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ความเชื่อ พธีิกรรมบวงสรวงปลาบึก: ความหมายตอสุขภาวะของคนบานหาดไคร 

อุไรวรรณ ชัยมินทร 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงราย 

                                 จังหวัดเชียงราย 

 
 

บทนํา 
 

“กราบไหวสา เจาพอปลาบกึเปนเจา ขาพเจาผูเปนหมอ เปนพรานอถึงเวลาจะตกปลาหากิ๋นแลว 
ตางคนตางมีบุปผา วาจา ขันขาวตอก ดอกไมและลําเตียนจะมาขออาราธนา อัญเจิน เจาพอปลาบึก     
ขึ้นมาสู อาทาน หานหอ เพ่ือจะไดบวงสรวงเจาพอปลาบึก ในวันน้ีขอห้ือเจาพอปลาบึกไปจัก ไปจวนเอา 
เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจาแควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน ไดมารับมารองของเหลานี้ ห้ือไดกิ๋นอ่ิม
หนําสําราญแลวขอหื้อ เจาพอปลาบึกไปเอาปลามาเลนมาลอย เพ่ือจะไดกิ๋นหอม ตอมมวนตอไป” 
 

เสียงคํากลาว (จันทร ยงยืน สัมภาษณ: 2550) ขออนุญาตเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงปลาบึก ดัง
กองอยูในโสตประสาท คงไมนาแปลกใจมากนักหากไมใชการไดยินคํากลาวเชนน้ี  ถึงสองครั้ง สองครา 
ประกอบกับการคําบอกเลาสั้นๆ ของพออุยสอ อดีตพรานลาปลาบึกแหงแมนํ้าโขง ที่ทั้งชีวิตมีความ
ผูกพันกับสายน้ําโขงมาตลอด (เฉลิมพล และคณะ 2549) 

 
“ พิธีบวงสรวงที่มีการแหแหนตุงอยางสมัยน้ี มันของปลอมมันเปนเหยื่อลอใหคนมาเที่ยว” 

 
ซ่ึงชวยสะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเลือนราง จากการคนหาขอมูลเบื้องตนทราบวาพิธีกรรม
บวงสรวงปลาบึก1 เปนพิธีที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต รวมถึงระบบความเชื่อ ของชาวบานหาดไคร ที่มี
ความผูกพัน กับธรรมชาติ มีความสัมพันธกับแมนํ้าโขงและปลาบึกมาโดยตลอด เร่ืองราวของพิธีการรบ
วงสรวงปลาบึกอันศักดสิทธ จึงชวยสะทอนใหเห็นระบบความคิด ที่ถูกปรับแตงใหสอดคลองการวิถีการ
ดํารงชีวิตมาอยางยาวนาน  

                                                 
1 ในอดีตการขออนุญาตจับปลาบึกจะขออนุญาต เจาโพง เจาลวง สวนการเรียกชื่อ “เจาพอปลาบึก” นั้นมีมาภายหลัง 

ไมทราบแนชัดวาตั้งแตเมื่อใด ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอใชคําวา “เจาพอปลาบึก” ตามการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสวน
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แตเดิมการจับปลาบึกของชาวหาดไครมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปแบงกันกินโดยไมมีการจําหนาย
เพราะมีความเชื่อวาปลาบึก เปนปลาที่ถือศีล มีความบริสุทธิ์ เพราะกินแตไกน้ําเปนอาหารเทานั้น ปลา
บึกจึงเปนปลาที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเจาคอยคุมครอง ผูใดกินปลาบึกแลวจะอายุยืนสุขภาพดี มีโชคลาภ มีบุญ
วาสนามาก ในความเชื่อของชาวบานที่มองวาปลาบึกเปนปลาเจา ดังนั้นเม่ือจะจับปลาบึกจะตองทํา
พิธีกรรมบวงสรวงตอเจาน้ํา เจาทา หรือที่ชาวบานเรียกวาเจาโพง เจาลวงเสียกอน เพ่ือใหเจา ที่ไดปก
ปกรักษาปลาบึกทราบ และอนุญาตใหจับไดในจํานวนมาก และยังชวยคุมครองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ทางน้ําดวย เดิมการประกอบพิธีกรรมกอนจับปลาบึกจะมีขึ้นประมาณเดือนเมษายนหลังชวงสงกรานต
ไป 4 – 5 วัน ซ่ึงเรียกวาพิธีปา โดยจะทํากันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ จัดทําขึ้นบริเวณดอนทายหาดบาน
หาดไคร หางจากหมูบานประมาณ  1 กิโลเมตร โดยสรางศาลที่มีขนาดเล็กไวจัดวางเครื่องบวงสรวง
พิธีกรรมจัดขึ้นงายๆ โดยผูเขารวมพิธีกรรมเปนเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการลาปลาบึกเทานั้น คน
ภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับการจับปลาจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมพิธีกรรม พิธีกรรมการบวงสรวงปลา
บึกจึงเปนการแสดงถึงความเคารพและมีความสํานึกตอธรรมชาติ โดยไดยึดถือเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน  

แตปจจุบันการจับปลาบึกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง พิธีกรรมถูกจัดใหมีพิธีการ                 
ที่สงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากมายเชน การจัดใหมีร้ิวขบวนแห การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
พรอมพิธีการอ่ืนๆ อยางใหญโต ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเปนหลัก โดยไดเริ่มจัดทําขึ้นเม่ือป 
พ.ศ.2539 เพ่ือเปนการรับเสด็จเจาฟาชายอากิชิโนแหงญี่ปุน มีการกําหนดใหวันที่ 18 เมษายน เปนพิธี
เมือง โดยใชหาดหนาวัดหาดไครเปนสถานที่ดําเนินการ มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว มีการ
สรางศาลที่มีขนาดใหญขึ้นกวาพิธีปาเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรม และมีผูคนเขารวมในพิธีมากมาย
จนถึงปจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมบวงสรวงสวนหนึ่ง  เกิดจากจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การบริการและการทองเที่ยว ที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จังหวัดเชียงราย
เปนจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพ มีความพรอม ในการพัฒนา เพ่ือนําไปสูประตูการคาและการลงทุนระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงรัฐบาลไดเห็นความสําคัญของแนวทางการพัฒนาดังกลาว จึงไดมีมติ
เห็นชอบให มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยคาดวาจะชวยสราง
ประโยชนในระดับชุมชนใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการคา การลงทุน การผลิต
อยางตอเน่ือง ชุมชนบานหาดไครเปนชุมชนในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่มีสถานะเปนเมือง
ชายแดนหรือชายขอบ ในปจจุบันเปนเมืองหนาดานการคาและการทองเที่ยว ตามยุทธศาสตรสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจการคาในอนุภาคลุมนํ้าโขง (Great Mekong Subregion :GMS) (เทพินทร 2550) 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย มีการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางรถยนต ทางรถไฟ ตลอดถึงการพัฒนาเสนทางเดินเรือในแมนํ้าโขง  
มีโครงการขนาดใหญเกิดขึ้นมากมายเพื่อสนองตอบกับนโยบาย เชนโครงการระเบิดเกาะแกงแมนํ้าโขง
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เพ่ือการเดินเรือพาณิชยขนาดใหญ โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โครงการเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ 
โครงการนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยผลกระทบของ
โครงการตางๆ ลวนสงผลตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนลุมนํ้าโขงเปนอยางมาก โดยเฉพาะพิธีการ
บวงสรวงปลาบึกที่ถูก จัดใหใหญโตกลับกลายเปนจุดขายเพื่อการทองเที่ยว  

งานศึกษานี้ตองการนําเสนอใหเห็นวา พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก มีความหมายที่มากกวา
พิธีกรรมความเชื่อ ที่ถูกมองเปนเพียงภาพเชิงวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเทานั้น แตยังเชื่อมโยง
ไปสูระบบสุขภาพ สุขภาวะของคนในชุมชนไดอยางที่นึกไมถึงอีกดวย  การศึกษานี้มุงที่จะทําความ
เขาใจบทบาท การเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรม ที่เชื่อมโยงถึงความสัมพันธอันซับซอนของปจจัยตางๆ ที่
เกิดขึ้นผานการบอกเลาจากความทรงจํารวมของคนในชุมชน ที่จะสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลาย
และซับซอนของการเปลี่ยนแปลง ภายใตบริบททางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและ
วิถีชีวิต อันจะนําใหเกิดจินตนาการของความเปนมนุษย ที่นักวิชาการโดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข
ตองหันกลับไปมองชุมชนอยางเปนองครวมมากขึ้นตอไป 

งานศึกษานี้ทาํการศึกษาดวยวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เลือกชุมชนที่จะ 
ทําการศึกษาแบบเจาะจง (Proposive Study) ดวยการเก็บขอมูลภาคสนาม ในชุมชนแหงหน่ึงในจังหวัด
เชียงราย ในชวงระยะเวลา เดือนเมษายน พ.ศ.2550 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่มีการทําพิธีการลาปลาบกึ จนถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 โดยมองผานพิธีการบวงสรวงปลาบึก ซ่ึงเปนประเพณี วัฒนธรรม ที่เปน
เอกลักษณหน่ึงเดียวของชุมชน  เปนการศึกษารวมกันระหวางผูวิจัยกับผูคนในชุมชนซึ่งเปนกลุมผูที่รูถึง
ประวตัิศาสตรชุมชน ความเปนมา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวติ ผานพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ที่
สามารถสะทอนความรูสึกนกึคิดของคนในชุมชนโดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) อันไดแก 
ผูสูงอายุ พระสงฆ ปราชญชาวบาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําพิธีกรรมการบวงสรวงปลาบึก 
ดําเนินการวิจัยดวยการคนควาเอกสารตางๆ ทีเ่กี่ยวของทั้งสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชน  
เอกสารประวตัิศาสตรชุมชน และเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวของ อีกสวนไดมาจากการสัมภาษณระดับลึก ของ
ผูใหขอมูล โดยการเขาพื้นที่ สรางความสัมพันธกับผูใหขอมูล  เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ศึกษา
ชุมชนเชิงลึก ดวยเครื่องมือ 7 ชิ้น (โกมาตร 2550: 18) ไดแก แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสราง
องคกรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ผังประวตัิศาสตรชุมชน และประวตัิชีวติ ทาํการเก็บ
ขอมูลบริบทของพื้นที่ ทางกายภาพและวถิีชวีิตดวย การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
(Participant and Non-participant Observation) วิธกีารสนทนากลุม  (Focus Group Disscusion)  การ
สัมภาษณเชิงลึก (Indept interview) สัมภาษณอยางไมเปนทางการ(Informal  Interview)  และการ
บันทึกภาคสนาม ทั้งน้ีการเลือกใชวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล ขึน้อยูกับบริบทและความเหมาะสมของ
ชุมชนเปนหลกั  
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โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทําความเขาใจ ความเชื่อ พิธีกรรม และการสรางความหมายของ
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกของคนในชุมชน ในมิติทางประวัติศาสตรชุมชน เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง  
ที่หลากหลายและซับซอนของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกและเพื่อศึกษาถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ตอสุขภาวะของคนในชุมชน  โดยมีคําถามงานวิจัยที่สําคัญคือ ความเชื่อ พิธีกรรมของคนในชุมชนเปน
อยางไร พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกเปนอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกมี
ความเชื่อและความหมายอยางไร ตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรม
บวงสรวงปลาบึก สงผลตอสุขภาวะของคนในชุมชนอยางไร แลวนําขอมูลมาวิเคราะห ตีความจากการ
เปลี่ยนแปลง ของพิธีกรรมที่เกิดขึ้น โดยนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห 
(Analytic descriptive) 

การศึกษานี้ไดแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวนดวยกัน สวนที่หน่ึง เปนการเสนอใหเห็นบริบท
ของชุมชนในแงลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรในชุมชน สวนที่สอง วาดวยความเชื่อและพิธีกรรม การสรางอัตตลักษณปลาบึกของชุมชน 
สวนที่สาม พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก มุมมอง ความหมายและการเปลี่ยนแปลง ความขัดแยง การตอสู
เชิงสัญลักษณ อํานาจการตอรอง การชวงชิง สวนที่สี่ เปนการถอดบทเรียนจากเรื่องเลาวาดวยความเชื่อ
เรื่องปลาบึกกับสุขภาวะของชุมชน สวนที่หาบทสรุป เพ่ือแสดงใหเห็นวา พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ที่มี
การเปลี่ยนแปลงนั้น มีความหมายที่มากกวา ความเชื่อ วัฒนธรรม และยังเชื่อมโยงไปสูระบบสุขภาวะ
ของคนในชุมชนอยางไร 
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สวนที่หนึ่ง  
 

บริบทชุมชน 
 
ลักษณะทางกายภาพ  

แมนํ้าโขงเปนแมนํ้าที่มีความสําคัญตอชีวิตผูคนริมฝงของลําน้ําโขง นอกจากจะมีความสําคัญใน
ดานการเกษตรกรรม การคมนาคมแลว ยังมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนที่เกี่ยวของกับประเพณี 
วัฒนธรรม ระบบความเชื่อและพิธีกรรมของคนมาโดยตลอด ดังเชน พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ที่ถือเปน
เอกลักษณของคนบานหาดไคร หน่ึงเดียวของจังหวัด ที่ผูคนใหความสนใจและแวะเวียนมาเยี่ยมชม จน
เปนที่กลาวถึงมาโดยตลอด  

บานหาดไครเปนหมูบานหนึ่งในเขต อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยูหางจากตัวอําเภอไป
ทางทิศใตเปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรและหางจากตัวจังหวัดเชียงราย 135  กิโลเมตร เสนทาง
เขาหมูบานเปน ถนนคอนกรีตที่เชื่อมตอกับถนนสายหลัก เชียงของ- เชียงราย อากาศที่รอนระอุ ชวง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จึงทําใหสภาพของหมูบานดูแหงแลง ฝุนทรายปลิวฟุงตลบ ยามที่ลมรอน
พัดผาน  สภาพบานเรือนภายในหมูบาน ตั้งเรียงรายตามแนวถนนคอนกรีต ทอดยาวจากทางทิศเหนือ
ไปทางทิศใต ทางดานทิศตะวันออกขนานไปกับลําน้ําโขงที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และยังมีถนนเรียบริมฝงแมนํ้าโขงอีก  1 สาย2 (บุญเรียน จินะ
ราช: สัมภาษณ  2550) ในทางทิศตะวันตกถูกขนาบดวยแมนํ้าดุกซึ่งเปนแมนํ้าที่เกิดจากเทือกเขาดอย
หลวงในเขตอําเภอเชียงของซึ่งไหลผานหมูบานทางดานทิศใตลงสูแมนํ้าโขงในตอนทายบาน 

 สภาพบานเรือนที่ปะปนกันไปดวยบานไมรูปทรงเกาๆ ซ่ึงสวนใหญเปนบานสองชั้นใตถุนสูง 
ชั้นบนเปนไม สวนชั้นลางมักจะตอเติมกันภายหลังดวยอิฐและปูน ใตถุนบานทรงสูงจึงมักจะเอาไวเก็บ
เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือที่ใชหาปลา  กับบานรูปทรงทันสมัย ซ่ึงสวนใหญเปนของผูที่มีฐานะดี
หรือไมก็เปนบานของขาราชการที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ บานหลายหลังถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปนรานคา 
เพ่ือทําการคาขาย การตั้งบานเรือนที่เรียงรายไปตามแนวถนนคอนกรีตในหมูบาน  ทําใหชุมชนอยูกัน
เปนกลุมเปนสวนใหญ ที่เหลือกระจายไปรอบๆ ลงสูบริเวณที่ลุมของลําน้ําโขง และลําน้ําดุก ซ่ึงเปนพ้ืนที่
ราบลุมริมแมนํ้าทั้งสองสาย 

 
 
 

                                                 
2 สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2546 ดวยงบประมาณจากเทศบาลตําบล  
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พ้ืนที่ของชุมชนประมาณ 1,500 ไร ถูกจัดแบงตามประโยชนใชสอยเปนพ้ืนที่สําหรับที่เกษตร 
1,300 ไร และสวนหนึ่งของพื้นที่ ที่อยูอาศัยจํานวน 200 ไร ทางดานทิศตะวันออกของหมูบาน ถูก
จัดสรร ใหเปนพ้ืนที่สาธารณะบริเวณริมลําน้ําโขง ไวเปนที่สําหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชน ประกอบดวย 
วัดบานหาดไครซ่ึงเปนศูนยรวมทางจิตใจที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนตามวิถีพุทธ แตดูเหมือนวัดจะไมมี
บทบาทมากนัก ทั้งน้ีสวนหนึ่งพระสงฆที่จําพรรษาอยูไมใชคนในพื้นที่ คนในชุมชนจึงมีศรัทธาที่ลดลง
จากเดิม แตก็ไดอาศัยวัดเปนที่ประกอบกิจตามพุทธศาสนา เปนที่นัดหมายประชุมสําหรับกรรมการ
หมูบาน กลุมองคกรตางๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน  และบริเวณหนาวัดยังเปนลานสาธารณะที่มี
พิพิธภัณฑสําหรับจัดเก็บเคร่ืองมือหาปลา ที่ทําการกลุมแมบานเกษตรกรบานหาดไครที่มีกิจกรรมแปร
รูป สาหรายน้ําจืดที่เรียกวา “ไก” 3 เพ่ือจําหนายเปนสินคา OTOP นอกจากนี้ยังมีศาลายกพื้นสูงที่
เชื่อมตอกับอาคารพิพิธภัณฑปลาบึกและปลาน้ําจืด ที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดจัดสรางขึ้นในป 
พ.ศ.2546 พรอมกับการพัฒนาถนนคอนกรีต เพ่ือประโยชนในการปองกันนํ้ากัดเซาะตลิ่งรวมถึงใชเปนที่
พักผอนหยอนใจของคนในชุมชนอีกดวย 
 
ประวตัิศาสตร: จากเมืองนานสูหาดไคร ชุมชนริมโขง 

การกอตั้งหมูบานหาดไคร ไดจัดตั้งขึ้นเม่ือใดไมสามารถระบุไดชัด  แตจากคําบอกเลาของผูเฒา 
ผูแกกับที่มีผูศึกษาไว มีขอมูลที่ใกลเคียงกัน วาหมูบานตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2392  ในสมัยเจาเมืองเชียงของ 
องคสุดทาย  คือพระยาจิตวงษ  วรยศรังษี (นอย  จิตตางกูร) ชาวบานหาดไครเรียกเจาเมืององคน้ีวา 
"เจาหลวงนอย"  เปนเชื้อสายเจาเมืองนาน ผูกอตั้งบานหาดไครเปนขาทาสบริวารของเจาหลวงที่อพยพ
มาจากเมืองนาน  โดยมาเลือกสรางบานเรือนอยูริมฝงแมนํ้าโขง ดานทิศใต  ที่ตรงริมฝงแมนํ้าโขงมีที่ตั้ง
บานเรือนอยูน้ัน  ในหนาแลงจะมีหาดงอกยื่นออกไปเปนแนวยาวตามแมนํ้าโขง  มีตนไมประเภทหนึ่งขึ้น
เปนจํานวนมาก  ชาวบานเรียกตนไมชนิดนี้วา "ตนไคร" ชาวบานจึงเรียกบานของตนตามชื่อหาดที่มีตน
ไครขึ้นอยูเปนจํานวนมากนั้นวา บานหาดไคร บางคําบอกเลาก็บอกวาชื่อบานหาดไครเปนชื่อเดิมของ
หมูบานที่ยายมาจากเมืองนาน (คําตั๋น ราชเสนา สัมภาษณ: 2550) ในอดีตบริเวณหมูบานมีปาไมขึ้น
หนาแนนมาก  ปจจุบันสภาพปาเหลานั้นไดหายไป ทั้งนี้เกิดจากการแผวถางปาเพื่อการประกอบอาชีพ  
และปลูกสรางที่อยูอาศัย สภาพพื้นที่ตั้งของหมูบานที่ตั้งอยูริมแมนํ้าโขงซึ่งพบวาตั้งแตยายหมูบานมาอยู
มีนํ้าทวมอยู 2 ครั้งในป พ.ศ. 2509 กับป พ.ศ.2514 แตก็ไมไดทําความเสียหายใดๆ มากนักเนื่องจาก
เปนน้ําทวมเออลนตลิ่งมาถึงบริเวณหนาวัดหาดไคร ที่อยูติดกับชายฝงแมนํ้าโขงเทานั้น แตก็ทําใหถนน
หนทางที่เปนลูกรังในสมัยน้ันเสียหาย ไมสามารถเดินทางไปมาไดอยางสะดวกนัก 

 

                                                 
3 สาหรายน้ําจืดชนิดหนึ่ง พบไดมากบริเวณแมน้ําโขง ดูเพ่ิมใน นิวัฒน  2550 : 60-61 
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ในอดีตหลังจากมีการจัดตั้งชุมชน พอเฒาอินตะเพชร  แสงเพชร ผูที่เปนผูนําในการอพยพใน
กลุมแรกๆ ก็ไดรับการคัดเลือกจากชาวบาน แตงตั้งใหเปนแกบาน (ผูใหญบาน)  เรียกตามนามที่ไดรับ
แตงตั้งวา "ทาวอินตะเพชร" ใหการดูแลทุกขสุขแกชาวบานมาโดยตลอดตั้งแตการตั้งชุมชน  จนกระทั่ง
กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศแตงตั้งผูใหญบานกํานันขึ้น  จึงไดเปลี่ยนผูปกครองหมูบานใหมอีก
หลายครั้ง  จนปจจุบันมีพอหลวงบุญเรียน  จินะราช  เปนผูใหญบาน  

โครงสรางทางสังคม 

โครงสรางทางสังคมในหมูบาน ถึงแมวาจะเริ่มมีประชากรมาจากหลายแหลง แตประชากรสวน
ใหญยังเปนคนในพื้นที่ ที่มีความผูกพันกันด่ังเครือญาติ ทําใหผูนําซึ่งเปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ มีบทบาทใน
สังคมและมีสวนผลักดันใหมีกิจกรรมตางๆ  เกิดขึ้นในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  เชน  การรวมแรงรวมใจ
พัฒนาในการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคภายในหมูบาน  การทําบุญตามจารีตประเพณี  ผูนําในการ
ปกครองหมูบานหาดไครจึงมีการแบงออกเปน  2 ลักษณะคือ ผูนําที่เปนทางการ  หมายถึง ผูนําที่ไดรับ
การแตงตั้งจากทางราชการ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และผูนําสวนทองถิ่นจากหลากหลาย
องคกร สวนผูนําที่ไมเปนทางการ หมายถึง บุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือและเปนผูอาวุโสของ
หมูบาน  มีบทบาทสําคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อของ
หมูบาน คุณสมบัติโดยทั่วไปแลวชาวบานจะยึดเอาผูมีความอาวุโสมากอน รองลงมาจะตองมีความรู 
ความสามารถในเรื่องประเพณีพิธีกรรมตางๆ ของชาวบานเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีกลุมองคกรอ่ืนๆ 
ในหมูบานอีกเชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุมแมบาน กลุมชมรมรักสุขภาพ กลุมเยาวชน ชมรม
อนุรักษปลาบึก นอกจากนี้ยังมีกลุมแมบานเกษตรกรบานหาดไครที่มีกิจกรรมแปรรูป สาหรายน้ําจืดที่
เรียกวา “ไก”เพ่ือจําหนายเปนสินคา OTOP ของชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมตางๆ ในชุมชน มี
โครงสรางขององคกรตางๆ ในเชิงความสัมพันธระบบเครือญาติ ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือมีการ
ทํางานไดงาย ประสานความรวมมือกันไดอยางราบรื่น สวนขอเสียก็คือถูกมองวาเปนการเอ้ือประโยชน
แกพรรคพวกเดียวกัน ซ่ึงเปนลักษณะของสังคมไทยที่ยังคงมีระบบอุปถัมภมาตลอด  
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ความเปนเครือญาติ 
จากการศึกษาชุมชนดวยเครื่องมือศึกษาวิถีชุมชน 7 ชิ้น ชุมชนบานหาดไคร ยังเปนสังคม  ที่มี

การพึ่งพาอาศัยกันเหมือนญาติพ่ีนอง  มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันเสมอ ดวยความสัมพันธฉันทญาติ
มิตร  โดยจากการศึกษาในพื้นที่สังเกตพบวามีนามสกุลที่ซํ้าๆ กัน  หลายๆ ครอบครัว เชน ตระกูลจินา
ราช ตระกูลขัติยะ ตระกูลยงยืนและตระกูลเสนาราช เชน ตระกูลจินาราช ของพอหลวงบุญเรียนที่ตน
ตระกูล คือพออุยสาน จินาราช เปนคนกลุมแรกๆ ที่เขามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนน้ี ซ่ึงตัวพอหลวงเอง ก็มีพ่ี
นอง 5 คน  ที่มีครอบครัวอาศัยอยูในชุมชนนี้ สวนใหญคนในตระกูลน้ีมีบทบาทในการเปนผูนําชุมชนใน
ปจจุบัน  สวนตระกูลยงยืนของตาจันทร ยงยืน อดีตพอหมอเอง ก็มีพอเฒาหนานตะ  ยงยืน  ที่เปนหน่ึง
ในกลุมผูนําในการมาตั้งหมูบานเปนตนตระกูล และตระกูลเสนาราชเองเทาที่ไดพูดคุยกับพอคําตั๋น เสนา
ราชที่เปนอดีตพรานปลาและผูชวยพอหมอก็พบวา มีพ่ีนองทองเดียวกัน ถึง 10 คน  แตละคนก็แตงงาน
มีครอบครัว และยังอาศัยอยูในชุมชน มีเพียงบางคนที่แยกไปอยูในบานโจโก ที่เปนหมูบานติดกัน ซ่ึงถือ
เปนหมูบานนอง ของหมูบานหาดไครเลยก็วาได เน่ืองจากคนที่ยายไปอยูในหมูบานโจโก เปนลูกหลาน
ของคนบานหาดไคร  

 สาเหตุที่ยายไปเนื่องจากจํานวน ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น ผูคนแออัดมากขึ้น ที่ทางในการทําไร ทํา
นาลดนอยลง ปจจุบันบานหาดไครจึงมีครัวเรือนอยูจริง 142 ครัวเรือน ประชากรประมาณ              
400 คน (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 2550 ) ความสัมพันธแบบเครือญาติมีมาตั้งแตสมัย ปู 
ยา ตา ยาย ที่ผานชวงชีวิต วัน เวลา ของประสบการณ ที่ผานการเรียนรูระหวางกัน ทั้งดาน วัฒนธรรม 
ประเพณี ไมมีการแบงแยกกันวาเปนสายสกุลไหน ทุกครอบครัวจึงยึดถือวาเปนพ่ีนองกัน ซ่ึงสามารถ
เห็นไดจากการที่คนในชุมชนมีการติดตอพบปะ รวมกิจกรรมกันทั้งในและนอกชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน  
การรวมแรงรวมใจพัฒนาในการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคภายในหมูบาน  การทําบุญตามจารีตประเพณี
มาตลอด 

นอกจากความสัมพันธระบบเครือญาติที่มีภายในชุมชนแลว สภาพภูมิประเทศที่มีลําน้ําโขงเปน
พรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ไมไดทําใหสายสัมพันธของ
ผูคนทั้งสองฝงจางหายไป ชาวบานหาดไครไดมีการติดตอไปมาหาสูกับชาวลาวอยางสนิทสนมมาตั้งแต
อดีตกาล สิ่งที่ยืนยันความสัมพันธดุจสายเครือญาติน้ี เห็นไดจากมีคนที่บานหาดไครหลายคนไปแตงงาน
อยูกินกับคนในฝงลาว (บุญเรียน จินะราช สัมภาษณ: 2550) จนมีคํากลาวจากชาวลาววา  "ไปพุนกิน
ปลา  มาพี้กินขาว" ซ่ึงหมายความวา ไมวาจะไปทางใด  ก็ไดกินขาวกินปลา เหมือนครอบครัวเดียวกัน 
เสมือนเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาตางฝายตางก็มีความเอื้อเฟอซ่ึงกันและกันอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน 
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จุดเดนในความสัมพันธระหวางคนบานหาดไครกับคนในชุมชนหรือไมวาจะเปนคน               
ในหมูบานใกลเคียง หรือคนในประเทศลาวที่ถักทอเปนสายใยอยางเหนียวแนน การนับถือกันเปน             
พ่ี นอง ปู ยา ตา ยายมีการเคารพนับถือตามลําดับเครือญาติ รูปแบบความสัมพันธดังกลาว ทําใหความ
รวมมือกันของชุมชนสูง และนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงไปถึงระบบความสัมพันธอ่ืนๆ ที่มีอยูในวิถีชีวิตของ
คนบานหาดไครอยางแยกกันออกไมได   

 
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสูระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ปจจุบันสภาพสังคมของชาวบานหาดไคร  ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมภายนอก  สภาพสังคมในหมูบานจึงกลายมาเปนสังคมกึ่งเมือง กึ่งชนบท มีคนจากที่อ่ืนเขา
มาอาศัยปะปนอยูบางสวน ซ่ึงเห็นไดชัดจากมีรานคาเพิ่มขึ้นภายในหมูบาน เชนรานขายปุยเคมี ราน
ถายเอกสาร รานขายของชํา เปนตน ชาวบานสวนหนึ่งเลิกทํานา  ทําไร  ทําสวน หันไปประกอบอาชีพ
คาขาย รับจาง เปนบางสวน  

แตดวยสภาพทางภูมิศาสตรที่มีความอุดมสมบูรณดวยแหลงนํ้า ที่ไมเคยประสบความแหงแลง
มากอน สภาพแวดลอมจึงมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานสวนใหญยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมและ
ดํารงชีวิตดวยวิถีของการเกษตรเปนหลัก  มีพ้ืนที่ในการปลูกขาวทั้งหมด 1,253 ไร สวนใหญก็คงยังปลูก
ขาวนาป  ซ่ึงพ้ืนที่ที่ใชปลูกขาวเปนที่ราบริมฝงแมนํ้าโขงกับแมนํ้าดุก ความอุดมสมบูรณทําใหไดรับ
ผลผลิตทางการเกษตรสูง นอกฤดูกาลทํานา ก็จะปลูกขาวโพดที่ใชเลี้ยงสัตว บางจะปลูกในที่ดอน บาง
ปลูกพืช ผัก ตามฤดูกาลเชน มะเขือเทศ มะเขือยาว ถั่ว ขาวโพด บางทําสวนผลไม ที่นิยมปลูกก็มี ลําไย  
ลิ้นจ่ี  สมโอ มะมวง กระทอน เปนตน  ทั้งน้ีอาจเนื่องจากวาดินที่พบในเขตบานหาดไคร  เปนดินตะกอน 
ที่อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุอาหารของพืชตางๆ (นิวัฒน และคณะ 2547: 26-27) ที่กระแสน้ําพัดมาทับ
ถม ไวริมชายฝง ของแมนํ้าโขง เปน จํานวนมาก  เปนประโยชนตอพืช สามารถปลูกพืชไรและพืชสวน
ไดเปนอยางดี  ชาวบานสวนหนึ่งมีการจับจองพ้ืนที่ริมชายฝงแมนํ้าโขงตลอดแนวของหมูบาน ใชปลูก 
พืชผัก สวนครัว และจะมีแมบานมาดูแลรดน้ํา พรวนดิน ในชวงยามเย็นของทุกวัน  

นอกจากแหลงนํ้าจากลําน้ําโขงและแมนํ้าดุก จะชวยใหผลิตผลทางการเกษตรมีผลผลิต           
ที่สูง เพียงพอตอการดํารงชีวิตแลว  ดวยที่ชุมชนบานหาดไครมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแมนํ้าโขงมาโดย
ตลอด ยามที่วางจากการงานในภาคเกษตร ชาวบานจึงมักออกหาปลาในลําน้ําโขงไปเปนอาหาร บางคน
ใชเวลาวางกอนไปทําสวน ทําไรในตอนเชา บางคนใชเวลายามเย็น ไปทอดแห ใสมองหาปลามาเปน
อาหารในครอบครัว ซ่ึงปลาบริเวณลําน้ําโขงมีมากมายหลายชนิด (นิวัฒน และคณะ 2547: 66-67) เชน 
ปลาสวาย ปลาจีน ปลาเลิม เปนตน โดยเฉพาะปลาบึกที่พบไดในแมนํ้าโขง ดวยมีลักษณะภูมิประเทศ
ของบานหาดไคร ที่เปนเกาะดอนกลางแมนํ้า ในฤดูแลงจะมีหาดงอกยื่นออกมา ทําใหกระแสน้ําไหลไม
เชี่ยว   กนนํ้าเปนหาดทรายเรียบประกอบไปดวย กรวดกอนกลมๆ เล็กๆ ในฤดูรอนปริมาณน้ําจะนอย
กวาในฤดูฝน ทําใหระดับนํ้าไมลึกมากมีตะกอนนอย จึงเหมาะแกการจับปลาบึกมากที่สุด 
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ความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า นอกจากเพื่อการหาปลาแลว  แมนํ้าโขงบริเวณบานหาดไครน้ี   
ชวงฤดูแลงนํ้าจะใส แสงแดดสองถึงพ้ืนน้ํา พืชนํ้าที่เปนอาหารของปลาบึกเชน เทา สาหรายน้ําจืดที่
เรียกวา “ไก” ก็เจริญงอกงามไดดี  แมบานในชุมชนจะใชเวลาวางในการเก็บไกในแมนํ้าหรือที่เรียกวา 
“จกไก” ไปรับประทานเปนอาหาร ซ่ึงไกแหงจะมีราคาสูงกวาไกสด จึงนิยมนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปหลากหลาย เพ่ือการจําหนาย เชนไกแผนตากแหง ไกแผนปรุงรส ไกปน  จนกลายเปนพืช
เศรษฐกิจของชุมชน เปนสนิคา OTOP ของชุมชนที่มีเพียงแหงเดียวเลยก็วาได เปนการสรางรายไดที่ดี
แกคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง การเลือกเกบ็ไกแมนํ้า จึงตองมีความพิถีพิถัน   ในการเลือกเกบ็เพ่ือใหได
คุณภาพที่ดี เหมาะแกการบริโภคมากที่สุด (จันทร ยงยืน สัมภาษณ : 2550)  

 
“ ไกที่จะเลือกเก็บ ตองมีลักษณะเปนเสนยาวคลายเสนผม สีเขียวออนๆ ถึงจะกิ๋นลํา        เสนที่

มันออนๆ มันยังไมยาว ไมเหนียว คนเก็บจะรูดีถึงเก็บมาก็ใชไมได เหลือไวใหมันแกผอง           ปหนา ป
ในจะไดกิ๋นแหม” 

 
ถึงแมวาทรัพยากรในชุมชนจะมีความอุดมสมบูรณ ที่ เพียงพอกับความเปนอยูของคน             

ในชุมชน แตการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม ก็ทําใหคนในชุมชนหันไปประกอบอาชีพคาขาย 
โดยมากจะเปนผูหญิง ที่เขาไปคาขายในตลาดสดอําเภอเชียงของ ผูชายนอกจากเปนแรงงานรับจาง
ทั่วไป โดยจะออกไปหางานทําในหางราน บริษัท ในอําเภอเชียงของและที่อ่ืนๆ แลว ยังมีการคาขายกับ
ชาวลาว  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4 (รัตนาพร  2546: 299) สินคาที่นําไปจําหนายเชน  
เครื่องอุปโภค  บริโภคตางๆ  เชน  สบู  ยาสีฟน ของใชในครัวเรือน  เครื่องใชไฟฟา  เสื้อผาและยา
รักษาโรค  อาหาร  สินคาที่นาเขาจากประเทศลาว  มีของปา  เครื่องประดับ  ไม  ถานหิน  เหลา  บุหร่ี  
ปลาสด  เปนตน การคาขายกับลาวในชวงป พ.ศ. 2500 – 2508 เปนชวงที่ฟูเฟอง ผูคนสองฝงโขงทั้ง
ไทย ลาวจึงมีความสัมพันธอันดีตอกันมาก สวนใหญคนในชุมชนบานหาดไคร จึงไดรวบรวมสมัครพรรค
พวก ที่มักเปนเครือญาติกัน ไปทําการคาขายกับคนในลาว ดังเชนประสบการณของพอหลวงบุญเรียน 
(บุญเรียน จินาราช สัมภาษณ: 2550) ไดเลาวา ตอนเด็กเคยนั่งเรือไปกับบิดา เพ่ือไปซื้อขาวที่อําเภอ
เชียงแสนและบานทาขาวเปลือก อําเภอแมจัน แลวนําไปสีเปนขาวสาร บรรทุกลงเรือพรอมกับสินคา
อ่ืนๆ ขามไปขายยังฝงลาว บางครั้งก็แลกเปนของปาที่หาไดยาก กลับมาฝงเรา จนกระทั่งป พ.ศ. 2518 
ประเทศลาวมีปญหาทางการเมืองภายในที่ชาวบานเรียกวา “ผูกองแลปฏิวัติ”5 (คําตั๋น ราชเสนา 
                                                 
4 ภาคเหนือมีการคาชายแดนสืบเนื่องมาจากอดีตหลายรอยปความสัมพันธระหวางอาณาจักรลานนากับรัฐไทอื่นๆทาง
ตอนเหนือและลาวนั้นสืบสานไดจากประวัติศาสตรอันยาวนาน โดยตามแผนพัฒนาฯฉบับที่เจ็ด รัฐไดมุงเปดตลาด
การคาและการลงทุนในประเทศเพื่อนบานเพ่ิมขึ้น ดูเพ่ิมใน รัตนาพร: 2546 

 
5 ผูกองแลเปนผูนําทางทหารลาวที่ดูแลกองกําลังทหารของลาวในขณะนั้น 
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สัมภาษณ : 2550)  และไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต จึงทําใหการคาขายกับลาว
ยุติลงชวงหนึ่ง หากแตความสัมพันธ กับคนในประเทศลาวยังเปนเหมือน พ่ีเหมือนนองจนถึงปจจุบัน 

 นอกจากนี้อาชีพประกอบธุรกิจ  ก็ขยายตัวเขามาในหมูบานอยางตอเน่ืองและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากอําเภอเชียงของเปนอําเภอที่สงบเงียบ และอีกทั้งเปนดานชายแดนที่สามารถเดิน
ทางผานไปในประเทศลาวได ประกอบกับภายในหมูบานมีแหลงทองเที่ยวคือ ทาจับปลาบึกที่หนาวัด
บานหาดไคร  เม่ือถึงฤดูกาลแลวมักจะมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามารอชม การจับปลาบึกเปนจํานวน
มากทุกวัน  ทําใหเกิดธุรกิจโรงแรม รานคา รานอาหารขึ้นเลาะริมฝงแมนํ้าโขงเปนจํานวนมาก  จึงอาจ
กลาวไดวาปจจุบันสังคมบานหาดไครมีการเปลี่ยนไปเปนในลักษณะกึ่งเมือง กึ่งชนบท ที่นับวันก็จะ
เปลี่ยนไป กลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น  แตก็ยังคงมีเสนหที่เรียบงายอยูคงเดิม 
 
ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ 
 แมวาสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง การดํารงชีวิตทีถูกปรับเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลา แตความเชื่อและศรัทธาของพระพุทธศาสนายังดํารงอยูคูกับชุมชนมาโดยตลอด
ระยะเวลาหลายรอยปที่ผานมา ความเกาแกของชุมชน นับตั้งแตการกอตั้งหมูบานขึ้นมา ก็ไดมีการสราง
วัดเพื่อเปนศูนยรวมความเชื่อและจิตใจของผูคนกลุมตางๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยูดวยกัน ไมมีหลักฐานวาวัด
น้ีเกิดขึ้นตั้งแตเม่ือใด แตผูสูงอายุในหมูบานหลายคนไดกลาววาเกิดมาเห็นหมูบานก็เห็นวัด ซ่ึงถือเปน
ศูนยรวมของพระพุทธศาสนา ที่ชาวบานยังใหความศรัทธามาโดยตลอดถึงแมวาปจจุบันพระภิกษุที่จํา
พรรษาจะไมไดเปนพระอาวุโสและไมใชคนในพื้นที่เลยก็ตาม วัดยังมีความสําคัญตอชุมชนนอกจากการ
ประกอบศาสนกิจแลว ยังเปนศูนยรวมในการสืบตอ ประเพณี วัฒนธรรม ซ่ึงเห็นไดจาก การใชศาลาวัด
เปนที่รวมกลุมนัดหมายจัดทํากิจกรรมตางๆ ของหมูบาน เปนที่พบปะ พูดคุยสําหรับกลุมองคกรตางๆ 
ในชุมชน ในชวงประเพณีสงกรานตนอกจากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแลว ลานวัดยังเปน
สถานที่สําหรับจัดประกวด แขงขัน งานฝมือที่เกี่ยวของกับงานสงกรานต อีกดวยเชน การประกวดการ
กอเจดียทรายของกลุมบาน การประกวดขันบายศรี การประกวดตัดกระดาษตุง เปนตน 
 นอกจากที่วัดและพระพุทธศาสนาจะไดรับความเชื่อและศรัทธาจากชาวบานมาอยางยาวนาน
แลว วัฒนธรรมความเชื่อดานผีเจาที่ ผีบรรพบุรุษของคนในชุมชนก็ปรากฏใหเห็นไดจากสิ่งปลูกสราง
โดยทั่วไป เชน “หอปูยา” ซ่ึงจะตั้งอยูภายในบริเวณบาน สรางเปนรูปทรงศาลาขนาดเล็ก มักจะปลูกไว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบาน ภายในศาลจะบรรจุเครื่องสักการะตางๆ เชน ดอกไม ธูปเทียน 
พวงมาลัยดอกไมสด ดอกไมแหง บางเปนพวงมาลัยพลาสติกขนาดตางๆ กันไป บางศาลมีผาสีสดใสพัน
รอบโคนเสา หอปูยานี้ไมไดมีในทุกหลังคาเรือนในปจจุบัน ยังคงพบเห็นไดเฉพาะบานที่มีผูเฒา ผูแก
อาศัยอยูดวยเทานั้น บงบอกถึงความเชื่อของคนที่ลดลงอยางเห็นไดชัด หอปูยานี้มีไวสําหรับบอกกลาว
และเลี้ยงผี เม่ือมีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นเปนพิเศษในชีวิตของลูกหลาน เชน มีการเกิด การตาย การเจ็บปวย 
การแตงงาน การเพาะปลูกหรือแมกระทั่งในยามเจ็บปวย      เพ่ือเปนการแจงให ผีปูยาไดรับทราบความ
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เปนไปของลูกหลาน ชวยแกไข ปดเปาสงที่ไมดี รวมถึงการชวยปกปกรักษา ใหลูกหลานไดอยูอยางเปน
สุข ซ่ึงเปนความเชื่อที่มีความผูกพัน และแสดงถึงความเคารพ สํานึกในบุญคุณของบรรพบุรุษมาโดย
ตลอด นอกจากนี้ยังพบระบบความเชื่ออ่ืนๆ ไดในชุมชน โดยความเชื่อที่ยังคงพบในชุมชนนั้นมักจะมี
ความเกี่ยวของกับวิถีชีวิต สุขภาพและจิตใจของคนในชุมชนอยางแยกออกจากกันไมได และเปนการบง
บอกถึงความผูกพันของธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่มีอยูในชุมชนอีกดวย โดยเฉพาะในการดูแลสุขภาพยาม
เจ็บปวย ดวยการพาไปรักษากับพระ รักษากับหมอสมุนไพร การสะเดาะเคราะห  การถามผียาหมอน่ึง 
การเขาทรงหรือการสงแถน และดวยความอุดมสมบูรณของแมนํ้าโขง ทําใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตผูกพัน
กับสายน้ํามาอยางยาวนาน สวนหน่ึงของระบบความเชื่อจึงเปนเรื่องราวของการแสดงความเคารพตอ
ธรรมชาติ ที่ทําใหแหลงนํ้า แหลงอาหาร เอ้ือตอชีวิตของคนในชุมชนตลอดมา 

 
 

 
สวนที่สอง 

 
ความเชื่อและพิธีกรรม: ความหมาย วิธีคิด  

คติความเชื่อของคนในชุมชนเปนสิ่งที่เกี่ยวของ ที่เกิดขึ้นภายในความรูสึกทาง จิตใจ             
ของคนในชุมชน ซ่ึงไมสามารถมองเห็นได แตสามารถทําความเขาใจไดโดยผานศาสนา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม บรรทัดฐาน พิธีกรรมของชุมชน ความสัมพันธกับชีวิตของคนในชุมชน และการ
แสดงออกของความเชื่อ ที่มองผานรูปแบบพิธีกรรมตางๆ ของคนในชุมชน ลวนแสดงถึงความตองการ
สรางความมั่นใจ และมีกําลังใจในชีวิต (ศรีศักร  2540: 15) การทําความเขาใจกับความเชื่อตางๆ ที่ 
ปรากฏออกในวิถีชีวิต แนวความคิด และการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชนสามารถ มองผานการสื่อ
ความหมายโดยผานสัญลักษณสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซ่ึงคนทั้งหลายยอมรับ   นับถือยึดม่ัน นับแตระดับปจเจก
บุคคลหรือระดับสังคม ซ่ึงสามารถทําความเขาใจกับความเชื่อได โดยผานสัญลักษณตางๆ ที่ปรากฏใน
วิถีชีวิต แนวความคิด และการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชน หรือทองถิ่นที่ความเชื่อน้ันกําเนิดขึ้น (คํา
ผุย 2543: 168)  ในความเชื่อของชาวลานนา (อานันท  2541: 6-14) มีการผสมผสานความเชื่อตางๆ 
เขากับอํานาจหลายๆ อยาง ที่สงผลหรือแสดงออกในรูปของพลังอํานาจที่มีผลกระทบตอคนหรือชุมชน
ได โดย ประการแรก เปนความเชื่อเรื่องการนับถือผี ซ่ึงมีผีอยูสองลักษณะคือผีดี ที่เปนผีที่คอยปกปกษ
รักษา เชนผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ ผีเจานาย ผีที่ประจําอยูในภาชนะที่ใชยังชีพเชน  ผีนางดง ผีหมอน่ึง ที่
มีอํานาจในการพยากรณ   สวนผีรายนั้นจะถูกจัดแบงเปนหลายประเภท เชน ผีที่ตายไมดี ตายผิดจาก
ธรรม ชาติ ผีปา ผีนางไม ผีกะ (ผีปอบ) ผีกระสือเปนตน  ประการที่สอง เปนความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ที่
เปนกฎ เกณฑทางศีลธรรมเพื่อการควบคุมพฤติกรรม แตจะเปนการเนนในระดับความสัมพันธสวน
บุคคลใชแกไขความขัดแยงในระดับบุคคล ประการที่สาม เปนความเชื่อทางโหราศาตร ทั้งดานที่ทําให
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เกิดโชค และดานที่ทําใหเกิดเคราะหกรรม ประการที่สี่ เปนความเชื่อดานพระพุทธศาสนา ที่มีพลัง
อํานาจทางศีลธรรม เปนหลักการของกฎแหงกรรม ซ่ึงมีความเชื่อวาบุญและกรรมเปนพลังที่มีผลกระทบ
ตอสมดุลยของชีวิตบุคคลได ประการที่หา เปนความเชื่ออยางสุดทาย ที่เปนความเชื่อด้ังเดิมของชาว
ลานนาประกอบดวยความเชื่อหลักอยู 3 ประการ คือการผลิตซํ้า อาวุโส และภูมิปญญาซึ่งมี
ความสัมพันธกันอยางแยกไมออก  

พลังอํานาจที่อยูในความเชื่อรูปแบบตางๆ จะประกอบกันขึ้นเปนหลักศีลธรรมที่มีจุดมุงหมายอยู
ที่การยังชีพของสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงใหความสําคัญตอชีวิตและความอุดมสมบูรณของครอบครัวและ
ชุมชน โดยความเชื่อแตละประเภท ลวนมีความสัมพันธกับสิ่งที่เปนรูปธรรมสื่อความหมายผาน
สัญลักษณสิ่งหน่ึงสิ่งใดในการจัดพิธีกรรม (เชน เครื่องเซน วัตถุบูชา การแสดง คํากลาว ฯลฯ) เพ่ือ
แสดงออกถึงพลังอํานาจที่ซอนเรนนั้นใหมีความชัดเจน และสามารถจับตองได เชน พิธีการเลี้ยงผีบรรพ
บุรุษ พิธีเซนไหวผีอารักษ พิธีทรงเจา พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพื้นบาน ซ่ึงรูปแบบการ
ประกอบพิธีกรรมนั้น เปนปฏิบัติการที่สะทอนความคิด การใหความหมาย และการตีความผาน
ประสบการณของมนุษย เพ่ือแสดงออกถึงสติปญญา ศักยภาพและอํานาจในการแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวัน ของตนเอง (ทวิช 2541: 36 – 37) เชนเดียวกับพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกที่เปนแสดงออก
ถึงพลังอํานาจของคนในชุมชน ตอการดํารงอยูของคนในชุมชนมาอยางยาวนาน 
 
ปลาบึก ความเชื่อและพิธีกรรม 

เร่ืองราวของความเชื่อของชุมชน เปนเรื่องราวที่มองผานสายตาและทัศนะของคนในชุมชน                   
ที่แสดงออกโดยผานพิธีกรรมในรูปแบบตางๆ ที่ประกอบดวยความหมายที่เกิดจากสัญลักษณ และการ
ปฏิบัติอยางสรางสรรค เปนการปรากฏดานกายภาพ และความเกรงกลัวตออํานาจลึกลับ (คําผุย 2543: 
302)  ดังเชนพิธีกรรมการบวงสรวงปลาบึกที่เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบานหาดไคร ที่มีความสมัพันธ
ระหวางแมนํ้าโขงและปลาบึกมาโดยตลอด 

 ดวยการที่บานหาดไครมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแกการจับปลาบึกมากที่สุด แมนํ้าโขง
บริเวณบานหาดไครน้ีมีลักษณะเปนเกาะดอนกลางแมนํ้าอยู 3 ดอนใหญๆ ที่เรียกกันวาดอนโปง ดอน
แวง และดอนกูด เรียงตามลําแมนํ้าทําใหแมนํ้ามีลักษณะเปนชองแคบ ในฤดูแลงจะมีหาดงอกยื่นออกมา 
ทําใหกระแสนํ้าไหลไมเชี่ยว กนนํ้าเปนหาดทรายเรียบประกอบไปดวย กรวดกอนกลมๆ เล็กๆ ในฤดู
รอนปริมาณน้ําจะนอยกวาในฤดูฝน ทําใหระดับนํ้าไมลึกมากมีตะกอนนอย นํ้าจะใสแสงแดดสองถึงพ้ืน
นํ้า พืชนํ้าที่เปนอาหารของปลาบึกเชน เทา สาหราย (ไก) เจริญงอกงามไดดี  แมนํ้าโขงบริเวณบานหาด
ไครจึงมีความเหมาะสมในการจับปลาบึกมากกวาบริเวณอื่น ปลาบึกจึงเปรียบเปนสัญลักษณที่บงบอกถึง
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนของแมนํ้าโขง 
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แตเดิมการจับปลาบึกของชาวหาดไคร มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปแบงกันกินโดยไมมีการจําหนาย
เพราะมีความเชื่อวาปลาบึก เปนปลาที่ถือศีล มีความบริสุทธิ์ เพราะกินแตไกน้ําเปนอาหารเทานั้น ปลา
บึกจึงเปนปลาที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเจาคอยคุมครอง ผูใดกินปลาบึกแลวจะอายุยืนสุขภาพดี มีโชคลาภ มีบุญ
วาสนามาก ประกอบกับปลาบึกเปนปลาที่มีขนาดใหญที่สุดที่อาศัยในลําน้ําแหงนี้ จึงไดรับการเรียกขาน
จากพรานปลาบึกวา “ปลาเจาแหงลําน้ําโขง” (เกรียงไกร 2542) 

ในความเชื่อของชาวบานที่มองวาปลาบึกเปนปลาเจา ดังน้ันเม่ือจะจับปลาบึกจะตองทําพิธีกรรม
บวงสรวงตอเจาน้ํา เจาทา หรือที่ชาวบานเรียกวา เจาโพง เจาลวงเสียกอน “โพง” ในภาษาถิ่นหมายถึง
บริเวณน้ําไหลเซาะเขาไปในแผนดินเปนโพรง ภาษาอีสานเรียกวา “วังนํ้า” หรือ “วังเวิน” สวนทางภาค
กลางเรียกวา “คุงน้ํา”  เจาโพงจึงหมายถึงผีที่คอยดูแลปกปกรักษาบริเวณคุงนํ้า สวน เจาลวง คําวา “ 
ลวง”6 เปนคําใชเรียกสถานที่ที่เปนรองนํ้าสําหรับกั้นใสไซ ใสหลี่ ใสโพงพาง เจาลวงจึงหมายถึงผีที่คอย
ดูแลรักษาสถานที่แหงน้ี  และดวยผีโพง ผีลวง เปนผีดีที่คอยปกปกรักษาแมนํ้า ชาวบานจึงเรียกเปน เจา
โพง เจาลวง สวนชาวอีสานมีความเชื่อวาการจะทําการใดๆ เกี่ยวกับปลาบึกตองของพญานาคผูเปน
ใหญในลําน้ําโขงกอน (วิเชียร  2541: บทนํา) ดังน้ันความเชื่อของชาวบานที่ทําพิธีกรรมบวงสรวงจึง
เพ่ือใหเจา ที่ไดปกปกรักษาปลาบึกทราบ และอนุญาตใหจับไดในจํานวนมาก และยังชวยคุมครองให
ปลอดภัยจากอุบตัิเหตุทางน้ําดวย 

จากการศึกษาของวิเชียร มีบุญ (2541) ไดสรุปความเชื่อของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกไว            
สองประการที่เกี่ยวกับตัวของปลาบึก ดังนี้ ประการแรก ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบานมีคติความเชื่อ
วาปลาบึกเปนปลาศักดิ์สิทธิ์ มีเจาคอยคุมครอง การจับปลาบึกจึงตองจัดใหมีพิธีกรรม เซนไหวเสียกอน
จึงจะทําใหจับปลาบึกได เพ่ือเปนการขออนุญาตเจาของ ซ่ึงชาวบานหาดไคร เชื่อวาเปนเจาโพงและเจา
ลวง ซ่ึงเปนผีที่ดี ที่อยูในแมนํ้าโขง ผีที่ดีจึงเปรียบเสมือนเทพเจาที่คอยคุมครองปลาบึกและปลาอื่นๆ ใน
ลําน้ําโขง ประการที่สอง ความเชื่อเกี่ยว กับตัวปลาบึก  ชาวบานหาดไครเชื่อวาปลาบึกเปนปลาที่มีบุญ 
เปนปลาที่บริสุทธิ์ มีความฉลาด ไมทานสัตวเปนอาหารนอกจากไก ที่เปนพืชนํ้าเทานั้น ประกอบกับปลา
บึกเปนปลาที่มีขนาดใหญเปรียบเสมือนกับราชาของปลาทั้งหมด  ผูที่ไดรับประทานปลาบึกแลวจะอายุ
ยืนมีบุญวาสนา ซ่ึงผูทําการศึกษาไดมีความคิดเห็นสอดคลองกับแนวคิดที่ไดกลาวถึง แตมีความคิดเห็น
เพ่ิมเติมวา ดวยความเชื่อของชาวบานที่เชื่อวาเปนการขออนุญาตผูที่เปนเจาของที่ปกปกรักษาปลาบึก 
การจับปลาบึกไดมากตองไดรับการอนุญาตจาก ผูที่เปนเจาของเสียกอน  และเพ่ือเปนการแสดงออกถึง
พลังอํานาจที่อยูในความเชื่อ ที่ซอนเรนนั้นใหมีความชัดเจน และสามารถจับตองได จึงถูกชาวบาน ให
ความหมายและแปรเปลี่ยนความเชื่อน้ันผานรูปแบบของการ ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง ความเชื่อใน
การประกอบพิธีกรรมจึงเปนความเชื่ออีกประการหนึ่งที่อยูในความหมายของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก  

                                                 
6
 ในอีกความหมายหนึ่ง “ลวง”หมายถึงฟาหรือใหญหรือผูเปนใหญบนฟา  
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แตในรูปแบบความเชื่อที่ไดกลาวถึงแลวน้ัน ในความหมายของชาวบานนอกจากในดานความศักดิ์สิทธิ์
แลว พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกยังมีความหมายในเชิงเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของอีกดวย ซ่ึงจะไดกลาวถึง
ตอไป 

พิธีกรรมการบวงสรวงปลาบึกในอดีตเปนประเพณีที่มานานเทาไร ไมมีหลักฐานระบุไว  แตจาก
การศึกษาของนักวิชาการ ที่ไดสันนิษฐานวาพิธีกรรมจับปลามีมากอนยุคประวัติศาสตร  มาชานานหลาย
พันปแลว โดยสังเกตจากภาพเขียนสี ขนาดยาวประมาณ 200 เมตร ที่บริเวณหนาผาริมแมนํ้าโขง อ. 
โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ซ่ึงเปนภาพปลาบึกตัวยาวถึง ๔ เมตร  มีเชือกคลองคอ ซ่ึงนักโบราณคดีเชื่อ
วานาจะเปนพิธีกรรมตัดไมขมนามหรือพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการจับปลาบึก (ศรีศักร 2540) 
สวนพิธีกรรมจับปลาบึกของชาวบานหาดไครมีมานานเทาไรไมอาจทราบได ทราบแตวาในป 2420 พอ
เฒาหนานตะ ยงยืนเปนผูนําในการทําพิธีกรรม (วิเชียร 2540: 4) 

และเนื่องดวยการลาปลาบึกในสมัยกอนเปนการลาโดยใชวัสดุ อุปกรณที่ประกอบขึ้นเองเปน
สวนใหญเชน ฉมวก นามหรือขายมองที่ตองมีทักษะ ความชํานาญ ความสามารถในการใชอุปกรณและ
การตอสูระหวางปลากับคน จึงนับเปนการเดิมพันที่ยิ่งใหญ อยางมีศักดิ์ศรีของคนลาปลาบึก การ
ประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงปลาบึกจึงเปนการแสดงถึงความเคารพและมีความสํานึกตอธรรมชาติ 
โดยไดยึดถือเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน  

 การทําพิธีกรรมบวงสรวงของบานหาดไครจะกําหนดไวในชวงของเดือนเมษายนของทุกป                
เน่ืองจากเปนชวงที่ปลาบึกจะเดินทางมาถึงบริเวณนี้เปนบางสวนแลว โดยอาศัยการสังเกตจากปรากฏ 
การณทางธรรมชาติ ที่ตนโพธิ์ขนาดใหญสองตนหนาวัดหาดไครจะผลัดใบแตกใบใหม ดอกซอมพอ 
(ดอกหางนกยูง) เริ่มผลิดอกเปนสีแดง กระแสน้ําตามธรรมชาติเร่ิมสูงขึ้น เดิมพิธีกรรมกอนจับปลาบึกจะ
มีขึ้นประมาณเดือนเมษายนหลังชวงสงกรานตไป 4 – 5 วัน ซ่ึงเรียกวาพิธีปา โดยจะทํากันมาตั้งแตสมัย
บรรพบุรุษ จัดทําขึ้นบริเวณดอนทายหาดบานหาดไคร หางจากหมูบานประมาณ 1 กิโลเมตร โดยสราง
ศาลที่มีขนาดเล็กไวจัดวางเครื่องบวงสรวง สําหรับการบวงสรวงเจาโพง เจาลวง ทําการเสี่ยงทายจํานวน
ปลาบึก ที่จะจับไดและบูชาแมยานางเรือใหชวยดูแล ปกปกรักษา ใหจับปลาไดจํานวนมาก เดิมจะทํา
เปนกลุมประมาณ 4-6 คน เพราะการจับปลาบึกในสมัยกอนใชวิธีขึ้นหางอยูสามจุดที่สรางอยูริมตลิ่ง เพ่ือ
ใชสังเกตคลื่นน้ําเมื่อปลาวายน้ําขึ้นมา             

การทําพิธีจึงทํา ณ ที่จุดของแตละกลุมประจําอยู พิธีกรรมจัดขึ้นงายๆ โดยคนภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกับการจับปลาจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมพิธีกรรม ดวยความเชื่อของและความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรม จนถึง พ.ศ. 2510 จึงไดรวมกลุมกันเปนกลุมใหญกันทั้งหมูบานผูเขารวมพิธีกรรมก็ยังเปน
เฉพาะผูที่มีสวนเก่ียวของกับการลาปลาบึกเชนกัน และเม่ือจับปลาบึกไดก็จะตองทําพิธีบูชาแมยานาง
เรือเพ่ือแสดงความขอบคุณ สวนปลาบึกที่จับไดจะถูกแบงกันไป ตามความเชื่อของชาวลาวและชาว
อีสาน ปลาบึกที่ถูกจับไดตัวแรกของฤดูกาลเรียกวาปลาเจา ตองนํามาถวายเจาและทําอาหารเลี้ยงกันใน
หมูพรานปลา ปลาตัวที่สองเรียกวาปลาแกม ตองนํามาเลี้ยงกันครึ่งหน่ึง สวนที่เหลือจะเปนของผูที่จับ
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ปลาได ตัวที่สามเปนตนไปจึงเปนของผูที่จับปลาไดทั้งหมด  ขณะที่บานหาดไครจะมีการแบงปนกันตาม
สัดสวนการลงทุนโดยปลาที่จับไดจะแบงเปน 4 สวน เจาของเรือ 2 สวน นายมอง 1 สวน ผูชวยนายมอง 
1 สวน  (จันทร ยงยืน สัมภาษณ: 2550) 

ปจจุบันพิธีกรรมการจับปลาบึกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง โดยถูกจัดใหมีพิธีการ                
ที่สงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากมายเชน การจัดใหมีร้ิวขบวนแห การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
พรอมพิธีการอื่นๆ อยางใหญโต ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว โดยไดเร่ิมจัดทําขึ้นเม่ือป พ.ศ. 
2539 เพ่ือเปนการรับเสด็จเจาฟาชายอากิชิโนแหงญี่ปุน มีการกําหนดใหวันที่ 18 เมษายน เปนพิธีเมือง 
โดยใชหาดหนาวัดหาดไครเปนสถานดําเนินการ มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเปนหลัก มีการ
สรางศาลที่มีขนาดใหญขึ้นกวาพิธีปาเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรม และมีผูคนเขารวมในพิธีมากมาย
จนถึงปจจุบัน 

ภายใตบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีความผูกพันระหวางคนกับธรรมชาติผานพิธีกรรม      อัน
ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงถือเปนการผลิตซํ้าของปฏิบัติการทางสังคมเพื่อแสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเพ่ือ
สืบทอดสํานึกและอุดมการณของชุมชน (ยศ  2545: 22) เพ่ือใหชีวิตสามารถดํารงไดอยางปกติสุขใน
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิต สภาพความเปนอยู และจิตสํานึกของคนใน
ชุมชนเปนอยางมาก ดวยกระแสของการเปลี่ยนแปลง ที่ทําใหคนในชุมชนขาดความทรงจํารวมกัน ใน
การจัดการทรัพยากรสาธารณะของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องราวของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกที่ถือเปนอีก
หน่ึงวัฒนธรรมของชุมชน 

 
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบกึ: อัตลักษณที่ถูกจัดสราง 

เรื่องราวของปลาบึกที่เปนเรื่องเลาของผูแก ถูกถายทอดผานพิธีกรรมที่คนในชุมชนตางยึดถือ
ปฏิบัติมาในชวงระยะเวลาอันยาวนานับเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรทองถิ่น ที่เปนการมองผาน
สายตาและทัศนะของคนในชุมชน โดยมองประวัติศาสตรจากเบื้องลางหรือประวัติศาสตรจากภายใน 
ผานเร่ืองราวของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ที่จะทําใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทัศนคติความคิด ของคน ในชุมชนไดมากกวา จึงเปนขอมูลสําคัญที่สะทอนพัฒนาการทาง
ความคิดของทองถิ่น ไดเปนอยางดี นับเปนประวัติศาสตรที่มีชีวิต (living history) ที่มีการเคลื่อนไหวอยู
เสมอ นอกจากนี้ ธิดา สาระยา (2529 : 26) ไดแบงประวัติศาสตรทองถิ่นออกเปน 2 นัยไดแก นัยแรก 
การมองประวัติศาสตรทองถิ่นผานระบบการเมือง ที่มองความสัมพันธทางการผลิตเปนหลักโดยเฉพาะ
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร นัยที่สองประวัติศาสตรทองถิ่นที่ตองเนนการมองประวัติศาสตรโดยผาน
สายตาและทัศนะของคนในชุมชน  พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกจึงเปนประวัติศาสตรของชุมชนตามนัยที่
สองนี้ เน่ืองจากพิธีกรรมที่เกิดขึ้นถือเปน วิถีชีวิต ที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยงกัน ระหวางสภาพแวดลอม
ธรรมชาติกับคน ซ่ึงคนในชุมชน ไดถือปฏิบัติอยางสรางสรรค มาโดยตลอด ในมุมมองของคนในชุมชน
จึงเปนเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรมที่ชวยแสดงใหเห็นถึงความเคารพและมีความสํานึกตอธรรมชาติ 
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อยางนอบนอมเพ่ือสรางความมั่นใจ และมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต สิ่งที่คนในชุมชนไดรวมกันคิด 
รวมกันปฏิบัติ จึงมีความรูสึกภาคภูมิใจในการเปนเจาของ เปนหนึ่งความภาคภูมิใจในเรื่องราวของ
ชุมชนที่สรางขึ้น เปนอัตลักษณ ในความหมายของคนในชุมชน  

แตอัตลักษณในสายตาของคนภายนอก เรื่องราวการบอกเลาและการปฏิบัติของคนในชุมชน ตอ
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ถูกตีความหมายและสรางภาพในมุมมองของวัฒนธรรมที่เปนเพียงความสนุก 
สนาน ความยิ่งใหญของพิธีกรรม ดังเห็นไดจากขบวนแหแหนอันใหญโต และรูปแบบของพิธีกรรมที่
ยิ่งใหญอลังการ  ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาเปนนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวที่พิธีกรรมถูกจัดใหเปนสวนหนึ่ง
ของพิธีการ และตอบสนองความตองการของคนอีกกลุมหน่ึงน้ัน ถูกคนในชุมชนมองวาพิธีกรรมถูก
ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ลง รวมทั้งไมไดสื่อถึงความหมายในความผูกพันของคนกับคน และคนกับ
สภาพแวดลอมธรรมชาติ แกผูที่พบเห็นแตอยางใด 

เรื่องราวที่ถูกนําเสนอในความแตกตางของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก  ที่ถูกสื่อความหมาย                  
อันแตกตางกันออกไป จึงเหมือนเปนความขัดแยงกัน ที่ถูกเชื่อมตอกับเร่ืองราวอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น                
ในชุมชนเปนการตอตาน การชวงชิง ในการจัดสรรและการเขาถึงทรัพยากรที่เกิดขึ้นในชุมชน (อานันท 
อางใน ชูศักดิ์ 2540: 37-40)     เชนเดียวกับเรื่องราวประวัติศาสตรทองถิ่นของคนเมืองนานที่แสดง
ถึงอัตลักษณทางชาติพันธุ ที่ถูกกีดกันและกําหนดจากรัฐและคนภายนอก การปรับแตงวัฒนธรรม ให
สอดคลองกับสังคมภายนอก และการตอสูกับการจัดสรรทรัพยากรจากภาครัฐ (ชูศักดิ์  2540) และ
เร่ืองราวของการจัดการทรัพยากรสวนรวมของชุมชน ที่มีการจัดสรร การรื้อฟนภูมิปญญาของชุมชน 
เพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (อารยะ และคณะ: 2544) 
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สวนที่สาม 

พิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลง 
 แมวาเรื่องราวของปลาบึกทีเ่กิดขึ้นภายในชุมชน จะมีความสัมพันธกบัวิถชีีวติและคนในชุมชน
เคยมีการจัดการกับทรัพยากรของตนเองมาโดยตลอด แตปจจุบันการถูกแทรกแซงจากคนภายนอกทํา
ใหชุมชนสูญเสียอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรไปดวย ซ่ึงจะนําเสนอผานพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ที่จะ
นําเสนอใหเห็นภาพ พิธีกรรมปาและพิธกีรรมเมือง เปรียบเทียบตามลําดับขั้นตอนของการประกอบ
พิธีกรรมดังน้ี 
 

บทนํา 
การจัดเตรียมพิธีปา ในชวงเวลาสายของวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550 ทามกลางเปลวแดด

รอนของ เวลาใกลเทีย่ง บริเวณตอนทายหาดหางจากหมูบานไปทางทิศใตลองตามแมนํ้าโขงลงไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร พิธปีา ถูกจัดเตรียมขึ้นอยางเงียบๆ มีผูเขารวมพิธีเปนเจาของเรือจํานวน 4 ลํา 
คนหาปลาจํานวน 7-8 คน แมบานที่เปนภรรยาของเจาของเรือจํานวน 4-5 คน ทุกคนชวยกันลําเลียง
ขาวของเครื่องใชที่เกี่ยวกับพิธีบวงสรวงมาถึงที่จัดทําพิธีและตางแบงหนาที่กันในการจัดเตรียมอยาง
กุลีกุจอ  

ภาพของผู ชายสวนหน่ึงที่ช วยกัน  จัดเตรียมสถานที่ ซ่ึ ง เปนที่ เคยทําพิธีบวงสรวงมา                    
ในปกอนๆ มีลักษณะเปนที่ดอน ชาวบานเรียกวา "ดอนมะหิน" ชาวบานจะชวยกันถางปาบริเวณ           
น้ีใหเปนสวนที่ใชตั้งศาล ที่สรางขึ้นดวยไมไผ ที่ตัดมาทําเปนเสา  4 ตน  ขนาดกวางเปนรูปสี่เหลี่ยม 
1×1.20 เมตร หญาคาถูกนํามาผูกติดกันเปนแผงสําหรับมุงเปนหลังคา โดยทําเปนรูปทรงเพิงหมาแหงน 
พ้ืนของศาลถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ  2 ศอก ใชไมไผขัดแตะปูเปนพ้ืนมัดติดกันดวยเสนตอก ปู
ทับดวยใบตองกลวย หันหนาไปทางแมนํ้าเพราะมีความเชื่อวาเปนที่สิงสถิตของเจาผูเปนเจาของปลาบึก
และเชื่อวาเปนการหันหนาไปหาพระธาตุปางอายทางฝงลาว  

พระธาตุปางอายเปนพระธาตุโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหนาพระธาตุจะเปนวังนํ้าลึก ฝูง
ปลาจะมาชุมนุมกันบริเวณนี้เปนจํานวนมาก เสมือนเปนการบอกกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบริเวณนี้ ใน
การขออนุญาตจับปลาอ่ืนๆ ดวย อีกบางสวนของกลุมผูชายก็ชวยกันเตรียมหมู สําหรับใชเปนเครื่องเซน 
บางตมนํ้า บางเตรียมชําแหละ การจัดเตรียมเครื่องเซนหากเปนสัตวใหญเชน หมู วัว ตองอาศัยแรงงาน
จากผูชายในชุมชนเปนผูจัดเตรียม ความจําเปนในการจัดเตรียมเครื่องเซนพิธีกรรมใหครบถูก ตองตาม
กระบวนการพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกเชื่อวาจะทําใหเกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์ แตสิ่งสําคัญที่ขาด
ไมได คือ สัตว ประเภทและปริมาณของสัตวที่ใชขึ้นอยูกับการเสี่ยงทายของแตละปวาผีตองการหมูกี่ตัว
หรือไกกี่ตัว   
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 ภาพของผูหญิงชวยกันจัดเตรียมเครื่องครัว เครื่องปรุง สําหรับจัดทําอาหารที่ใชเปนเคร่ืองเซน
กันอยางขะมักเขมน สวนเคร่ืองบวง สรวงผูจัดเตรียมจะเปนภรรยาของพอหมอ หรือผูชวยพอหมอ ซ่ึง
จะมีกรวยดอกไม กรวยหมากพลู ขาวเหนียว เหลาขาว นํ้าดื่ม ขนม ผลไม สวนหนึ่งของผูหญิงชวย
จัดเตรียมดูความเรียบรอยของเรือที่นํามาเขาพิธีในวันนี้ดวย  

 อีกสวนหนึ่งในการจัดพิธีเมือง ในวันที่ 18 เมษายน 2550 เวลาเริ่มเขาสูชวงสายๆ ของ บริเวณ
ศาลาใกลกับพิพิธภัณฑปลาบึกและปลาน้ําจืด ที่บริเวณโดยรอบถูกจัดใหเปนเหมือนสวนสาธารณะ เม่ือ
ยืนดานหนาของพิพิธภัณฑหันหนาไปสูแมนํ้าโขง จะเห็นสนามเด็กเลนและเครื่องเลนของเด็กอยูดาน
ขวามือ เม่ือเดินตามทางเดินลงไปดานลางจะพบกับอาคารชั้นเดียว ที่เชื่อมตอจากทางเดินสําหรับใช
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาบึก ปลาน้ําจืดและอุปกรณการใชหาปลา  หลากหลายชนิด  ดานลางสุดมี
ลานกวางติดกับถนนเลียบลําน้ําโขง มีการจัดเตรียมเวทีการแสดงดนตรีและการละเลน ผาปายสีเหลือง
ขนาดใหญบอกใหทราบวาเปนงานสงกรานตอภิบาลปลาบึก ป พ.ศ.2550 และงานประเพณีแขงเรือ โดย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ทําใหทราบวาพิธีบวงสรวงปลาบึกถูกจัดเปนสวนหนึ่งของงาน       

สวนทางซายมือบริเวณดานลางใกลกับทางเดินที่เชื่อมตอจากศาลาลงมาสูถนนริมแม นํ้าโขง ถูก
จัดใหเปนสวนของการประกอบพิธีบวงสรวง ศาลชั่วคราวถูกปลูกสรางดวยไมไผ ขนาดเสา 6 ตนคลาย
กับปะรําพิธีขนาดเล็ก สูงทวมศรีษะ ขนาดกวาง 1.5 x 1.5 เมตร หลังคาสรางเปนทรงหนาจ่ัวปูทับดวย
หญาคาที่ถูกมัดเปนแผง พ้ืนปูดวยฟากไมไผ  ดานขาง 3 ดานยกเวนดานหนาถูกกั้นดวยไมไผเปนราว
สูงขึ้นมาประ มาณ 1 ศอก รอยเชือกเปนฟนปลากับไมไผที่ยึดติดอยูกับพ้ืนฟาก มีแครไมไผที่เชื่อมตอลง
มาดานหนาอยู 3 ระดับ  ศาลหลังน้ีถูกประดับประดาอยางสวยงาม เสา 6 ตนถูกพันดวยริ้วกระดาษ
หลากสี และเสามุม ทั้ง 4 ตนถูกมัดดวยตนกลวยและตนออย  ดานบนขื่อหลังคาถูกติดดวยริ้วกระดาษ
โยงมาที่ขอบกั้น 2 ดาน ทั้งซายและขวา สวนแครทั้ง 3 ระดับถูกผูกดวยริ้วผาสีแดง สีเขียว ดานหนาของ
พ้ืนศาล วางตั่งไมโตะหมูบูชาขนาดเล็กไว 2 ตัว ตัวที่อยูดานในวางแจกันดอกไม 2 กระถางตัวดานหนามี
กระถางธูปและเทียนไข สีเหลืองขนาดยาว 1 ฟุต จํานวน 2 เลมและรูปจําลองของปลาบึกขนาดยาว 1 
ฟุตไวหน่ึงตัว ทุกสิ่งทุกอยางถูกจัดเตรียมไวอยางลงตัว รอเวลาที่พิธีจะเร่ิมขึ้น 

แสงแดดแรงกลาขึ้นทุกที ผูเขารวมพิธีบางสวน รวมทั้งชาวบานหมูบานขางเคียงทยอยมาในงาน
แตบุคคลสําคัญที่เชิญรวมงาน ยังไมมาถึง พิธีจึงไมเริ่มขึ้น จวบจนกระทั่งสายใกลเที่ยง ขบวนแหจึงได
เริ่มขึ้น จากขบวนเรือที่ไปรวมกันบริเวณทางทิศเหนือขึ้นไป บริเวณทาเรือบั๊คที่เปนศูนยรวมของ
นักทองเที่ยวที่จะขามไปยังฝงลาว เรือลองผานบานศรีดอนชัย บานสบสม จากจุดเล็กๆ สุดสายตา เวลา
ผานไปประมาณ 20 นาที ขบวนเรือเร่ิมมองเห็นไดชัดเจนขึ้น ขบวนเรือ 15 ลําถูกประดับตกแตงอยาง
สวยงาม ดวยริ้วธง ผาแพรหลากสี บางจําลองเจดียองคเล็กไวบนเรือ บางมีหมูจําลอง หรือพญานาคอยู
บนเรือ ทราบวาเปนขบวนเรือของแตละหมูบานที่ตกแตงสําหรับการแขงขันเรือแจวของแตละหมูบาน ใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของที่ไดจัดเม่ือหลายวันกอน และไดทําการชิงชนะเลิศเรือพายไปเมื่อวานนี้
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แลว ในวันนี้แตละหมูบานจึงนําขบวนเรือเหลานี้มารวมในขบวนแหอีกครั้งหน่ึง เม่ือเรือแตละลําเทียบทา
บริเวณริมนํ้าโขงบริเวณที่จัดพิธีไดมีการจัดเตรียมขบวนเดินแหบริเวณศาลาดานบนอีกครั้ง  

 
เครื่องบวงสรวง 
ในพิธีปาเมื่อการสรางศาลเสร็จสิ้นลง ทุกคนชวย กันจัดเตรียมสิ่งตางๆ จนเสร็จสิ้น พอหมอจะเปน

ผูจัดเตรียมเครื่องบวงสรวง เครื่องเซนไปวางไวบนศาล พรอมทั้งตรวจดูความเรียบรอยที่จัดทําพิธีกรรม
ตอไป เครื่องบวงสรวงในปน้ีประกอบไปดวย  
 1. กรวย (สวย) แตละกรวยใสดอกไม เทียนเหลืองเลมเล็ก 1 คู จํานวน 12 กรวย สําหรับใช
บวงสรวงเจาทั้งหมดจํานวน 12 เจา อันไดแก เจาโพง เจาลวง เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจาแควน เจา
แดน เจาเกาะ เจาดอน เจาพอปลาบึก ผีตายหา ผีตายโหงและจัดทําสําหรับเรือที่เขารวมพิธีอีกจํานวน 4 
กรวย (ทําตามจํานวนเรือจับปลาบึกในปน้ี)  

2. กรวย (สวย) แตละกรวยใสหมากและพลู จํานวน 12 กรวย สําหรับใชบวงสรวงเจาทั้งหมด
จํานวน 12 เจาและอีกจํานวน 4 กรวย(ทําตามจํานวนเรือจับปลาบึกในปน้ี) 
 3. ธูปจํานวน 9 ดอก แทนความหมายของความเจริญรุงเรือง กาวหนา 

4. เทียน 2 คู สําหรับจุดบูชาพระรัตนตรัยจํานวน 1 คูสําหรับจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาใน
พิธีกรรมอีก 1 คู  

การเสี่ยงทายเครื่องเซนในปน้ี พอหมอ  และผูชวยพอหมอจะมาที่บริเวณที่จะประกอบพิธีกอน
หนา และจะสอบถามแกผีโพงผีลวงวาปน้ีมีความประสงคจะกินสัตวอะไร ขณะที่ผูชวยพอหมอจะเอาเม็ด
ขาวเปลือกที่เตรียมมาวางลงบนเสื่อที่ปูไว สวนพอหมอจะขานชื่อสัตวไลไปทีละชนิด เชน ตองการกินไก
หรือไม ถากินขอใหหมอหยิบเม็ดขาวเปลือกนับแลวไดเปนคูๆ พอดี แตถาหยิบเม็ดขาวเปลือกมานับ
แลวเปนคี่ แสดงวาผีไมกินไกตองเปลี่ยนชื่อสัตวใหมจนตรงกับที่ผีตองการ  ในอดีตชาวบานจะรวบรวม
เงินกันคนละเล็กละนอย  เพ่ือนํามาใชจายในการประกอบพิธีกรรมหรือบางครั้งผูไมมีเงินทองก็จะนํา
สิ่งของที่มีอยู เชน นําไก ขาวปลาอาหาร มาสมทบ เปนตน ในปน้ีคาใชจายในการประกอบพิธีกรรม
ไดมาจากการรวบรวมจากผูที่ตองการออกหาปลาที่เปนเจาของเรือจํานวน 4 ลํา เครื่องเซนที่เสี่ยงทาย
ไดในปน้ีไดแก หมู ดังน้ันเครื่องเซนจึงประกอบดวย 
 1.  หมูยังมีชีวติ  1 ตัว 
 2.  ขาวเหนียว  1 หอ 
 3.  ผลไมตามฤดูกาล จํานวนตามความเหมาะสม ในปน้ีไดจัดผลไมมาใชในการประกอบ
พิธีกรรม ดังน้ี มะพราว 1  ลูก,เงาะ 1 ถุง, สมเขียวหวาน 1 ถุง 

4. เหลาขาว   4 ขวด 
 5. นํ้าดื่ม  1 ขวด 
 6. นํ้าอัดลม  3 ขวด 
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สวนเครื่องเซนสังเวยที่นํามาใชในพิธี กรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากประเภทและจํานวน
สัตว ทีต่องมีการเสี่ยงทายแลว นอกจากนั้นจะถูกจัดหามาในปริมาณที่เหมาะสม  สวนหมูที่เสีย่งทายได  
จะถูกจัดแบงไปประกอบอาหารนําเนื้อและเครื่องในมารวม กันทําอาหารพื้นเมือง 2-3 อยาง เชน ลาบ 
หลู  สา เลือดหมู ปง ยางและตม สวนทีส่ําคัญ คือ  หัว ขา และหาง จะถูกนําไปตมแลวจัดใสภาช นะขึ้น
ไปไวทีบ่นศาลพรอมกับเครื่องเซนอ่ืนๆ พรอมกับเน้ือทั้งหมดที่ไมไดนําไปทําอาหารก็ตองนํามาถวาย
ดวย 

ดานพิธีเมือง เครื่องบวงสรวงและเครื่องเซน ไดจัดจางกลุมแมบานใหจัดทํา โดยถูกจัดวางเรียง
รายไวอยางเปนระเบียบ ภายในโตกไมไผสานทรงสูงจํานวน 4 ใบ สองใบแรกบรรจุหัวหมูและเครื่องในที่
ตมสุกแลวอยางละหนึ่งชุด อีกสองใบถูกบรรจุขาหมูและชิ้นสวนโตกละหนึ่งชุดอีกเชนกัน สวนไกตมสุก 
พรอมเครื่องในถูกจัดวางไวในโตกใบเล็กสีแดง โตกละสองตัว  โตกบรรจุขาวเหนียว 1 โตก เครื่อง
บวงสรวง ที่เปนดอกไม ธูปเทียนถูกจัดเตรียมไวในโตกหวายสานขนาดยอม ประกอบดวยกรวยที่บรรจุ
หมากพลูอยางละหนึ่งคํา จํานวน 6 กรวย กรวยดอกไมพรอมเทียนเหลือง 2 เลม จํานวน 6 กรวย หมาก
พลูอีกจํานวนหนึ่งถูกรอยเปนพวงวางไวบนโตก ดานบนสุดมีธูปวางไวอีก 1 หอ สวนโตกสานขนาดใหญ
อีกสองใบถูกบรรจุผลไมตามฤดูกาล ขนมหวานประกอบดวย แตงโม มะพราว มะมวงดิบ มะมวงสุก แตง
แคนตาลูป มังคุด เงาะ กลวยหอม แอปเปล ขนมชั้น ขนมวุนกะทิ สวนบนโตะมีขวดเหลาขาว จํานวน 4 
ขวด นํ้าเปลาบรรจุขวดพลาสติกจํานวน 6 ขวด และยังมีพานพุมบายศรี 3 ชั้นที่ถูกจัดแตงไวเปนอยาง
สวยงาม 

 
กระบวนการเขาสูพิธีกรรม 
เม่ือทุกอยางถูกจัดเตรียมไวหมดแลว ในพิธีปา พอหมอจะจัดวางทุกสิ่งไวบนศาล โดยจัดวาง 

กรวยดอกไม กรวยดอก เรียงไวดานหลังสุด สวนธูปและเทียน พอหมอนําไปไว ดานขวามือของศาล 
สวนเครื่องเซนสังเวย  ทั้งอาหารประ เภทคาว หวาน บุหร่ี  ผลไม  เครื่องด่ืม ใชสําหรับเซนสรวงแกผี
ทั้งหลาย โดยจัดวางน้ําดื่มนํ้า อัดลม เหลาขาว ไวดานหนากรวยดอกไม ผลไม ขนมหวานถูกจัดวางไว
ดานซายของศาล ดาน หนาสุดของศาลจะจัดวาง อาหารทุกประเภทที่ไดจัดปรุงขึ้น  สําหรับตําแหนงใน
การจัดวางขึ้น อยูกับความเหมาะสม และสะดวก สวนใหญเครื่องเซนที่จะตองนํามาปอนแกเจาทั้ง หลาย
จะถูกจัดวางไวดานหนาของศาลเพื่อสะดวกในการหยิบจับตอไป  

สวนพิธีเมือง เม่ือมองจากดานลางขึ้นไปบริเวณศาลาดานบน ภาพที่มองเห็น คือผูนําพิธีในชุด
พ้ืนเมืองผาฝายทอ สวมเสื้อสีขาว กางเกงสะดอสีกรมทา เดินถือพานบรรจุขาวเหนียวที่ใชสําหรับเปน
เครื่องบวงสรวงเจาพอปลาบึก นําหนาขบวนลงมาจากศาลาดานบน ตามมาดวย นางรําที่สวมชุด
พ้ืนเมืองอยางสวยงาม นําเครื่องสักการะ เครื่องเซน ทยอยลงมาจากดานบนเร่ิมจากโตกหัวหมู โตกไก 
พุมบายศรี โตกผลไม เหลาขาว น้ําดื่ม ตามดวยขบวนชางฟอน นางรําที่มารวมพิธี เม่ือถึงดานหนาศาล 
ขบวนแหเครื่องสักการะ เครื่องเซนไดหยุดลง จากนั้นไดเขาแถวเรียงขนานไปกับถนน อยูดานหลังของ
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ผูนํา พรอมกันนั้นพอหมอ พรอมกับผูชวยหมออีกจํานวน 2 คน ไดขึ้นยืนบนแครไมดานลางสุดของศาล 
โดยพอหมอยืนตรงกลาง อีกสองคนยืนดานซายและขวาของพอหมอ จากนั้นผูนําในพิธี ไดนําโตกขาว
เหนียวไปวางไวชั้นที่สองของแครไม พรอมกับทยอยเครื่องสักการะ เครื่องเซนทุกอยางขึ้นวางไวบนแคร
ไม มีพอหมอและผูชวยเปนผูจัดวาง ลําดับของการจัดวาง เครื่องบวงสรวงจะถูกนําไปไวชั้นบนสุดของ
แครไม โดยพุมบายศรีถูกวางไวดานซายมือสุด  โตกผลไมขนมหวานและน้ําดื่ม ถูกวางไวตรงกลาง และ
ดานขวามือสุด บนแครชั้นที่สอง เครื่องเซนจะถูกจัดวางไว ตรงกลางเปนโตกขาวเหนียวที่ถูกวางไวกอน
แลว ลําดับถัดออกไปเปนโตกไก ถัดจากโตกไกก็เปนโตก  หัวหมู แลวเปนโตกขาหมูเรียงตามลําดับ 
จากดานในไปสูดานนอกเหมือนกันทั้ง สองดาน สวนดานหนาสุดของชั้นที่สองวางเรียงเหลาขาวจํานวน 
4 ขวดไว 

 
การประกอบพิธีกรรม 
พิธีปาถูกเริ่มขึ้น เม่ือทุกอยางครบถวน ซ่ึงก็เปนเวลาใกลเที่ยงวันแลว  พอหมอน่ังลงที่หนาศาล 

จุดเทียน 1 คู ธูป 9 ดอกเพื่อบอกแกผีโพง ผีลวงวา ไดนําเครื่องสักการบูชาและเครื่องเซนสังเวยมาแลว
และขออนุญาตในการทําพิธีตอไป  พรอมกับกลาวคําขออนุญาตวา  

“ขาแตเจาโพง เจาลวง เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจาแควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน เจาพอปลา
บึก ผีตายหา ผีตายโหง ตังหลายหมูขาไดนําเอาเครื่องเซนไหวสักการะบูชา  อันมีหมูตั๋วนึง เปนเกา 
เหลายาปลาปง  ขาวตอกดอกไม  และเครื่องกิ๋น มาบอกมากลาวแกเจาตังหลาย  ขอห้ือฮูห้ือแจง  และ
จะขอไดเยียะพิธีเลี้ยงตอไปเนอ” 7 
 เม่ือหมอกลาวคําเชิญจบลง  พอหมอจะนําไมไผทอนหน่ึงมีความยาวขนาดวาเศษมาเพื่อทําพิธี
เสี่ยงทายดูวาผีลงมาหรือยัง  หมอจะถือไมแลวอธิษฐานยกขึ้นเหนือหัวพูดวา “ ขาฯแตเจาทั้งหลาย เม่ือ
ลงมาแลวก็ห้ือแสดงอิทธิฤทธิ์แกฝูงขาฯ ดวยการวาไมห้ือเกินศอกออกวาเทอญฯ” หมอจะทําการวาไม 
ปรากฏวาไมยาวเทากับชวงแขนของหมอพอดี แสดงวาผียังไมลงมา หมอจะกลาวคําเชิญและออนวอน
ใหม แลวถามดวยการพูดเสี่ยงทายวา ถาผีมาแลวขอใหไมวาสั้นเขา ปรากฏวาไมที่หมอเสี่ยงทายสั้นเขา
กวาชวงแขนของหมอประมาณ 1 คืบ  แสดงวาผีลงมาแลว   
 ครั้นรับทราบวาผีลงมารับเครื่องบวง สรวง เครื่องเซนแลว พอหมอเร่ิมประกอบพิธี จุดธูปเทียน
บูชาเจาพอปลาบึกอีกครั้งหน่ึง แลวน่ังคุกเขาอยูตรงหนาศาล มือสองขางแตะที่แทนไมหรือพ้ืนของศาล 
แลวกลาวเชิญผีโพง ผีลวง เจาน้ํา เจาทา ใหเขามารับเครื่องเซนสังเวยที่จัดไว  โดยกลาววา  
                                                 
7 จากคํากลาวมีความหมายวา “ขาฯ แตเจาโพง เจาลวง เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจาแควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน 

เจาพอปลาบึก ผีตายหา ผีตายโหงทั้งหลาย  วันนี้ฝูงขาฯทั้งหลายไดนําเอาเครื่องเซนไหวสักการะบูชา  มีหมู 1 ตัว  

พรอมกับเหลายาปลาปง  ขาวตอกดอกไมและของกินมาบอกกลาวแกเจาทั้งหลาย  ขอใหรับรูและจะไดขอทําพิธี

บวงสรวงตอไป” 
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“กราบไหวสา เจาพอปลาบึกเปนเจา ขาพเจาผูเปนหมอ เปนพรานถึงเวลาจะตกปลา หากิ๋นแลว 
ตางคนตางมีบุปผา วาจา ขันขาวตอก ดอกไมและลําเตียนจะมาขออาราธนา อัญเจินเจาพอปลาบึก 
ขึ้นมาสู อาทาน ฮานหอ เพ่ือจะไดบวงสรวงเจาพอปลาบึก ในวันน้ีขอห้ือเจาพอปลาบึกไปจัก ไปจวนเอา 
เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจาแควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน ไดมารับมารองของเหลานี้ ห้ือได กิ๋นอ่ิม
หนําสําราญ แลวขอหื้อเจาพอปลาบึกไปเอาปลามาเลนมาลอยเพื่อจะไดกิ๋นหอมตอม  มวนตอไป” 8  

หลังจากที่หมอกลาวเชิญผีแลว  พอหมอจะรินสุราใสแกววางบนศาล พรอมกับตักขาวปลา
อาหาร ทุกชนิดที่ไดจัดทําขึ้น เปนคําๆ ในปริมาณพอสมควรวางไวบนศาล รอเวลาประมาณวาใหผีได
กินเครื่องเซนสังเวย หมอจะออกจากหนาศาลไป รอเวลาสักครูแลวจึงกลับเขามาใหม  เพ่ือขออนุญาต
เก็บเครื่อง เซนสังเวย วาผีไดรับเครื่องเซนจนอ่ิมหนําสํา ราญดีหรือยังโดยมีการเสี่ยงทายดวยการวาไม
อีกครั้งหน่ึง พอหมอจะอธิษฐานอีกครั้งหน่ึงวา หากผีทานรับเครื่องเซนเพียงพอแลวก็ขอใหไมวาออก
เกินชวงแขนดวย  หากไมยังไมยาวเกินชวงแขนก็แสดงวาผี ยังรับเครื่องเซนไมเพียงพอ ตองสอบถาม
ใหม จนกระทั่งความยาวของไมวาออกเกินชวงแขนของพอหมอ น่ันแสดงวาผีพึงพอใจและรับเครื่องเซน
อยางเพียง พอแลว พอหมอจะคุกเขาลงที่หนาศาลอีกครั้งหนึ่งแลวขออนุญาตเก็บเครื่องเซนลงจากศาล
โดยกลาววา “ กราบไหวสา หากเจาพอปลาบึกและเจาตั้งหลายได กิ๋น อ่ิมหนําสําราญแลว ขานอยขออนุ 
ญาตเก็บขันเก็บโตก ขอนําเครื่อง เซนไปแบงไป สูกั๋นกิ๋น เพ่ือเปนโชคเปนชัย ห้ือไดหมาน ห้ือไดปลา 
กั๋นกูผู กูคน เนอ ” แลวพอหมอและผูชวยก็จะลําเลียงเครื่องเซนลงจากศาล ไปแบงกันรับ ประทานในหมู
ของชาวบานที่มารวมพิธี  เพ่ือความเปนศิริมงคลของทุกๆ คน 
 จากนั้นพอหมอและเจาของเรือทุกลําจะนํากรวยดอกไม กรวยหมากพลูอยางละ 1 กรวย ที่ผาน
พิธีกรรมบวงสรวงไปบอกกลาวแมยานางในเรือของตนเอง ซ่ึงมีความเชื่อวาแมยานาง                   มี 
3 ตน (จันทร ยงยืน สัมภาษณ : 2550) คือ นางผมหอมอยูหัวเรือ นางคําฟูอยูกลาง และนางแกวอยูทาย
เรือ9 ใหไดมีโชคลาภในการออกหาปลาตอไป โดยนําไปวางไวที่บริเวณหัวเรือ โดยพอหมอจะกลางบอก
แมยานางวา “กราบไหวสา แมยานาง วันนี้หมูขาไดเลี้ยงผีโพง ผีลวงแลวขอหื้อ               แมยานาง 
ชวยห้ือมีโชค มีลาภ ไดหมาน    และขอหื้อแมยานางชวยปกปก รักษาบห้ือไดมีอุบัติเหตุ เภทภัยใดๆ 

                                                 
8 จากคํากลาวมีความหมายวา “กราบไหวสา เจาพอปลาบึกผูเปนเจา ขาพเจาผูเปนหมอ เปนพรานถึงเวลาจะตกปลา 

ทํามาหากินแลว ตางคนตางมีบุปผา วาจา ขันขาวตอก ดอกไมและลําเทียนจะมาขออาราธนา อัญเชิญเจาพอปลาบึก 

ใหขึ้นมาสู ศาล เพ่ือจะไดบวงสรวงเจาพอปลาบึก ในวันนี้ขอใหเจาพอปลาบึกไปเชิญชวนเอา เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง 

เจาแควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน ไดมารับมารองของเหลานี้ ใหไดกินอิ่มหนําสําราญ แลว ขอใหเจาพอปลาบึกไป

เอาปลามาเลนน้ํา เพ่ือจะได ดังปรารถนาตอไป”  

9 นางผมหอม มคีวามเชื่อวาเปนสัญลักษณของผูหญิง ที่มีกล่ินหอมชักชวนใหฝูงปลาเขามาหา นางคําฟู คําวา“คําฟู” 

หมายถึง ทองคําที่มากมาย แทนสัญลักษณของการมีเงินมีทอง สวนนางแกวแทนสัญลักษณการมีแกว แหวน เงิน ทอง 
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ตวยเนอ” หลังจากนี้เจาของเรืออาจจะทําการบนบานแมยานางเรือของแตละคน หรืออาจจะบนบานอีก
ครั้งกอนจะออกเรือก็ไดขึ้นอยูกับความสะดวกของเจาของเรือ 
 หลังจากนี้พิธีกรรมบวงสรวงไดถือวาเสร็จสิ้นลงแลว กลุมแมบาน ชาวบานที่มารวมพิธี                     
ก็จะประกอบอาหารที่เหลือจากเครื่องเซน แลวด่ืมกินกันอยางสนุกสนาน บางก็ชวยกันเก็บของ บาง
ชวยกันทําความสะอาดสถานที่ มีการจัดแบงหนาที่กันตามความถนัดของแตละคน แสดงถึงความรักใคร 
สามัคคี ผูกพันกันในชุมชน ที่สะทอนถึงความเชื่อที่มีตอเจาพอปลาบึก 

ดานพิธีเมือง เม่ือทุกอยางพรอมพอหมอจะเริ่มกลาวทําพิธีโดยมีคํากลาววา “กราบไหวสา เจา
พอปลาบึกเปนเจา ขาพเจาผูเปนหมอ เปนพรานถึงเวลาจะตกปลา หากิ๋นแลว ตางคนตางมีบุปผา วาจา 
ขันขาวตอก ดอกไมและลําเตียนจะมาขออาราธนา อัญเจินเจาพอปลาบึก ขึ้นมาสู อาทาน หานหอ เพ่ือ
จะไดบวงสรวงเจาพอปลาบึก ในวันนี้ขอห้ือเจาพอปลาบึกไปจัก ไปจวนเอา เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจา
แควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน ไดมารับมารองของเหลานี้ ห้ือไดกิ๋นอ่ิมหนําสําราญ  แลวขอหื้อเจาพอ
ปลาบึกไปเอาปลามาเลนมาลอย เพ่ือจะไดกิ๋นหอม ตอมมวนตอไป”  เม่ือกลาวจบผูชวยหมอทั้งสองคนก็
จะชวยกันปอนเครื่องเซนทั้งหมดแกเจาพอปลาบึก โดยจัดทําเปนคําๆ วางไว จากนั้นก็ชวยกันรินเหลา 
รินน้ําดื่ม วางไว  ประมาณ 10 นาที ทุกคนก็พากันลงจากศาล ถือเปนเสร็จพิธีการบวงสรวง ชวงระหวาง
ที่ปอนเครื่องเซน ดานลางของศาลก็มีการเลนดนตรีพ้ืนเมือง สะลอ ซอ ซึง ของกลุมผูสูงอายุ เสร็จ
จากนั้นกลุมนางรํา ก็ออกมาฟอนรํา เพ่ือถวายแกเจาพอปลาบึก การฟอนรําในวันนี้เปนการฟอน
พ้ืนเมืองประยุกต ที่ไดจัดจางมาจากโรงเรียนมัธยมตางอําเภอ  

ชวงสุดทายของงานในวันนี้ ผูนําในพิธีไดกลาววัตถุประสงคของการเปดงานในวันนี้ ที่เนนใน
เรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยว การอนุรักษและเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน  ประธานในพิธีที่
ไดเชิญมากลาวเปดงาน หลังจากนั้นเปนการแสดงตีกลองสะบัดชัย ซ่ึงแสดงถึงทวงทาลีลา ที่สนุกสนาน 
เราใจ ปลุกจิตใจใหเกิดความเขมแข็ง ฮึกเหิม ไดเปนอยางดี ปดทายดวยการฟอนรําที่หมูบานตางๆ สง
เขามารวมกิจกรรมในวันน้ีดวยความสวยงาม  
 
พิธีปา พิธีเมืองกับความแตกตางของนัย 
 จากขอมูลของการจัดพิธีปาและพิธีเมือง อาจจะเห็นวามีความเหมือนกันในดานการจัดพิธีกรรม  
แตเม่ือนํามาพิจารณาในเบื้องลึกพบวา ในความเหมือนก็ยังมีความแตกตางใหเห็นอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะความแตกตางเชิงนัยยะของผูที่เปนเจาของพิธีกรรมปากับผูที่จัดพิธีเมือง ซ่ึงพิจารณาความ
แตกตางไดสามประเด็น คือ 
 ประเด็นแรก ผูเขารวมพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ในพิธีปาจะเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับพิธีกรรม
ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนพอหมอผูนําพิธี เจาของเรือ พรานผูลา และกลุมแมบาน ซ่ึงทุกคนมีความสัมพันธกัน
ในชุมชน เคยใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชนมากอน บางคนมีความสัมพันธในระบบเครือญาติ 
ในพิธีกรรมทุกคนจะ มีตําแหนงแหงที่ และบทบาทอยางชัดเจน การเขารวมในพิธีกรรมมาจากความเชื่อ
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และศรัทธาในเจาพอปลาบึกที่ยึดถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยไมตองมีสัญลักษณบอกกลาวใดๆ ซ่ึงลวนเปน
สิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาของคน ในการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงคนกับคน และคนกับธรรมชาติเขาไวดวยกัน
อยางแยบยล  ในขณะที่ในพิธีเมืองผูเขารวมพิธีกรรมจะมีทั้งผูแสดงและผูชม ที่ไมไดมีความสัมพันธกัน
แตอยางใดเลย ผูแสดงไดพยายามนําเสนอ ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สัญญลักษณของพิธีกรรม  มา
ปรับแตงรูปราง รวมถึงการประยุกต ประดิษฐ สัญลักษณตางๆ ขึ้น ดังเชน การสรางรูปจําลองปลาบึก 
การสรางศาลที่ใชประกอบพิธีกรรมที่มีการประดับตกแตงอยางสวยงาม เพ่ือใหเปนผูเขารวมพิธีกรรมได
รูจักและตอบสนองกับนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ในขณะที่ผูชมที่เปนทั้งชาวบานหรือนักทองเที่ยว 
ใหความสนใจเฝามองดูดวยความตื่นตา ตื่นใจ ชื่นชมอยูหางๆ จึงไมมีความสัมพันธใดๆ ระหวางผูคนใน
พิธีเมืองเลย  

ประเด็นที่สอง ความหมายเชิงนัยของพิธกีรรม ที่เปนตัวบท (context) ที่สะทอนถึงวิถีชวีติของ
คนในชุมชน ในพิธีปาพืน้ที่ของการประกอบพิธีกรรม การที่ทุกคนที่เขารวมพิธี พ้ืนที่น้ีจึงเปนแรงยึด
เหน่ียวทางสังคม (social cohesion) ที่ไดหลอหลอมเอาสมาชิกชุมชน และสรางความเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกันอยางไมรูตัว โดยแสดงผานพฤตกิรรมของการรวมแรงรวมใจ เสียสละเวลาในการจัดเตรียมขาว
ของเครื่องใชและสถานที่สาํหรับประกอบพิธีกรรม ตลอดจนการรวมจิตใจในการเขารวมพิธีกรรมดวย 
(ดํารงวิชาการ 2549 : 10-13) ทั้งน้ีพิธีกรรมไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง  

ดังเชนที่ยายจันทร (สัมภาษณ: 2550) ซ่ึงเปนภรรยาของอดีตพอหมอ ไดเลาถึงบรรยากาศของ
พิธีปาและการลาปลาบึกที่ผานมาใหฟงวา ยามที่ชาวบานที่วางเวนจากการทําสวน ทํานาและเปนชวง
หลังสงกรานต ลูกหลานกลับมาเยี่ยมมาเยือนกัน เม่ือถึงเวลาที่ปลาบึกขึ้นมา แตละครอบครัว หรือกลุม
ญาติก็จะพากันจับจองที่อยูไปสราง กระทอมอยูริมนํ้า เปนหลังๆ ไปเตรียมขาวของเครื่องใช เชน อาหาร
การกินที่เปนของแหง สําหรับการกินการอยู ใหพรอม เปนบทบาทหนาที่ของแมบานที่มีสวนรวมสําคัญ
ในการออกหาปลาของพวกผูชาย  ยามเย็นกอนพวกผูชายจะออกไหลมอง ก็จะจัดเตรียมอาหาร โดย
ชวยกันเปนกลุมๆ ไป บางแบงขาวแบงกับที่มีแลกเปลี่ยนกันไป ยามที่หาปลาไดมา หากเปนปลาเล็ก ก็
จะชวยกันจัดเตรียมสําหรับไวเปนกับขาวม้ือตอๆ ไป บางก็แบงปนกันไป หากเปนปลาบึกก็จะชวยไปตัด
ไมซาง (ไมไผชนิดหนึ่ง) มาใชสําหรับมัดเปนทุนตามความยาวของปลาบึกใหลอยอยูในน้ํา บางสวนก็
จัดเตรียมเครื่องเซนเพ่ือเลี้ยงขอบคุณเจาพอปลาบึกและแมยานางที่ทําใหไดปลามา สิ่งที่ยายจันทร
กลาวถึง ไดบงบอกถึงความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี และบทบาทหนาที่ ที่ไดมีสวนรวมกัน
โดยไมตองไดบอกกลาวแตอยางใด “ จวยกั๋นตึงหมด ตึงหมู บามีเปน บามีเฮา” สิ่งที่ทุกคนไดรวมกันทํา
เปน นํ้าจิตน้ําใจที่เกิดขึ้นในชุมชน ผานพิธีกรรมที่มีอยูในชุมชนมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน 
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การรวมตวัของกลุมแมบานซึ่งเปนกลุมทีมี่ความสําคัญในชุมชนและเปนกลุมที่ยั่งยนืเปนกําลัง
สําคัญของชุมชน ในการจัดเตรียมงาน กิจกรรมตางๆ ในชุมชน ใหสําเร็จไปดวยดีโดยไมตองรองขอ 
ตั้งแตการตะเตรียมสถานที ่ขาวของเครือ่งใชสําหรับพิธีการตางๆ อาหารเครื่องด่ืม การตอนรับแขก การ
จัดพิธีการตางๆ โดยเฉพาะพิธีบวงสรวงปลาบึกซึ่งเดิมกลุมแมบานจะชวยกันจัดเตรียมเครื่องเซน เครื่อง
บวงสรวงมาโดยตลอด ถอืเปนการรวมตัวกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรมทองถิ่น ที่เนนความสัมพันธที่
แนนแฟนของชุมชนและความรับผิดชอบตอชุมชนในฐานะที่เปนสมาชิกดวย (รัตนาพร 2546: 308) 

ในขณะที่พ้ืนที่ของพิธีเมืองถูกจัดสรางใหเปนการแสดงที่มีการฟอนรํา การตีกลองสะบัดชัยเพ่ือ
เปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเปนการใชสัญลักษณของปลาบึก และนําเสนอสูเวทีของ
สาธารณะ โดยมีความหมายเชิงนัยยะอีกแบบตอคนอีกกลุมหน่ึง 
 ประเด็นที่สาม เปนนัยยะของสัญลักษณและความหมายของสิ่งของที่ใชในพิธีกรรมซึ่งมี ที่มี
ความแตกตางของพิธีปาและพิธีเมือง เชน จํานวนกรวยดอกไม สถานที่ เวลา ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 
 

การเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณและความหมาย 
เรื่องราวของพิธีบวงสรวงปลาบึก กับการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมที่เกิดขึ้น อาจมองเห็นเปนเพียง

เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตหากเปนเรื่องราวที่ผูกพันกับระบบ ความเชื่อ 
มีความหมายอยูมากมาย ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สิ่งตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในพิธีเมือง
แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณถูกจัดสรางอยางชัดเจนหลายประการ  

ตั้งแตเรื่องราวของการกําหนดวัน เวลา สถานที่ ซ่ึงเดิมในการประกอบพิธีกรรมตามพิธีบานที่
เคยปฏิบัติกันผานๆ มาถึงแมวา ไมไดกําหนดวัน เดือน  ป ไวชัดเจน แนนอน  การเลือกเดือนนั้น จะ
เปนชวงที่ปลาบึกวายทวนน้ําจนถึงบานหาดไคร คอืชวงเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมของทุกป การทํา
พิธีบวงสรวงจึงมักจะตองทํากอนที่จะมีการออกจับปลาบึก โดยจะสังเกตจากธรรม ชาติที่ชาวบานบอก
กลาวกันมาตลอด และมีความสัมพันธกับการมาถึงของปลาบึก ไดแก การผลัดใบ แตกใบใหมของตน
โพธิ์ที่หนาวัดบานหาดไคร ตนดอกซอมพอ (ดอกหางนกยูง)  ที่อยูรอบวัดก็ผลิดอกสีแดงใหเห็น  ฝูงนก
นางนวลที่บินนําฝูงปลาบึกไปทางเหนือ จะบินขึ้นมากอนประมาณ 4-5 วัน จากนั้นปลาบึกจะตามมา 
ชวงเดือนที่ประกอบพิธีจึงอยูใน เดือนเมษายน (เดือน 7 ของชาวลานนา)  หลังวันสงกรานตไปประมาณ 
วันที่ 18-22 เมษายนของทุกป แตในปน้ีการประกอบพิธี กรรม ไมไดเปนไปตามที่เคยกําหนดไวในอดีต
เน่ืองจากเหตุผลที่วา การลาปลาบึกในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมาตองมีการขออนุญาตผานที่วาการ
อําเภอ ในปกอนๆ  ที่ทางชมรมอนุรักษปลาบึกไดเปน ผูดําเนินการขออนุญาตและจะไดรับคําตอบกอน
เดือนเมษายน ในทุกๆ ปแตพอมาในปน้ีทาง การไมตอบอนุญาตจนเวลาลวงเลยมาถึงเดือนพฤษภาคม 
ซ่ึงใกลจะหมดฤดูกาลที่ฝูงปลาบึกจะวายทวนน้ํากลับไป จนชาว บานที่ยังลงมองในการจับปลาบึก ตอง
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ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงกอนการลงหาปลาบึกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เพ่ือเปนศิริมงคลกับตัวเอง 
(ไพศาล สัมภาษณ : 2550) 

แตสําหรับพิธีเมืองที่อยูในปฏิทินการทองเที่ยวของของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยถูกจัดขึ้น
ในวันที่18 เมษายนของทุกป ที่จัดใหมีขึ้นใน ป พ.ศ.2539 เน่ืองจากอยูในชวงระยะเวลาที่ปลาบึกวาย
มาถึงบานหาดไครและความสะดวกของผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ชวงระยะเวลาวันที่ 13-15 เมษายนเปนชวง
เทศกาลวันสงกรานต วันที่ 16 ปากป จะเปนวันที่ตองไปรดน้ําดําหัวผูใหญ  วันที่ 17 จะเปนที่จะ
ประกอบพิธีสงเคราะหบาน ซ่ึงเปนการ สะเดาะเคราะห ทําบุญใหแกหมูบานในเทศกาลสงกรานตของคน
เหนือ ดังนั้นวันที่ 18 เมษายน  จึงถือเปนวันที่หมดเทศกาลสงกรานตน่ันเอง (คําตั๋น ราชเสนา 
สัมภาษณ: 2550) 

ฤกษยาม  ในการประกอบพิธีกรรมนั้น พอหมอผูนําพิธีจะยึดเอาเวลาฤกษยามตามตําราโหรา 
ศาสตรของชาวลานนา  เปนหลัก ทุกๆ วันจะมีเวลาและฤกษยามดีอยู ณ เวลาใด ก็จะใชเวลาและฤกษ
ของวันนั้นๆ เปนเกณฑในการประกอบพิธีกรรม  สวนใหญเลือกวันอังคาร และมักเลือกฤกษยามงาย
หรือยามเชา ชวงเวลาประมาณ 07.00 - 10.00 ขึ้นกับความสะดวก  สวนวันเวลาและฤกษยามเอาเรือลง
นํ้าจับปลา จะใชวันพฤหัส เพราะเชื่อวาเปนวันแหงความอุดมสมบูรณ ใชยามค่ํา เวลา 16.30 - 18.00 
นาฬิกา  ซ่ึงวัน  เวลา และ ฤกษยามที่ชาวบานหาดไครประกอบพิธี กรรมเปรียบเทียบกับปรากฏ การณ
ทางธรรม ชาติตามวัน เวลา และฤกษยามดังกลาวพบวา การประกอบพิธีกรรมในยามกองงาย เวลา 
07.00 - 10.00 นาฬิกา ชวงเวลานี้จึงเปนเรื่องที่เหมาะสมเพราะปลาจะไมวายน้ําขึ้นมาในชวงที่มีระดับ
นํ้าต่ํา กระแสน้ําไหลชา  มีแสงสวางมาก  ชาวบานประกอบพิธีกรรมเพ่ือเตรียมตัวใหพรอมในการจับ
ปลาบึก สวนฤกษยามเอาเรือนํ้าจับปลานั้นใชยามค่ําเวลา 16.30 - 18.00 น.  ชวงเวลาเย็นเปนชวงที่
กระแสน้ําไมเชี่ยว คลื่นน้ําไมรบกวนการสังเกตคลื่นน้ําที่เกิดจากวายน้ําของปลาบึก และระดับนํ้าไมลึก
จนเกินไป ประกอบกับเปนชวงเวลาที่คอนขางสงบจากเสียงรบกวนอื่นๆ (วิเชียร: 2541) แตฤกษยามใน
การจัดพิธีเมืองนั้นเปนฤกษสะดวกที่ขึ้นอยูกับความพรอมของผูนําในการดําเนินงาน 

สวนประกอบดานสถานที่  ที่ใชประกอบพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกของชาวประมงบานหาดไคร 
ที่ใชประกอบพิธีกรรมบานหรือ เรียกวา พิธีกรรมปา น้ัน เปนพิธีกรรมเกาแก ทํากันมานานตั้งแตสมัย
ปูยาตายาย  ใชตอนทายหาดหางจากหมูบานลองตามแมนํ้าโขงลงไปประมาณ 1 กม.  ริมตลิ่งเหนือ
ชายหาดขึ้นไปบนฝงแมนํ้าโขงมีตนตะไครขนาดใหญเปนสัญลักษณหน่ึงตนแตปจจุบันไมมีตนตะไคร
แลว แตบริเวณนี้มีลักษณะเปนที่ดอน ชาวบานเรียกวา "ดอนมะหิน"   ประกอบกับเปนบริเวณนี้เปนชวง
ที่แคบ มีรองนํ้ายาวไปจดกับปากน้ําดุกที่ไหลลงแมนํ้าโขง รองนํ้านี้ชาวบานเรียกวา  "ลวง"  ซ่ึง 
หมายถึงสถานที่  ที่เปนสําหรับใชฝาเฝอกกั้นใสไซหาปลา จุดที่ทําพิธีกรรมจะอยูติดกับรองนํ้านี้  ซ่ึงแต
กอนจะเปนจุดที่ชาวบาน จะสรางหาง (หอสูง) สําหรับสังเกตการณวายน้ํามาของปลาบึก  จึงยึดเปน
บริเวณที่ใชประกอบพิธีกรรมและปฎิบัติกันเรื่อยมาแตในพิธีเมืองการเลือกสถานที่ ขึ้นอยูกับความ
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สะดวกในการจัดงานอื่นๆ เปนหลัก รวมถึงกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ที่จะจัดแสดงแกนักทองเที่ยว เชน การแห
เครื่องบวงสรวง การฟอนรํา เปนตน 

เครื่องบวงสรวง ที่เปนวัตถุสิ่งของตางๆ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งมีคาคูควรแกการนํามาสักการะ บูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  ในการประกอบพิธีกรรมไดมีการจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชา  โดยมี กรวย (สวย) แตละ
กรวยใสดอกไม เทียนเหลืองเลมเล็ก 1 คู  จํานวน 12 กรวย กรวยใสหมากและพลู จํานวน 12 กรวย
สําหรับ ใชบวงสรวงเจาทั้งหมดจํานวน 12 เจา อันไดแก เจาโพง เจาลวง เจาน้ํา เจาทา เจาเมือง เจา
แควน เจาแดน เจาเกาะ เจาดอน เจาพอปลาบึก ผีตายหา ผีตายโหงและจัดทําสําหรับเรือที่เขารวมพิธี
อีกจํานวน 4 กรวย (ทําตามจํานวนเรือจับปลาบึกในปน้ี) มีธูปจํานวน 9 ดอก แทนความหมายของความ
เจริญรุงเรือง กาวหนา เทียน 2 คู สําหรับจุดบูชาพระรัตนตรัยจํานวน 1 คูและสําหรับจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อัญเชิญมาในพิธีกรรมอีก 1 คู  

สวนเครื่องเซนสังเวย  หมายถึง อาหารหวานคาว  บุหร่ี  ผลไม เครื่องด่ืม ใชสําหรับเซนสรวง
แก ผีทั้งหลาย เครื่องเสี่ยงทาย ที่ใชในการเสี่ยงทายซึ่งในพิธีกรรมมี 2 อยาง ไดแก ขาว เปลือก 1 กํามือ
และไมไผขนาดยาว 2 เมตร 1  ทอน เครื่องเซนสังเวยที่นํามาใชในพิธีกรรมมีความ สําคัญอยางยิ่ง การ
จัดหาเครื่องสังเวยตองอาศัยผูที่ความรูและเคยมีประสบการณในการจัด เตรียมมากอน การจัดเตรียม
เครื่องเซนหากเปนสัตวใหญเชน หมู วัว หรือควาย ก็ตองอาศัยแรง งานจากผูชายในชุมชนเปนผู
จัดเตรียม ความจําเปนในการจัดเตรียมเครื่องเซนพิธีกรรมใหครบถูก ตองตามกระบวนการพิธีกรรมจับ
ปลาบึกเชื่อวาจะทําใหเกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์  แตสิ่งสําคัญที่ขาดไมได คือสัตว  ประเภทและ
ปริมาณของสัตวที่ใชขึ้นอยูกับการเสี่ยงทายของแตละปวาผีตอง การหมูกี่ตัว หรือ ไกกี่ตัว  สวนรายการ
อ่ืนๆ เชน ขาว เหลาขาว  นํ้าดื่ม  ขนม  ผลไมจะขาดหรือเกินก็ไดไมจํากัด  นอกจากนั้นยังมีเครื่องใช
อ่ืนๆ  อีกที่นํามาใชในการประกอบพิธีกรรม ไดแก เรือ มอง ตามจํานวนที่ตองการใชออกหาปลาทั้งหมด  
จํานวนสิ่งของเครื่องใชอ่ืนๆ สามารถจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ตามความเหมาะสม สวนในพิธีเมือง เครื่อง
บวงสรวงที่ถูกจัดเตรียมไวอยางสวยงาม มากมาย ไดถูกกําหนดโดยผูที่รับผิดชอบการจัดงาน และจัด
จางใหผู อ่ืนจัดเตรียมไวให เพ่ือใหครบองคประกอบของพิธีกรรมเพียงเทานั้น โดยไมไดคํานึงถึง 
สัญลักษณ ความหมาย และปริมาณของที่ใชเทาใด สังเกตไดจาก กรวยที่บรรจุหมากพลูอยางละหนึ่งคํา 
และกรวยดอกไมพรอมเทียนเหลือง 2 เลม  มีเพียงอยางละ จํานวน 6 กรวยเทานั้น ซ่ึงไมครบตาม
จํานวนเจาทั้งหมดที่ไดกลาวถึง  

 
 

 

 



 

29 

 

การเปลี่ยนแปลง: มุมมองที่ตางข้ัว 

 เรื่องราวของพิธีบวงสรวงปลาบึกดูเหมือนจะไมใชสิ่งที่มีความแตกตางอยางมากมายใหเห็น 
โดยเฉพาะผูคนภายนอก นักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่ใหความสนใจไปเฝาดูขบวนแห
แหน และการจัดทําพิธีบวงสรวงอยางสวยงามตา ปแลวปเลา พรอมความประทับใจในความรูสึกที่ถูก
กลาวถึง (นักทองเที่ยว สัมภาษณ : 2550) 

“ปน้ีขบวนจัดไดสวยงามอยางมาก สวยกวาปกอนๆ ทีผ่านมา” 
“ขบวนแหดูใหญโต มีการแสดงหลายชนิด ดูเปนลานนา สวยมาก” 

 
สิ่งตางๆ ที่คนภายนอกไดเห็นจึงเปนเรื่องของความประทับใจในรปูแบบของการจัดขบวนแหแหน พรอม
ทั้งความหมายของพิธีบวงสรวงอยางนอยนิด ที่ถูกนําเสนอในเรือ่งของการอนุรักษวัฒนธรรมที่ถือเปน
เอกลักษณของชุมชน และไดถูกจัดสรางใหเปนเอกลักษณของคนอําเภอเชียงของ พรอมทั้งนําเสนอเปน
ประเด็นของการทองเที่ยว แตจะมีสักกี่คนที่ทราบความหมายที่แทจริงของพิธีกรรมอันศักดิ์สทิธิน้ี์  
 ภาครัฐไดใหความหมายและนําเสนอพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกในรูปแบบของการแสดงที่เห็นได
จากขบวนฟอนรําแบบลานนาที่นําเครื่องบวงสรวงมาถวาย เพ่ือสอดรับกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ในชวงเทศกาลสงกรานตซ่ึงเปนชวงที่สอดคลองกับการลาปลาบึกที่มีตั้งแตอดีตของชุมชน พิธีกรรมจึง
ถูกนําเขาไปเปนสวนประกอบหนึ่งของงาน ซ่ึงเห็นไดจาก ปายผาบริเวณเวทีในสถานที่จัดงานที่ระบุวา
เปน  “งานสงกรานตอภิบาลปลาบึกและประเพณีแขงเรือ 2550” ซ่ึงดูเหมือนจะสอดคลองกับนโยบาย
ของการทองเที่ยวที่ถูกกําหนดโดยภาครัฐ (รัตนาพร   2546) มาโดยตลอด 

ในขณะที่ชุมชนยังมีการประกอบพิธีบวงสรวงปลาบึกหรือพิธีปามาโดยตลอดนั้น ไดใหความ 
หมายของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกวา หมายถึงวิถีชีวิต จิตใจ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแมวาจะให
ความเขาใจ ในสิ่งที่พิธีกรรมถูกเปลี่ยนแปลงไป แตก็แฝงไปดวยความรูสึกเสียดายในสิ่งที่เคยเปนของ
ชุมชน จะจางหายไป ดังเชน ในความทรงจําของตาจันทร (สัมภาษณ 2550) ผูที่เปนทั้งอดีตพอหมอ ใน
การประกอบพิธีกรรมและอดีตพรานผูลาปลาบึก ไดมองเห็นเรื่องของพิธีเมืองที่ไดนําพิธีบวงสรวงปลา
บึกไปเปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยกลาวถึงวาเปนเรื่องปกติ ในเม่ือทางการอยากจะทํา
เพราะคิดวาเปนสิ่งที่ดี ก็ทําไป แตชาวบานไมไดมองวามีความศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพราะ “ ใจคนมันเปนเกา” 
ซ่ึงหมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์  มันอยูที่ใจของผูที่เขารวมพิธี เชนเดียวกับพอหมอเสาร (สัมภาษณ 2550) 
ผูที่เปนพอหมอประกอบพิธี ทั้งในพิธีปาและพิธีเมืองในปน้ี ไดกลาวถึง การประกอบพิธีปาวา “มันเปนค
วามภาคภูมิใจ” ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่จะเขามาเปนพอหมอในพิธีกรรมปาตองเปนผูที่มีความรูเร่ืองปลาบึก 
รูเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบกับเปนผูที่อยูในศีลในธรรม และคนในชุมชนตองใหการ
ยอมรับ สวนการที่ประกอบพิธีเมืองน้ัน พอหมอเสารกลาวถึงวา เปนความภาคภูมิใจเชนเดียวกัน แต
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เปนเหมือนกับเปนตัวแทนของคนในชุมชน เปนหนาที่ที่ตองใหความรวมมือกับทางหนวยงาน ใน
ความหมายของพอหมอเสาร ความภาคภูมิใจที่กลาวถึงจึงมีความหมายที่แตกตางกันไป 

แมวาผลจากการทองเที่ยวหรือนโยบายการทองเที่ยวไมทําใหเกิดการแปรเปลี่ยนโดยตรง แต
ปจจัยอันสลับซับซอนของการเปดระบบเศรษฐกิจ การขยายตัวของระบบสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น รวมถึง
บทบาทรัฐ  ที่มีมากขึ้นในระดับชุมชน จึงเปนเหตุทําใหวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนไป อยางหลีกเลี่ยง
ไมไดก็ตาม (นิธิ  2536 :10) แตการที่มีรายไดจากการทองเที่ยวในสัดสวนที่สูงขึ้น ทําใหภาครัฐเขามามี
บทบาทในการหารูปแบบการนําเสนอนัก ทองเที่ยวมากขึ้น ซ่ึงปฏิเสธไมไดวา อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดทั้งทางดานบวกและดานลบ (รัตนาพร 2546: 289) 
ผลกระทบที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ คืออุตสาหกรรมธุรกิจทองเที่ยวทําใหประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนคอยๆ
สูญหายไป หรือตองมีการปรับเปลี่ยนจนไมเห็นรองรอยของประเพณีเดิม ในสังคมชนบทมีการสราง
เครือขายการผลิต การออม เครือขายทางวัฒนธรรรมและเครือขายสิ่งแวดลอม เปนทุนทางสังคม 
เครือขายเหลานี้จะชวยเชื่อมโยงชาวบานกับชุมชนหมุบานเขาดวยกัน  (รัตนาพร  2546: 306) 

ประเด็นของการพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกที่มีการเปลี่ยนแปลง ไมไดมุงเนนที่จะวิเคราะหนัยเชิง
สัญลักษณอันเปนแบบแผนที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแสดงใหเห็นแนวคิด ทางจักรวาลวิทยาที่เกิดขึ้น 
หากแตจะนําเสนอในเรื่องราวผานพิธีบวงสรวงปลาบึกที่ถูกนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนจนทําใหคนในชุมชน เกิดความรูสึกสูญเสีย ความเชื่อม่ัน กําลังใจในสิ่งที่ตนเองเคยเปนเจาของ
และเชื่อม่ัน ศรัทธา มาโดยตลอด  

 
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบกึกับเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยง 
 หากเรื่องราวของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกเปนเพียงแคความเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้น ตามยุคสมัยทามกลางปจจัยอันสลับซับซอน นับตั้งแตการขยายตัวในทางเศรษฐกิจ สังคม การ
ขยายตัวของระบบสื่อสารคมนาคมหรือแมแตการขยายของอํานาจรัฐ และทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น โดยที่คนในชุมชนใหการยอมรับและมีการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นคงไมใชประเด็นปญหา แตหาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดถูกเชื่อมโยงและนําเขาไปสูสาเหตุของความขัดแยง ที่สรางความไมพึงพอใจ 
แกคนในชุมชนหลายประการ  

ดวยที่ชุมชนบานหาดไครตั้งอยูริมฝงแมนํ้าโขง ทําใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแมนํ้าสาย
น้ีมานาน ชาวบานสวนใหญมีอาชีพประมงพื้นบานกันเกือบทุกหลังคาเรือน ในแตละปชาวบานจะจับปลา
บึกกันในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเทานั้นไมไดจับทุกวัน ขณะที่เครื่องมือชิ้นสําคัญที่ใชใน
การจับน้ัน ชาวบานจะใชเครื่องมือที่เรียกวา "นาม" ซ่ึงทํามาจากปานตีเกลียวใหเขากันเปนเชือกแลว
นํามาถักเปนตาขายแตละตากวาง 25-30 เซนติเมตร นามแตละผืนจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง
ประมาณ 6-7 เมตร ยาว 8-9 เมตร นอกจากนี้ยังมี "มอง" ลักษณะคลายนาม ตางกันที่มองทํามาจากไน
ลอน และถึงแมวาเครื่องมือในการหาปลาบึก จะมีการเปลี่ยนรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น แตการลาปลาบึก



 

31 

 

ตองอาศัยความชํานาญในการสังเกตจากผูลาหรือที่ชาวบานเรียกกันวา "เสือตาไฟ" คอยสังเกตคลื่น
และฟองอากาศเมื่อปลาบึกเดินทางผาน แตปจจุบันการสังเกตคลื่นปลาบึกจะสังเกตไดยากขึ้น (จันทร 
ยงยืน สัมภาษณ  2550) 

 
“เรือมันนักขึ้น เสียงมันดัง ผอบหันปลา นํ้าก็ขุนตวย ” 

 
สาเหตุที่กลาวถึงจึงทําให การลาปลาบึกไมแนนอน สวนใหญมักจะพลาด เพราะตองอยูในความเงียบ
สงบ ดังน้ันปริมาณปลาบึกที่ชาวบานลาไดจึงมีปริมาณที่ลดลงแทบทุกป10 แตกระนั้นชาวบานหาดไครที่
ไดรวมกลุมกันเปนชมรมปลาบึก11 ยังคงยึดม่ันในวิถีด้ังเดิม  แมวาชวงเวลาดังกลาวจะไดรับการกลาวหา
จากสวนราชการที่เกี่ยวของวาชาวประมงกลุมน้ี คือสาเหตุที่ทําใหปลาบึกในแมนํ้าโขงลดจํานวนลงมา
โดยตลอด สวนราชการหลายๆ สวนจึงพยายามกดดันใหชาวบานเลิกอาชีพน้ีเรื่อยมา 

ดวยแรงกดดัน จึงทําใหชาวบานไดพยายามหาเหตุผลดวยการศึกษาชุมชนและนิเวศวิทยาที่
เกี่ยวของรวมกับนักวิชาการหลายทานในพื้นที่ ดังเชนการศึกษาของ นิวัฒน รอยแกวและคณะ (2547) 
ในงานวิจัย เชียงของ-เวียงแกนแมนํ้าโขงแมนํ้าแหงชีวิตและวัฒนธรรม   ที่สะทอนใหเห็นเหตุผลอ่ืนที่
สวนราชการ ไมเคยนํามาพิจารณาถึงการหายไปของปลาบึกเลยนั่นคือ โครงการพัฒนาตางๆ ในแมนํ้า
โขงที่แตละโครงการลวนสงผลกระทบตอระบบนิเวศนของแมนํ้าโขงโดยตรง เชน โครงการระเบิดแกงขุด
ลอกแมนํ้าโขงเพื่อการเดินเรือสินคาขนาดใหญภายใตความรวมมือของจีน ไทย พมาและลาว ซ่ึงปจจุบัน
ดําเนินการแลวเสร็จไปแลวในเขตจีนและพมา  โครงการนี้เดิมทีจะเขามาดําเนินการในเขตไทยบริเวณ
โดยจะทําการระเบิดบริเวณแกงคอนผีหลง ซ่ึงอยูไมไกลจากบานหาดไครมากนักดวย แตภายหลังถูก
องคกรชาวบานตอตานอยางหนักเพราะหวั่นเกรงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนโครงการนี้
จึงชะลอการดําเนินการไปและนอกจากนี้ ยังมีโครง การสรางเขื่อนกั้นแมนํ้าโขง ในเขตจีนอีกหลายๆ
เขื่อนที่จีนกําลังกอสราง โครงการพัฒนาเหลานี้ถือวาสงผลกระทบตอระบบนิเวศน  ในแมนํ้าโขงโดยตรง 
และนั่นหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจํานวนปลาบึกโดยตรงดวย  

                                                 
10 ขอมูลการบันทึกของชมรมอนุรักษปลาบึก ป 2533 ชาวบานหาดไครจับปลาบึกไดถึง 69 ตัว ป 2539 จับได 7 ตัว ป 

2543 จับได 2 ตัว และป 2548 จับไดเพียง 3 ตัวขณะที่ฝงลาวจับไดเพียง 1 ตัว 

11 การรวมตัวกันของสมาชิกชมรมปลาบึกเปนการรวมตัวของคนในชุมชน ที่พัฒนามาจากระบบเครือญาติ เนื่องจาก
การลาปลาบึกไมสามารถกระทําไดเพียงลําพัง แตเดิมการรวมตัวกันไมไดมีการรับรองจากทางราชการแตอยางใด จึง
ตองรวมตัวกันเปนชมรม เพ่ือใหเปนที่ยอมรับจากทางราชการ 
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ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนของแมนํ้าที่กลาวถึงนอกจากจะมีความสัมพันธและ
เชื่อมโยงกับเรื่องจํานวนปลาบึกที่ลดลงแลว หากมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมบวงสรวงปลา
บึกที่เกิดขึ้น  ในการศึกษาตามแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ของ Julian Steward  
(อางใน คําผุย 2543: 161 - 166) ซ่ึงมองเห็นวา “มนุษยยอมมีศักยภาพในการเปลี่ยนหรือดัดแปลง
สภาพแวดลอมไดมากขึ้น อิทธิพลของสภาพแวดลอมก็ลดถอยลง หากแตรูปแบบและลักษณะทาง
วัฒนธรรม ประสบการณและความเคยชินในอดีต ตลอดจนวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี
บางอยางจะยังคงอยู และไดรับการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหน่ึง” นิเวศวิทยาวัฒนธรรมในนัยน้ี 
จึงเชื่อวามนุษยสามารถอยูรอดในสภาพแวดลอมตางๆ ได เพราะอาศัยวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือในการ
ปรับตัว เชนเทคโนโลยี ภาษา รูปแบบการจัดระเบียบกลุม และอุดมการณ เปนตน  และหากคนสามารถ
ปรับและรักษาความสมดุลยของสภาพแวดลอมไวไดดี สภาพแวดลอมธรรมชาติก็จะสงเสริมใหสุขภาพ
ความคิดจิตใจของมนุษยใหดีขึ้น และสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดีมีความเจริญตอไปได ซ่ึงผูวิจัยก็มีความ
คิดเห็นสอดคลองกับการศึกษาตามแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของ Julian Steward น้ี  

หากผูวิจัย มองประเด็นที่วา การเรียนรู ยอมรับ  สั่งสม และสืบทอดวัฒนธรรม ที่ผานการ
ปรับตัวตอๆ กันจากรุนสูรุนไดน้ัน ตองผานระยะเวลาที่ยาวนาน และผานขั้นตอนของความขัดแยงใน
การปรับตัวมาแลว จึงจะเกิดการยอมรับได และหากวาคนไมสามารถปรับและรักษาความสมดุลยของ
สภาพแวดลอมไวได สภาพแวดลอมธรรมชาติจะสามารถสงเสริมใหสุขภาพความคิดจิตใจของมนุษยใหดี
ขึ้น และสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดีมีความเจริญตอไปไดอยางไร เม่ือมองผานเร่ืองของพิธีกรรม
บวงสรวงปลาบึกที่มีการเปลี่ยนแปลง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนในแมนํ้าโขงที่สงผล
ตอพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ซ่ึงถือเปนพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิต และมีความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และระบบสังคม จึงไมอาจสรุปการ
เปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกไดตามแนวคิดนี้อยางชัดเจนนัก   ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ยังเปนความขัดแยงละไมยอมรับของคนในชุมชน  

เพราะถึงแมวาคนในชุมชนไดพยายามอธิบายและทําความเขาใจกับสาธารณะวาการจับปลาบึก
ของชาวบานนั้นมิไดจับทุกวัน ปหน่ึงๆ จะจับแค 1-2 ครั้งเทานั้น ขณะที่การจับครั้งหน่ึงๆ จะจับปลาบึก
ไดไมกี่ตัว ดังน้ันแทจริงแลวเหตุที่ปลาบึกหายไปเปนเพราะโครงการพัฒนาของรัฐที่เขาไปกระทํากับ
แมนํ้าโขงตางหาก แตทวาคําอธิบายของชาวบานหาดไครไมไดทําใหคํากลาวหาของสวนราชการจาง
หายไปแตอยางใด แตสรางความไมพอใจใหกับคนในชุมชนสวนหนึ่งมากขึ้น อยางไรก็ตาม คํากลาวหาที่
เกิดขึ้นทําใหชาวบานกลุมน้ีเริ่มกังวลในการสืบสานวิถีที่สืบตอมาแตครั้งบรรพบุรุษ รวมทั้งความมัน่คงใน
การดําเนินชีวิต ที่ผานมามีการหารือกันหลายครั้ง จนในที่สุดตนป 2549 น้ีซ่ึงเปนปที่ในหลวงทรง
ครองราชยครบ 60 ป            ทางราชการไดรองขอใหชาวประมงบานหาดไครเลิกจับปลาบึก เพ่ือ
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ถวายเปนพระราชกุศล และการประกาศเลิกจับปลาบึกครั้งน้ีสรางความพึงพอใจแกสวนราชการที่
เกี่ยวของเปนอยางมาก ที่ชาวบานใหความรวมมือ 

เบื้องหลังของการประกาศเลิกจับปลาบึก ไมใชเกิดจากความยินยอมพรอมใจที่จะกระทําอยาง
แทจริง เพราะการลาปลาบึกในความหมายของคนในชุมชนนอกจากจะเปนการออกหาปลาตามฤดูกาล
แลวยังถือเปนการหารายไดเสริมที่สรางรายไดใหกับชาวบานไดอีกทางหนึ่งดวย การประกาศเลิกจับปลา
บึกจึงสงผลกระทบตอรายไดของคนในชุมชนอยางแนนอน แมวาสวนหนึ่งของรายไดจากการลาปลาบึก
อาจจะไมใชรายไดที่มากมาย แตชวงของการลาปลาบึกเปนชวงฤดู แลง ทําไร ทําสวนไมได และอยู
ในชวงของเดือน เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป ซ่ึงเปนชวงปดเทอม จึงเปนชวงที่เด็กหนุมวัยรุน 
ก็จะไดพากันออกเรือติดตามไปกับพอหรือญาติผูใหญ นอกจากการเรียนรูวิธีการลาปลาบึกแลวยังมี
รายไดจากการลาปลาบึกอาจเปนคาเลาเรียนเด็กๆ ไดตลอดทั้งป (ไพศาล สัมภาษณ : 2550)  

 
 “เปนชวงหนาแลง หมดหนาไฮ หนาสวน เปนรายไดแหมตางหนึ่ง ตี้บาตองออกไปฮับจาง ไกล

บาน”  
“ลูก หลาน ไดยะกาน ไดจวยปอแม ถาไดสตางคกอเก็บไวเปนคาเทอม บไดไปแอวเลนตี้อ่ืนๆ” 
 
แมวาปลาบึกจะเปนปลาเจาในความหมายของคนในชุมชน และมีความหมายในเชิงเศรษฐกิจ

ของคนในชุมชน ดังที่ไดกลาวถึงมาแลว ปลาบึกยังเปนเรื่องราวสําคัญของการเรียนรู        การสืบทอด
ภูมิปญญา  วิธีคิดผานประสบการณในชีวิตจริงจากรุนสูรุน เปนการเรียนรูทางสังคม ในการที่จะจัดสรร
ทรัพยากรชุมชนได (อรรถจักร 2548) ดังเชนที่ตาจันทร (สัมภาษณ: 2550) ไดกลาวถึงวา  

 
“เปนกานสอนลูกสอนหลาน ห้ือเฮียนฮูวิธีกานเสาะหาปลา เฮียนฮูวิถชีีวติเจนบาเกา แหมนอย

กอ บไดฮู ไดหันแหมกอ” 
 
และดวยความสัมพันธกันระหวางผูลากับปลาบึกที่มีมาแตโบราณ พรานปลาผูที่ลาปลาบึกไดจะ

ถือเปนสุดยอดของพรานปลา เน่ืองจากเชื่อกันวาเปนปลาที่ไมมีใครทราบแหลงทีอ่ยูอยางชัดเจน ถึงเวลา
ก็จะขึ้นมา ตองอาศัยความชํานาญในการสังเกตจึงจะรูได ผูที่ลาไดจะรูสึกภาคภูมิ ใจในตวัเอง ถือเปน
ศักดิ์ศรีของลกูผูชาย และเปนเรื่องที่เลาขานกันชั่วลูกชั่วหลาน ไมหมด ไมสิ้น  (ตาจันทร สัมภาษณ : 
2550)  

 
 “ มันเปนศักดิ์ เปนศรีของลูกปอจาย ไผลาได ก็เลาเจนลูกเจนหลาน บาหมดบาเสี้ยง ” 
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เหมือนกับที่ตาจันทรเลาใหฟงพรอมกับชี้ใหดูรูปที่ขางฝาเรือน “น่ีเปนฮูปลูกจายอีปอ มันไปออก
เฮือตวยปอ จนมันเกง มันลาปลาบึกไดตั๋วนึง ขายไดหม่ืนปาย เอาไปเปนคาเทอมเฮียนหนังสือ” รูปขาว
ดําที่ถูกขยายใหญขึ้นขนาด 8 x 10 น้ิว เปนรูปของเด็กหนุมวัยรุนอายุประมาณ 18 ป ที่น่ังคุกเขาอยูขาง
ปลาบึกตัวใหญตัวหน่ึง ใบหนาเปอนรอยย้ิมของความภาคภูมิใจสุดๆ คําพูดตาจันทรกลาวถึงก็แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองไดถายทอดใหคนรุนลูกไมแพกัน  

การหามลาปลาบึกที่นอกจากจะทําใหพิธีปาถูกลดทอนความสําคัญลง รวมถึงพิธีเมืองที่สราง
ความหมายเพื่อสนองกับความตองการของคนอีกกลุมหน่ึง จึงทําใหความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีของตนเอง
ลดนอยลง แตเน่ืองจากทางราชการไมไดมองเห็นวิถีชีวิตชุมชน ในดานนี้ จึงไดยื่นขอเสนอใหแกคนใน
ชุมชน  ที่มี “มอง” เครื่องมือการหาปลาบึก โดยใหขายเครื่องมือเหลานี้ใหแกทางราชการในราคา หลังละ
สองหม่ืนบาท และไดจัดสรางอาคารขนาดเล็กอยูบริเวณหนาวัดหาดไคร ไวสําหรับเก็บเคร่ืองมือหาปลา
น้ีเปนพิพิธภัณฑขนาดยอม  ครั้งน้ันชาวบานไดทราบขอเสนอจากทางราชการจึงพรอมใจกันขายมอง
ใหแก ทางราชการเกือบทั้งหมด ดวยความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือทางราชการใหขอมูลไมครบถวนไม
ทราบได ชาวบานเขาใจวาการประกาศเลิกจับปลาบึก เปนการถวายพระราชกุศลในวโรกาสที่ในหลวง
ทรงครองราชยครบ 60 ปเทานั้น พรอมทั้งมีขอเสนอที่จะสนับสนุนวัวใหแกชาวบานเพื่อเปนอาชีพเสริม
แทนการจับปลาบึก แตก็ยังมีชาวบานสวนหนึ่งที่ยังเก็บเครื่องมือในการลาปลาบึกไว เน่ืองจากไมม่ันใจ
ในสิ่งที่ราชการไดบอกไว แตในปน้ีเปนปที่ในหลวงมีพระชน มายุครบ 80 พรรษา ทางราชการไดรอง
ขอใหชาวบานเลิกการลาปลาบึกอยางแทจริง ในขณะที่ชาวบานเองก็ทวงถามถึงขอเสนอที่ทางราชการ
ไดเคยใหไว ซ่ึงไมเคยไดรับเลย มาโดยตลอด การลาปลาบึกจึงกลายเปนขอตอรองที่ทั้งทางราชการและ
ชาวบานตางมีตอกัน กลายเปนขอขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางเงียบๆ ในชุมชน 

พิธีบวงสรวงปลาบึกกลายเปนอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกนํามาเชื่อมโยงกับขอขัดแยงที่เกิดขึ้นซึ่งแต
เดิม เรื่องราวที่แสดงถึงความผูกพัน รักใคร สามัคคี ที่เชื่อมความสัมพันธอันดี ของคนในชุมชนมาโดย
ตลอด ครั้งเม่ือทางราชการไดกําหนดใหพิธีบวงสรวงปลาบึกไดเขาสูปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัด ได
มีการจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเขามาในชุมชน เพ่ือใหชาวบานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับพิธีบวงสรวงทั้งหมด ซ่ึงชาวบานก็มีสวนรวมในการจัดเตรียม เครื่องบวงสรวง เครื่องเซน 
โดยแบงหนาที่รับผิดชอบกันไปตามความถนัดของแตละคน  จนในระยะหลังการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐไดลดลง การปกครองสวนทองถิ่นเริ่มเขามามีบทบาทในการจัดสรร และบริหารจัดการ
งบประมาณ จึงตองมีการจัดประชุมระหวางหนวยงานในทองถิ่นกับตัว แทนของชุมชน เพ่ือกําหนด
รูปแบบและกิจกรรมในพิธีบวงสรวงปลาบึก โดยจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหชุมชนเปนผูดําเนินการ 
มาโดยตลอด แตในปน้ีตัวแทนของชุมชนไมไดเขารวมประชุมเพ่ือเตรียมการในกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้
เกิดจากขอขัดแยงในเรื่องของการขออนุญาตลาปลาบึกที่ไมไดรับการตอบรับสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเกิด
จากความคิดเห็นที่ไมตรงกันระหวางหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน ในเรื่องของการจัดเตรียม
รูปแบบการจัดงาน โดยหนวยงานทองถิ่นตองการใหมีรูปแบบของพิธีการที่สวยงามเพื่อใหเหมาะสมที่จะ
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เสนอแกนักทองเที่ยว ขณะที่ชุมชนตองการเปนผูจัดเตรียมในสวนของพิธีกรรม โดยเหตุผลที่วาเปนพิธีที่
เปนของชุมชน ชุมชนควรไดมีสวนรวมและจัดทํา ซ่ึงหมายถึงงบประมาณที่ทางชุมชนจะไดรับในการ
ดําเนินงานสวนนี้ดวย เม่ือความคิดเห็นไมตรงกันในปน้ีการปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนผูดําเนินงาน
ทั้งหมด ในวันที่จัดงานพิธีเมืองจึงเห็นคนในชุมชน เขารวมงานเพียงไมกี่คน  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชุมชนจึงสงผลตอสังคมและวัฒนธรรมชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 
เกิดแรงยื้อระหวางจารีตประเพณีและคานิยมทางสังคมดั้งเดิมกับวิถีชีวิตแบบใหมและความทันสมัยของ
วัฒนธรรมมากขึ้น ในขณะที่ชาวบานพยายามจะรักษาคุณคาของชุมชนหมูบานเอาไว แมจะพบกับความ
ขัดแยงที่ถูกนํามาเชื่อมโยงหลายประเด็นอยางลําบากยากเย็น มีการร้ือฟนเอาภูมิปญญาดั้งเดิมของ
ชุมชนขึ้นมา ตลอดจนตอสู ชวงชิง เพ่ือสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนที่
เคยเปนของของชาวบาน แตถูกรัฐและอํานาจจากภายนอกแยงชิงไป  (รัตนาพร  2436: 330) 

ความขัดแยง หลายประเด็นนับแตเร่ืองของการอนุรักษปลาบึก การถูกสั่งใหหามลาปลาบึก การ
ประกาศเลิกจับปลาบึก การไมไดรับสิ่งตอบแทนจากขอเสนอของภาครัฐ และการถูกลิด รอนสิทธิจาก
การเปนเจาของในวัฒนธรรม ถูกเชื่อมโยงเขาดวยกัน และถูกแปรเปลี่ยนไป ในการตอสูเชิงสัญลักษณ 
อํานาจการตอรอง การชวงชิง ทรัพยากรที่เปนของชุมชน น้ันกลับคืน ผานเรื่องราวของพิธีกรรม
บวงสรวงปลาบึก  

 
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบกึ: การตอสูเชิงสญัลักษณ อํานาจการตอรอง การชวงชิงทรัพยากร  

เม่ือไมไดรับความสนใจและไมไดรับสิ่งตอบแทนตามขอเสนอของภาครัฐ และไมสามารถ
เรียกรองใดๆ ได การตอรอง การชวงชิง ทรัพยากร จึงถูกแปรผานสถานการณและเหตุการณอ่ืนๆ เพ่ือ
แสดงสิทธิของการเปนเจาของทรัพยากรขึ้น ดังเห็นไดจากเหตุการณ ชวงเชาในวันที่ประกอบพิธีเมือง 
ขณะที่ยังมีการจัด เตรียมงานยังไมเสร็จเรียบรอยดี บรรยากาศทั่วไปดูเหมือนคอนขางจะสงบเรียบรอย
เปนอยางดี แสงแดดยังแรงจา ไมมีเมฆฝนมืดครึ้มแตอยางใด หากมีลมแรงพัดมาอยางไมมีเคาใดๆ มา
กอน ลมที่เกิดขึ้นพัดแรงขึ้น จนกระทั่งทําใหทุกสิ่งทุกอยางที่อยูใกลๆ บริเวณน้ีปลิววอนไปทั่ว เตนท
ขนาดใหญ 4 หลังที่กางไว ถูกลมพัดปลิวลมลงกับพ้ืนถึง 2 หลัง เกาอ้ีพลาสติกถูกพัดลมระเนระนาด 
นิทรรศการของกลุมอนุรักษปลาบึกและปลาน้ําจืดที่ถูกจัดไวอยางสวยงาม ถูกลมพัดปลิวกระจัดกระจาย 
จนตองยายไปจัดใหมในตัวอาคาร เตนทก็ตองถูกรื้อถอนไปทุกหลังกวา 20 นาทีลมจึงจะสงบลง ทราบ
จากชาวบานภายหลังวาบริเวณในตัวหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงนี้ไมมีลมพัดแรงประการใด ชาวบาน
หาดไครที่มาคอยดูพิธี ตางพูดกันอยางเซ็งแซวาเปนอิทธิฤทธิ์ของเจาพอปลาบึก ที่อาจไมพึงพอใจในสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงที่จัดทําให 

 
“ เปนบปอใจ ตี้ยะหยังไปไดอู บไดถาม ผอเลาะ เอาเปนวางไวตางลุมปูน คนอยูตางบนเปนทาบ

ปอใจกะ” 
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ความรูสึกที่ตองการสื่อใหผูอ่ืนไดเห็นถึงความเปนเจาของพิธีกรรม ไดถูกสะทอนผาน ความเชื่อ 
อํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ ที่ไมพึงพอใจในสิ่งที่ไดรับปฏิบัติ เพ่ือแบงแยกระหวางความเปนพวกเราและ
พวกเขาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  พวกเราคือคนในชุมชนที่รูถึงความหมาย สัญลักษณ ของพิธีกรรมขณะที่
พวกเขาเปนผูที่ไมรูวาสิ่งใดควรหรือไมควร แสดงถึงการชวงชิงพิธีกรรมที่ตนเปนเจาของกลับคืนสูชุมชน 

ขณะที่ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมไดถูกตอกย้ําใหคนภายนอกไดเห็นอีกครั้งหน่ึง ภาย หลังที่ 
รอคําตอบอนุญาตใหจับปลาบึกจากภาคราชการ จนใกลจะหมดฤดูกาลจับปลาบึกมาตลอด แมวายังมี
ชาวบานบางกลุมที่ไมไดขาย “มอง” ใหทางราชการ ไดออกลาปลาบึกนานนับเดือน แตก็ไมไดปลาบึก
เลย แตเม่ือมีการประกอบพิธีกรรมปาที่คนในชุมชนไดรวมกันจัดขึ้นอยางเงียบๆ บริเวณทายหมูบานนั้น 
หลังจากนั้นประมาณสองวันก็มีปลาบึกมาติด “มอง”จํานวนหนึ่งตัว ซ่ึงชวยตอกย้ําความเชื่อม่ัน ศรัทธา
ตอพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกของคนในชุมชน ที่เอ้ือผลประโยชนตอผูมีสิทธิในความเปนเจาของอยาง
แทจริง 

พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกจึงเปรียบเหมือนสัญลักษณของชุมชน ที่ถูกชวงชิงไป การจัดพิธีกรรม
ปาของชุมชนเปนเสมือนการตอรองอํานาจของภาครัฐ อีกทั้งเปนการชวงชิงสิทธิในการจัดสรรทรัพยากร
ที่เปนวัฒนธรรมของชุมชนกลับคืนมา และนอกจากปลาบึกมีความหมายตอชีวิตวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนแลว ยังมีความหมายทางสุขภาวะ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นผานประสบการณของคนที่มีความผูกพันกับ
ปลาบึกมาโดยตลอดเกือบคอนชีวิต 
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สวนที่สี ่

พิธีกรรม  ความเชื่อกับการจัดการสุขภาพ 
 

“ใกลค่ําแลว กลับจากหาปลา เหลียวผอตางหลัง หันฮอยยาวๆ ลากตวยหลังมา ตอนแรกกลั๋ว
ขนาด บกลาเหลียวไปผอแหม” 

 
ตาตั๋นชายวัยชรา ผิวขาว รูปรางสันทัด ที่เดินกะเผลกอยูใตถุนบาน ขาขางซายลาก ในมือขวา

ถือไมเทาชวยในการประคองตัว ตาตั๋น (สัมภาษณ : 2550) ไดบอกเลาถึงตนเหตุของอาการที่เปนอยู 
เม่ือ 2 ปกอนหลังจากกลับหาปลาในวันหน่ึง สังเกตวามีรอยยาวลากตามหลังตัวเองมา ตอนแรกกลัวจึง
ไมกลาเหลียวกลับ ในใจนึกกลัววาเปนรอยเลื้อยของงูหรือรอยสัตวอ่ืนๆ แตเม่ือหันไปมองจึงสังเกตเห็น
วาเปนรอยเทาตัวเองแตไมไดใสใจใดๆ จนกระทั่งเชาวันหนึ่งลุกขึ้นเขาหองน้ําตอนเชาและหกลมที่หนา
หองน้ํา จึงไปรักษาที่คลินิก ไดยามารับประทานอยูชวงหนึ่งเปนระยะเวลา 4-5 เดือน แตอาการก็ไมทุเลา
ตอนนั้นเดินไมไดแลว และไมรูสึกตัว ญาติจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลการตรวจสุขภาพพบวาตัวเองเปน
โรคความดันโลหิตสูง โรคริดสีดวงทวารหนัก โรคกระเพาะอาหาร โรคเกาท โรคไขมันในเสนเลือดอุดตัน
และมีเสนเลือดในสมองบวม หมอบอกอาการเปนตายเทากัน ขณะน้ันก็นอนพักรักษาตัวอยูนานนับเดือน 
พอรูสึกตัวขึ้นบางแตชวยเหลือตัวเองไมได จนญาติทนไมไหว ตองขอรองหมอ กลับมารักษาตัวตอที่
บาน  

 
 “ตอนนั้นใจกลั๋วตาย นึกถึงเจากรรมนายเวร นึกวาเฮาไปยะอะหยังฮ้ือใคร ถึงมาเปนจะอ้ี” 

 
เม่ือกลับมาบาน นอกจากกระบวนการรักษากับทางแพทยแผนปจจุบันแลว ไดมีการแสวงหา

วิธีการรักษาหลากหลายมากขึ้น ตามคําบอกเลาของผูที่มีประสบการณ ทั้งพาไปรักษากับพระ โดยพระ
ไดทําการรดน้ํามนต ปลอยปลา ในขณะเดียวกันก็ทําพิธีเลี้ยงผีปูยา เพ่ือขอใหผีบรรพบุรุษไดชวยปกปก
รักษา ปดเปาสิ่งที่ไมดีออกจากรางกาย ทําการสะเดาะเคราะห โดยจัดทําสะตวงที่ใชบรรจุเครื่องเซน
ตางๆ ไปไวบริเวณมุมบานทั้ง สี่ทิศเพื่อเปนการขอขมาผีรายที่มาทําใหเจ็บปวยไมวาใครจะบอกกลาววา
สถานที่แหงใดที่สามารถทําใหหายจากโรคได  ก็จะไปเสาะแสวงหามารักษา ไมวาจะเปนผียาหมอน่ึงที่
บานสบสม การเขาทรงหรือการสงแถนที่เปนการสงขาวของเครื่องใชตามที่พอหมอเปนผูทํานายจาก 
“ปบสา” ที่เปนคัมภีรใบลาน ทํานายจากวันเดือนปเกิด ถึงสิ่งของที่ตองใชสงแถน ไปยังเจากรรมนายเวร
ในชาติภพกอนตามความเชื่อที่วาคนแตละคนเกิดมาลวนมีกรรมเกาติดตัวมาดวยกันทั้งสิ้น การที่สงขาว
ของเครื่องใชไป เหมือนเปนการขอใหเคราะหกรรมที่มีหลุดพนหรือบรรเทาเบาบางลงบาง แตอาการก็ไม
ดีขึ้น ดวยความวิตกกังวลจึงทําใหตาตั๋น ฝนในคืนหนึ่ง 
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“จนคืนหนึ่งฝนหันตัวเกาไปเสาะหาปลา ไดปลามานักขะหนาด ไดปลาบึกตัวใหญมาตวย แตบา

ฮูวาไปยะอะหยังถาจะบาไดบอกไดกลาวเปนกาหา ” 
 
 “เปน” ในที่น้ีหมายถึง เจาพอปลาบึก ในความฝนซึ่งตาตั๋นบอกวาเจาพอปลาบึกไมพอใจที่

ตัวเองไมไดไปบอกกลาวและจะทําใหคนในครอบครัวมีอันเปน ซ่ึงที่ผานมาตัวเองเปนพรานหาปลา เคย
ลาปลาบึกมาโดยตลอด และในชวงสองสามปที่ผานมากอนที่จะปวย ก็ยังทําหนาที่ผูชวยพอหมอใน
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกอีกดวย ความผูกพันกับวิถีชีวิตของตนเอง จึงมีความเชื่อในอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ และมีความเขาใจวาสิ่งที่ตัวเองเปนอยูเกิดจากการไปลวงล้ํา ลบหลู ไมไดบอกกลาวสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองไดเกี่ยวของ เน่ืองจากวาภายหลังของการจับปลาบึกไดในปที่ผานมา ตนเองไดปลาบึก
ตัวใหญมาจริง แตไมไดทําพิธีบอกกลาวขอบคุณเจาพอปลาบึกเลยดวยติดภารกิจสวนตัวจึงลืมที่จะไปแก
บน  

เม่ือมีความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติของผูปวยเขามาเกี่ยวของ การที่เชื่อวาที่ตนเองปวยเกิด
จากอิทธิฤทธิ์ของเจาพอปลาบึกนั้น สืบเน่ืองมาจาก ความเชื่อของคนในชุมชน เม่ือมีการบนบานตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือแลว ตองไปแกบน เชนเดียวกับ การบนบานขอปลาจากเจาทั้งหลายแลว             
ก็ตองมาแกบนตามที่เคยบอกไว เพราะไมวาผีหรือคนตางก็ตองมีสัจจะ ที่ใหไวแกกัน “ผีก็มีสัจจะตอคน 
คนก็มีสัจจะตอผี”  

เม่ือเปนความเชื่อที่เกี่ยวของกับปลาบึก ซ่ึงเปนความเชื่อที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน จึงไดไปรักษากับหมอพื้นบาน ซ่ึงก็คือตาจันทรผูที่เปนพอหมอในพิธีบวงสรวงปลาบึกนั่นเอง ซ่ึง
ตาจันทรกลาววา การที่ไมไดบอกกลาว ไมไปแกบน หรือทําใหเจาทั้งหลายไมพอใจ เหมือนกับไปลบหลู 
นอกจากจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ เภทภัยจากการที่ออกไปหาปลาแลว ยังทําใหเกิดอาการทางรางกายดวย 
เชน ปวดทอง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว เม่ือไปรักษากับหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิก ก็มักจะ
ไมหายซึ่งตาจันทรไดยกตัวอยาง ลูกชายของตัวเอง ซ่ึงครั้งหน่ึงหลังจากที่ไดปลาบึกมาแลว ไมไดไปแก
บนซ้ํายังพูดลบหลูตามประสาวัยรุนที่คะนองปากวา ที่ตนลาปลาบึกไดน้ันมาจากความสามารถของ
ตนเองอยางเดียว ครั้งน้ันลูกชายของแกไมสบาย ตัวรอนมาก พูดจาไมรูเรื่อง จนไดกลาวขอขมาและแก
บนอาการจึงหายเปนปกติ 

การรักษาของตาจันทรจะรักษาผสมผสานกันหลายอยาง ทั้งดวยการขอขมา การแกบนเจาพอ
ปลาบึก การทานยาตมสมุนไพร การเปา พรอมทั้งทําการ “แฮก” หรือ “แหก” ดวยมีดหมอ โดยการใชมีด
หมอทําการกรีดแบบหลอกๆ ไปทั่วลําตัว เนนเปนพิเศษบริเวณที่เจ็บปวย ซ่ึงมีดหมอนี้เปนมีดหมอที่
บรรพบุรุษเคยใชในพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก โดยใชสําหรับตัดเนื้อสัตวที่ใชเปนเครื่องเซนใหแกเจาพอ
ปลาบึก แตปจจุบันไมไดใชแลวเพราะผูที่จะใชมีดหมอในพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกตองเปนผูที่ไดศึกษา
คาถาอาคมมาบางแลวและปจจุบันก็ไมมีผูที่จะสืบทอดแลวดวย         มีดหมอจึงถูกเก็บไวและนํามาใช
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ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาผูที่เจ็บปวยเทานั้น ชวงระยะเวลาของการแสวงหาทางรักษาของตาตั๋น
น้ันใชเวลาประมาณ 2 ป จนมีอาการทุเลาลงถึงแมวาการบรรเทาจากอาการของโรค จะไมสามารถบอก
ไดแนชัดวาเปนไปดวยวิธีการรักษาแบบใดก็ตาม  

พิธีกรรม  ความเชื่อกับการจัดการสุขภาพที่ไดกลาวถึงอาจไมชัดเจนนัก ทั้งน้ีเปนการจัดการกับ
สุขภาพในระดับปจเจก ที่มีความเชื่อและศรัทธา ผานองคประกอบของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ทั้ง
ประสบการณสวนตัวของผูปวยที่เกี่ยวของกับการเคยเปนผูลาปลาบึกมากอน อีกทั้งในระดับชุมชนก็
ไมไดปรากฏการณที่ชัดเจนที่สามารถบอกไดวา การเจ็บปวยมีความสัมพันธกับระบบความเชื่อที่
กลาวถึง แตเร่ืองราวของความเจ็บไขไดปวยและการรักษาก็เปนวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชน ที่ไมใช
เพียงแตเปนการแปลและตีความหมายของการเจ็บปวยอยางเดียว แตเปนการอธิบายความหมายของ
การเจ็บปวยตามแนวคิด Explanatory Model (EM) (คณิศร 2550 : 43-47) ผานสัญลักษณของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมการบวงสรวงปลาบึกตามความเชื่อของคนในชุมชน ซ่ึงระบบความเชื่อและการ
แสวงหาการรักษาเปนเรื่องระบบการดูแลสุขภาพตนเองของทองถิ่นที่ยังคงมีความผูกพันกับความรู
พ้ืนบานที่สอดคลองผสมกลมกลืนกับมิติทางวัฒนธรรมอยูในโลกทัศนและความเชื่อของชุมชน ซ่ึงมัก
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติ การไหวผี การทําพิธีเพ่ือ
เปนการขอขมาตอสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติของชาวบาน จึงมีความหมายตั้งแตรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณทําใหคนในสังคมอยูเย็นเปนสุข (ปารณัฐ 2550: 55-59) และยังสอดคลองกับวิถีชีวิต 
ขนบธรรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในชุมชนมาตลอด นอกจากนั้นยังเปนเรื่องราว
ของความสัมพันธของคนกับสิ่งแวดลอม และคนกับอํานาจศักดิ์สิทธิ์อีกดวย 
 
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบกึกับสุขภาวะ 

เม่ือพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน การดุแลสุขภาพตนเอง
ทางรางกาย โดยผานตัวหมอพ้ืนบาน เกิดจากการผสมผสานแนวคิดสุขภาพและวัฒนธรรมความเชื่อของ
ทองถิ่น ที่มีการสั่งสมสืบทอดองคความรูในการปฏิบัติหรือประสบการณ อยางเขมขน เปนความเชื่อใน
อํานาจเหนือธรรมชาติ การใชเวทมนตคาถาเพื่อเสริมพลังการรักษาและการใชอุปกรณการรักษาจาก
ธรรมชาติเชนยาสมุนไพร นํ้ามนต เปนตน จึงเปนระบบการแพทยแบบอํานาจเหนือธรรมชาติ (โกมาตร
และยงศักดิ์ 2550 : 60-61)   

ทางเลือกในการรักษาตนเองของตาตั๋นที่ไดกลาวไวขางตน ไมวาจะเปนการรักษากับหมอ
พ้ืนบาน การทําพิธีเลี้ยงผีปูยา การสะเดาะเคราะห การสงแถน ลวนเปนการรักษาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุ
มาจากวิถีวัฒนธรรมของชาวลานนา (พบอํานาจที่เปนสาเหตุของของความเจ็บปวยพบไดดังน้ี ผีทํา คน
ทํา ทําผิดขนบธรรมเนียมประเพณี เปนไปตามโชค เคราะห ชะตา เปนไปตามกฎแหงกรรม การ
แปรปรวนไมสมดุลของธาตุ พอเกิดแมเกิดมาทําราย ขวัญหายหรือออกจากราง) นอกจากระบบความ
เชื่อที่เชื่อมโยงผานสัญญลักษณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมการบวงสรวงปลาบึกแลว สิ่งที่แสดงใหเห็น
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ถึงระบบความเชื่อในตัวบุคคลก็เปนสิ่งหน่ึงมีความสําคัญตอจิตใจของผูปวย โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ
ในเหตุที่มีความเขาใจวาทําใหตัวเองเจ็บปวย โดยมีการทํานาย วิเคราะหหาสาเหตุการเจ็บปวยของพอ
หมอ ซ่ึงถือเปนผูมีประสบการณ ผูมีวิชา (อานันท  อางใน ทวีทอง และคณะ 2533: 112-125) ยิ่งแสดง
ใหเห็นวา พอหมอซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก 
อันไดแก ปลาบึกซึ่งถือเปนปลาเจา และพิธีกรรมที่ถูกแสดงออกตามความเชื่อน้ัน มีอิทธิพลตอความ
เปนอยูทั้งทางรางกายและจิตใจของคนในชุมชนเปนอยางมาก 

ตาจันทร ยงยืน หมอผูนําในการประกอบพิธีบวงสรวงปลาบึกกลาวถึงการเปนพอหมอวามาจาก
ความสนใจของตนเอง การสืบทอดของตําแหนงพอหมอน้ัน ไมไดมีการสืบทอดทางสาย เลือดแตอยางใด 
แตการสืบทอดมีการเรียนรูและขึ้นครูจากพอหมอคนเดิม โดยขึ้นขันตั้ง ที่ประกอบดวย เหลาขาว ธูป
เทียน ขาวตอก ดอกไม ถือขันธ 5 ขันธ 8  แมวาการเปนพอหมอในการประกอบพิธี จะไมไดมีการ
เตรียมตัวเปนพิเศษ  แตการปฏิบัติตนอยูในศีล ในธรรมอันดีและไดเรียนรูจากบรรพบุรุษในดานการเปน
หมอพ้ืนบานที่มีหนาที่ปดเปารักษาคนใหพนจากการเจ็บปวย ไมสบาย ทําใหบทบาทของการเปนผูนําใน
การประกอบพิธีบวงสรวงปลาบึกบทบาทของผูนําในการประกอบพิธีบวงสรวงปลาบึกกับการเปนหมอ
พ้ืนบานไมสามารถแยกจากกันไดชัดเจนนัก แตยิ่งทําใหระบบความเชื่อ ศรัทธาของพิธีกรรมบวงสรวง
ปลาบึกนั้นมีมากยิ่งขึ้น 

ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก อํานาจเหนือธรรมชาติ ที่ไดกลาวถึงอาจเปน
เรื่องราวของปจเจก แตดวยวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยงและดํารงอยูภายใตบริบท
เดียวกันระบบความเชื่อจึงเปนสวนหนึ่งของสังคม เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง เวลาและความสัมพันธทาง
สังคม (เทพินทร 2546: 38-39) การขาดหายไปของสิ่งที่มีอยู จึงทําใหระบบสุขภาพของคนในชุมชนแปร
เปลี่ยนไป เน่ืองดวยสุขภาพไมใชแคความสมบูรณทางรางกายและจิตใจเทานั้นแตตองมีความเปนอยูที่ดี
ดวย  ในความหมายของสังคมไทยจึงตองมองสุขภาพใหเปนสุขภาวะซึ่งหมายถึงความสมบูรณของชีวิต
ใน 4 มิติดวยกัน คือกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาวะทางกายอาจหมายถึง การปราศจากโรค 
หรือทุพพลภาพ สุขภาวะทางใจหมายถึง การมีความสบายใจ มีความราเริงแจมใส ไมเครียดหรือทุกข
รอนใจ สวนสุขภาวะทางสังคมหมายถึง การปลอดพนจากความบีบคั้นทางสังคม เชน ความไมเปนธรรม
ทางสังคม การกดขี่ขูดรีด การดูถูกเหยียดหยาม หรือความรุนแรงอ่ืนๆ สวนสุขภาวะทางจิตวิญญาณเปน
มิติของความดี (จริยธรรม) และความงาม (สุนทรียภาพ) เพราะการมีความสมบูรณทางจิตวิญญาณนั้น
สัมพันธกับการใหคุณคาและความหมายของชีวิต (โกมาตร  2544: 42–43) มิติความดีจึงหมายถึงการไม
เบียดเบียน ไมสรางทุกขใหแกผูอ่ืน สวนในระดับสังคม สังคมที่ดี หมายถึง สังคมที่ปราศจากการกดขี่
และภาวะบีบคั้นหรือเปนสังคมที่ชวยใหคนในสังคมรูเทาทันตัวเอง และผลอันเกิดจากการกระทําของ
ตัวเองที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธที่ถูกตองระหวางกันในชุมชน ไมเบียดเบียนตนเอง 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และไมเบียดเบียนธรรมชาติ สวนความงาม หรือสุนทรียภาพ ที่แสดงออกในรูปของ
ศิลปะแขนงตางๆ รวมทั้งที่แฝงอยูในวิถีชีวิต เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับรูความละเอียดออนในการ
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ดําเนินชีวิตที่เชื่อมโยงสอดคลองสัมพันธกับธรรมชาติ สามารถมองเห็น ความงดงามและความมหัศจรรย
ของชีวิตและธรรมชาติอยางออนนอมถอมตน ซ่ึงจะชวยขัดเกลาชีวิตใหมีความสุขุมประณีตและเปนสุข 
จึงจะเห็นวา มิติทางจิตใจ และจิตวิญญาณ มีสวนสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนอยางยิ่ง 
 ซ่ึงหากจะมองสุขภาวะของคนในชุมชนผาน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก 
และอํานาจเหนือธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนแลว สามารถเปนกระจกเงาสะทอนภาพใหเห็น
ถึงสุขภาวะของสังคมไดอยางดี เน่ืองจากเปนเสมือนสัญลักษณที่ชวยสะทอนความเปนจริงทางสังคมและ
วัฒนธรรมและเปดเผยใหเห็นความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนอยูในสังคมนั้นไดดวย (โก
มาตรและคณะ 2550 : 5) สุขภาวะจึงถือเปนองครวมของชีวิตและความสัมพันธของมนุษยในทุกมิติ 
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บทสรุป 

เรื่องราวของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก จึงเปนเสมือนการบงบอกถึงความสัมพันธของคนใน
ชุมชนที่มีมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน เปนเสมือนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของเศรษฐกิจชุมชน เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอยางมาก แมวา
ผลจากการทองเที่ยวหรือนโยบายการทองเที่ยวไมทําใหเกิดการแปรเปลี่ยนโดยตรงก็ตาม แตก็มีสวนทํา
ใหประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนคอยๆ สูญหายไป หรือตองมีการปรับเปลี่ยนจนไมเห็นรองรอยของ
ประเพณีเดิม โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการสรางเครือขายตางๆซึ่งเปนทุนทางสังคม เครือขายเหลานี้จะ
ชวยเชื่อมโยงชาวบานกับชุมชนหมูบานเขาดวยกัน เสมอไมวาจะเปนยุคสมัยใด  

พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก จึงเปนการแสดงออกถึงความเชื่อ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ที่แปรผานสัญลักษณของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ที่ เกิดขึ้นอยางเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธกันกับวิถีชีวิต ปลาบึก จึงเปนการสะทอนใหเห็นวิธีคิด ที่มีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตและ
สังคมของคนในชุมชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหมองเห็นวา การที่จะเขาถึงชุมชน ไมวาจะเปนประเด็นดาน
ใดก็ตาม โดยผานเร่ืองราวของปลาบึก ความสําคัญที่ชุมชนจะใหความสนใจมีคอนขางสูง และเอ้ือตอ
การศึกษาในดานอ่ืนๆ ได อยางไมขัดเขิน 

นอกจากนี้ พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกในฐานความคิดของชาวบาน ไมไดมีเพียงแค เปนตัว
เชื่อมตอระหวาง ความเชื่อและพิธีกรรมของคนในชุมชนเทานั้น แตยังสะทอนใหเห็นถึง ความสัมพันธ
ทางรางกายและจิตใจ ไดเปนอยางดี ภาวการณเจ็บปวยของคนในชุมชน ถูกนํามาเชื่อมโยงกับระบบ
ความเชื่อเหนือธรรมชาติ ผานองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ดังเชน 
ปลาบึก หมอผูประกอบพิธีกรรม หรืออํานาจศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอปลาบึก ทําใหมองเห็นโลกทัศนของ
ระบบสุขภาพชุมชนโดยรวมไดชัดเจนขึ้น ดังน้ันการที่ชาวบานเชื่อมโยงความเจ็บปวยผานความสัมพันธ
อันดีน้ี และสามารถจัดวางทุกสิ่งที่กลาวถึงไดอยางลงตัว จึงเปนการชวยสรางความมั่นใจและความมั่นคง
ใหแกการดํารงชีวิต สรางความสุข ในการดําเนินชีวิต พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกจึงเปนรากฐานของชีวิต
และสังคม แตหากการเชื่อมโยงความสัมพันธน้ันเสียหายไป จึงจําเปนที่ตองมีการแกไขใหถูกตองกับ
ความสัมพันธอันเดิม เพ่ือใหการดํารงชีวิตเปนสุขในระดับบุคคล ทั้งดานรางกายและจิตวิญญาณ ระดับ
ครอบครัว เครือญาติ ชุมชนและสังคมตอไป 

พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก เปนรากเหงาวัฒนธรรมของชุมชน ที่เดิมถูกจัดความสัมพันธ ระหวาง
ความเชื่อและศรัทธา ของคนในชุมชนตามวิธีคิดเดิมไวเปนอยางดี จนเกิดเปนการสรางความภาคภูมิใจ
ใหแกตนเอง แมวาการเปลี่ยนแปลงของสังคม จะทําใหมนุษยมีศักยภาพ ในการปรับแตงสภาพแวดลอม
ไดมากขึ้นก็ตาม แตการที่จะดํารงวิถีชีวิตและประเพณี วัฒนธรรมบางอยางใหคงอยู และไดรับการสืบ
ทอดตอไปนั้น ตองอาศัยระยะเวลา การปรับตัว หากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองมีการปรับแตง 
ผสมผสาน ก็ควรจะดํารงรักษาแกนแทของวัฒนธรรมไว ซ่ึงจะทําใหการยอมรับเกิดเร็วขึ้น แตหาก
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ความสัมพันธอีกชุดหนึ่งถูกนําเขามา ทําใหความสัมพันธชุดเดิมเสียหาย และไมสอดคลองกับวิถีชีวิต
เชนเดิม นอกจากจะเปนการทําลายความสัมพันธของคนกับคน และคนกับสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการ
ลิดรอนสิทธิจากการเปนเจาของในวัฒนธรรม ทําลายศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอีกประการหนึ่ง 

พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก ในนัยของการศึกษาชิ้นน้ีจึงไมใชการสะทอนใหเห็นเพียงแค 
สัญลักษณในพิธีกรรมที่ทําหนาที่บงบอกความหมายของ สิ่งของ ตําแหนง แหงที่ ในเชิงวัฒนธรรม หรือ
บอกกลาวถึงวิธีคิด ในระบบความเชื่อที่เปนจักรวาลวิทยาเพียงเทานั้น เร่ืองราวของพิธีกรรมยังสามารถ
ใชเปนพ้ืนที่ของการแสดงออกถึงสิทธิ แสดงถึงการตอรอง ตอบโต เพ่ือประโยชนของคนในชุมชน ในการ
สืบทอดความรู ภูมิปญญา วิธีคิด รวมถึงการมีศักดิ์ศรีของคนในชุมชน โดยสะทอนผานพิธีกรรม
บวงสรวงปลาบึก สรางความสุข เกิดความภาคภูมิใจ และสามารถสืบทอดภูมิปญญาตอคนรุนหลังได
ตอไป ซ่ึงหมายถึงการสรางความสมดุลของชีวิตหรือความมีสุขภาวะในชีวิตตอไป 
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