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บทน้า 

ที่มาและความส้าคัญ 

 หลังจากที่สมาคมแมํน้ําเพ่ือชีวิตได๎ดําเนินงานวิจัยไทบ๎านในพ้ืนที่อําเภอเชียงแสน เชียงของและเวียง
แกํน จังหวัดเชียงราย มาหลายปีโดยทํางานด๎านการจัดทําข๎อมูลรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชุมชนริมฝั่ง
แมํน้ําโขงที่มีอาชีพหาปลาและพ่ึงพาจากทรัพยากรในแมํน้ําโขง ตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน โดยเน๎น
องค๑ความรู๎ท๎องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ซึ่งหลายปีที่ผํานมากระแสการพัฒนา ทั้งทางตอนบนในจีนและ
ตอนลํางในประเทศไทยรวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านในตอนลําง ได๎เกิดโครงการตํางๆขึ้นอยํางมากมาย การพ่ึงพา
แมํน้ําเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่เห็นได๎อยํางชัดเจนประการหนึ่งคือวิถีคนกับเรือ เรือในแมํน้ําโขงมีความเกี่ยวเนื่องและ
เป็นพาหนะสําคัญอยํางยิ่งในอดีต มาถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของแมํน้ําและวิถีของคนและเรือ เริ่มเกิดขึ้น
ตั้งแตํแมํน้ําโขงได๎เปลี่ยนสภาพไป หลายชุมชนที่เป็นทําเรือจุดจอดเรือ จํานวนเรือเริ่มมีแนวโน๎มลดลง เรือที่
สร๎างจากไม๎ตามความเชื่อและวิถีดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนเป็นเรือที่ทํามาจากวัสดุ เชํนเหล็ก และไฟเบอร๑มากขึ้ น 
ราคาของการประกอบเรือมีต๎นทุนมากขึ้น การใช๎เรือในแมํน้ําเริ่มลดลงจากการมีถนน หรือการขนสํงแบบอ่ืน
เข๎ามาทดแทน อาชีพการหาปลาในแมํน้ําโขงลดลง จํานวนคนหาปลามีน๎อยลงเรือหาปลาจึงลดบทบาทลง บาง
ลําเมื่อเจ๎าของเลือกอาชีพหาปลาจากการที่แมํน้ําเปลี่ยนแปลงปลาน๎อยลง หาปลาเป็นอาชีพหลักไมํได๎อีกตํอไป 
จึงจําใจต๎องจอดเรือทิ้งไว๎ หรือขายเรือ เลิกอาชีพหาปลา เรือหลายลําถูกเปลี่ยนจากพาหนะและเครื่องชํวยใน
อาชีพของคนหาปลาเป็นเรือประดับปกแตํงตามบ๎านเรือ ร๎านอาหาร หรือซ้ําร๎ายมากกวํานั้นคือปลํอยให๎ผุพังไป
ตามกาลเวลา ซึ่งการเปลี่ยนเหลํานี้ที่ได๎กลําวมาได๎สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านวิถีวัฒนธรรมความเชื่อของ
คนท๎องถิ่นในแมํน้ําโขงด๎วย ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่สมาคมแมํน้ําเพ่ือชีวิตจะทําการสํารวจเก็บข๎อมูลจํานวนเรือ
ตั้งแตํอําเภอเชียงแสนถึงอําเภอเวียงแกํนเพ่ือรวบรวมจํานวนและปัจจัยแนวโน๎มตํางๆที่จะทําให๎เห็นแนว โน๎ม
ของการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเรือประเภทตํางๆที่มีใช๎อยูํในแมํน้ําโขงภาคเหนือของประเทศไทย เพ่ือรวบรวม
ลักษณะเรือท่ีเป็นเรือเฉพาะถิ่นภาคเหนือที่ใช๎ในแมํน้ําโขงและแมํน้ําสาขา รวมถึงเรื่องราวความเชื่อ วัฒนธรรม
ที่เกี่ยวกับเรือ เชํน การแขํงเรือ ประเพณีไหลเรือไฟ หรือความเชื่อเรื่องการตํอเรือหรือการเลือกชนิดไม๎ที่จะ
นํามาประกอบทําเรือ เป็นต๎น 

 เรือในแมํน้ําโขงจึงมีความสัมพันธ๑กับคน และระบบนิเวศของแมํน้ํา ที่เป็นลักษณะเฉพาะ เนื่องจาก
แมํน้ําโขงเป็นแมํน้ําสายใหญํ ไหลแรง ระบบนิเวศเป็นเกาะแกํงหินผา รํองน้ําที่ไหลเชี่ยวกราก การเดินเรือการ
บังคับเรือในแมํน้ําโขง หรือที่เรียกวํานายน้ํา ต๎องอาศัยประสบการณ๑ความชํานาญเป็นอยํางยิ่งแตกตํางกับ
แมํน้ําอ่ืนๆ ซึ่งประเภทเรือในแมํน้ําโขงและแมํน้ําสาขาในแมํน้ําโขงภาคเหนือประเทศไทยมีหลายลักษณะ เป็น
เรือที่ชาวบ๎านใช๎ประโยชน๑มาตั้งแตํอดีต  เพ่ือให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรือแมํน้ําโขงภาคเหนือใน
ประเทศไทยครั้งนี้ สมาคมฯโดยการสนับสนุนของ Synchronicity Earth (SE) และMacArthur Foundation 
จึงทําการสํารวจข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับเรือในพ้ืนที่แมํน้ําโขงในภาคเหนือ ตั้งแตํบ๎านสบรวก อําเภอเชียงแสน 
ถึงบ๎านห๎วยลึก ตําบลมํวงยาย อําเภอเวียงแกํน จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ขึ้น  
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 การสํารวจครั้งนี้จะมีประโยชน๑หลายด๎าน คือ 1) ประโยชน๑ในการเรียนรู๎ระบบนิเวศท๎องถิ่นของ
ชาวบ๎านในการใช๎เรือแตํละประเภท 2) ได๎ความรู๎เกี่ยวกับระบบนิเวศของพ้ืนที่แมํน้ําโขงตั้งแตํบ๎านสบรวก 
อําเภอเชียงแสน ถึงบ๎านห๎วยลึก ตําบลมํวงยาย อําเภอเวียงแกํน จังหวัดเชียงราย มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องระบบ
นิเวศท๎องถิ่น ประวัติ ความเป็นมาและความเชื่อทางจิตวิญญาณของชาวบ๎าน ในการเดินเรือและประเพณี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเรือ  3) เป็นหลักฐานความสําคัญและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเรือที่ ได๎รับจากการ
พัฒนาในแมํน้ําโขง 4) เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานเรื่องประเภทเรือ และจํานวนเรือในแมํน้ําโขงภาคเหนือ จังหวัด
เชียงรายตํอไปในอนาคต เพื่อเห็นแนวโน๎มการลดลงโดยเฉพาะผลกระทบตํอวิถีคน วิถีเรือในแมํน้ําโขงตอนบน
ของประเทศไทย  

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นและจํานวนเรือ ประเภทตํางๆ ตั้งแตํบ๎านสบรวก อําเภอเชียงแสน ถึงบ๎าน
ห๎วยลึก อําเภอเวียงแกํน จังหวัดเชียงราย 

 2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับเรือ ระบบนิเวศ และความเชื่อท๎องถิ่น ซึ่งรวมถึงความเชื่อ
และเรื่องเลําที ่ เกี่ยวข๎องกับเรือ 

 

วิธีการสํารวจ  

วิธีการศึกษาท่ีใช๎คือ 1) การลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ๑ชาวบ๎านเกี่ยวกับจํานวนเรือ ประเภทเรือ ระบบนิเวศที่ใช๎เรือ
ประเภทตํางๆรวมถึงความเชื่อและความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับเรือ และระบบนิเวศ 2) การลงสํารวจเรือตาม
จุดหาปลาและจุดจอดเรือของแตํละหมูํบ๎านริมแมํน้ําโขงฝั่งประเทศไทยตั้ งแตํสบรวก สามเหลี่ยมทองคํา 
อําเภอเชียงแสน ถึงบ๎านห๎วยลึก อําเภอเวียงแกํน จังหวัดเชียงราย  3) การรวบรวมข๎อมูลจํานวนเรือโดยแยก
เป็นประเภทตํางๆ ตามการใช๎ประโยชน๑ของชาวบ๎าน 4) การสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักเพ่ิมเติมเพ่ือได๎ข๎อมูลเชิง
ลึกตามจุดที่มีเรือเป็นจํานวนมาก เชํน ทําสบรวก ทําบ๎านวัดหลวงทําบ๎านแจมป๋อง เป็นต๎น  

 

พื้นที่ในการส้ารวจ 

 พ้ืนที่ในการสํารวจ ตั้งแตํสบรวก สามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน ถึงบ๎านห๎วยลึก อําเภอเวียงแกํน
จังหวัดเชียงราย โดยสํารวจเรือเฉพาะหมูํบ๎านริมฝั่งประเทศไทยเทํานั้น 
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ความส้าคัญของ เรอืและคน 

ตั้งแตํอดีตโบราณคนไทยนิยมตั้งบ๎านเรือนใกล๎แมํน้ํา ลําคลอง เพ่ือสะดวกในการนําน้ํามาใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค โดยเลือกสร๎างบ๎านเรือนริมแมํน้ํา ลําคลอง ที่อุดมสมบูรณ๑ แมํน้ําให๎ทั้งปลาและอาหารมากมาย
ตลอดทั้งปี ในอดีตการเดินทางสํวนใหญํใช๎แมํน้ําเป็นเส๎นทางคมนาคมไปมาหาสูํ ติ ดตํอค๎าขายกันได๎อยําง
สะดวก เรือ จึงเป็นพาหนะทางน้ําที่ใช๎กันอยํางแพรํหลายและมีความสําคัญมาก การค๎าขายของคนเชียงแสน 
เชียงของและเวียงแกํน ทําการค๎าระหวําง ไทย-ลาว ด๎วยการขนสํงข๎ามฟากด๎วยเรือขนาดเล็ก ขนาดกลางของ
ชาวบ๎านตามทําเรือจุดผํอนปรนตํางๆ และจุดทําจอดเรือของชาวบ๎าน โดยสินค๎าสํวนใหญํเป็นสินค๎าพ้ืนบ๎าน 
ของป่า และสินค๎าเครื่องใช๎ในการอุปโภคบริโภคตํางๆ ซึ่งกิจกรรมตํางๆล๎วนต๎องใช๎เรือ  การเรือในวิถีชีวิตปกติ
ของชาวบ๎านแล๎ว เรือยังเก่ียวเนื่องวัฒนธรรม ประเพณีกํอเกิดงานบุญประเพณีประจําถิ่น ชาวบ๎านวํางเว๎นจาก
การเพาะปลูกปักดํา ทํานา ชํวงออกพรรษา คนหนุํมสาวคนเฒําคนแกํตามหมูํบ๎านตํางๆ ก็จัดการแขํงขันเรือ
พายหรือจัดงานไหลเรือไฟบูชาแมํน้ําซึ่งงานประเพณีเหลํานี้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันตามวิถีคนในลุํมน้ําโขงหรือ
ลุํมน้ําของจังหวัดเชียงราย  

เรือกับระบบนิเวศ การใช๎เรือกับแมํน้ํา เป็นไปตามลักษณะสัณฐานทางนิเวศของแมํน้ํา เรือจึงปรับ
รูปรํางลักษณะเป็นไปตามนิเวศของแมํและเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของเรือที่ออกแบบให๎ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
ตามแมํน้ํานั้นๆเชํนเดียวกันกับเรือในลุํมน้ําโขงตอนบนและลําน้ําสาขา ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระบบนิเวศที่
หลากลาย โดยกายภาพของแมํน้ําโขงตอนบนเป็นลําน้ําแคบ กระแสน้ําไหลแรง มีเกาะแกํง หินผามากมายใน
แมํน้ํา มีระบบนิเวศยํอยแบํงตามการใช๎ประโยชน๑ของชาวบ๎าน 11 ระบบ การใช๎เรือจึงต๎องมีความชํานาญและ
รู๎รํองน้ําการเดินเรือท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญํซึ่งเป็นเรือหาปลาและเรือขนสินค๎า ที่ติดเครื่องยนต๑ 
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ลักษณะเรอืที่ใช้ในแมน่้้าโขง 

ลักษณะเรือที่ใช๎ในแมํน้ําโขง แบํง เป็น 3 ขนาด คือ เรือขนาดเล็ก เรือขนาดกลาง และเรือขนาดใหญํ 

1. เรือขนาดเล็ก เป็นเรือที่ชาวบ๎านใช๎ในการหาปลา และกิจกรรมทางน้ําตํางๆ 
2. เรือขนาดกลาง    
3. เรือขนาดใหญํ       

สรุปพบเรือที่ใช๎ในแมํน้ําโขง 8 ชนิด คือ(1)เรือกาบแบํงเป็น 2 แบบที่ตํางกัน (2)เรือขุด / เรือเจาะ / 
เรือโก๐น / เรือบก (3)เรือหัวแหลม (4)เรือทํองเที่ยว (5)เรือบรรทุกสินค๎า (6)เรือเร็ว (เรืออ่ีบรื๋อ) (7)เรือ
แขํง      

 
1. เรือกาบ    

เป็นเรือตํอที่ใช๎แผํนไม๎ขนาดความกว๎างตั้งแต ํ8-12 นิ้ว ยาว 6-7 เมตร มาตํอกันเป็นตัวเรือ โดยมีโครง
ตัวเรือเชื่อมอยูํด๎านใน นิยมใช๎ไม๎สัก และไม๎ตะเคียน เมื่อตํอเรือเสร็จ จะใช๎ “คั่ง” ในการอุดรอยตํอเรือตามจุด
ตํางๆ ตากแดดทิ้งไว๎ 5-7 วัน หลังจากนั้นทาสีตากแดดจนสีแห๎ง จึงนําลงแมํน้ําได๎   

ไม๎พายเรือ สํวนมากจะใช๎ ไม๎เปื๋อย เนื่องจากน้ําหนักเบา น้ําไมํคํอยซึมเข๎าไปในเนื้อไม๎และลอยน้ําได๎ดี 
ปัจจุบันมีการนําเรือมาดัดแปลงติดเครื่องยนต๑ซึ่งมีขนาดตั้งแตํ  3.5 แรงม๎าข้ึนไป โดยติดตั้งเครื่องยนต๑และแกน
ใบพัดเรืออยูํตรงท๎ายเรือ ขนาดของเรือที่คนหาปลาในแมํน้ําโขงใช๎จะมีขนาดตั้งแตํ  10  ศอก ขึ้นไป ในการทํา
เรือ  1 ลําจะมีต๎นทุนตั้งแต ํ5,000 บาทข้ึนไป   
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2. เรือกาบ     

 เป็นเรือตํอที่ใช๎แผํนไม๎ขนาดความกว๎าง ตั้งแตํ 8-12 นิ้ว ยาว 7-8 เมตร มาตํอเป็นตัวเรือ โดยนําไม๎
แผํน จํานวน 3 แผํน มาตํอกันโดยมีโครงตัวเรือเชื่อมอยูํด๎านใน ไม๎แผํนที่หนึ่งทําเป็นท๎องเรือ อีกสองแผํนทํา
เป็นข๎างเรือ แตํถ๎าหากตํอเรือลําใหญํต๎องใช๎ไม๎ 5-9  แผํน เมื่อตํอเรือเสร็จจะใช๎น้ํามันยาง อุดรอยตํอสํวนตํางๆ
ของเรือ  ตากแดดทิ้งไว๎ 5-7 วัน จึงทาสีและตากแดดจนแห๎ง จึงนําเรือลงแมํน้ําได๎ ระยะเวลาการตํอเรือ
ประมาณ 10-15 วันตํอ 1 ลํา หรือมากวํานั้น แล๎วแตํขนาดของเรือ ไม๎ที่นิยมมาทําเรือ คือ ไม๎สัก และไม๎
ตะเคียน หรือไม๎เนื้อแข็งอ่ืนๆ  ปัจจุบันมีการนําเรือมาดัดแปลงติดเครื่องยนต๑ซึ่งมีขนาดตั้งแตํ  3.5  แรงม๎าขึ้น
ไป โดยติดตั้งเครื่องยนต๑อยูํในลําเรือตอนท๎าย โดยเจาะพ้ืนของเรือตํอแกนใบพัดเรือ มีหางเสืออยูํด๎านท๎าย และ
คันบังคับหางเสือ ซึ่งสํวนใหญํใช๎ไม๎ไผํหรือไมํรวกขนาดพอดี ทําคันบังคับหางเสือ 

ขนาดของเรือที่คนหาปลาในแมํน้ําโขงใช๎จะมีขนาดตั้งแตํ  10 ศอกขึ้นไป ในการทําเรือ  1 ลําจะมี
ต๎นทุนตั้งแตํ 5,000  บาทขึ้นไป  เรือแบบนี้ในภาคอีสาน เรียกวํา “เรือแป้น” หรือ “เรือสามแผํน” ซึ่งเรียก
ตามการใช๎ไม๎แป้นหรือไม๎แผํน จํานวน ๓ แผํน เรือกาบทั้ง 2 แบบพบได๎ทั่วไปตามหมูํบ๎านริมแมํน้ําโขงทั้งไทย
และลาว ตั้งแตํสามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน จนไปถึงแกํงผาได อําเภอเวียงแกํน ซึ่งใช๎ในการหาปลาและ
ข๎ามฟาก และกิจกรรมอ่ืนๆของชาวบ๎านทั่วไปโดยจะมีทําจอดเรือตามทําของบ๎านนั้นๆ ซึ่งจะจอดรวมกัน  เรือ
กาบทั้ง 2 แบบในแมํน้ําโขงจะไมํมีมีพ้ืนที่หัวเรือท๎ายเรือ เนื่องจากไมํคํอยได๎ใช๎พ้ืนที่เหลํานั้น แตํจะใช๎พ้ืนที่
กลางลําเรือเป็นหลัก ในการนั่งไหลมอง ยืนทอดแห และนั่งขับเรือ ด๎วยกระแสน้ําโขงที่ไหลแรง เรือจึงต๎องการ
ความคลํองตัว เพ่ือให๎ไหลไปตามน้ําหรือไมํต๎านกระแสน้ํามากเกินไป 
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3. เรือขุด / เรือเจาะ / เรือโก๋น / เรือบก    

เป็นชื่อของเรือที่มาจากวิธีการเจาะหรือขุดไม๎เนื้อแข็งทั้งต๎นที่มีขนาดใหญํ นํามาขุดหรือเจาะให๎เป็น
เรือ ผสมผสานกับการไฟ จุดเผาภายในลําเรือเพ่ือขยายกาบเรือออก โดยให๎เหลือความหนาของไม๎ 1.5-2 นิ้ว 
ตัวลําเรือจะไมํมีไม๎โครงเรือภายในลําเรือ โดยขนาดเรือจะยาวตั้งแตํ 7-15 ศอก หรือเป็นไปตามความยาวของ
ต๎นไม๎ต๎นนั้น ใช๎เวลาขุดหรือเจาะเรือประมาณ 15-20 วัน  ไม๎ทีใ่ช๎ คือไม๎สัก ไม๎ตะเคียน ซึ่งเป็นไม๎ที่มีความ
คงทนสูง ลอยน้ําได๎ดี และใช๎งานได๎ยาวนาน  

เรือประเภทนี้จะไมํนิยมดัดแปลงติดเครื่องยนต๑จะใช๎เป็นเรือพายซึ่งปัจจุบันไมํคํอยมีให๎พบเห็น 
เนื่องจากหาต๎นไม๎ขนาดใหญทํี่เหมาะสมมาทําได๎ยาก และมีขั้นตอนการทําเรือใช๎เวลานาน และราคาแพง 
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4. เรือหัวแหลม   

 เป็นเรือที่มีพัฒนาการมาจากเรือกาบ แตํจะมีขนาดใหญํขึ้น   โดยการใช๎ไม๎แผํนมาตํอกันเป็นเรือ มี
ความกว๎าง ขนาด 150 เซนติเมตร  มีความยาว 12  เมตร  มีความลูก 1 เมตร ใชํเครื่องยนต๑1600 cc เป็นตัว
ขับเคลื่อนลําเรือ มีการบังคับเรือด๎วยหางเสือที่ผูกพํวงเชือกติดพวงมาลัย เรือหัวแหลมเป็นเรือที่ใช๎บริการข๎าม
ฝากสัญจรไปมาระหวํางไทยลาว ตรง บริเวณ ทําเรือบ๎านหัวเวียง  และใช๎ขนสํงสินค๎าและบริการนําเที่ยวตรง
บริเวณทําเรือบ๎านวัดหลวง ปัจจุบันเรือหัวแหลมที่พบเห็นทั่วไปก็จะเป็นเรือที่ตํอจากเหล็ก เพราะต๎นทุนและ
วัสดุที่หาได๎งํายกวําไม๎และอายุการใช๎งานยาวนานกวํา เรือประเภทนี้พบได๎มากในหมูํบ๎านที่มีจุดผํอนปรนทาง
การค๎า ระหวํางไทย-ลาว คือ สามเหลี่ยมทองคํา บ๎านหาดบ๎าย บ๎านดอนที่ บ๎านหัวเวียง บ๎านวัดหลวง บ๎าน
แจ๐มป๋อง และบ๎านห๎วยลึก  ซึ่งใช๎ในการขนสินค๎า การทํองเที่ยวและการรับสํงผู๎โดยสารข๎ามฟาก 
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5. เรือท่องเที่ยว  

 ตัวเรือตํอจากเหล็ก และไม๎ โดยมีโครงเรือเชื่อมอยูํด๎านใน เป็นลําเรือใหญํ กว๎าง 3 เมตร ยาว 30 กวํา
เมตร ติดเครื่องยนต๑ขนาดใหญํอยูํกลางลําเรือด๎านท๎าย มีผู๎ขับเรืออยูํด๎านหน๎า ตลอดทั้งลําเรือมีพ้ืนที่ใช๎สอย
อ่ืนๆ เชํนเบาะที่นั่ง ห๎องนอน ห๎องน้ํา ห๎องครัว และมีเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืนๆเสมือนบ๎านเคลื่อนที่ใน
แมํน้ํา มีจุดจอดเรือที่ทําจอดเรือแขวงห๎วยทราย สปป.ลาว และทําเรือบัค อําเภอเชียงของ ประเทศไทย 

เรือมีขนาดบรรทุก 60-80 ตัน สามารถบรรทุกผู๎โดยสารได๎  50-80 คน ซึ่งเรือชนิดนี้สามารถดัดแปลง
เพ่ือนําไปบรรทุกหรือขนสํงสินค๎าอ่ืนๆได ๎

เรือประเภทนี้ทั้งหมดเป็นของคนลาว ในแขวงบํอแก๎ว หลวงน้ําทา ปากแบง และหลวงพระบาง ที่ทํา
การเดินเรือทํองเที่ยวและเรือโดยสารระหวํางแขวงบํอแก๎ว ถึงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งคนขับเรือมีความ
ชํานาญและรู๎รํองน้ําการเดินเรือเป็นอยํางดี ถึงแม๎เส๎นทางเดินเรือในน้ําโขงบริเวณดังกลําวจะมีเกาะแกํง สัน
ดอน เป็นจํานวนมากในแมํน้ํา 
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6. เรือบรรทุกสินค้า   

 ตัวเรือตํอจากเหล็กและไม๎ โดยมีโครงเรือเชื่อมอยูํด๎านใน เป็นเรือขนาดใหญํ กว๎าง5 เมตร ยาว 30 
กวําเมตร กินน้ําลึก 1.5เมตร  บรรทุก150 – 200 ตัน ติดเครื่องยนต๑ขนาดใหญํอยูํกลางลําเรือด๎านท๎าย ท๎าย
เรือทําเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช๎เป็นพ้ืนที่ขับเรือและพ้ืนที่ใช๎สอยอ่ืนๆโดยมีห๎องนอน ห๎องน้ํา ห๎องครัว และมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆเสมือนบ๎านเคลื่อนที่ในแมํน้ํา  

ใช๎บรรทุกสินค๎าตํางๆข๎ามฟากไทย-ลาว เชํน วัสดุกํอสร๎างตํางๆ และไม๎แปรรูปจากประเทศลาว มีจุด
จอดเรือที่ทําจอดเรือแขวงห๎วยทราย สปป.ลาว และทําเรือบัค อําเภอเชียงของ ประเทศไทย 
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7. เรือเร็ว (เรืออ่ีบรื๋อ)       

 เป็นเรือหางยาวติดเครื่องยนต๑ บรรทุกผู๎โดยสารได๎ 5-6 คน ใช๎เป็นเรือทํองเที่ยวในอําเภอเชียงแสน
บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา และใช๎เป็นเรือโดยสารเดินทางระหวํางแขวงบํอแก๎ว ปากแบง หลวงพระบาง (สปป.
ลาว)  เป็นเรือที่เดินทางได๎รวดเร็วมาก  ในอดีตชาวบ๎านมักจะเรียกวํา  เรืออ่ีบื๋อ เพราะวําเสียงจากเครื่องเรือ
จะมีความดังมาก และได๎ยินเสียงมาแตํไกล ปัจจุบันได๎มีการพัฒนาโดยการใช๎น้ําที่ออกมาจากการระบายความ
ร๎อนของเครื่องยนต๑ผํานเข๎าไปในทํอไอเสียทําให๎เสียงเงียบลงไปมาก   

 

 
8. เรือแข่ง      

 ในอดีตเรือแขํงจะเป็นที่ทําจากไม๎ทํอนเดียว  ความยาว 30 เมตร  นํามาขุด และสุมไฟดัดให๎ตรง  
เสร็จแล๎วใสํกระดูกเรือ ตกแตํงตามแบบที่ต๎องการ  ปัจจุบันวิวัฒนาการและเทคโนโลยีก๎าว ไกล สามารถใช๎ไม๎
แผํน  มาตํอกันให๎เป็นลําเรือที่มีลักษณะเรียว  บาง เบา ชาวบ๎านในวงการเรือยาวเรียกกันวํา เรือสูตร    
เหมาะกับการแขํงขันชิงความเป็นหนึ่งแหํงสายน้ํา    

เรือแขํงแบํงประเภท ตามจํานวนของ ผีพาย คือ   12  25  30  40  55  ฝีพาย  

เรือยาวใหญํ จะต๎องมีความยาวประมาณ 13-15 วา  ( 26 – 30 เมตร ) 

เรือยาวกลาง จะต๎องมีความยาวประมาณ 11-12 วา  ( 22 – 24  เมตร )  

เรือยาวเล็ก จะต๎องมีความยาวประมาณ 10 วา  (20 เมตร)  

 เรือยาวจิ๋ว จะต๎องมีความยาวประมาณ 7 วา( 14 เมตร ) หมายเหตุ เรือจิ๋ว (12 ฝีพาย) นิยมใช๎ไม๎ง้ิว
ขุดเพราะมีน้ําหนักเนื้อเบากวํา 
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ลักษณะเรอืที่ใช้ในแมน่้้าสาขา 

ด๎านลําน้ําสาขาของแมํน้ําโขง เชํน แมํน้ํารวก แมํน้ํากก และแมํน้ําอิง ลักษณะของลําน้ําสาขาโดย
กายภาพเป็นแมํน้ํา เป็นลําน้ําที่มีความกว๎างไมํมากนัก กระแสน้ําไหลเอ่ือยช๎าๆ ไมํไหลแรงเหมือนแมํน้ําโขง 
ท๎องน้ําเป็นดินปนทราย ไมํมีเกาะแกํง หินผา  เรือจึงเป็นเรือขนาดเล็กและมีหัวเรือท๎ายเรือที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญํ
และกว๎าง เหมาะแกํการใช๎ประโยชน๑ในการหาปลามากกวําการขนสํงสินค๎าทางน้ํา เรือสํวนใหญํจึงไมํติด
เครื่องยนต๑ หรือติดเครื่องยนต๑ขนาดเล็กบางลําเทํานั้น ซึ่งชาวบ๎านเรียกเรือเหลํานี้วํา เรือบก/เรือขุด  

ชาวบ๎านเรียกชื่อของเรือจากวิธีการบก เจาะ หรือขุดไม๎เนื้อแข็งทั้งต๎นท่ีมีขนาดใหญํ นํามาขุดหรือเจาะ
ให๎เป็นเรือ โดยให๎เหลือความหนาของไม๎ 1.5-2 นิ้ว ตัวลําเรือจะไมํมีไม๎โครงเรือภายในลําเรือ โดยขนาดเรือจะ
ยาวตั้งแตํ 7-15 ศอก หรือเป็นไปตามความยาวของต๎นไม๎ต๎นนั้น โดยกําหนดทางลําต๎นด๎านลํางเป็นท๎ายเรือ 
และด๎านปลายของต๎นไม๎เป็นหัวเรือ ซึ่งใช๎เวลาทําเรือประมาณ 15-20 วัน  ไม๎ที่ใช๎ คือไม๎สัก ไม๎ตะเคียน จําปี 
จําปา และยมใหญํ ซึ่งเป็นไม๎ที่มีความคงทนสูง ลอยน้ําได๎ดี และใช๎งานได๎ยาวนาน (ค ำว่ำบก ในภำษำค ำเมือง
ภำคเหนือ แปลว่ำ เจำะหรือขุด) 

เรือประเภทนี้จะไมํนิยมดัดแปลงติดเครื่องยนต๑จะใช๎เป็นเรือพาย ซึ่งปัจจุบันไมํคํอยมีให๎พบเห็น 
เนื่องจากหาต๎นไม๎ขนาดใหญํที่เหมาะสมมาทําได๎ยาก และมีขั้นตอนการทําเรือใช๎เวลานาน และราคาแพง  พบ
เรือท่ีใช๎ในแมํน้ําสาขา 2 ชนิด คือ (1)เรือกุ๐มหรือเรือกาบ (2)เรือหางยก 

 

 
1. เรือกุ๋ม/เรือกาบ      

 เป็นเรือตํอที่ใช๎แผํนไม๎ขนาดความกว๎าง ตั้งแตํ 8-12 นิ้ว ยาว 10-12 ศอก มาตํอเป็นตัวเรือ โดยนําไม๎
แผํน จํานวน 3 แผํน มาตํอกันโดยมีโครงตัวเรือเชื่อมอยูํด๎านใน ไม๎แผํนที่หนึ่งทําเป็นท๎องเรือ อีกสองแผํนทํา
เป็นข๎างเรือ สํวนหัวเรือท๎ายเรือจะเป็นไม๎ทํอนขนาดใหญํ  2 ทํอน ขุด เจาะเป็นรูปหัวเรือท๎ายเรือ แล๎วนํามาตํอ
ในภายหลัง ซึ่งหัวเรือท๎ายเรือจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร กว๎าง 25-30 เซนติเมตร เมื่อตํอเรือเสร็จจะใช๎



12 
 

น้ํามันยาง อุดรอยตํอสํวนตํางๆของเรือ  ตากแดดทิ้งไว๎ 5-7 วัน จึงทาสีและตากแดดจนแห๎ง จึงนําเรือลงแมํน้ํา
ได๎ ระยะเวลาการตํอเรือประมาณ 10-15 วันตํอ 1 ลํา หรือมากวํานั้น แล๎วแตํขนาดของเรือ ปัจจุบันหาไม๎
ขนาดใหญํและเหมาะกับการทําเรือได๎ยาก จึงมีการดัดแปลงตํอเรือด๎วยเหล็กกันมากขึ้น โดยยังคงตํอเรือเหล็ก
โดยใช๎รูปแบบเดิมเชํนเรือไม๎  ไม๎ที่นิยมนํามาทําเรือ คือ ไม๎สัก ไม๎ตะเคียน และเหล็กแผํน 

 

 
2. เรือหางยก    

เรียกชื่อตามลักษณะของการบังคับใบพัดและหางเสือของเรือ ที่ต๎องยกขึ้น -ลงในชํวงขับเรือ ซึ่ง
ลักษณะของเรือหางยก เหมือนเรือกุ๐ม/เรือกาบ ทุกประการมีทั้งเรือที่ตํอจากไม๎และตํอจากเหล็ก โดยนําเรือมา
ดัดแปลงติดเครื่องยนต๑ขนาดตั้งแตํ  3.5-8 แรงม๎า โดยติดตั้งเครื่องยนต๑ ใบพัดและหางเสือ อยูํด๎านท๎ายใช๎เรือ
ในการหาปลาซึ่งสามารถทุนแรงในการพายเรือและเดินทางได๎ไกลมากขึ้น ไม๎ที่นิยมนํามาทําเรือ คือ ไม๎สัก ไม๎
ตะเคียน และเหล็กแผํน 

เรือในแมํน้ําอิง ทั้งเรือบก/เรือขุด เรือกุ๐ม/เรือกาบ  และเรือหางยก  จะมีหัวเรือท๎ายเรือ ใหญํและยาว 
เพ่ือการใช๎ประโยชน๑ในการยืนหรือนั่ง ให๎สะดวกสบาย ในการยืนทอดแห นั่งใสํเบ็ดตกปลา เก็บแนํง และการ
นั่งพายเรือได๎สะดวก เพราะเรือไมํติดเครื่องยนต๑ 

ด๎วยกระแสน้ําที่ไหลเอ่ือยช๎า หรือการใช๎เรือในหนองน้ํา พื้นที่ชุํมน้ํา ซึ่งน้ําจะนิ่ง เรือจึงต๎องมีหัวเรือ
ท๎ายเรือท่ีหนักเพ่ือให๎ตัวเรือกินน้ําลึก และทําให๎ลําเรือนิ่ง พายเรือคลํองตัว ไมํเบาจนเกินไปซึ่งทําให๎เรือ หมุน
เคว๎งเวลาพาย บังคับทิศทางยาก 
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ความเชื่อเรื่องเรือ 

กลุํมคนที่มีวิถีชีวิตพ่ึงพาในแมํน้ําโขง สํวนใหญํมีเรือเป็นของตนเอง เชํน คนขับเรือรับจ๎าง ที่มีเรือยนต๑
วิ่งรับจ๎างขนสํงสินค๎าระหวํางไทย-ลาว รวมถึงการรับจ๎างนํานักทํองเที่ยวลํองแมํน้ําโขง กลุํมคนหาปลา ตามลั้ง
และตามหมูํบ๎านตํางๆ กลุํมคนขับเรือรับจ๎างทั้งคนไทยคนลาว นับถือแมํยํานางเรือ พระยานาค และศาลเจ๎าที่ 
ตัวอยําง เชํน คนขับเรือรับจ๎างบ๎านวัดหลวง เชื่อและนับถือเจ๎าพํอผาถําน ซึ่งมีศาลอยูํตรงทําน้ําจุดจอดเรือของ
บ๎านวัดหลวง ชาวเรือทั้งหลายก็จะบนบานสานกลําวขอโชคขอพร ให๎เจ๎าพํอได๎ชํวยปกป้องรักษาการค๎าขาย 
และความปลอดภัยในการขับเรือ ทุกวันที่ ๒๐ เมษายนของทุกปีก็จะทําพิธีเลี้ยงเจ๎าพํอผาถําน  

 คนลาวที่ขับเรือทํองเที่ยว เรือโดยสาร บริเวณหัวเรือทุกลําจะมีดอกไม๎ เครื่องบูชา ต๎นไม๎มงคลวางไว๎
หัวเรือเพ่ือบนบานบูชาแมํยํานางเรือและเจ๎าที่เจ๎าทาง เพื่อเป็นสิริมงคลให๎การเดินทางในแมํน้ําโขงปลอดภัย ซึ่ง
จุดสําคัญในการสักการบูชาของคนลาวแถบนี้คือ ถ้ําติ่ง แขวงหลวงพระบาง  

 กลุํมคนหาปลา ตลอดลําน้ําโขงจะพบกระทํอมเพิงพักที่ทํามาจากไม๎ไผํอยํางงํายๆ ที่คนหาปลาปลูก
สร๎างอยูํทั่วไปตามเกาะ แกํง หาด ดอนทราย  พบเห็นได๎ตลอดทั้งปี แตํพบมากที่สุดในฤดูน้ําลด เชํน บริเวณ
คอนผีหลง ดอนโป่ง ดอนแวง และแจมป๋อง ซึ่งคนหาปลามีทั้งคนไทยคนลาว  ที่มีความเชื่อเรื่องผีเจ๎าที่เจ๎าทาง 
ซ่ึงแตํละจุดท่ีมีเพิงพักหาปลาก็จะมีศาลหรือจุด ท่ีวางเคร่ืองถวายสิง่ของเซํนไหว๎ สําหรับเจ๎าที่เจ๎าทางอยูํเสมอ 

 

พิธีกรรมและความเชื่อในการหาปลา : ความเชื่อเมื่อออกหาปลา  

 กํอนการออกเรือไปหาปลาในแตํละครั้ง  คนหาปลาทุกคนจะมีการบนบานบอกกลําวกับเรือของตัวเอง
ด๎วยปากเปลําเสียกํอนเพ่ือให๎เกิดความหมาน เชํน บนวําในวันนี้ขอให๎ได๎ปลาเยอะๆ เมื่อได๎ปลาเยอะก็จะทํา
การเลี้ยงเรือ  แตํถ๎าหาปลาไมํได๎ก็ไมํได๎เลี้ยงเรือ  การบนบานเรือนั้นคนหาปลามีความเชื่อวํา เรือของตัวเองมี
สิ่งศักดิ์สิทธิที่ตัวเองเคารพนับถือคอยคุ๎มครองอยูํ  ควรให๎ความยําเกรง  ไมํกลําวลบหลูํ คนหาปลาบางคนก็มี
ความเชื่อวํา ถ๎าเอาไม๎พายเรือกระท๎ุงกลางลําเรือจะหากินไมํหมาน 

เมื่อจะซื้อเรือหรือตํอเรือจะต๎องมีการดูตาเรือ  ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยํางหนึ่งในการเลือกเรือเพ่ือใช๎
ในการหาปลา  คนหาปลาที่เป็นชํางตํอเรือเมื่อต๎องการเรือก็จะตัดไม๎มาทําเอง  ไม๎ที่นิยมเอามาทําเรือนั้นก็เป็น
ไม๎แหยํเงา ไม๎ขอนต๎าวหรือไม๎โคํนงุํน   

ไม๎แหยํเงาคือไม๎ที่ขึ้นอยูํริมห๎วย  ซึ่งน้ําไหลมาคนละทิศทางแล๎วมาบรรจบกันบริเวณสบห๎วยและมี
ต๎นไม๎ขึ้นอยูํเรียกวํา ไม๎แหยํเงา   เมื่อเราเดินไปเราจะเห็นเงาของต๎นไม๎อยูํในน้ํา  เมื่อเจอก็ตัดลงมา และที่
สําคัญต๎องเป็นไม๎ตะเคียน  ไม๎แคน ไม๎ซ๎อ ไม๎แดงน้ํา เพราะตามความเชื่อชาวบ๎านเชื่อวําไม๎เหลํานี้เป็นไม๎ที่มีผี
ประจําต๎นไม๎เป็นเจ๎าของ  ถ๎าไม๎ต๎นนั้นขนาดใหญํและสามารถนํามาทําเรือได๎  3  ลํา  ในเรือ 3 ลํานี้ถ๎าใครได๎
เอาเรือลงน้ํากํอนก็จะหาปลาได๎เยอะ  ซ่ึงกํอนตัดต๎นไม๎ก็จะมีการเซํนไหว๎ผีเจ๎าที่เพ่ือขออนุญาตตัดไม๎  

ไม๎โคํนงุํน หมายถึงไม๎ที่โคํนลงมาเอง หากเป็นไม๎ตะเคียนจะทําดีมากเพราะเชื่อวําเมื่อนํามาทําเรือแล๎ว
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เรือจะชํวยให๎จับปลาขนาดใหญํได ๎ และเชื่อวําการที่จะสามารถสั่งเรือของตนให๎ชํวยจับปลาได๎ตัวใหญํและ
จํานวนเยอะๆ เจ๎าของเรือต๎องเลี้ยงผีเรือให๎ดี   

การเลือกไม๎ที่จะนํามาตํอเรือ มีหลักตามความเชื่อดั้งเดิม คือ ดูที่ตาไมท๎ี่อยูํบนแผํนไม๎แตํละแผํนวําเข๎า
ลักษณะที่เป็นไม๎มงคลหรือไมํ ลักษณะของตาไมท๎ี่ดีและทําให๎หมาน คือ  

1.ตาห๎อยเงิบ หมายถึง ตาไม๎ที่อยูํบริเวณท่ีคนหาปลาใช๎ห๎อยปลา ติดกับเรือ  

2.ตาสามเส๎า หมายถึง ตาไม๎สามจุดที่อยูํบนพื้นเรือ ประกอบรวมกันมีลักษณะเหมือนก๎อนเส๎า
(สามเหลี่ยม)   

3.ตาซะน้ํา หมายถึง ตาไมท๎ี่อยูํระหวํางเครื่องยนต๑เรือกับบริเวณท่ีนั่งคนขับ    

4.ตาปลดปลา หมายถึง ตาไม๎ที่อยูํบริเวณท่ีคนหาปลานิยมปลดปลาออกจากมอง (ตาขําย)  

ลักษณะของตาเรือที่ทําให๎ไมํหมาน (จับปลา 

1.เรือท่ีมีตาจี้งํอน หมายถึง ตาทีอ่ยูํด๎านหลังคนขับและเครื่องยนต๑เรือ ซึ่งอยูํบริเวณพ้ืนเรือด๎านท๎าย 
จะทําให๎เจ๎าของต๎องเจ็บป่วยหรือหาปลาไมหํมานอยูํตลอดเวลา   

2.ตาปั่นพื้น หมายถึง ตาไมท๎ี่อยูํตรงกลางพ้ืนเรือ เป็นตาไมํดีเรือจะลํมได๎บํอย   

ในบางกรณีไม๎ที่ได๎มามีตาหมานอยูํทางด๎านโคนต๎นไม๎ก็นิยมแก๎เคล็ดด๎วยการเอาทางโคนไม๎มาเป็นหัว
เรือเพราะมตีาหมานอยูํ  แตํสํวนมากจะไมนํิยมเอาทางโคนไม๎มาไว๎ทางหัวเรือ   

เมื่อชื้อเรือใหมํ หรือตํอเรือเสร็จ คนหาปลาต๎องเลี้ยงเรือกํอน การเลี้ยงเรือก็แล๎วแตํความเชื่อของแตํ
ละคน  ซึ่งสํวนใหญํชํวงทําพิธีก็จะห๎ามผู๎หญิงขึ้นหัวเรือ เพราะถือวําเรือได๎เลี้ยงผีและเชิญแมํนางเรือแล๎ว  บาง
คนชํวงทําพิธีเลี้ยงเรือก็จะให๎ผู๎หญิงเดินเข๎าไปกํอนให๎เหยียบพ้ืนเรือกํอน ในชํวงระหวํางเหยียบพ้ืนเรือก็ให๎
ผู๎หญิงพูดไปด๎วยวํา เรือลํานี้ไม๎มันอํอน ไม๎นุํม เพ่ือเป็นการปราบนางเรือ เพ่ือให๎อยูํในโอวาทเจ๎าของเรือ โดย
การเหยียบจากท๎ายเรือไปออกทางหัวเรือ หรือถ๎าเริ่มเหยียบจากหัวเรือต๎องออกทางท๎ายเรือเสมอไมํกลับไป
ทางเดิม  การทําแบบนี้มีเฉพาะบางคนเทํานั้น  

วันแรกที่นําเรือลงน้ําและหาปลาเมื่อได๎ปลามาในวันนั้น เจ๎าของเรือต๎องนําปลาที่ได๎มาทําอาหารเลี้ยง
เรือ เมื่อเสร็จพิธีต๎องเรียกญาติพ่ีน๎องและเพ่ือนบ๎านคนอื่นๆมากินด๎วยกัน   สํวนการบนบานขอโชคหมานให๎แมํ
นางเรือชํวยหาปลาได๎เยอะๆ  เมื่อได๎ปลาตามที่บนบานกับเรือครบแล๎วก็จะทําพิธีเลี้ยงเรือ โดยสํวนใหญํ 
เครื่องเซํนไหว๎จะเป็นเหล๎าไห ไกคํู ํซ่ึงการบนบานในกรณีนี้ทําได๎ตลอดทั้งปี ไมํระบุชํวงเวลาตายตัว  
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ปลาบึก และความเชื่อ 

 
 ปลาบึกเป็นปลาน้ําจืดชนิดไมํมีเกล็ดที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก และพบเพียงแหํงเดียวคือแมํน้ําโขง 
ขนาดปลาบึกใหญํที่สุดที่เคยจับได๎และบันทึกไว๎ คือหนัก ๒๘๒ กิโลกรัม มีขนาดยาววัดได๎ถึง ๓ เมตร 

 เมื่อครั้งอดีตชํวงเดือนเมษายน หลังเทศกาลสงกรานต๑นับ ตั้งแตํวันที่ 20 เมษายนเป็นต๎นไปชาวบ๎าน
ไทย-ลาว บ๎านหาดใคร๎ อําเภอเชียงของ และชาวบ๎านลาว แขวงบํอแก๎ว จะลงไหลมองจับปลาบึก บริเวณดอน
แวง ทําเรือบ๎านหาดใคร๎ ซึ่งการไหลมองปลาบึกนั้นเรือ 1 ลํา จะมีพรานจับปลาบึก 3-4 คน ชํวยกัน โดยมีการ
จัดลําดับคิวไหลมอง ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งกํอนการลงจับปลาบึกจะมีพิธีกรรมและความเชื่อ ต๎อง
ทําพิธีตํางๆกํอนเสมอ 

คนหาปลาบ๎านหาดไคร๎เชื่อวํา ปลาบึกเป็นปลาที่มีเจ๎าของ มีภูตผีคุ๎มครอง เป็นปลาที่มีเจ๎า ดังนั้นจึง
ต๎องทําพิธีเลี้ยงขอกํอนที่จะมีการจับปลา รวมถึงต๎องบวงสรวงเรือ เครื่องมือ และบอกกลําวเจ๎าที่เจ๎าทางชํวย
ดูแลความปลอดภัยของคนท่ีลงเรือจับปลาบึกทุกคนให๎จับปลาได๎และปลอดภัยไมํมีอันตรายจากการจับปลาบึก 
กํอนที่จะออกเรือจับปลาบึกก็จะต๎องหาฤกษ๑ยามกํอนวําเวลาใดจะเหมาะสม หากได๎วันเวลาตามฤกษ๑ยามก็จะ
ออกไปหาปลาบึก เมื่อจับปลาบึกได๎คนหาปลาจะทําพิธีเลี้ยงผี ทั้งหมด 4 แหํง คือ เลี้ยงผีลวง เลี้ยงแมํยํานาง
เรือ  เลี้ยงผีโพ๎ง  และเลี้ยงผีเจ๎าที่ 
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1 การเลี้ยงผีลวง 

การเลี้ยงผีลวงทํากํอนการลงจับปลาของทุกปี คนจับปลาบึกหาดไคร๎ระบุวํา ลวงแปลวํา "ฟ้า" หรือ 
"ใหญ"ํ การเลี้ยงผีลวงจึงหมายถึงการเลี้ยงผีที่อยูํบนฟ้าหรือเทพเจ๎าที่คอยดูแลรักษาปลาบึก  

ในการเลี้ยงผีลวงนั้น คนหาปลาบึกแตํละกลุํมจัดเตรียมเครื่องเซํนอันประกอบด๎วยเหล๎า 1 ขวด ไกํ 1 
คูํ สรวยดอกไม๎ขาวและเทียน 1 สรวย สรวยหมาก 1 สรวย และสรวยพลู 1 สรวย  

 ในวันเลี้ยงผีลวง คนหาปลาจะไปรวมกันที่ปางปลาคือบริเวณที่จะประกอบพิธีกรรมเลี้ ยงผี  ชํวยกัน
สร๎างศาลเพียงตา 1 หลัง ขนาดกว๎างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 70 เซนติเมตร และชั้นวางเครื่องเซํนสรวง 
คนหาปลาจะนําเครื่องเซํนทั้งหมดมารวมกันที่หน๎าศาลเพียงตา ผู๎เฒําคนหาปลาที่อาวุโสเป็นผู๎กลําวบนบานให๎
สามารถจับปลาบึกได๎ หากได๎แล๎วจะมาทําพิธีกรรมแก๎บนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็นําไกํไปฆํา ต๎มให๎สุก ฉีก
เป็นชิ้น ๆ พร๎อมกับก๎อนข๎าวเหนียวใสํไว๎ในจานไปถวายผีลวง รอประมาณ 30 นาทีแล๎วก็บอกขออนุญาตนําไกํ
ที่เหลือไปกิน  

 หลังจากนั้นก็เข๎าสูํการเตรียมการจับปลาบึก เมื่อพรานปลากลุํมไหนจับปลาบึกได๎จะต๎องกลับมาเลี้ยงผี
ลวงตามจํานวนปลาที่จับได๎ อยํางไรก็ตาม เมื่อประมาณปี 2530 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวที่เชียงของโดยนําพิธีการจับปลาบึกมาสํงเสริม จึงได๎มีการกําหนดให๎ทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปี
เป็นวันบวงสรวง มีการจัดพิธีกรรมและการแสดงใหญํโตพิธีนี้ถูกเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2539 เจ๎าชายอากิชิโนแหํงญี่ปุ่นได๎เสด็จมาเยือนเพ่ือทอดพระเนตรพิธีบวงสรวงอยํางไมํเป็นทางการ 
ข๎าราชการในท๎องถิ่นจึงระดมชาวบ๎านและเจ๎าหน๎าที่จัดเตรียมพิธีการเพ่ือให๎สมพระเกียรติ มีการสร๎างศาลเลี้ยง
ผีอยํางงดงาม ใหญํโต  มีการขัดราชวัตรในบริเวณหอผีเครื่องเซํนสรวงมีเพ่ิมมากขึ้น เชํน ผลไม๎ หัวหมู ไกํ ต๎ม  
พราหมณ๑ในพิธีถูกบังคับให๎นุํงชุดขาว ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมาจึงมีการประกอบพิธีกรรมในการจับปลาบึก  ที่
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก อยํางไรก็ตามพรานปลาก็ยังคงประกอบพิธีกรรมแบบชาวบ๎านอยูํ ซึ่งในการประกอบพิธี
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แบบชาวบ๎านนั้นคนที่หาปลาบึกจะเลี้ยงผีโดยไมํบอกให๎ใครรู๎  

   
2. การเลี้ยงผีแม่ย่านางเรือ  

คนหาปลาบึกเชื่อวํา เรือแตํละลํามีแมํยํานางสิงสถิตอยูํ ๓ นาง คือ นางผมหอมอยูํหัวเรือ นางคําฟูอยูํ
กลางลําเรือ และนางแก๎วอยูํท๎ายเรือ ทําหน๎าที่รักษาเรือ และชํวยให๎จับปลาได๎ดียิ่งขึ้น กํอนที่จะจับปลาบึก
จะต๎องทําพิธีเซํนสรวงแมํยํานาง จะต๎องมีการเสี่ยงทายวํา แมํยํานางจะรับเครื่องเซํนอยํางไหน ซึ่งมี 3 อยําง 
ได๎แกํ หัวหมู ไกํแดง และไกํขาว โดยการเสี่ยงหยิบเมล็ดข๎าวเปลือก ๓ ครั้งสําหรับเครื่องเซํนหนึ่งอยําง นับทีละ
คูํ ถ๎าอยํางไหนเศษก็ถือวําแมํยํานางไมํรับ แตํถ๎าอยํางไหนหยิบ 3 ครั้งแล๎วนับแตํละครั้งเป็นคูํไมํมีเศษ ถือวําแมํ
ยํานางจะรับเครื่องเซํนนั้น  ถ๎าเรือลําไหนเสี่ยงทายได๎ไกํขาว ถือวําเรือลํานั้นมีแมํยํานางที่มีอํานาจมากจะต๎อง
เลี้ยงด๎วยเครื่องเซํน 12 อยําง 

เครื่องเซํนสําหรับเลี้ยงผีแมํยํานางมี 2 ชนิด คือ เครื่อง 4 และ เครื่อง 12   

เครื่อง 4 ประกอบด๎วยเทียน 2 เลํม ดอกไม๎แดง หมาก และใบพลูผูกติดกันด๎วยฝ้ายรวมเป็น 1 ชุด คน
หาปลาจะต๎องนําไปเซํนที่หัวเรือ 1 ชุด กลางเรือ 1 ชุด และท๎ายเรือ 1 ชุดตามจํานวนของแมํยํานาง   

สํวนเครื่อง 12 มีเครื่องเซํนเหมือนกับเครื่อง 4 แตํเพ่ิมเป็นจํานวน 12 ชุด โดยเซํนแกํแมํยํานางตนละ 
12 ชุด รวมทั้งหมด 36 ชุด  

เครื่องเซํนที่ใช๎เลี้ยงมีดอกซมพอสีแดง (ดอกหางนกยูง) ไกํ 2 ตัว (ยังไมํตาย) เหล๎า 1 ขวด น้ําหวาน 
น้ําดื่ม (สีแดง) พวงมาลัย (สีแดง) สรวยเทียน 6 คูํ (ดอกไม๎ ธูป เทียน) ผลไม๎ ขนม เสื้อแดง ซิ่นแดง สร๎อย 
แหวน เงิน ทอง แวํน หวี แป้ง เครื่องตกแตํงนางเรือ และด๎ายมัดเรือ  

หลังจากท่ีมีการเตรียมสิ่งของทั้งหมดแล๎วก็จะกํอไฟเพ่ือตั้งน้ําต๎มไกํ นําเรือ และมองที่จับปลาบึกได๎มา
จอดริมฝั่งบริเวณที่จะทําพิธี  หลังจากนั้นก็นําไกํ ๒ ตัวที่ยังไมํตายมาทุบลงไปกับตัวเรือตั้งแตํหัวเรือจนถึงท๎าย
เรือ จะต๎องให๎เลือดไกไํหลติดอยูํกับเรือเพ่ือให๎แมํยํานางเรือได๎ดื่มเลือดของไกํบวงสรวง หลังจากไกํตายก็จะเอา
ไปถอนขนแล๎วต๎มให๎สุก แล๎วนํามารวมกับเครื่องเซํนทั้งหมดที่เตรียมไว๎ถือวําเสร็จไปแล๎วหนึ่งขั้นตอน เมื่อไกํที่
ต๎มสุกและเตรียมเครื่องเซํนทั้งหมดพร๎อมก็จะนําเครื่องเซํนทั้งหมดไปวางไว๎ที่กลางลําเรือ ยกเว๎นเครื่องตกแตํง 
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เสือผ๎า แวํน หวี จะเอาไปวางไว๎ที่หัวเรือ   

เจ๎าของเรือที่จับปลาบึกได๎ก็จะบอกกลําวแมํยํานางวํา  วันนี้มาเลี้ยงแมํยํานางเรือที่ทําให๎สามารถจับ
ปลาบึกได๎ขอให๎แมํยํานางมากินมารับของบวงสรวงที่ได๎นํามาถวายเลี้ยงตอบแทนในครั้งนี้และเป็นการขอขวัญ
เรือกลับคืนมาอยูํกับเรือ เนื่องจากเรือได๎สะดุ๎งตกใจจากการออกไปจับปลาใหญํที่มีเจ๎าของ ให๎ขวัญเรือกลับคืน
มาเหมือนเดิม จะมีการเอาข๎าวเหนียวปั้นพอคําแล๎วฉีกเนื้อไกํต๎มวางติดกันเพ่ือป้อนข๎าวและเหล๎ารวมถึงอาหาร
คาวหวานอยํางอ่ืนบอกกลําวขอบคุณและบนบานตํอขอให๎จับปลาบึกได๎ตัวที่สองตัวที่สามตํอไป แล๎วก็นําด๎าย
มาผูกไว๎รอบลําเรือ เสร็จจากกลางลําเรือก็จะไปทําที่หัวเรือและท๎ายเรือ ทําพิธีแบบเดิมทั้งสามจุด การเลี้ยงผี
เกี่ยวกับการจับปลาบึกห๎ามทําในวันพระ เพราะผีจะไมํรับและจะจับปลาไมํได๎ 

 
 

3. การเลี้ยงผีโพ้ง 

ผีโพ๎งเป็นผีที่ถือวําใหญํที่สุดของสถานที่ เป็นเจ๎าน้ําเจ๎าทําคอยดูแล “ลวง” คนที่จับปลาบึกทั้งหมดใน
บริเวณหาดไคร๎จะต๎องทําศาลให๎ผีโพ๎งอยูํ เป็นศาลที่คนที่จะลงหาปลาบึกมาชํวยกันทําในชํวงที่มีการลงหาปลา
บึกและทําพิธีเชิญผีโพ๎งเข๎ามาอยูํเพื่อคอยดูแลและให๎โชคลาภ  

เครื่องเซํนที่ใช๎เลี้ยงผีโพ๎งได๎แกํ หัวหมู 1 หัว เหล๎า 1 ขวด น้ําดื่ม ข๎าวสุก ผลไม๎ ขนม ลาบหมูดิบ 
หมากคํา พูใบ สรวยเทียน 1 คูํ (ดอกไม๎ เทียน) ธูป 9 ดอก พวงมาลัยสีแดง 2 พวง สีขาว 1 พวง 

หลังจากท่ีเตรียมครบทุกอยํางก็จะนําเครื่องบวงสรวงไปวางไว๎ที่ศาล จุดธูป 9 ดอก บอกกลําวให๎มารับ
เอาของบวงสรวงทั้งหลายที่นํามาถวายเพ่ือเป็นการขอบคุณที่ได๎ดูแลให๎ปลอดภัยเสร็จแล๎วก็จะทําการป้อนข๎าว 
ข๎าวที่นํามาป้อนก็เป็นข๎าวเหนียวปั้นพอคํากับลาบหมูดิบ เหล๎า น้ําดื่ม ให๎ผีโพ๎ง คนที่จะมาป้อนเป็นคนที่จับ
ปลาบึกได๎ ผลัดเปลี่ยนกันมาป้อนจนกวําธูปทั้งหมดจะดับมอดลง หลังจากธูปมอดดับ หัวหมู เหล๎าที่เหลือจาก
การเลี้ยงก็จะนํามากินและเลี้ยงคนที่มารํวมพิธีหรือคนที่รู๎จัก เมื่อเสร็จจากการเลี้ยงผีโพ๎งก็จะไปเลี้ยงผีเจ๎าที่
ตํอไป 
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4.  การเลี้ยงผีเจ้าที่ 

ผีเจ๎าที่เจ๎าทาง (ผีป่า) สํวนใหญํแล๎วจะอยูํบริเวณดอนแวงซึ่งเป็นที่ที่คนหาปลาไปตั้งเพิงพักหลับนอน
ชั่วคราวในชํวงที่หาปลา กํอนสร๎างเพิงพักจะมีการบนผีเจ๎าที่เพ่ือขออยูํพ่ึงพาอาศัยสร๎างเพิงพักหลับนอน ขอให๎
ชํวยคุ๎มครองดูแล และขอให๎ชํวยหาปลาให๎ได๎เยอะๆ  เครื่องเซํนที่ใช๎เลี้ยงผีเจ๎าที่คือ ไกํต๎ม สรวยดอกไม๎ ธูป 
เทียน ข๎าว น้ําดื่ม และเหล๎า 

เมื่อจับปลาบึกได๎ก็จะเลี้ยงผีเจ๎าที่ การเลี้ยงผีเจ๎าที่ขึ้นอยูํกับวําใครจะบนไกํกี่ตัว สํวนใหญํแล๎วจะบนไกํ
เป็นคูํ สถานที่บนก็ไมํได๎กําหนดเป็นพ้ืนที่ชัดเจนแล๎วแตํวําใครจะบนตรงจุดใด บนตรงไหนก็จะต๎องทําพิธีเลี้ยง
ตรงจุดนั้น  การเลี้ยงก็จะใช๎ไกํต๎ม ข๎าว เหล๎า ทําการป้อนบอกกลําวให๎มารับเครื่องบวงสรวงเหลํานี้ และบอก
กลําวขอบคุณและให๎ชํวยดูแลคุ๎มครองตํอไป หลังจากเสร็จพิธีก็เอาไกํมากินกับคนที่มารํวมพิธี 
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เรือกับการหาปลาและพื้นที่จุดหาปลา 

โม้ง-ล้ัง-ลวง พ้ืนที่หาปลาแม่น้้าโขง 

คนหาปลาเรียกพ้ืนที่หาปลาในแมํน้ําโขงวํา “โม๎ง" หรือ" ลั้ง” โดยสํวนใหญํจะเรียกวํา โม๎งหรือลั้ง มีที่
เดียวที่เรียกวํา ลวง คือ ลวงไหลมองปลาบึกที่ดอนแวง บ๎านหาดไคร๎ 

โม๎งหรือลั้งเป็นพื้นที่สํวนรวมหรือพ้ืนที่หน๎าหมูํของชุมชนริมน้ําโขง ลั้งแตํละแหํงจะมีระบบการจัดการ
โดยคนที่รวมกลุํมหาปลาด๎วยกันในลั้งนั้น โดยเฉพาะการ "เพ้ียวลั้ง" หมายถึงการทําความสะอาดลั้งโดยการเอา
เศษไม๎ขอนไม๎ออกจากท๎องน้ําที่ไหลมอง เพ่ือจะได๎หาปลางํายและไมํให๎อุปกรณ๑ในการหาปลาเสียหาย  

ในการเพี้ยวลั้งจะมีการนัดหมายมารํวมกันทํา สํวนใหญํจะอยูํในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑-มีนาคม กํอนที่จะถึงเวลา
ที่ปลาจะอพยพขึ้นมาวางไขํ คนหาปลาที่ไมํสามารถมาชํวยทําความสะอาดลั้งได๎ก็จะนําเหล๎า ไกํ หรือเงินมา
ชดเชยแรงงานของตนเอง นอกจากจะมีการทําการเพ้ียวลั้งแล๎ว  คนหาปลาตามลั้งตํางๆ ยังได๎มีการจัดคิวไหล
มอง เชํน ที่บ๎านปากอิงใต๎คนหาปลาจะจัดคิวไหลมองโดยยึดเอาคนที่มาถึงแมํน้ําโขงในแตํละวันเป็นคิวที่ ๑  
และคนที่มาตํอๆ มาก็เป็นคิวตํอไป สํวนใหญํลั้งทุกลั้งคนหาปลาภายนอกชุมชนสามารถเข๎ามาหาปลาโดยไมํได๎
กําหนดวําเป็นคนในชุมชนหรือไมํ เชํน ลั้งคกสละหรือลั้งปากงาว บ๎านห๎วยลึก ตําบลมํวงยาย อําเภอเวียงแกํน  
ที่มีคนหาปลาจากบ๎านเวียงดอนชัย บ๎านสบสม  บ๎านปากอิง อําเภอเชียงของ บ๎านแจ๐มป๋อง อําเภอเวียงแกํนไป
หาปลาในลั้งคกสละเป็นบางชํวงฤดู 

มีบางลั้งเทํานั้นที่มีการเก็บเงินจากคนหมูํบ๎านอ่ืนที่เข๎ามาหาปลาในลั้ง เชํน ลั้งบ๎านปากอิงใต๎ท่ีเคยเก็บ
เงิน ๓๐๐ บาทตํอเรือหนึ่งลําที่จะหาปลาในลั้ง แตํปัจจุบันระบบนี้ได๎ถูกยกเลิกไป  
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เรือ กับประเพณี วัฒนธรรม 

 
ไหลเรือไฟ  

 ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นวิถีวัฒนธรรมของคนลาวหลวงพระบาง ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานริมแมํน้ําโขงใน
อําเภอเชียงของ อําเภอเวียงแกํน ประเทศไทยและแขวงบํอแก๎วประเทศลาว ซึ่งในฝั่งประเทศไทยมี 2 ชุมชนที่
สืบทอด สืบสานประเพณีนั้นเรื่อยมา คือ ชุมชนบ๎านห๎วยลึก ตําบลมํวงยาย อําเภอเวียงแกํน และบ๎านปากอิง 
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดกิจกรรมนั้นทุกปีในชํวงกํอนคืนออกพรรษา ชาวบ๎าน
จะทําการตํอเรือซึ่งทําจากไม๎ไผํ ทางมะพร๎าว ต๎นกล๎วย กาบต๎นกล๎วย นํามาตกแตํงประดับประดาให๎สวยงาม 
ตั้งไว๎บริเวณวัด จะทําพิธีถวายเรือไฟบก แล๎วจุดเทียนให๎เรือไฟสวยงามกํอนจะเป็นประเพณีออกพรรษาที่
สมบูรณ๑ในวันรุํงขึ้น ในกลางคืนจะมี "การแขํงขันจุดพลุดอก(บอกไฟดอก)" ในประเพณีใหลเรือไฟ การแขํงขัน
จุดพลุ(บอกไฟดอก)ของชาวบ๎านห๎วยลึกในเทศกาลใหลเรือไฟมักจะแขํงขันเพ่ือความสนุกสนานหลังจากที่ได๎มี
การจุดเรือไฟบก ถวายเป็นพุทธบูชาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ชาวบ๎านจะนําบอกไฟดอกที่ทําขึ้นมาเองมาจุดเพ่ือ
ประชันและแขํงขันกันเพ่ือความสนุกสนาน โดยจะใช๎กระบอกไม๎ไผํ แตํงกระบอกสวยงามด๎วยใบต๎นวาสนา 
ประดับดอกไม๎ให๎สวยงาม เพ่ือความเป็นสิริมงคล และขุดฝังในดินแล๎ว นํายางรถยนต๑มาวางล๎อมไว๎เพ่ือความ
ปลอดภัย ไมํมีการพนันแตํเพื่อความสนุกสนาน  

 

แข่งเรือ 

 การแขํงเรือชํวงออกพรรษาถือเป็นงานใหญํของชุมชนริมฝั่งโขงทั้งประเทศไทยและประเทศลาว หรือที่
คนลาวเรียกวํา  บุญสํวงเฮือ คืองานบุญเดือน 9 แขํงเรือพาย และ บุญหํอข๎าวประดับดิน คือการทําบุญอุทิศ
สํวนกุศลให๎แกํบรรพบุรุษที่ลํวงลับ รวมทั้งวิญญาณเรํรํอนทั้งหลาย เชื่อกันวํา ในชํวงเวลาดังกลําวจะได๎รับการ
ปลดปลํอยกลับมาเยี่ยมเยือนโลกมนุษย๑อีกครั้ง ชาวบ๎านจะเตรียมของไว๎สําหรับถวายพระ และ ข๎าวหํอข๎าว
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หรือกรวยใบตองขนาดใหญํภายในบรรจุข๎าวปลาอาหารและผลไม๎ สําหรับไว๎ทานแกํวิญญาณที่ไร๎ญาติ  และ
จัดการแขํงเรือเพ่ือความสนุกสนาน รื่นเริง เชํนเดียวกับ 

ชุมชนในแถบตัวอําเภอเชียงของ บ๎านหัวเวียง บ๎านวัดแก๎ว บ๎านวัดหลวง บ๎าน การแขํงเรือในอดีตจะมี
หลากหลายประเภท  เชํน 35 ฝีพาย  12ฝีพาย   ฝีพายชาย  ฝีพายหญิง  ปัจจุบันเหลือเพียงประเภทเดียว คือ
12 ฝีพาย 

 พิธีแขํงเรือสํวนใหญํจะไมํมีพิธีกรรมทางศาสนาอะไร แตํจัดขึ้นเพ่ือความสนุกสนานเป็นหลัก โดย
ในชํวงหลังมีพิธีการแขํงขัน คือ มีการเปิดงาน มีกติกา มีกรรมการตัดสิน และมีการแบํงประเภทเรือ รวมถึงการ
ชงิแชมป์ในถ๎วยรางวัลตํางๆและเรือแขํงท๎องถิ่นตํางๆเดินทางออกไปแขํงข๎ามลุํมน้ํากันมากข้ึน  
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ผลการส้ารวจจ้านวนเรือ 

 ผลการศึกษาการรวบรวมข๎อมูลพบวําจํานวนเรือของชาวบ๎านอําเภอเชียงแสนถึงอําเภอเวียงแกํน 
จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป็นเรือขนาดเล็ก ขนาดกลาง ที่ชาวบ๎านริมแมํน้ําโขงในฝั่งประเทศไทยเป็นเจ๎าของและใช๎
เรือในการอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตํางๆ ตามทําจุดจอดเรือของชาวบ๎าน และตามจุดผํอนปรนทาง
การค๎าชายแดนไทย-ลาว ซึ่งการเก็บข๎อมูลนี้เน๎นเก็บข๎อมูลจํานวนเรือหาปลาและเรือขนสํงสินค๎าข๎ามฟากเป็น
หลัก ไมํได๎เก็บข๎อมูลเรือทํองเที่ยวขนาดใหญํ เรือบรรทุกสินค๎าขนาดใหญํและเรือเร็วที่ใช๎ในการทํองเที่ยว ซึ่ง
ตามท่ีกลําวไปแล๎วนั้น การเก็บข๎อมูลในครั้งนี้มีจุดประสงค๑ที่จะทราบถึงจํานวนเรือ จุดจอดเรือ จํานวนพ้ืนที่หา
ปลา จํานวนจุดผํอนปรนทางการค๎าชายแดนไทย-ลาว ที่ชาวบ๎านในท๎องถิ่นได๎ใช๎ประโยชน๑ตามพ้ืนที่ตํางๆ
เหลํานั้น ให๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบกํอนและหลังของจํานวนเรือขนาดเล็ก เพ่ือให๎ทราบถึงการเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของจํานวนเรือทั้ง 3 อําเภอ จากการพัฒนาด๎านตํางๆที่ผํานมาในแมํน้ําโขงสํงผลดีหรือผลกระทบ
อยํางไรตํอการใช๎เรือขนาดเล็ก ขนาดกลางของชาวบ๎านฝั่งประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบเรือทั้งหมด 266 ลํา และเรือแพ 5 หลัง ดังนี้ 

1.จํานวนเรืออําเภอเชียงแสน พบ 69 ลํา จากการสํารวจพื้นที่ 5 แหํง  

1.1 ลั้งหาปลา 3 แหํง เรือทั้งหมดใช๎ในการหาปลา คือ ลั้งหลักเจ็ด 32 ลํา ลั้งสบคํา 15 ลํา ลั้งสบกก 
11 ลํา   

1.2 จุดจอดเรือทําเรือบ๎านปงของ จํานวน 3 ลํา ซึ่งบริเวณนี้ในอดีตเป็นจุดหาปลาของชาวบ๎านแตํ
ปัจจุบันชาวบ๎านกําหนดให๎เป็นเป็นเขตอนุรักษ๑พันธ๑ปลาของหมูํบ๎าน  

1.3 จุดผํอนปรนบ๎านสวนดอก จํานวน 8 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สํงคนและขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก และ
หาปลา 

2. จํานวนเรืออําเภอเชียงของ พบ 113 ลํา จากการสํารวจพื้นที่ 9 แหํง  

2.1 จุดผํอนปรนบ๎านหาดบ๎าย 10 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สํงคนและขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก และ
หาปลา 

2.2 ลั้งดอนที่ 6 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สํงคนและขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก และหาปลา  

2.3 บ๎านเมืองกาญจน๑ 3 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สํงคนและขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก และหาปลา 

2.4 ทําเรือบ๎านหัวเวียง 23 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สํงคนและขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก 

2.5 ทําเรือบ๎านวัดหลวง 14 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สํงคน ขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก และนําเที่ยว  

2.6 ทําเรือบ๎านศรีดอนชัย 4 ลํา ใช๎หาปลาและแพเลี้ยงปลา  

2.7 ลั้งหาดไคร๎  35 ลํา ใช๎ในการหาปลา  
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2.8 ลั้งปากอิง 16 ลํา ใช๎ในการหาปลา 

2.9 บ๎านวัดแก๎ว 2 ลํา  ใช๎ในการหาปลา 

3. จํานวนเรืออําเภอเวียงแกํน พบ 84 ลํา จากการสํารวจพื้นที่ 2 แหํง  

3.1 จุดผํอนปรนบ๎านแจมป๋อง 60 ลํา ใช๎ในการรับจ๎าง รับ-สงํคนและขนสํงสินค๎าข๎ามฟาก และหาปลา 

3.2 จุดผํอนปรนบ๎านห๎วยลึก 24 ลํา ใช๎ในการหาปลา ขนสํงสินค๎า และเรือแพ 5 หลัง 

  

 
ลั้งหลักเจ็ด เชียงแสน 

 
จุดจอดเรือบ๎านปงของ 
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ทําเรือจุดผํอนปรนบ๎านสวนดอก 

 
จุดผํอนปรนบ๎านหาดบ๎าย  

 
ลั้งดอนที่  
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ทําเรือบ๎านวัดหลวง  

 
ลั้งหาดไคร๎   

 
ลั้งปากอิง  
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ทําเรือบ๎านแจมป๋อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

แหล่งข้อมลูอ้างอิง 

 

แม่น้้าโขงแม่น้้าแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม : งานวิจัยจาวบ๎านโดยคณะนักวิจัยจาวบ๎าน เชียงของ-เวียงแกํน  
พฤศจิกายน 2547  
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ภาคผนวก  

ตารางข้อมูลการส้ารวจเรือ เมื่อ ตุลาคม 2560 

1) หมู่บ้าน ห้วยลึก ต้าบล หล่ายงาว อ้าเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ลําดับ ชื่อเจ๎าของเรือ ประเภทเรือ การใช๎ประโยชน๑ ปัจจุบัน อายุ
เรือ/
ปี 

ขนาด
เครื่องย

นต๑ 
  เรือ

ไม๎ 
เรือ

เหล็ก 
เรือน
แพ 

หา
ปลา 

ทํอง 
เที่ยว 

สํง
ของ 

ใช๎ ไมํ
ใช๎ 

  

1. นายอินสม  วิเศษณ๑ /   /   /  3 6.5 
2. นายชัยวัฒนิ์   ดวงธิดา /   /   /  3 6.5 
3. นายอดิศร   ศรีสวัสดิ์ /   /   /  3 6.5 
4. นายสมบูรณ๑   คํามะวงค๑ /   /   /  4 5.5 
5. นายสุเทพ    บัวไลเดช /   /   /  4 5.5 
6. นาย ศรีสุวรรณ  บัวไลเดช  /   /   /  4 5.5 
7. นายแสงสุรี   บัวไลเดช  /   /   /  4 5.5 
8. นายยงด๑ศักดิ์   ผลดี  /   /   /  4 5.5 
9. นายบรรจง  ศรีพรรณ /   /   /  3 5.5 
10. นายสุพจน๑  พงษ๑สวัสดิ์ /   /   /  4 6.5 
11. นายบุญชู  ศรีนาวงค๑ /   /   /  4 5.5 
12. นาย ประสิทธ๑  อินทะวงศ๑ /   /   /  4 6.5 
13. นายทองพิน  วิลัยพันธ๑ /   /   /  4 5.5 
14. นายสายันต๑   อินทะวงศ๑ /   /   /  4 5.5 
15. นายสมศักดิ์  พงษ๑สวัสดิ์  /   /   /  4 5.5 
16. นายทองไหว   บัวไลเดช  /   /   /  4 5.5 
17. นายคํามาย  บุญมี  /   /   /  4 5.5 
18. นายหล๎า พง๑สวัสดิ์  /   /   /  4 5.5 
19. นายสมพงษ๑  กันยาเดช  /   /   /  4 5.5 
20. นายไกรวัล   บัวไลเดช  /   /   /  4 5.5 
21. นายสมรัตน๑  อินต๏ะปัญญา  /   /   /  4 5.5 
22. นายบุญมี  ชัยวงค๑ /   /   /  4 5.5 
23. นายสมดี   ผลดี   /   /   /  4 5.5 
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24. นายบุญเพชร  ประดิษฐ๑  /   /   /  4 5.5 
25. นายแสงหล๎า   พงษ๑สวัสดิ์   /    /  2  
26. นายคําพันธ๑  อินต๏ะปัญญา    /    /  5  
27. นายสมหมายอินต๏ะปัญญา    /    /  5  
28. นายสมคิด   อินต๏ะปัญญา     /    /  5  
29. นายอานนต๑  อินต๏ะปัญญา    /     / 4  

 

2) หมู่บ้าน หาดไคร้ ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ทําเรือบ๎านหาดไคร๎ใช๎รํวมกันกับบ๎านโจ๎โก๎ ในอดีตเมื่อ 20 ปีกํอน เรือหาปลาในบริเวณนี้มีจํานวนมาก
รวมทั้งเรือจับปลาบึกมีประมาณเกือบ 300 ลํา เรือท่ีไหลมองต๎องจอดรอคิวปลํอยมองหนึ่งวันจะได๎ออกคิวไหล
มองเพียงวันละ 2 รอบเทํานั้น เพราะฤดูกาลหาปลาจะมีคนมาหาปลาเป็นจํานวนมาก  ปัจจุบันมีจํานวนเรือ
ลดลง  สาเหตุมาจาก 1.จํานวนปลาลดลง 2.หยุดจับปลาบึก 3.การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําขึ้นลงไมํปกติ  

ลําดับ ชื่อเจ๎าของเรือ ประเภทเรือ การใช๎ประโยชน๑ ปัจจุบัน อายุ
เรือ/
ปี 

ขนาด
เครื่อง 
ยนต๑ 

  เรือ
ไม๎ 

เรือ
เหล็ก 

เรือน
แพ 

หา
ปลา 

ทํอง 
เที่ยว 

สํง
ของ 

ใช๎ ไมํ
ใช๎ 

  

1. ลุงหน๎อยจันทร๑   /   /   /   9 แรง 
2. ลุงหน๎อยจันทร๑ /   /   /   6.5 แรง 
3. ต๋ี /   /   /   6.5 แรง 
4. พ่ีหนุํย /   /   /   6.5 แรง 
5. น๎าบัติ /   /   /   6.5 แรง 
6. หนึ่ง /   /   /   6.5 แรง 
7. สมบูรณ๑ /   /   /   6.5 แรง 
8. ลุงน๎อย /   /   /   6.5แรง 
9. ลุงหน๎อยรส /   /   /   9  แรง 
10. จํารัส /   /   /   6.5  แรง 
11. ปู /   /   /   6.5 แรง 
12. จันทร๑ /   /   /   6.5 แรง 
13. สนั่น /   /   /   6.5  แรง 
14. ดาบรัส /   /   /   6.5  แรง 
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15. นิว /   /   /   6.5  แรง 
16. ลุงแอ๏ด /   /   /   6.5  แรง 
17. พ่ีหนุํย /  /    /    

 

3) หมู่บ้าน ปากอิงใต้ ต้าบล  ศรีดอนชัย  อ้าเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ปี  2545 จํานวนเรือ 60 ลํา   

ลําดับ ชื่อเจ๎าของเรือ ประเภทเรือ การใช๎ประโยชน๑ ปัจจุบัน อายุ
เรือ/
ปี 

ขนาด
เครื่องย

นต๑ 
  เรือ

ไม๎ 
เรือ

เหล็ก 
เรือน
แพ 

หา
ปลา 

ทํอง 
เที่ยว 

สํง
ของ 

ใช๎ ไมํ
ใช๎ 

  

1. นายพรมมา  สีดา  /   /   /   5.5 
2. นายจันทร๑ อินทะวงค๑  /   /   /   5.5 
3. นายสมนึก  เลิศตระกูล  /   /   /   5.5 
4. นายสุข  เลิศตระกูล  /   /   /   5.5 
5. นายสมศักดิ์  ประทุมมา  /   /   /   5.5 
6. นายอนัน  สุวรรณดี  /   /   /   5.5 
7. นายพรชัย  บุดดี  /   /   /   5.5 
8. นายสมหวัง   เสนสาน  /   /   /   5.5 
9. นายณรงฤทธิ์   บุดดี   /   /   /   5.5 
10. นายอวยชัย  คงสวน /   /   /   5.5 
11. นายอํานวย  สุวรรณดี  /   /   /   5.5 
12. นายสาคร  สรเสนา /   /   /   5.5 
13. นายสมศักดิ์ สิงห๑ทอง /   /   /   5.5 
14. นายสมบัติ  อินทรวงค๑ /   /   /   5.5 
15. นาย เสาร๑  สุวรรณดี  /   /   /   5.5 
16. นาย  วินัย  อินทรวงค๑  /   /   /   5.5 
 

4) หมู่บ้านวัดหลวง ต้าบลเวียง  อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

มีการปรับเปลี่ยนการใช๎เรือเดิมเป็นเรือไม๎ ติดเครื่องยนต๑ใช๎น้ํามัน แตํปัจจุบันสํวนใหญํเป็นเรือเหล็ก 
ติดเครื่องยนต๑และใช๎แก๏ส LPG ซึ่งในอดีตเมื่อปี 2530  มีเรือประมาณ 40  ลํา ใช๎เรือในการค๎าขายสํงของเป็น
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หลัก ปัจจุบันมีการรับจ๎างเป็นเรือทํองเที่ยวชมเกาะแกํงหินแมํน้ําโขง สํวนจํานวนเรือที่มีอยูํในตอนนี้ลดลงจาก
อดีต 

ลําดับ ชื่อเจ๎าของเรือ ประเภทเรือ การใช๎ประโยชน๑ ปัจจุบัน อายุ
เรือ/
ปี 

ขนาด
เครื่องย

นต๑ 
  เรือ

ไม๎ 
เรือ

เหล็ก 
เรือน
แพ 

หา
ปลา 

ทํอง 
เที่ยว 

สํง
ของ 

ใช๎ ไมํ
ใช๎ 

  

1. สุภาพ  เกิดผล   /   / / /  4 1600 
2. ชฏิล  เฉียบแหลม   /   / / /  4 1600 
3. เสาร๑แก๎ว   อําอิน   /   / / /  4 1500 
4. สมาน   ราชคํา    /   / / /  4 1500 
5. สุรัตน๑    ศิริเทพ   /   / / /  4 1600 
6. สวาทพล  ก๐าระรํวง  /   / / /  4 1600 
7. ทอง    แซํโงย   /   / / /  4 1600 
8. ประเสริฐ  ชัยวุฒ ิ  /   / / /  4 1500 
9. สมพงษ๑  เกิดผล   /   / / /  4 1600 
10. แดง   ทาทอง   /   / / /  4 1600 
11. ดุํย   ศิริเทพ   /   / / /  6 1500 
12. เต๎า  ศิริเทพ  /   / / /  7 1500 
13. นาถ   สาวิรส   /   / / /  4 1500 
14. สมนึก   ตอนะรักษ๑   /   / / /  4 2000 
 

5) หมู่บ้านหาดบ้าย ต้าบลริมโขง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ระเบียบการใช๎เรือบ๎านหาดบ๎าย หมูํ ๑ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

๑. กําหนดชํวงของแตํละวัน ระหวํางเวลา ๐๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. (เฉพาะเรือประมง) และ ๐๖.๐๐ 
น. –๑๘.๐๐ น. (เฉพาะเรือรับจ๎าง) โดยให๎นําบัตรข๎อมูลเรือ ติดตัวไปด๎วยทุกครั้ง 

๒. เรือทุกลําต๎องจอดในที่จอดเรือที่กําหนดหลังเวลาการใช๎เรือตามข๎อ.๑ 
๓. กรณีจําเป็นจะใช๎เรือนอกเวลาที่กําหนดในข๎อ.๑ ต๎องได๎รับอนุญาตจากคณะกรรมการการจัด

ระเบียบเรือหรือขออนุญาตโดยตรงกับเจ๎าหน๎าที่ อส . ที่รักษาการบริเวณทําจอดเรือ (จุดผํอน
ปรน) และสํงสมุดควบคุมบันทึกไว๎เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
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๔. คณะกรรมการการจัดระเบียบเรือฯ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และผู๎นําชุมชนเข๎มแข็งเป็นผู๎รับผิดชอบ ใน
การจัดเวร-ยาม พร๎อมกําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทําจอดเรือ และตัวเรือ
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ อส.  

๕. ห๎ามใช๎ทําจอดเรือนี้ในการดําเนินการใดๆ ที่ผิดตํอกฎหมายแหํงราชอาณาจักรไทย ถ๎าผู๎ไดพบเห็น
หรือทราบขําว กรุณาแจ๎งให๎ คณะกรรมการตามข๎อ๔. หนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อยตามลํา
แมํน้ําโขงเขตเชียงราย (นรข.)โทร.๐๕๓-๖๕๐๗๒๔  สถานีเรือเชียงของ โทร.๐๕๓-๖๕๐๗๕๕ 
และเจ๎าหน๎าที่บ๎านเมืองในโอกาสแรกเพ่ือดําเนินการตํอไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
คณะกรรมการการจัดระเบียบเรือในแมํน้ําโขง 

 

ลําดับ ชื่อเจ๎าของเรือ ประเภทเรือ การใช๎ประโยชน๑ ปัจจุบัน อายุ
เรือ/
ปี 

ขนาด
เครื่องย

นต๑ 
  เรือ

ไม๎ 
เรือ

เหล็ก 
เรือน
แพ 

หา
ปลา 

ทํอง 
เที่ยว 

สํง
ของ 

ใช๎ ไมํ
ใช๎ 

  

1. นายอุํน ธรรมวงค๑  /    / /   9 แรง 
2. นายแสงปุ๊ด คําลือ  /    / /    
3. นายทวี  ธรรมวงค๑  /    / /    
4. นายคํายอด ธรรมวงค๑  /    / /    
5. นายตาคํา ธรรมวงค๑  /    / /    
6. นายจตุพล ธรรมวงค๑  /    / /    
7. นายอินถา ธรรมวงค๑  /    / /    
8. นายสอน ธรรมวงค๑  /    / /    
9. นายสุขสันต๑ ธรรมวงค๑  /    / /    
10. นายสมบัติ ธรรมวงค๑      / /    

 

6) หมู่บ้านแจมป๋อง ต้าบลหล่ายงาว อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 21 ตุลาคม 2560  มีเรือข๎ามฝาก/สํงสินค๎า ทั้งหมด 63 ลํา แบํงเป็น 3 คิว คิวละ 21 ลํา  

ขนาดเรือทุกลํา ยาวประมาณ 16-17 เมตร  ท๎องเรือ 1.20 เมตร เครื่องยนต๑  1600 cc 70-80 แรงม๎า  

5-6 ปีที่ผํานมาได๎มีการเปลี่ยนจากเรือไม๎เป็นเรือเหล็ก และใช๎แก๏ส LPG แทนน้ํามัน  
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ลําดับ ชื่อเจ๎าของเรือ ประเภทเรือ การใช๎ประโยชน๑ ปัจจุบัน อายุ
เรือ/
ปี 

ขนาด
เครื่องย

นต๑ 
  เรือ

ไม๎ 
เรือ

เหล็ก 
เรือน
แพ 

หา
ปลา 

ทํอง 
เที่ยว 

สํง
ของ 

ใช๎ ไมํ
ใช๎ 

  

1. นายเมิง   อินตา      / /    
2. นายเมือง   ชัยวงศ๑      / /    
3. นายมนตรี   ชัยวงศ๑      / /    
4. นายจรัญ   ชัยวงศ๑      / /    
5. นายเปรมกมล   ชัยวงศ๑      / /    
6. นายบุญยก   อินตา      / /    
7. นายแสงเพชร   ชัยวงศ๑      / /    
8. นายบุญรัตน๑   ชัยวงศ๑      / /    
9. นายคง   สุขคําฟอง      / /    
10. นายสมศักดิ์   ชัยวงศ๑      / /    
11 นายมานพ   วงศ๑ชัย      / /    
12 นายมอญ   อินตา      / /    
13 นายสมจิตร   คํามะวงศ๑      / /    
14 นายบุญจันทร๑   โนชัย      / /    
15 นายประพันธ๑   ชัยวงศ๑      / /    
16 นายเลิศ   อินตา       / /    
17 นายสุนทร   ชัยวงศ๑      / /    
18 นายจําเนียร   อินตา      / /    
19 นายสมชาย   อินตา      / /    
20 นายอภิชาติ   คํามะวงศ๑      / /    
21 นายตํอศักดิ์     ชัยวงศ๑      / /    
22 นายชั่ง    ชัยวงศ๑      / /    
23 นายก่ํา   ชัยวงศ๑      / /    
24 นายประพันธ๑ ชัยวงศ๑      / /    
25 นายประพันธ๑ ชัยวงศ๑      / /    
26 นายประพันธ๑ ชัยวงศ๑      / /    
27 นายธีรวัฒน๑   ชัยวงศ๑      / /    
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28 นายสมนึก   ป่าคา      / /    
29 นายสมฤทธิ์   ชัยวงศ๑      / /    
30 นายอํานวย   ชัยวงศ๑      / /    
31 นายวิน   ชัยวงศ๑      / /    
32 นายสม   อินตา      / /    
33 นายผํอง   ชัยวงศ๑      / /    
34 นายสมจิตร  ชัยวงศ๑      / /    
35 นายคํามา   ชัยวงศ๑      / /    
36 นายชินราช   เดชมนต๑      / /    
37 นายณรงค๑ชัย   ชัยวงศ๑      / /    
38 นายบุญศรี   ชัยวงศ๑      / /    
39 นายมานพ   ชัยวงศ๑      / /    
40 นายสมชัย   ชัยวงศ๑      / /    
41 นายสัจภูมิ    อินตา      / /    
42 นายอินสวน    ชัยวงศ๑      / /    
43 นายวัน   ชัยวงศ๑      / /    
44 นายทองหลํอ   ชัยวงศ๑      / /    
45 นายสุํม   ชัยวงศ๑      / /    
46 นายเจริญ   อินตา      / /    
47 นายวิชิต   ชัยวงศ๑      / /    
48 นายบรรจง   อินตา      / /    
49 นายตํอง   ชัยวงศ๑      / /    
50 นายบัญชา   ชัยวงศ๑      / /    
51 นายสิงห๑คํา   ชัยวงศ๑      / /    
52 นายอังดี (ทอง)  วงศ๑ชัย      / /    
53 นายภูวดล   ชัยวงศ๑      / /    
54 นายหล๎า   ชัยวงศ๑      / /    
55 นายเหวียน   อินตา      / /    
56 นายนาโต๎   ปากดี      / /    
57 นายประดิษฐ๑   ชัยวงศ๑      / /    
58 นายณรงค๑   อินตา      / /    
59 นายบุญมี  ชัยวงศ๑      / /    
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60 นายจันทร๑แก๎ว   ชัยวงศ๑      / /    
61 นายสมนึก   ทะจักร๑      / /    
62 นายอรรถพล   ชัยวงศ๑      / /    
63 นายสวาท    ต๏อดแก๎ว      / /    

 


