทางเรือ ขึน้ไปตีเมืองกลบัคืนมาจากญวน สว่น

พระเจ้าชยัจกัรพรรดไิด้ประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงคานไปจนพระชนมายไุด้ ๖๕ พรรษา จงึสวรรคตในปี พ.ศ.๒๐๒๐ 

ท้าวแท่นคําอปุราชโอรสได้ขึน้ครองราชย์แทนทรงพระนามวา่พระเจ้าสวุรรณบลัลงัก์ 
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 ในปี พ.ศ. ๒๒๕๔ อาณาจกัรล้านช้างแยกออกเป็นอาณาเขต ไมส่ามรถดํารงความเป็นเอกราชได้ 

ชาวเมืองเชียงคานบางสว่นได้อพยพไปตัง้บ้านเรือนอยูบ่ริเวณฝ่ังซ้ายแมนํ่า้เหือง ปัจจบุนัคือบ้านบุง่คล้า แขวง

ไซยะบรีุ ประเทศลาว  

 ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝร่ังเศสได้ยดึครองดนิแดนฝ่ังซ้ายแมนํ่า้โขงทัง้หมด ชาวเมืองเชียงคานจงึอพยพไปอยู่

ท่ีปากนํา้เหือง ทางฝ่ังซ้ายแมนํ่า้เหือง ท่ีไหลมาบรรจบแมนํ่า้โขง เรียกถ่ินบ้านใหมแ่ห่งนีว้า่ เมืองปากเหืองและ

เรียกเมืองปากเหืองเดมิวา่เมืองปากเหืองโบราณ ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็นเมืองเชียงคานใหม ่ในเวลาตอ่มาฝร่ังเศส

ตามมาครองครองบริเวณแขวงไชยบรีุ ซึง่อยูท่างฝ่ังขวาของแมนํ่า้โขงอีก จงึได้พากนัอพยพไปอยูบ้่านท่านา

จนัทร์ ซึง่อยูท่างฝ่ังขวาของแมนํ่า้โขงและอยูเ่ยือ้งเมืองเชียงคานเดมิลงไปตามลํานํา้โขงประมาณ ๑ กิโลเมตร

เศษ ได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองใหมเ่ชียงคาน สร้างศาลาวา่การเมือง เรียกวา่ ศาลเมืองใหมเ่ชียงคาน (วิหารวดั

มหาธาตใุนปัจจบุนั)พร้อมสร้างหอโองการหรือจวนเจ้าเมือง 

 ในสมยัรัตนโกสนิทร์เมืองเชียงคานได้ถกูโอนการปกครองมาขึน้กบัเมืองเลย ในมณฑลอดุรธานี เม่ือปี 

พ.ศ. ๒๔๕๔ 

 ตามพงศาวดารของเมืองเชียงคานนัน้มีการอพยพมาจากฝ่ังลาว ดงันัน้สําเนียงภาษาของคนเชียงคาน

จงึคล้ายกบัทางฝ่ังลาวผสมกบัภาษาอําเภอเมืองเลย ซึง่ทําให้บางพยางค์ ออกเสียงสงูคล้ายสําเนียงพดูของ

ชาวปักษ์ใต้ ทําให้สําเนียงภาษามีความแตกตา่งจากภาษาอีสานถ่ินอ่ืน ๆ  

 

 ๙.๒ งานประเพณีท้องถิ่น  

 ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงคานยงัคงยดึถือปฏิบตัเิช่นเดียวกบัชาวภาคอีสานทัว่ไปคือยดึ ฮี

ตสบิสองคองสบิส่ี ดงันี ้

๑. งานบุญข้าวจี่ ข้าวจ่ี หมายถึง ข้าวเหนียวท่ีนึง่สกุแล้วนํามาปัน้เป็นก้อนเท่ากบัไขไ่ก่ทาเกลือให้ทัว่ 

ใช้ไม้ไผผ่า่ซีกเลก็ ๆ เสียบ แล้วเอาไปยา่งไฟ  แล้วเอาไขท่าลงไปรอบก้อนข้าวเหนียวยา่งไฟตอ่จนเกรียม แตล่ะ

บ้านจดัทําในจํานวนเท่ากบัพระและสามเณรในวดั และทําเผ่ือแจกจ่ายกนักิน  เม่ือทําข้าวจ่ีกนัแตล่ะบ้านเสร็จ

แล้วชาวบ้านจะนํามาถวายพระท่ีวดัพร้อมกนั พร้อมกบัการฟังเทศน์และรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ 
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 การจดังานชาวบ้านและทางวดัมีการประชมุเพ่ือกําหนดวนัจดังาน นิยมทํากนัประมาณกลางเดือนหรือ

ปลาเดือน ๓ หลงัวนัมาฆบชูา 

๒. งานบุญผะเวส  เป็นการจดังานบญุเทศน์มหาชาต ิจดัขึน้ในเดือน ๔ โดยจดัตัง้กณัฑ์เทศมาหาต ิ

ตามชาดกท่ีมีในพระพทุธประวตั ิตัง้ขึน้แยกเป็นกณัฑ์ ๆ เช่น กณัฑ์ทศพร กณัฑ์หิมพาต์ กณัฑ์กมุาร กณัฑ์

มหาราช เป็นต้น  

 

 
 

 ก่อนวนังานชาวบ้านจะไปช่วยกนัจดัเตรียมของในพิธีท่ีวดั จดัทําศาลาโรงธรรม การเตรียมงานก่อนวนั

งานหลายวนั  วนัสําคญัของงานจะเรียกกนัวา่ “วนัโฮม” เป็นวนัท่ีชาวบ้านนิมนต์พระอปุคตุ โดยในตอนเช้ามืด

ของวนัโฮม ชาวบ้านจะช่วยกนันําหินก้อนขนาดใหญ่พอสมควรสามก้อนไปวางไว้ในวงันํา้ เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด

ไว้ก็จะพากนัไปยงัก้อนหินท่ีวางอยู ่ด้วยความเช่ือท่ีวา่เป็นการเชิญพระอปุคตุ เข้าร่วมพิธีในงาน โดยนําดอกไม้

ธูปเทียน ไปอญัเชิญเม่ือไปถึงก้อนหินสามก้อนนัน้ก็จะถามวา่ใช่พระอปุคตุหรือไม ่สองก้อนแรกก็จะมีคนตอบ

วา่ไมใ่ช่ พอก้อนท่ีสามก็ตอบวา่ใช่ ผู้ นําพิธีก็จะกลา่วอญัเชิญก้อนหินไว้ในพาน แล้วชาวบ้านก็จะพากนัแห่ไป

ประดษิฐ์ไว้ท่ีเรียกวา่ “หอพระอปุคตุ”  

 นอกจากนัน้ช่วงบา่ยชาวบ้านก็จะพากนัจดัขบวนแห่พระเวสไปตามถนน ตามชาดกท่ีวา่เป็นการ

อญัเชิญพระเวสสนัดรกบันางมทัรีเข้าเมือง  เม่ือไปถึงจดุท่ีเตรียมไว้วา่เป็นป่าท่ีพระเวสสนัดรกบันางมทัรีอยูใ่น

ป่า ได้ทําพิธีบายศรีสูข่วญั จะเชิญพระพทุธรูป ๑ องค์ พร้อมกบัพระสงฆ์ ๔ รูป ขึน้เสล่ียงหามแล้วแห่กลบัวดั

กนัอยา่งสนกุสนาน ด้วยความเช่ือท่ีวา่เป็นการเชิญพระเวสสนัดรกบันางมทัรีเข้าเมือง เม่ือมาถึงวดัขบวนแห่จะ

วนรอบศาลาโรงธรรมสามรอบ นําพระพทุธรูปไปประดษิฐ์ฐาน แล้วเชิญพระสงฆ์ลงจากเสล่ียง ถือเป็นพิธี

อญัเชิญเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อย 

 ในตอนกลางคืนชาวบ้านจะมาพร้อมกนัท่ีวดัมีเทศน์มหาชาต ิพระมาลยัหม่ืน พระมาลยัแสน และมี

การละเลน่ตา่ง ๆ อยา่งสนกุสนาน  
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 ตอนใกล้รุ่งของอีกวนัหนึง่จะมีพิธีแห่ข้าวพนัก้อนไปถวายพระอปุคตุท่ีวดั  ข้าวพนัก้อนทําจากข้าว

เหนียวท่ีนึง่สกุแล้วมาปัน้เสียบตดิกบัไม้จํานวนพนัก้อน แล้วนําไปปักไว้ตามเสาธงท่ีเตรียมไว้ และป่าวประกาศ

ให้เทวดาได้รับรู้แล้วนิมนต์พระเทศน์สงักาส เม่ือแห่ข้าวพนัก้อนเสร็จก็เข้าสูเ่ช้าวนัใหมพ่อดี เสร็จแล้วก็นิมนต์

พระเทศน์มหาชาตติอ่ไปเร่ือยตัง้แตก่ณัฑ์ทศพรไปจนถึงกณัฑ์นครกณัฑ์ เม่ือเทศน์เสร็จครบทกุกณัฑ์แล้วก็จะ

เฉลมิฉลองพระเวสสนัดรอีกครัง้หนึง่ แล้วนําดอกไม้ธูปเทียมมากลา่วคําคารวะพระรัตนตรัยเป็นอนัเสร็จพิธี 

ชาวบ้านก็จะช่วยกนัจดัเก็บข้าวของให้เรียบร้อยตามหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง เป็นอนัวา่ประเพณีบญุ

พระเวสได้เสร็จสิน้ลงไปอีกปีหนึง่แล้วรอให้ถึงเดือน ๔ ในปีตอ่ไปแล้วจงึจดังานบญุพระเวสขึน้อีกหมนุเวียนไป

ทกุปี 

๓. บุญซาํฮะ  งานบญุซําฮะเกิดขึน้เกิดขึน้จากความเช่ือของชาวบ้านท่ีวา่เม่ือเกิดมีผู้คนล้มตายกนั

อยา่งตอ่เน่ืองหรือเกิดเพศภยัตา่ง ๆ ท่ีสร้างความเสียหาย เช่น ฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล เกิดความแห้งแล้ง

สร้างความเดือดร้อนให้กบัชาวบ้าน ซึง่ชาวบ้านมีความเช่ือวา่เกิดจากมีสิง่ท่ีไมดี่หรือมีวิญญาณชัว่ร้ายมาทําให้

ผู้คนล้มตายกนัมาก จงึมีการจดังานบญุขึน้เพ่ือขบัไลส่ิง่ไมดี่ออกไปจากชีวิตความเป็นอยูห่รือออกไปจาก

หมูบ้่านของตน  โดยการทําบญุชําระล้างสิง่อปัมงคลให้หมดไป  

 

 
 

 บญุซําฮะจดัขึน้ในเดือน ๗ โดยชาวบ้านจะมีการสร้างปะรําพิธีขึน้กลางหมูบ้่าน หรือในท่ีเหมาะสม นํา

ต้นกล้วยมาผกูไว้กบัเสาทัง้ ๔ ด้าน เตรียมอาสนะสงฆ์ หลกัไม้ไผแ่ปดหลกั เคร่ืองไทยทาน นํา้พทุธมนต์ ด้าน

ผกูแขนเทียนเวียนหวั(เทียนฝัน้ให้มีความยาวเท่ากบั ๑ รอบศีรษะ)ครอบครัวละเลม่นอกจากนีก็้ให้ชาวบ้านนํา

กรวดทรายมาจากบ้าน 
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 งานบญุซําฮะจะกระทํากนั ๓ วนั ๓ คืน มีการฟังเทศน์ทกุคืน ตกับาตรทกุเช้า พิธีกรรมกระทําโดย

พระสงฆ์ ท่ีชาวบ้านนิมนต์มาทําพิธี ๔-๙ รูปขึน้ไป เพ่ือมาเจริญพทุธมนต์ในเย็น วนัรุ่งขึน้ของอีกวนัก็จะถวาย

อาหารพระท่ีมาบณิฑบาตร และถวายเคร่ืองไทยทานแดพ่ระสงฆ์ พระสงฆ์ประพรมนํา้มนต์ให้กบัชาวบ้านเพ่ือ

ขบัไลส่ิง่อปัมงคลออกจากตวัและเพ่ือเป็นสริิมงคล  

ในวนัสดุท้ายชาวบ้านจะนําขยะสิง่ปฏิกลูของเน่าเสีย สิง่ของท่ีชํารุดทรุดโทรมตา่งขนไปทิง้นอกหมูบ้่าน 

โดยการเผาหรือฝ่ัง ทําความสะอาดบ้านและบริเวณรอบ ๆ บ้านให้สะอาดเรียบร้อย ถือเป็นการชําระล้างสิง่ไมดี่

ตา่ง ๆ ออกไปจากบ้านเรือน 

จากนัน้ผู้ เฒา่ผู้แก่จะผกูข้อมือด้วยด้ายท่ีเตรียมไว้ให้กบัลกูหลาน แล้วนํากรวดทรายท่ีได้ทําพิธีปลกูเสก

แล้วนํากลบัไปหวา่นตามบ้านเรือน สว่นหลกัไม้ไผท่ัง้แปดหลกันําไปตอกไว้ในทิศทัง้แปดแล้วขงึด้วยด้าน

สายสญิจน์จนรอบหมูบ้่าน ด้วยความเช่ือวา่เป็นการป้องกนัมิให้สิง่ชัว่ร้ายไมใ่ห้เข้ามาในหมูบ้่านได้อีกหลงัจาก

ทําพิธีขบัไลอ่อกไปแล้ว เพ่ือให้หมูบ้่านเกิดความสงบร่มเย็นอยูก่นัอยา่งมีความสขุ 

๔. บุญเข้าพรรษา  ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ถือเป็นประเพณีท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาอยา่งช้านาน 

สมยัก่อนเม่ือเข้าสูฤ่ดฝูนเป็นช่วงท่ีชาวบ้านต้องลงทํานา ทําไร่ กนัซึง่ในอดีตถนนหนทางสญัจรไปมาลําบาก

ต้องใช้การเดนิเท้าไปมาหาสูก่นั เม่ือพระสงฆ์ออกเดนิทางบณิฑบาตในตอนเช้าได้เหยียบยํา้ต้นกล้า และพืชผกั

ของชาวบ้านเสียหาย จงึมีพทุธบญัญตัใิห้ภิกษุ สามเณรอยูป่ระจําแตใ่นวดัหรือท่ีเรียกวา่ “เข้าพรรษา” เป็นเวลา 

๓ เดือน นบัตัง้แตแ่รม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ พระภิกษุ สามเณรถือโอกาสนีเ้ลา่เรียนพระ

ธรรมวินยัตา่งๆ ไปพกัค้างคืนท่ีอ่ืนไมไ่ด้นอกจากมีกิจจําเป็นเท่านัน้  
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 งานบญุเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมท่ีชาวบ้านได้ทําการตระเตรียมข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ไว้ให้พระสงฆ์ใช้

สอยในช่วงเข้าพรรษา สิง่สําคญัหลกัได้แก่ เทียนท่ีใช้จดุให้แสงสวา่งในการทํากิจของสงฆ์ ดงันัน้ในวนัก่อน

เข้าพรรษาชาวบ้านจะชาวกนัหลอ่เทียนพรรษาเป็นแท่งขนาดใหญ่ ประดบัประดาอยา่งสวยงาม นอกจากนัน้ยงั

มี ผ้าไตรจีวร ยารักษาโรค ธูปเทียน และของใช้จําเป็นอ่ืน ๆ ถวายพระ การหลอ่เทียนพรรษาถวายพระชาวบ้าน

ยงัมีความเช่ือท่ีวา่จะช่วยให้ชีวิตมีความสวา่งไสวเหมือนเปลวเทียนยามสอ่งแสง เม่ือพระภิกษุสามเณรจดุสวด

มนต์หรืออา่นธรรมวินยัถือเป็นบญุกศุลอนัยิ่งใหญ่ ทําให้สตปัิญญาดี  

 ในวนัทําบญุชาวบ้านได้ตกับาตรในตอนเช้า พร้อมกบัฟังเทศน์และรับศีล ๕ ไปปฏิบตักินั ในช่วง

กลางวนัได้จดัขบวนแห่เทียนพรรษาและเคร่ืองอฐับริขาร แห่ไปตามทางเดนิในหมูบ้่านอยา่งสวยงาม เพ่ือนําไป

ถวายท่ีวดั นอกจากนัน้ยงัมีการประกวดต้นเทียนเพ่ือสร้างสามคัคีและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกนั

สร้างความดี มีความสขุสนกุสนานร่วมกนัอีกด้วย 

๕. บุญข้าวประดบัดนิ เป็นการทําบญุให้กบัญาตพ่ีิน้องท่ีเสียชีวิตไปแล้วและทําบญุให้กบัวิญญาณ

เร่ร่อน โดยการนําอาหาร ของคาว หวาน ผลไม้ หมากพล ูบหุร่ี เป็นต้น มาวางไว้บริเวณวดั หรือห้อยไว้ตาม

ต้นไม้บริเวณวดัให้วิญญาณตา่งๆมารับเอา ทัง้วิญญาณของญาตพ่ีิน้อง วิญญาณเร่ร่อนหรือเปรต  ให้มารับ

สว่นบญุท่ีอทิุศให้ ก่อนการวางข้าวประดบัดนิจะมีการทําบญุเลีย้งพระก่อน หลงัจากนัน้จงึเป็นพิธีอทิุศสว่นกศุล

ไปให้ผู้ ท่ีในโลกแห่งวิญญาณ เป็นอนัเสร็จพีงานบญุข้าวประดบัดนิ 
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๖. บุญออกพรรษา จดัขึน้ในวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ เม่ือครบกําหนด ๓ เดือนซึง่เป็นช่วงท่ีชาวบ้าน

ได้เก็บเก่ียวผลผลติจากไร่นาแล้ว ในวนัช่วงนีเ้รียกวา่ “ออกพรรษา ” ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกนัจดังานบญุ

ออกพรรษา ในช่วงเช้าของวนังานได้ทําบญุตกับาตรเทโวคือ การตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง บางวดัมีการกวน

ข้าวทิพย์หรือข้าวมทัธุปายาตรถวายพระสงฆ์และถวายผ้าจําพรรษา คือผ้าท่ีถวายพระภิกษุสามเณรเม่ือจํา

พรรษาเสร็จแล้ว 

 ในวนัขึน้ ๑๕ ค่ํานีพ้ระสงฆ์ได้ทําพิธีออกวสัสาปวารณา เป็นการท่ีภิกษุสามเณรได้วา่กลา่วตกัเตือนกนั

ได้  

 ในวนัออกพรรษานีช้าวบ้านยงัได้ช่วยกนัจดัทําปราสาทผึง้ โดยการหลอ่เทียนเป็นลวดลายสวยงาม 

ประดบัตกแตง่เป็นปราสาทและลวดลายตา่งๆท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัพระพทุธศาสนา ประดบัประดา

ตกแตง่ด้วยดอกไม้อยา่งสวยงาม ในวนัแห่ไปถวายท่ีวดัยงัได้จดัให้มีสาวงามนัง่ร่วมไปกบัปราสาทผึง้แล้วแห่ไป

ตามทางเดนิจนถึงวดั พร้อมกบัมีการประกวดแขง่ขนักนัให้ด้านความสวยงามความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือธํารงไว้

ซึง่ ศลิปวฒันธรรมและองค์ความรู้ท้องถ่ินในการประดษิฐ์ปราสาทผึง้ให้เกิดความสวยงาม 

 ในวนัแห่ปราสาทผึง้ชาวบ้านตา่งมีความสขุในการท่ีได้พกัผอ่นจากการเก็บเก่ียวพืชผลและยงัช่วยทํานุ

บํารุงพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นสิง่ยดึเหน่ียวทางจิตใจ ตอนกลางคืนยงัมีการจดัไหลเรือไฟ โดยจดัทําเป็นตะเกียง

จํานวนมากจดัแตง่เป็นรูปเป็นรูปตา่งๆ ตามความเช่ือไมว่า่จะเป็นรูปพญานาค รูปปราสาท เป็นต้น ใน

ตอนกลางคืนก็จะจดุไฟในตะเกียงท่ีประดบัประดาขึน้เป็นเรือไฟ ปลอ่ยไหลไปตามนํา้อยา่งวิจิตรสวยงาม เพ่ือ

ถวายเป็นพทุธบชูาและคารวะพระแมค่งคา ร่วมกนัอธิษฐานให้มีความสขุความเจริญ 

๗. บุญแจกข้าว งานบญุแจกข้าว เป็นการจดังานเพ่ือทําบญุอทิุศสว่นกศุลให้กบัญาตพ่ีิน้องท่ีเสียชีวิต

ไปแล้ว เจ้าของงานจะมีการบอกกลา่วให้เพ่ือนบ้านทราบวา่บ้านของตนจะทําบญุให้กบัญาตท่ีิเสียชีวิต วนังาน

เพ่ือนบ้านก็จะนําข้าวปลาอาหาร ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน และนํา้ส้มป่อยไปร่วมในพิธี โดยมีการนิมนต์พระมา

รับบณิฑบาตและทําพิธีสวดพร้อมกบัเทศน์ให้ชาวบ้านฟัง หลงัรับพรจากพระแล้วชาวบ้านจะร่วมรับประทาน

อาหารร่วมกนัท่ีบ้านเจ้าภาพ และมีการห่อให้กลบับ้านไปฝากคนท่ีบ้านด้วย จงึเรียกวา่ “บญุแจกข้าว” 


