
 
 
 
 

 ประเพณกีารแขงเรือ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จดัข้ึนเปนประจําทุกป ชวงเทศกาลสงกรานต 
ราววันท่ี ๑๗-๑๘ เมษายน  ณ บริเวณดานหนาท่ีวาการอําเภอเชียงแสน รายละเอียดองคความรูเกี่ยวกับ
ประเพณกีารแขงเรืออําเภอเชียงแสน มีดังนี ้
๑. ประวัติการแขงเรืออําเภอเชียงแสน 
            เดิมการแขงเรือ เกิดจากการท่ีชาวบานอําเภอเชียงแสนและชาวบานจากฝงลาว(สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ใชเรือในการประกอบอาชีพประมง  เนื่องจากอําเภอเชียงแสนมีเขตพ้ืนท่ีติด
กับแมน้ําของ(โขง) ชาวบาน จะออกไปหาปลากันตามลําแมน้ําของ(โขง )       ในการหาปลาชาวบานจะใช
อวนในการจับปลา  ซ่ึงในแตละคร้ังท่ีทําการหาปลาจะตองใชเวลานานรอ จนกวาปลามาติดอวนจากการหา
ปลาในตอนเย็น     จึงมีกิจกรรมทํายามวางระหวางท่ีรอปลามาติดอวน  เชน การแขงกันวายน้ําขามเกาะ   
และการแขงพายเรือรอบเกาะ  ท่ีชาวบานเรียกวา  เกาะดอนแหง   แตปจจุบันเกาะกลางน้ําไดจมหายลงไปใต
แมน้ําของ(โขง) จึงทําใหเหลือแตการแขงเรือพายเทานั้น      เรือถือวาเปนพาหนะในการเดินทางไปมาหาสู
กันท้ังชาวบานฝงไทยฝงลาวในอําเภอเชียงแสน    การแขงเรือพายในอดีตเปนการแขงเพื่อความสนุกสนานก็
จะนิยมแขงกันเฉพาะในกลุมวงเหลาของชาวบานท่ีหาปลาดวยกัน     เพื่อทาประลองกัน และ สรางความ
สนุกสนาน   ความทาทาย   โดยการดวลเหลา ถาผูใดเปนฝายแพก็จะตองเล้ียงเหลากับผูท่ีชนะ  

การแขงเรือในอําเภอเชียงแสนเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือใดไมปรากฏ     เพราะเปนการแขงเรือในระดับ
ชาวบานท่ีหาปลา  แตจากคําบอกเลาของชาวบาน   เลาวาการแขงเรือเร่ิมเกิดข้ึนในชวงสมัยหลังสงครามโลก
คร้ังท่ี ๒   โดยเรือท่ีใชในการแขงเปนเรือขุดท่ีใชในการหาปลา  การแขงเรือในอดีตจะใชคนแขง   หกคน    
สามคน  แลวแตการทาประลองแตละคร้ัง  จนกลายเปนท่ีช่ืนชอบและสรางความสนุกสนานใหกับคนใน
ชุมชน    การแขงเรือไดรับความนิยมข้ึนเร่ือยๆ  จึงทําใหการแขงเรือพายอยางเกิดข้ึนอยางจริงจังข้ึน ต้ังแต
นั้นมา   จนในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๒ ไดมีการนําเรือติดเคร่ืองยนตเขามาใชในการประกอบอาชีพประมง
แทนเรือขุด  ทําใหการแขงขันเกิดปญหาในเร่ืองความไมยุติธรรมเทาเทียมของน้ําหนักเรือ  เพราะกําลังของ
เรือยนตท่ีไมเทากัน  จึงไดนําเรือยนตมาทําการถอดเครื่องออก    ในขณะกอนหนานั้น  ในชวงพ.ศ. ๒๕๑๘ 
ประเพณีแขงเรือไดหยุดชะงักไปช่ัวคราว    เนื่องจากทางฝงลาวไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองข้ึน
กลายเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงทําใหการแขงเรือของชาวบานท้ังสองริมฝงโขงไมมีการ
แขงเรือกันแตหันมาแขงกันในระดับหมูบานแทน  

การแขงเรือในอําเภอเชียงแสนเกิดข้ึนอยางจริงจังและกลายมาเปนประเพณีประจําอําเภอ  หลังจากท่ี
หันมาทําการแขงขันกันในระดับหมูบาน    เปนชวงท่ีมีประเพณีสงกรานต ชาวบานภายในงานนึกสนุกจึงทา
แขงกันเรือทําใหประเพณกีารแขงเรืออําเภอเชียงแสนกลับมาอีกคร้ัง   
 

องคความรูภมูปิญญา เรื่อง ประเพณีการแขงเรอื 

อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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การแขงเรือในคร้ังนี้ไมใชแขงเฉพาะผูชายอยางเดียวแตยังมีนักกีฬาหญิงรวมแขงขันรวมดวย    แตเนื่องจาก
การแขงเรือท่ีจัดข้ึนในชวงประเพณีสงกรานตจะทําใหไมสะดวกแกผูหญิง    เนื่องจากวาผูหญิงตองเตรียมจดั
ขาวของครัวทาน(ตาน)และตองทําหนาท่ีอีกหลายอยางในชวงประเพรีสงกรานต    และในชวงประเพณี
สงกรานตผูคนสวนใหญจะอยูในวัดเตรียมครัวทาน(ตาน)    ตอนรับแขกท่ีมาเย่ียมเยือนบานประกอบกับการ
แขงเรือจะตองมีการฝกซอมเพ่ือความพรอมเพรียงในการพายเรือ ทําใหผูหญิงท่ีมีหนาท่ีหลายอยางจะตอง
หยุดทําการแขงขันไป     หลังจากนั้น การแขงเรือจึงกระทํากันในชวงหลังสงกรานตประมาณ ๑ วัน  จึงทํา
ใหการแขงเรือถูกแฝงมากับประเพณีสงกรานตนับแตนั้นเปนตนมา     การแขงเรือในสมัยนั้นยังไมมีกติกา
อยางเปนทางการจากการที่อาศัยการแขงเรือรอบเกาะดอนแหง   จุดปลอยอยูท่ีหนาวัดผาขาวปานแลวหันหัว
เรือไปทางประเทศลาวเพ่ือแขงออมไปดานนอกของเกาะแลวไปออมทายเกาะบริเวณหนาวัดปงสนุกเขาไป
ดานในเกาะพายทวนนํ้าเขาเสนชัยบริเวณหนาอําเภอเชียงแสนในปจจุบัน   ของรางวัลในสมัยนั้นก็จะเปน  
ชามตราไก( ถวยกาไก)  สบูนกแกว  แปลงฟนและยาสีฟน    การแขงเรือพายในสมัยนั้นยังไมไดแบง
ประเภทของเรือวาเปนเรือใหญ เรือกลาง เรือเล็กเหมือนปจจุบัน ใชประเภทในการแขงโดยการนับฝพาย    
ตอมามีการจัดประเพณีสงกรานตอยางยิ่งใหญเปนประจําทุกปโดยไดรับความรวมมือจากหลายฝาย  เชน  
ภาครัฐ  พอคา ประชาชน ในอําเภอเชียงแสนและใกลเคียง   จึงกลายเปนประเพณีท่ีสืบตอกันมาจนถึง
ปจจุบัน เรือขุดยังคงเหลืออยู หนึ่งลําท่ีวัดผาขาวปาน บานเวียงเหนือ หมู ๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

การแขงเรือไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากภาครัฐ  ในสมัยของนายอําเภอนิพนธ  บูรณะประ
ศาสตร     ไดมาดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอเชียงแสน ระหวาง ตุลาคม ๒๕๒๙ – ธันวาคม ๒๕๓๓   ไดเร่ิม
ใหมีการแขงขันเรือพายอยางเปนทางการ และจัดใหมีการแขงเรือในงานประเพณีสงกรานต      โดยการแขง
เรือในสมัยนั้นเร่ิมมีการตั้งกติกาแบบงายโดยมีชาวบานมารวมเปนคณะกรรมการในการตัดสิน และไดเชิญ
ฝพายจากตางถ่ินมารวมในการแขงขันในคร้ังนั้นดวย อาทิ อําเภอเชียงของ    และไดมีการสนับสนุนในการ
ใหงบประมาณในการจัดช้ือเรือ เพื่อใชในการแขงขันใหเปนเรือกลางที่ใชในการฝกซอมและการแขง  
จํานวน ๒ ลํา โดยเรือนั้นส่ังซ้ือมาจากจังหวัดนาน และยังมีของรางวัลท่ีเปนแรงจูงใจในการแขงขันท่ี
นาสนใจมากข้ึน มีการมอบถวยรางวัล และเงินรางวัล จากทานผูวาราชการ นายอําเภอ      และไดมีการยก
ประเพณีการแขงเรือข้ึน จนกลายมาเปนมหกรรมสงกรานตประเพณีการแขงเรือเมืองเชียงแสน ทําใหการ
แขงขันเรือของอําเภอเชียงแสนกลายเปนท่ีสนใจของผูรวมแขงขันจากตางถ่ิน เชน ฝพายจากนาน แพร และ
พะเยา เปนตน 

ป พ.ศ.๒๕๕๑ -จนถึงปจจุบัน     นายสุเทพ     เตียวตระกูล นายอําเภอเชียงแสน ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในประเพณีการแขงเรืออําเภอเชียงแสน ประกอบกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนตองการท่ีจะ
อนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนียม และความสัมพันธไมตรีต้ังแตระดับหมูบาน อําเภอ  จังหวัด จนถึง 
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ระดับประเทศพรอมท้ังตองการสงเสริมการทองเท่ียวในชวงเทศกาลสงกรานต จึงเขามามีสวนรวมในสวน
การจัดการแขงขันประเพณีแขงเรืออําเภอเชียงแสน รวมกับการจัดงานมหกรรมประเพณีสงกรานต   และได
จัดซ้ือเรือกลางซ่ึงเปนเรือท่ีใชในการแขงขัน เปนจํานวน 4 ลําจากจังหวัดอยุธยาและการจัดต้ังกติกาการแขง
เรือแบงหนาท่ีในการดําเนินกิจกรรมการแขงเรือ โดยการจัดงานในคร้ังนี้ทางอําเภอไดมอบใหทางเทศบาล
เปนผูดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
                     
                  ภาพถายการแขงขันเรือประเพณีสงกรานตเมืองเชียงแสน เม่ือ พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 
 

เรือขุดทําจากไมตะเคียน วดัผาขาวปานหมู ๒ 
ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน   จังหวดัเชียงราย 

เรือตอท่ีใชในการแขงขันปจจุบัน 
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๒. ขอมูลเก่ียวกับเรือ   

๒.๑  รูปลักษณของเรือแขง  รูปลักษณของเรืออําเภอเชียงแสนสวนใหญเปนเรือหาปลาแลวนํามาทํา
เปนท่ีเรือแขง    ขุดจากไมเนื้อแข็ง  สวนใหญทําจากไมตะเคียน และไมสัก  ไมตะเคียนนั้นมีความยาว
ประมาณ ความยาวของเรือถาเปนเรือนอยก็ประมาณ ๒๐ ศอก หรือไมเกิน ๖-๗ เมตร แตเรือปจจุบันไมได
สังเกตวายาวกี่เมตร เรือท่ีอยูขางวัดผาขาวปานยาวประมาณ ๓๐ เมตรเพราะมีความเช่ือวา  ไมตะเคียนเปน
ตนไมท่ีมีผีนางตะเคียนหรือรุกขเทวดาพักอาศัยอยู  เม่ือนํามาขุดเรือจะทําใหทนทานและจะปกปองรักษา
เจาของเรือ แตเหตุผลท่ีแทจริงไมตะเคียนเปนไมเนื้อแข็งท่ีมีความแข็งแรงทนทาน มีความทนกับการแชน้ํา 
ไมผุกรอนงายอีกท้ังเปนไมท่ีลอยนํ้าไดดีเมืออยูบนผิวน้ํา     โดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ิน  กลาวคือ  เม่ือไดไม
ซุงมาแลวก็พิจารณารูปทรง โดยท่ัวไปมักจะใชดานโคนของซุงเปนหัวเรือ   แตก็มีชางบางคนท่ีใชสวนปลาย
ซุงเปนสวนหัวเรือการขุดเรือแบบดั้งเดิมหลังจากเปดปกไมเปนรูปส่ีเหลียมแลวจะขุดดวยส่ิวขนาดใหญหรือ
ขวานโยน หรือขวานมะหลู โดยจะทําการถากไมซุงดานนอกใหเปนรูปทรงกลมของทองเรือแขงซ่ึงลักษณะ
ของ ทองเรือแขงแบบนี้จะไมราบเรียบ เนื่องจากมีรอยขวานถากไว และจะเร่ิมเจาะขยายดานในใหเปนรอง
ของเรือ ลักษณะเหมือนรางใสอาหารหมู และตรงรองกลางจะทําเปนสันนูนหนากวาง ๖-๑๐ นิ้ว ตลอดลําเรือ 
ซ่ึงลักษณะคลายกับกระดูกงูของเรือแขงในยุคปจจุบัน 

เรือแขงเชียงแสน    จะมีกาบเรือประกบท้ังสองขาง และนํา  “ข้ีขะยา” คือ การนําเอากวาง ( ยางไม
ชนิดหนึ่งมีสีน้ําตาล ) และนํ้ามันยางมาตมใหละลายเขาดวยกัน  ถาตองการใหข้ีขะยาเปนสีขาวก็จะนําไปตม
กับไมผลท่ีมีรสเปร้ียว  เชน มะกรูด  มะนาว  มะเฟอง ฯลฯ ในการตมนั้นตองสังเกตวาข้ีขะยาเหลวหรือขน
ไปหรือไม ถาขนก็ตองเติมน้ํามันยางลงไป  ถาไมเหนียวหรือเหลวเกินไปก็เติมกาวลงไป  ตองรอใหข้ีขะยา
เย็นลงแตตองไมรีบรอนหรือเย็นเกินไปเพราะจะสามารถปน ใหกลมยาวเรียว และ นําไปทาบกับปดแนวไม
ขอบดานนอกลําเรือระหวางลําเรือกับกาบเรือ  และสวนท่ีเปนการตอของไมหรือ รูท่ีเกิดจากการขุดเรือเพื่อ
กันไมใหน้ําร่ัวซึมเขามาในตัวเรือ  

ไดมีการจัดซ้ือเรือตอ(เรือกุม) จากจังหวัด
นาน(พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๓)และเรือกลาง ของ
จังหวัดอยุธยา(พ.ศ.๒๕๕๑จนถึงปจจุบัน)สวน
ใหญจะเปนตนตะเคียนและตอมาเรียบรอย ทําให
เรือขุดไดถูกเลิกใชไปเน่ืองจากในปจจุบัน ผูท่ีทํา
เรือในอดีตไมไดทําการสืบทอดใหแกรุนหลาน 
ประกอบกับเรือในปจจุบันสามารถหาซ้ือไดงาย
และงายตอการดูแลรักษาจึงนิยมใชเรือตอ และเรือ
กลาง ประเภทเรือแขง ๒๒ ฝพายในการนํามาใชสําหรับแขงเรือในประเพณีแขงเรืออําเภอเชียงแสน 
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๒.๒ ตําแหนงทางการนั่งเรือ ในการแขงเรือพายนักกีฬาแขงเรือ จะมีตําแหนงเปนของตนเอง  ใน

การข้ึนนั่งบนเรือซ่ึงก็จะมีเหมือนกับการวางคนของการแขงเรือโดยท่ัวไป    ตําแหนงทางเรือโดยท่ัวไปมีอยู  
๓ ตําแหนงหลัก   คือ  ตําแหนงท่ี ๑  ตนเสียง  ตนเสียงจะเปนผูท่ีนั่งในตําแหนงหนาสุดของเรือ มีหนาท่ีเปน
ผูใหจังหวะในการพายเรือแกลูกทีมท่ีเปนฝพาย  โดยการใหสัญญาณน้ันตนเสียงจะทําการเปานกหวีดเปน
จังหวะโดยเร่ิมต้ังแตการออกตัว และการแซงคูแขง หรือเม่ือท่ีคูแขงไลมาประชิด แมกระท้ังเราประชิดคูแขง       
ตําแหนงท่ี ๒ ฝพาย เปนกําลังท่ีสําคัญในการแขงเรือตําแหนงท่ีนั่งก็จะตอจากตนเสียงไปและก็นั่งตอ ๆ กัน
ไปจนครบตามจํานวนของฝพาย    ตําแหนงท่ี ๓ ตําแหนงสุดทาย    ทายเรือ   ในสวนของตําแหนงนี้มีหนาท่ี
ในการบังคับเรือใหอยูในลูของสายน้ําการแขงเรือ  

๒.๓ สวนประกอบของเรือแขง เรือเชียงแสนในอดีตนั้นจะเปนเรือขุดหาปลาธรรมดาจะมีกาบเรือ
ประกบท้ังสองขาง และนํา “ข้ีขะยา” มาใจอุดรูรวงของเรือ    ใชดานโคนของซุงเปนสวนหัวเรือและสวน
ปลายซุงเปนสวนทายของเรือ หลังจากนั้นเปดปกใหเปนรูปส่ีเหล่ียมแลว ขุดดวยส่ิวขนาดใหญหรือขวาน
โยน (ขวานมะหลู) ลักษณะของเรือเหมือนรางใสอาหารหมู แตปจจุบันมีการนําเรือซ้ือเขามาใชเชน เรือตอ
จาก จังหวัดนานเรือกลางจากอยุธยาทําใหสวนประกอบตางๆยอมเปนไปตามชางของแตละท่ีท่ีมีความ
ชํานาญตามลักษณะเฉพาะของแตละท่ี 
 
๓. พิธีกรรม ความเชื่อ  

๓.๑ พิธีกรรมการตัดตนไมทําเรือ การขุดเรือในอําเภอเชียงแสนในอดีตเปนการขุดเรือเพื่อนํามาทํา
เปนเรือประมง ชาวบานมีความเช่ือวาการใชตนตะเคียนและตนสักนั้นจะมีนางตะเคียนนางไมสิงอยู เม่ือมี
การตัดหรือโคนตนตะเคียนก็จะตองตรวจสอบลักษณะของตนไมวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาทําเรือ และ
ชาวบานในอําเภอเชียงแสนจะใชวิธีการขอขมาตนไมเพื่อท่ีจะนํามาทําเรือ ชาวบานจะทําพิธีขออนุญาตเจาท่ี
เจาทางกอนท่ีจะเดินทางไปตัดตนไม เพราะเช่ือวาจะทําใหการเดินทางเขาไปตัดตนไมจะราบร่ืน ไมมี
อุปสรรค ชาวบานจะเล้ียงเหลาไหไกคู กับเจาท่ีเจาทางกอนท่ีจะเขาไปตัดไมมาทําเรือ การเดินทางเขาไปตัด
ตนไมชาวบานจะตองนําผูทําพิธีหรือพออาจารย ผูเฒาผูแกไปดวย เพราะจะตองเขาไปทําพิธีสูมา(ขอขมา)แก
ตนไม โดยจะมีแค สวยดอก(กรวยดอก) เปนอุปกรณหลักสําคัญในการทําพิธี  
 เม่ือพบตนตะเคียนหรือตนสักท่ีตองการจะนําไปใชขุดเรือแลว ในการขุดเรือนั้นจะตองไดรับการ
อนุญาตจากหนวยงานราชการผูใหญบาน(แกบาน)กํานั้น ท่ีเกี่ยวของ และหาวันตามฤกษงามยามดีท่ี
เหมาะสม เม่ือถึงตนไมท่ีจะตัดผูทําพิธี คือ พออาจารย ผูเฒาผูแก จะนําสวยดอกและกลาวคํา สูมาลาโทษ 
(ขอขมา)และแจงเจตนาในการตัดไม แลวนําสวยดอกวางไวเพื่อเปนพิธีแลวเตรียมทําการตัดไมมาขุดเรือเม่ือ
ตัดตนไมมาแลวก็จะมีพิธีกรรมการขอขมาตนตะเคียนและตนสักเพื่อทําการขุดเรือกอนท่ีจะมีการขุดเรือนั้น 
ชาวบานจะรวมตัวกันเพื่อประชุมหาฤกษยามในการขุดเรือใหเหมาะสม บางหมูบานก็จะมีการทําพิธีการสืบ 
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ชะตาหมูบาน และสืบชะตาไมท่ีตัดมา โดยการโยงสายสิญจนบานทุกหลังแลวผูกสายสิญจนมาลอมรอบตน
ตะเคียนหรือตนสักท่ีตัดมาเพื่อทําพิธีสืบชะตาเม่ือขุดเรือเสร็จเรียบรอยแลวเปนอันเสร็จพิธีกรรม เนื่องจากวา
การขุดเรือในอําเภอเชียงแสนในอดีตนั้นจุดประสงคในการใชเรือจะเปนการขุดเรือเพื่อทําอาชีพประมง
เทานั้นทําใหไมมีการทําพิธีกรรมอัญเชิญเจาแมจากไมตะเคียนมาสิงสถิต ชาวบานจะใชพิธีแบบงายๆโดย
การนําสวยดอก(กรวยดอก)เพื่อขอขมาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีเช่ือวามีอยูเทานั้น เพื่อเปนการไมลบหลู และใหความ
เคารพตอตนไมท่ีนํามาขุดเรือ 

๓.๒  พิธีกรรมการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในอําเภอเชียงแสน  กอนท่ีถึงเทศกาลมหกรรมสงกรานต
และประเพณีการแขงเรือ ชาวอําเภอเชียงแสนจะมีพิธีกรรมการบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ อาทิ การบวงสรวง
ทานทาวท้ัง ๔ คือ พระอินทร พระแมธรณี เทวดา อารักษ พระธาตุจอมจิตติ พระพรหม ทานทาวแสนภู เจา
พอปาสัก การบวงสรวงนี้จะทําข้ึนในชวงเชาของวันท่ี ๑๒ เมษายน ของทุกป การบวงสรวงเพื่อท่ีจะใหส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีรักษาเมืองเชียงแสนไดรับรูรับทราบวา จะจัดงานข้ึน ผูทําพิธีจะเปนอาจารยวัด หรือพอครู เปน
ผูวากลาวคําอธิฐาน ขอขมา โดยจะมีเคร่ืองสังเวย ตามท่ีทานผูศักดิ์สิทธ์ิทานโปรด เชน หัวหมูตม ไกตม ไข
ตม เหลา ผลไมตางๆ ของหวาน ผาแพรหลากสี ดอกไมขาว-เหลือง สายสิญจน ๑ มวนใหญ เปนตน  
 ระหวางนั้นผูทําพิธีบวงสรวงจะกลาวคําอธิฐานขออัญเชิญ และขอขมา ระหวางนั้นก็จะวาไมเส่ียง
ทายไปเร่ือยๆจนกระท่ังไมท่ีวาเสียงทายนั้นมีความยาวไปจากเดิม ถือเสมือนวาทานท้ังหลาย มารับเคร่ือง
สังเวยแลว หลังจากนั้นจะรอเวลากระท่ังธูปท้ัง ๙ ดอกดับหมดก็จะทําการเส่ียงทายอีกคร้ังถาหากวาไมเส่ียง
ทาย ยังมีความยาวเทาเดิมแสดงวาทานยังไมลงมา ผูทําพิธีก็จะรออีสักพัก จากน้ันจะเส่ียงทายอีกคร้ัง ทํา
เชนนี้ไปเร่ือยๆจนไมเส่ียงทายยาวแสดงวาทานไดมารับเครื่องสังเวยแลว เปนการเสร็จพิธีกรรมการ
บวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีคุมครองเมืองเชียงแสน 
 

นายอําเภอทําพิธีบวงสรวงเจาพอปาสัก การวาไมเส่ียงทายในพิธีบวงสรวง 
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๓.๓  ความเชื่อเร่ืองผีเส้ือน้ํา   เนื่องจากแมน้ําโขง เปนแมน้ําสายหลักท่ีสําคัญของประเทศและชาว
อําเภอเชียงแสน ตามความเช่ือของชาวเชียงแสนพบวา เส้ือน้ํา จะทําใหการประกอบกจิการเกีย่วกับน้ําใหเกิด
ความราบร่ืน โดยมักจะบนบานเพ่ือขอความคุมครองใหปกปกรักษาตลอดจนการเดินทางเพื่อนาํเรือแขงไป
แขงเรือประเพณีตามสนามแขงตางๆ โดยการบนนั้นจะทําใหไมเกิดอุปสรรคใดๆ คือทําพิธีแบบงาย ๆใช
เทียน ๒ คู ดอกไมลงในสวยดอก(กรวยดอกไม)จะบนบานในเร่ืองใดๆก็บอกลาวใหผีเส้ือน้ําไดรับทราบ 
 สวนการแกบนนั้น บางท่ีกจ็ะมีเหลาไห ไกคู หรือบางท่ีก็จะบนหวัหมูตม แลวนําส่ิงท่ีบนไปวางไว
บริเวณท่ีบนอธิฐานวากลาวใหผีเส้ือน้ําใหมารับของท่ีบน สวนใหญจะประกอบพิธีบริเวณริมน้ําโขง 
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