องคความรูภ มู ปิ ญญา เรื่อง ประเพณีการแขงเรือ
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประเพณีการแขงเรือ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเปนประจําทุกป ชวงเทศกาลสงกรานต
ราววันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน ณ บริเวณดานหนาที่วาการอําเภอเชียงแสน รายละเอียดองคความรูเกี่ยวกับ
ประเพณีการแขงเรืออําเภอเชียงแสน มีดังนี้
๑. ประวัติการแขงเรืออําเภอเชียงแสน
เดิ ม การแข ง เรื อ เกิ ด จากการที่ ช าวบ า นอํ า เภอเชี ย งแสนและชาวบ า นจากฝ ง ลาว(สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ใชเรือในการประกอบอาชีพประมง เนื่องจากอําเภอเชียงแสนมีเขตพื้นที่ติด
กับแมน้ําของ(โขง) ชาวบาน จะออกไปหาปลากันตามลําแมน้ําของ(โขง ) ในการหาปลาชาวบานจะใช
อวนในการจับปลา ซึ่งในแตละครั้งที่ทําการหาปลาจะตองใชเวลานานรอ จนกวาปลามาติดอวนจากการหา
ปลาในตอนเย็น จึงมีกิจกรรมทํายามวางระหวางที่รอปลามาติดอวน เชน การแขงกันวายน้ําขามเกาะ
และการแขงพายเรือรอบเกาะ ที่ชาวบานเรียกวา เกาะดอนแหง แตปจจุบันเกาะกลางน้ําไดจมหายลงไปใต
แมน้ําของ(โขง) จึงทําใหเหลือแตการแขงเรือพายเทานั้น เรือถือวาเปนพาหนะในการเดินทางไปมาหาสู
กันทั้งชาวบานฝงไทยฝงลาวในอําเภอเชียงแสน การแขงเรือพายในอดีตเปนการแขงเพื่อความสนุกสนานก็
จะนิยมแขงกันเฉพาะในกลุมวงเหลาของชาวบานที่หาปลาดวยกัน เพื่อทาประลองกัน และ สรางความ
สนุกสนาน ความทาทาย โดยการดวลเหลา ถาผูใดเปนฝายแพก็จะตองเลี้ยงเหลากับผูที่ชนะ
การแขงเรือในอําเภอเชียงแสนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไมปรากฏ เพราะเปนการแขงเรือในระดับ
ชาวบานที่หาปลา แตจากคําบอกเลาของชาวบาน เลาวาการแขงเรือเริ่มเกิดขึ้นในชวงสมัยหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ โดยเรือที่ใชในการแขงเปนเรือขุดที่ใชในการหาปลา การแขงเรือในอดีตจะใชคนแขง หกคน
สามคน แลวแตการทาประลองแตละครั้ง จนกลายเปนที่ชื่นชอบและสรางความสนุกสนานใหกับคนใน
ชุมชน การแขงเรือไดรับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหการแขงเรือพายอยางเกิดขึ้นอยางจริงจังขึ้น ตั้งแต
นั้นมา จนในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๒ ไดมีการนําเรือติดเครื่องยนตเขามาใชในการประกอบอาชีพประมง
แทนเรือขุด ทําใหการแขงขันเกิดปญหาในเรื่องความไมยุติธรรมเทาเทียมของน้ําหนักเรือ เพราะกําลังของ
เรือยนตที่ไมเทากัน จึงไดนําเรือยนตมาทําการถอดเครื่องออก ในขณะกอนหนานั้น ในชวงพ.ศ. ๒๕๑๘
ประเพณีแขงเรือไดหยุดชะงักไปชั่วคราว เนื่องจากทางฝงลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้ น
กลายเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงทําใหการแขงเรือของชาวบานทั้งสองริมฝงโขงไมมีการ
แขงเรือกันแตหันมาแขงกันในระดับหมูบานแทน
การแขงเรือในอําเภอเชียงแสนเกิดขึน้ อยางจริงจังและกลายมาเปนประเพณีประจําอําเภอ หลังจากที่
หันมาทําการแขงขันกันในระดับหมูบาน เปนชวงที่มีประเพณีสงกรานต ชาวบานภายในงานนึกสนุกจึงทา
แขงกันเรือทําใหประเพณีการแขงเรืออําเภอเชียงแสนกลับมาอีกครั้ง

-๒การแขงเรือในครั้งนี้ไมใชแขงเฉพาะผูชายอยางเดียวแตยังมีนักกีฬาหญิงรวมแขงขันรวมดวย แตเนื่องจาก
การแขงเรือที่จัดขึ้นในชวงประเพณีสงกรานตจะทําใหไมสะดวกแกผูหญิง เนื่องจากวาผูหญิงตองเตรียมจัด
ขาวของครัวทาน(ตาน)และตองทําหนาที่อีกหลายอยางในชวงประเพรีสงกรานต และในชวงประเพณี
สงกรานตผูคนสวนใหญจะอยูในวัดเตรียมครัวทาน(ตาน) ตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนบานประกอบกับการ
แขงเรือจะตองมีการฝกซอมเพื่อความพรอมเพรียงในการพายเรือ ทําใหผูหญิงที่มีหนาที่หลายอยางจะตอง
หยุดทําการแขงขันไป หลังจากนั้น การแขงเรือจึงกระทํากันในชวงหลังสงกรานตประมาณ ๑ วัน จึงทํา
ใหการแขงเรือถูกแฝงมากับประเพณีสงกรานตนับแตนั้นเปนตนมา การแขงเรือในสมัยนั้นยังไมมีกติกา
อยางเปนทางการจากการที่อาศัยการแขงเรือรอบเกาะดอนแหง จุดปลอยอยูที่หนาวัดผาขาวปานแลวหันหัว
เรือไปทางประเทศลาวเพื่อแขงออมไปดานนอกของเกาะแลวไปออมทายเกาะบริเวณหนาวัดปงสนุกเขาไป
ดานในเกาะพายทวนน้ําเขาเสนชัยบริเวณหนาอําเภอเชียงแสนในปจจุบัน ของรางวัลในสมัยนั้นก็จะเปน
ชามตราไก ( ถวยกาไก) สบู นกแก ว แปลงฟนและยาสีฟน การแขงเรื อพายในสมัยนั้นยั งไมไ ดแ บง
ประเภทของเรือวาเปนเรือใหญ เรือกลาง เรือเล็กเหมือนปจจุบัน ใชประเภทในการแขงโดยการนับฝพาย
ตอมามีการจัดประเพณีสงกรานตอยางยิ่งใหญเปนประจําทุกปโดยไดรับความรวมมือจากหลายฝาย เชน
ภาครัฐ พอคา ประชาชน ในอําเภอเชียงแสนและใกลเคียง จึงกลายเปนประเพณีที่สืบตอกันมาจนถึง
ปจจุบัน เรือขุดยังคงเหลืออยู หนึ่งลําที่วัดผาขาวปาน บานเวียงเหนือ หมู ๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
การแขงเรือไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐ ในสมัยของนายอําเภอนิพนธ บูรณะประ
ศาสตร ไดมาดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอเชียงแสน ระหวาง ตุลาคม ๒๕๒๙ – ธันวาคม ๒๕๓๓ ไดเริ่ม
ใหมีการแขงขันเรือพายอยางเปนทางการ และจัดใหมีการแขงเรือในงานประเพณีสงกรานต โดยการแขง
เรือในสมัยนั้นเริ่มมีการตั้งกติกาแบบงายโดยมีชาวบานมารวมเปนคณะกรรมการในการตัดสิน และไดเชิญ
ฝพายจากตางถิ่นมารวมในการแขงขันในครั้งนั้นดวย อาทิ อําเภอเชียงของ และไดมีการสนับสนุนในการ
ใหงบประมาณในการจัด ชื้อเรือ เพื่อใช ในการแขงขั นใหเป นเรือกลางที่ ใช ในการฝก ซอมและการแขง
จํานวน ๒ ลํา โดยเรือนั้นสั่งซื้ อมาจากจังหวัดนาน และยังมีของรางวัลที่เปนแรงจูงใจในการแขงขัน ที่
นาสนใจมากขึ้น มีการมอบถวยรางวัล และเงินรางวัล จากทานผูวาราชการ นายอําเภอ และไดมีการยก
ประเพณีการแขงเรือขึ้น จนกลายมาเปนมหกรรมสงกรานตประเพณีการแขงเรือเมืองเชียงแสน ทําใหการ
แขงขันเรือของอําเภอเชียงแสนกลายเปนที่สนใจของผูรวมแขงขันจากตางถิ่น เชน ฝพายจากนาน แพร และ
พะเยา เปนตน
ป พ.ศ.๒๕๕๑ -จนถึงปจจุบัน นายสุเทพ เตียวตระกูล นายอําเภอเชียงแสน ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในประเพณีการแขงเรืออําเภอเชียงแสน ประกอบกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนตองการที่จะ
อนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนียม และความสัมพันธไมตรีตั้งแตระดับหมูบาน อําเภอ จังหวัด จนถึง

-๓ระดับประเทศพรอมทั้งตองการสงเสริมการทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานต จึงเขามามีสวนรวมในสวน
การจัดการแขงขันประเพณีแขงเรืออําเภอเชียงแสน รวมกับการจัดงานมหกรรมประเพณีสงกรานต และได
จัดซื้อเรือกลางซึ่งเปนเรือที่ใชในการแขงขัน เปนจํานวน 4 ลําจากจังหวัดอยุธยาและการจัดตั้งกติกาการแขง
เรือแบงหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมการแขงเรือ โดยการจัดงานในครั้งนี้ทางอําเภอไดมอบใหทางเทศบาล
เปนผูดําเนินงาน

ภาพถายการแขงขันเรือประเพณีสงกรานตเมืองเชียงแสน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒

เรือขุดทําจากไมตะเคียน วัดผาขาวปานหมู ๒
ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เรือตอที่ใชในการแขงขันปจจุบัน

-๔๒. ขอมูลเกี่ยวกับเรือ
๒.๑ รูปลักษณของเรือแขง รูปลักษณของเรืออําเภอเชียงแสนสวนใหญเปนเรือหาปลาแลวนํามาทํา
เปนที่เรือแขง ขุดจากไมเนื้อแข็ง สวนใหญทําจากไมตะเคียน และไมสัก ไมตะเคียนนั้นมีความยาว
ประมาณ ความยาวของเรือถาเปนเรือนอยก็ประมาณ ๒๐ ศอก หรือไมเกิน ๖-๗ เมตร แตเรือปจจุบันไมได
สังเกตวายาวกี่เมตร เรือที่อยูขางวัดผาขาวปานยาวประมาณ ๓๐ เมตรเพราะมีความเชื่อวา ไมตะเคียนเปน
ตนไมที่มีผีนางตะเคียนหรือรุกขเทวดาพักอาศัยอยู เมื่อนํามาขุดเรือจะทําใหทนทานและจะปกปองรักษา
เจาของเรือ แตเหตุผลที่แทจริงไมตะเคียนเปนไมเนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงทนทาน มีความทนกับการแชน้ํา
ไมผุกรอนงายอีกทั้งเปนไมที่ลอยน้ําไดดีเมืออยูบนผิวน้ํา โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น กลาวคือ เมื่อไดไม
ซุงมาแลวก็พิจารณารูปทรง โดยทั่วไปมักจะใชดานโคนของซุงเปนหัวเรือ แตก็มีชางบางคนที่ใชสวนปลาย
ซุงเปนสวนหัวเรือการขุดเรือแบบดั้งเดิมหลังจากเปดปกไมเปนรูปสี่เหลียมแลวจะขุดดวยสิ่วขนาดใหญหรือ
ขวานโยน หรือขวานมะหลู โดยจะทําการถากไมซุงดานนอกใหเปนรูปทรงกลมของทองเรือแขงซึ่งลักษณะ
ของ ทองเรือแขงแบบนี้จะไมราบเรียบ เนื่องจากมีรอยขวานถากไว และจะเริ่มเจาะขยายดานในใหเปนรอง
ของเรือ ลักษณะเหมือนรางใสอาหารหมู และตรงรองกลางจะทําเปนสันนูนหนากวาง ๖-๑๐ นิ้ว ตลอดลําเรือ
ซึ่งลักษณะคลายกับกระดูกงูของเรือแขงในยุคปจจุบัน
เรือแขงเชียงแสน จะมีกาบเรือประกบทั้งสองขาง และนํา “ขี้ขะยา” คือ การนําเอากวาง ( ยางไม
ชนิดหนึ่งมีสีน้ําตาล ) และน้ํามันยางมาตมใหละลายเขาดวยกัน ถาตองการใหขี้ขะยาเปนสีขาวก็จะนําไปตม
กับไมผลที่มีรสเปรี้ยว เชน มะกรูด มะนาว มะเฟอง ฯลฯ ในการตมนั้นตองสังเกตวาขี้ขะยาเหลวหรือขน
ไปหรือไม ถาขนก็ตองเติมน้ํามันยางลงไป ถาไมเหนียวหรือเหลวเกินไปก็เติมกาวลงไป ตองรอใหขี้ขะยา
เย็นลงแตตองไมรีบรอนหรือเย็นเกินไปเพราะจะสามารถปน ใหกลมยาวเรียว และ นําไปทาบกับปดแนวไม
ขอบดานนอกลําเรือระหวางลําเรือกับกาบเรือ และสวนที่เปนการตอของไมหรือ รูที่เกิดจากการขุดเรือเพื่อ
กันไมใหน้ํารั่วซึมเขามาในตัวเรือ
ไดมีการจัดซื้อเรือตอ(เรือกุม) จากจังหวัด
น า น(พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๓)และเรื อ กลาง ของ
จั ง หวั ด อยุ ธ ยา(พ.ศ.๒๕๕๑จนถึ ง ป จ จุ บั น )ส ว น
ใหญจะเปนตนตะเคียนและตอมาเรียบรอย ทําให
เรือขุดไดถูกเลิกใชไปเนื่องจากในปจจุบัน ผูที่ทํา
เรื อ ในอดี ต ไม ไ ด ทํ า การสื บ ทอดให แ ก รุ น หลาน
ประกอบกับเรือในปจจุ บันสามารถหาซื้อได งาย
และงายตอการดูแลรักษาจึงนิยมใชเรือตอ และเรือ
กลาง ประเภทเรือแขง ๒๒ ฝพายในการนํามาใชสําหรับแขงเรือในประเพณีแขงเรืออําเภอเชียงแสน

-๕๒.๒ ตําแหนงทางการนั่งเรือ ในการแขงเรือพายนักกีฬาแขงเรือ จะมีตําแหนงเปนของตนเอง ใน
การขึ้นนั่งบนเรือซึ่งก็จะมีเหมือนกับการวางคนของการแขงเรือโดยทั่วไป ตําแหนงทางเรือโดยทั่วไปมีอยู
๓ ตําแหนงหลัก คือ ตําแหนงที่ ๑ ตนเสียง ตนเสียงจะเปนผูที่นั่งในตําแหนงหนาสุดของเรือ มีหนาที่เปน
ผูใหจังหวะในการพายเรือแกลูกทีมที่เปนฝพาย โดยการใหสัญญาณนั้นตนเสียงจะทําการเปานกหวีดเปน
จังหวะโดยเริ่มตั้งแตการออกตัว และการแซงคูแขง หรือเมื่อที่คูแขงไลมาประชิด แมกระทั้งเราประชิดคูแขง
ตําแหนงที่ ๒ ฝพาย เปนกําลังที่สําคัญในการแขงเรือตําแหนงที่นั่งก็จะตอจากตนเสียงไปและก็นั่งตอ ๆ กัน
ไปจนครบตามจํานวนของฝพาย ตําแหนงที่ ๓ ตําแหนงสุดทาย ทายเรือ ในสวนของตําแหนงนี้มีหนาที่
ในการบังคับเรือใหอยูในลูของสายน้ําการแขงเรือ
๒.๓ สวนประกอบของเรือแขง เรือเชียงแสนในอดีตนั้นจะเปนเรือขุดหาปลาธรรมดาจะมีกาบเรือ
ประกบทั้งสองขาง และนํา “ขี้ขะยา” มาใจอุดรูรวงของเรือ ใชดานโคนของซุงเปนสวนหัวเรือและสวน
ปลายซุงเปนสวนทายของเรือ หลังจากนั้นเปดปกใหเปนรูปสี่เหลี่ยมแลว ขุดดวยสิ่วขนาดใหญหรือขวาน
โยน (ขวานมะหลู) ลักษณะของเรือเหมือนรางใสอาหารหมู แตปจจุบันมีการนําเรือซื้อเขามาใชเชน เรือตอ
จาก จังหวัดนานเรือกลางจากอยุธยาทําใหสวนประกอบตางๆยอมเปนไปตามชางของแตละที่ที่มีความ
ชํานาญตามลักษณะเฉพาะของแตละที่
๓. พิธีกรรม ความเชื่อ
๓.๑ พิธีกรรมการตัดตนไมทําเรือ การขุดเรือในอําเภอเชียงแสนในอดีตเปนการขุดเรือเพื่อนํามาทํา
เปนเรือประมง ชาวบานมีความเชื่อวาการใชตนตะเคียนและตนสักนั้นจะมีนางตะเคียนนางไมสิงอยู เมื่อมี
การตัดหรือโคนตนตะเคียนก็จะตองตรวจสอบลักษณะของตนไมวามีความเหมาะสมที่จะนํามาทําเรือ และ
ชาวบานในอําเภอเชียงแสนจะใชวิธีการขอขมาตนไมเพื่อที่จะนํามาทําเรือ ชาวบานจะทําพิธีขออนุญาตเจาที่
เจาทางกอนที่จะเดินทางไปตัดตนไม เพราะเชื่อวาจะทําใหการเดินทางเขาไปตัดตนไมจะราบรื่น ไมมี
อุปสรรค ชาวบานจะเลี้ยงเหลาไหไกคู กับเจาที่เจาทางกอนที่จะเขาไปตัดไมมาทําเรือ การเดินทางเขาไปตัด
ตนไมชาวบานจะตองนําผูทําพิธีหรือพออาจารย ผูเฒาผูแกไปดวย เพราะจะตองเขาไปทําพิธีสูมา(ขอขมา)แก
ตนไม โดยจะมีแค สวยดอก(กรวยดอก) เปนอุปกรณหลักสําคัญในการทําพิธี
เมื่อพบตนตะเคียนหรือตนสักที่ตองการจะนําไปใชขุดเรือแลว ในการขุดเรือนั้นจะตองไดรับการ
อนุ ญ าตจากหน ว ยงานราชการผู ใ หญ บ า น(แก บ า น)กํ า นั้ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และหาวั น ตามฤกษ ง ามยามดี ที่
เหมาะสม เมื่อถึงตนไมที่จะตัดผูทําพิธี คือ พออาจารย ผูเฒาผูแก จะนําสวยดอกและกลาวคํา สูมาลาโทษ
(ขอขมา)และแจงเจตนาในการตัดไม แลวนําสวยดอกวางไวเพื่อเปนพิธีแลวเตรียมทําการตัดไมมาขุดเรือเมื่อ
ตัดตนไมมาแลวก็จะมีพิธีกรรมการขอขมาตนตะเคียนและตนสักเพื่อทําการขุดเรือกอนที่จะมีการขุดเรือนั้น
ชาวบานจะรวมตัวกันเพื่อประชุมหาฤกษยามในการขุดเรือใหเหมาะสม บางหมูบานก็จะมีการทําพิธีการสืบ

-๖ชะตาหมูบาน และสืบชะตาไมที่ตัดมา โดยการโยงสายสิญจนบานทุกหลังแลวผูกสายสิญจนมาลอมรอบตน
ตะเคียนหรือตนสักที่ตัดมาเพื่อทําพิธีสืบชะตาเมื่อขุดเรือเสร็จเรียบรอยแลวเปนอันเสร็จพิธีกรรม เนื่องจากวา
การขุดเรือในอําเภอเชียงแสนในอดีตนั้นจุดประสงคในการใชเรือจะเปนการขุดเรือเพื่อทําอาชีพประมง
เทานั้นทําใหไมมีการทําพิธีกรรมอัญเชิญเจาแมจากไมตะเคียนมาสิงสถิต ชาวบานจะใชพิธีแบบงายๆโดย
การนําสวยดอก(กรวยดอก)เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวามีอยูเทานั้น เพื่อเปนการไมลบหลู และใหความ
เคารพตอตนไมที่นํามาขุดเรือ
๓.๒ พิธีกรรมการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอําเภอเชียงแสน กอนที่ถึงเทศกาลมหกรรมสงกรานต
และประเพณีการแขงเรือ ชาวอําเภอเชียงแสนจะมีพิธีกรรมการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ การบวงสรวง
ทานทาวทั้ง ๔ คือ พระอินทร พระแมธรณี เทวดา อารักษ พระธาตุจอมจิตติ พระพรหม ทานทาวแสนภู เจา
พอปาสัก การบวงสรวงนี้จะทําขึ้นในชวงเชาของวันที่ ๑๒ เมษายน ของทุกป การบวงสรวงเพื่อที่จะใหสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาเมืองเชียงแสนไดรับรูรับทราบวา จะจัดงานขึ้น ผูทําพิธีจะเปนอาจารยวัด หรือพอครู เปน
ผูวากลาวคําอธิฐาน ขอขมา โดยจะมีเครื่องสังเวย ตามที่ทานผูศักดิ์สิทธิ์ทานโปรด เชน หัวหมูตม ไกตม ไข
ตม เหลา ผลไมตางๆ ของหวาน ผาแพรหลากสี ดอกไมขาว-เหลือง สายสิญจน ๑ มวนใหญ เปนตน
ระหวางนั้นผูทําพิธีบวงสรวงจะกลาวคําอธิฐานขออัญเชิญ และขอขมา ระหวางนั้นก็จะวาไมเสี่ยง
ทายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไมที่วาเสียงทายนั้นมีความยาวไปจากเดิม ถือเสมือนวาทานทั้งหลาย มารับเครื่อง
สังเวยแลว หลังจากนั้นจะรอเวลากระทั่งธูปทั้ง ๙ ดอกดับหมดก็จะทําการเสี่ยงทายอีกครั้งถาหากวาไมเสี่ยง
ทาย ยังมีความยาวเทาเดิมแสดงวาทานยังไมลงมา ผูทําพิธีก็จะรออีสักพัก จากนั้นจะเสี่ยงทายอีกครั้ง ทํา
เช น นี้ ไ ปเรื่ อ ยๆจนไม เ สี่ ย งทายยาวแสดงว าท า นได ม ารั บ เครื่ อ งสั ง เวยแลว เป น การเสร็ จ พิ ธี ก รรมการ
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองเมืองเชียงแสน

นายอําเภอทําพิธีบวงสรวงเจาพอปาสัก

การวาไมเสีย่ งทายในพิธีบวงสรวง

-๗๓.๓ ความเชื่อเรื่องผีเสื้อน้ํา เนื่องจากแมน้ําโขง เปนแมน้ําสายหลักที่สําคัญของประเทศและชาว
อําเภอเชียงแสน ตามความเชือ่ ของชาวเชียงแสนพบวา เสือ้ น้ํา จะทําใหการประกอบกิจการเกีย่ วกับน้ําใหเกิด
ความราบรื่น โดยมักจะบนบานเพื่อขอความคุมครองใหปกปกรักษาตลอดจนการเดินทางเพื่อนําเรือแขงไป
แขงเรือประเพณีตามสนามแขงตางๆ โดยการบนนั้นจะทําใหไมเกิดอุปสรรคใดๆ คือทําพิธีแบบงาย ๆใช
เทียน ๒ คู ดอกไมลงในสวยดอก(กรวยดอกไม)จะบนบานในเรื่องใดๆก็บอกลาวใหผเี สื้อน้ําไดรับทราบ
สวนการแกบนนั้น บางที่กจ็ ะมีเหลาไห ไกคู หรือบางที่ก็จะบนหัวหมูตม แลวนําสิ่งที่บนไปวางไว
บริเวณที่บนอธิฐานวากลาวใหผีเสื้อน้ําใหมารับของที่บน สวนใหญจะประกอบพิธีบริเวณริมน้ําโขง
ที่มาของขอมูล
รายงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรม กรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงประเพณีแขงเรือ
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย น.ส.วันทนา สุมาลุย และน.ส.จันทรจิรา ติวรรณะ
วิทยาลัยสหวิทยาการสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยลําปาง
ผูจัดทําองคความรู

นางสาวทัศนีย ดอนเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอเชียงแสน

