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พิธีบวงสรวงพญานาค
เมื่อเร็วๆมานี้ในลานบั้งไฟพญานาค ทั้งทางฝงไทยและลาว ตางก็จัดพิธีบูชาพญานาคดังนั้นในตอนนี้จะขอ
กลาวถึงตํานานการบูชาพยานาคที่สืบทอดมาชานาน
ในฝายลาวนั้นมีพิธี ฮีดสิบสอง หรือพิธี 12 เดือน ในคืนเพ็ญเดือนสิบสองนั้นถือวาเปนวันลอยกระทงของพี่
นองรวมสุวรรณภูมิ ทางฝงลาวจะทําพิธีบูชาพญานาคไปดวย เรียกวา เดือนสิบสองสวงเฮือบูชาอุสุกนาค 15 ตระกูล
บางก็วา 7 ตระกูล สําหรับนาค 7 ตระกูลนั้น ชาวเวียงจันทน หลวงพระบาง เชียงแสน เชียงรุงนับถือกันมาก กลาวคือ
1. พุทโธธปาปนาค (กุฏโฐปาปนาค)
2. หัตถีกุญชรนาค (หัตถีนาค)
3. สขารนาค (สุขรนาค)
4. ไชยเชฏฐนาค (เสฏฐไชยนาค)
5. ปกขานาค (ปพพารนาค)
6. มุลนาค
7. สุวรรณนาค
นาคทั้งหมดนี้มีกลาวอยูในอุรังคนิทาน เรื่อง อวยลวย
8. สุคันธนาค
9. กายโลหะนาค
10. เอกจักขุนาค
11. อิทรจักกนาค
12. สิทธิโภคนาค
13. สิริวฒ
ั นนาค
14. สหัสพลนาค
15. คันธัพพนาค
อันนาคทั้ง15 นี้ มีพญานาคสุวรรณนาคเปนใหญ พญาพุทโธธปาปนาค อาวุโสเปนรอง เปนผูมีคําสั่งใหนาคทั้งหลาย
ชวยอวยลวย
"มธุรนาคราช ชื่อนี้ถือนิมิตจากผิวพรรณของทานวาเหมือนสี น้ําผึ้ง คือ เปนสีน้ําตาลทองเขมๆ ซึ่งเปนอานิสงสแหง
การถวาย น้ําผึ้งครั้งเปนมนุษย"
ยอนอดีตไปเมื่อ ๓,๐๐๐ ปที่แลว ณ หมูบานชนบทแหงหนึ่ง ที่ตั้งอยูริมแมน้ําโขง ในยุคนั้น ผูคนทั้งหลายมี
ความเชื่อวา วิญญาณ ของบรรพบุรุษหลังจากตายแลวไมสูญ จะคอยติดตามคุมครองดูแลลูกๆ หลานๆ ตอไป แลวก็มี
ความเลื่อมใสในเรื่องเทพเจาแหงลําน้ํา ซึ่งปจจุบันความเชื่อเหลานี้ก็ยังคงอยู
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ในครั้งนั้น มีชายหนุมคนหนึ่งอาศัยอยู ในหมูบานนั้น มีอาชีพหาของปาและตัดฟน ใชชีวิตอยางสงบสุขเชน
เดียวกับผูคนในยุค สมัยนั้น
ตอมาวันหนึ่ง มีพระดาบสเหาะมาจาก ปาหิมพานต มาบําเพ็ญพรตที่ใตรมไมใหญ บริเวณริมฝงโขง ซึ่งไม
ไกลจากหมูบานแหงนั้นนักดาบสผูนี้มีลักษณะสงางาม ผิวพรรณวรรณะผองใส มีรัศมีพวยพุงออกมารอบกาย แมจะมี
อายุเปนพันปแลว ก็ยงั ดูหนุมแนน ทานไดบรรลุฌาน ๔ อภิญญา ๕ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได
วันหนึ่ง ชายหนุมผูนั้นเขาปา เพียงลําพังเพื่อหาน้ําผึ้ง เขาได น้ําผึ้งมาเต็มกระบอกไมไผ เมื่อได มาพบดาบส
นั้น เห็นรัศมีผิวพรรณ ของทานผองใส ก็มีจิตเลื่อมใส ไดถวายน้ําผึ้งแกดาบส โดยวางไวตรงหนา โดยคิดวาดาบส
ทานนี้ คงเปนเทพยดาที่อยูบริเวณนั้น เปนแนดาบสทานนี้ เปนผูสําเร็จแลว แมไมตอง ขบฉันอาหารเยี่ยงคนทั่วไป แต
ก็รับไวดวย อาการดุษณีภาพ คือ นั่งเฉยๆ เพื่ออนุเคราะห แกชายหนุมหลังจากชายหนุมกลับไปถึงหมูบานแลว ก็เลา
เรื่องราวที่ไปพบดาบส ซึ่งตัวเองเขาใจวา เปนเทพยดาใหเพื่อนบานฟง
วันรุงขึ้น ชายหนุมก็พาเพื่อนบานกลุม ใหญมา เพื่อจะสักการะดาบส ไดเตรียมอาหาร หวานคาวมาดวย แต
ดาบสไมไดอยูตรงนั้นแลว จึงพากันวางอาหารหวานคาวและเครื่อง สักการะตางๆ เปนการเซนสรวงสถานที่ที่ ดาบส
เคยนั่ง คือ ตรงใตตนไมใหญนั่นเอง
ในใจของชายหนุมนั้น ยังคงมีความปติ และประทับใจในการที่ไดพบ ไดถวายน้ําผึ้งแกดาบสผูสําเร็จนั้น เมื่อ
ใกลจะละโลก เขาไดเห็นนิมิตภาพที่ตนเองเคยถวายน้ําผึ้ง รวมกับความผูกพันที่มีตอสายน้ําโขง และความเชื่อตอเทพ
เจาแหงลําน้ํา ดังนั้นเมื่อละโลกแลว จึงไปเกิดเปนบุตรของพญานาคราชโอฆินทร* ณ เมืองบาดาลใตสองผืนแผนดิน
ไทยลาว บริเวณลุมแมน้ําโขง โดยเกิดแบบโอปปาติกะ บนตักของอัครมเหสี พญานาคราชดีใจ ที่ไดบุตรผูมีบุญญาธิ
การ ไดทําพิธีสมโภช และขนานนามแกบุตรวา มธุรนาคราช
ชื่อนี้ถือนิมิตจากผิวพรรณของทานวา เหมือนสีน้ําผึ้ง คือ เปนสีน้ําตาลทองเขมๆ ซึ่ง เปนอานิสงสแหงการ
ถวายน้ําผึ้งครั้งเปนมนุษย เมื่อเจริญวัยขึ้นมา ผิวพรรณกลับเปลงปลั่ง เปนสีทอง เหลานาคทั้งหลายจึงขนานนาม ทาน
วา สุวรรณมธุรนาคราช แปลวาพญานาค น้ําผึ้งทอง
ฝายชาวบานที่มีจิตเลื่อมใสในพระดาบส และตามมาสักการะแตไมพบ ภายหลังไดมา เกิดเปนบริวารของ
สุวรรณมธุรนาคราช โดยเกิดเปนนาคในกําเนิดตางๆ ตามกําลังบุญ ของตน ซึ่งมีทั้ง ๔ กําเนิด คือโอปปาติกะ (เกิด
แลวโตทันทีเชนเดียวกับเทวดานางฟา) สังเสทชะ (เกิดจากเหงื่อไคล หรือที่ชื้นแฉะโสโครก) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ
เชนเดียวกับมนุษย) และอัณฑชะ (เกิดในฟองไขเชนเดียวกับงูทั่วไป)
เมื่ออายุเกือบ ๕๐๐ ป ซึ่งเปนชวงอยูในวัยรุน มธุรนาคราชไดติดตามพญานาคราช โอฆินทร บิดา ขึ้นไปบน
พื้นดิน และไดเห็นเหตุการณวันเทโวโรหณะ๑ ขณะพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปดโลกดวย ในวันนั้นเอง โดยพุทธา
นุภาพทําใหสัตวโลกทั้งหลายใน ภพสาม นอกจาก จะแลเห็นพุทธลักษณะ อันงดงามและฉัพพรรณรังสีอันสวางไสว
รอบพระวรกายแลว ทั้งสัตวนรก มนุษยและเทวดา ยังสามารถเห็นซึ่งกันและกันอยางชัดเจน อีกดวย
ครั้งนั้น ทั้งพญานาคและมนุษย เมื่อได ยลพุทธลักษณะตางบังเกิดความศรัทธาเคารพ เลื่อมใสในพระสัมมา
สัมพุทธเจา จึงตางตั้งใจ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาตามสติปญญา และอานุภาพของตนเมื่อเวลาผานไป ราชบุตรโต
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เต็มที่ ถึงเวลา ที่จะตองมีดวงแกวประจําตัวเกิดขึ้น โอฆินทรนาคราชผูเปนพระราชาจึงใหบุตรชายไปจําศีล ณ สะดือ
แมน้ําโขง หลังจากรักษาศีลจนกระทั่งถึงคืนวันเพ็ญ ดวยบุญที่ถวายน้ําผึ้งแกดาบส ทําใหดวงแกว ประจําตัวบังเกิดขึ้น
โดยงาย มีความสวางไสวยิ่งนัก ซ้ํายังบันดาลใหเกิดวิมานทอง ตลอดจน สมบัติมากมาย ณ บริเวณสะดือแมน้ําโขง
นั่นเอง โอฆินทรราชาแหงนาครูวา บุตรของตน มีบุญญาธิการมาก จึงไดยกตําแหนงพระราชา ใหปกครองนาคพิภพ
แทนตนสืบไป
อัครมเหสีของสุวรรณมธุรนาคราชนั้น อดีตชาติเคยเกิดเปนพระราชธิดาของพระเจา ไชยเชษฐาธิราช อดีต
กษัตริยผูปกครองอาณา จักรลานชาง พระองคมีราชธิดา ทั้งหมด ๓ พระองค องคที่เปนอัครมเหสีของสุวรรณมธุร
นาคราช นั้น เปนราชธิดาองคกลาง ขณะเปนมนุษยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดสรางพระสุกไว แตไมคอย ได
เจริญสมาธิภาวนา และยังมีความเลื่อมใสศรัทธา ในเรื่องอานุภาพของพญานาค อยางแรงกลา ตามความเชื่อดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษ เมื่อละโลกแลวไดไปบังเกิดเปนนางนาคในภพบาดาล ในกําเนิดโอปปาติกะ โดยเกิดบนแทนบรรทม
ของสุวรรณมธุรนาคราชเมื่อสุวรรณมธุรนาคราช ไดพบก็ทราบทันทีวา เธอคือนางแกวคูบุญของตน ถึงแมวานางจะ
มาทีหลังมเหสีองคอื่น แตเธอก็มีบุญญาธิการมากที่สุด จึงไดรับการสถาปนา ไวในตําแหนงอัครมเหสี พญานาค งู
ใหญ มีหงอน สัญลักษณแหงความยิ่งใหญ ความอุดมสมบูรณ ความมีวาสนา และ บันไดสายรุงสูจักรวาล เปนผูมี
อิทธิฤทธิ์ จากการจําศีล บําเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพุทธศาสนา ไมเบียดเบียนผูอื่น
งูใหญ หรือพญานาค เรามักจะพบเห็น เปนรูปปนหนาโบสถ ตามวัดตาง ๆบันไดขึ้นสูวัดในพุทธศาสนาภาพ
เรื่องราวที่เกี่ยวของ กับศาสนาพุทธอีกมากมาย และ นครวัดมหาปราสาท ถาเราจะสังเกต ก็คงจะเปนที่ศาสนาพุทธ
ทําไมมีเรื่องราวพญานาคมาเกี่ยวของมาก ติดตามกันตอไป
พญานาค หรือ งูใหญมีหงอน ในตํานานของฝรั่ง หรือชาวตะวันตก ถือวาเปนตัวแทนของกิเลส ความชั่วราย
ตรงขามกับชาวตะวันออก ที่ถือวา งูใหญ พญานาค มังกร เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังอํานาจ ชาวฮินดูถือวา พญานาคเปนผู
ใกลชิดกับเทพองคตาง ๆ เปนเทพเจาแหงน้ํา เชน อนันตนาคราช ที่เปนบัลลังกของพระนารายณตรงกับความเชื่อของ
ลัทธิพรามณห ที่เชื่อวา นาค เปนเทพแหงน้ํา เชนปนี้ นาค ใหน้ํา 1 ตัว แปลวา น้ําจะมาก จะทวมที่ทําการเกษตร ไรนา
ถาปไหน นาคใหน้ํา 7 ตัวน้ําจะนอย ตัวเลขนาคใหน้ําจะกลับกันกับเหตูการณ เนื่องจาก ถานาคใหน้ํา 7 ตัว น้ําจะนอย
เพราะนาคกลืนน้ําไว
นาค…เจาแหงงู หรือ พญานาค
พญานาค เปนสัตวมหัศจรรย ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถแปลงกายได พญานาค มีอิทธิฤทธิ์ และมีชีวิต
ใกลกับคน พญานาค สามารถแปลงเปนคนได เชนคราวที่แปลงเปนคนมาขอบวชกับพระพุทธเจา ในหนังสือไตรภูมิ
พระรวง กลาวถึงนาคที่ชื่อ ถลชะ ที่แปลวา เกิดบนบก จะเนรมิตกายไดเฉพาะบนบก และนาคชื่อ ชลซะ แปลวา เกิด
จากน้ํา จะเนรมิตกายไดเฉพาะในน้ําเทานั้น
พญานาค ถึงแมจะเนรมิตกายเปนอะไร แตในสภาวะ 5 อยางนี้ จะตองปรากฎเปนงูใหญเชนเดิม คือ ขณะเกิด
ขณะลอกคราบ ขณะสมสูกันระหวางนาคกับนาค ขณะนอนหลับ โดยไมมีสติ และที่สําคัญ ตอนตาย ก็กลับเปนงู
ใหญเหมือนเดิม
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พญานาค มีพิษราย สามารถทําอันตรายผูอื่นไดดวยพิษ ถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตํานานกลาววา สัตวจําพวกงู แมง
ปอง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได ซึ่งก็ดวยเหตุที่ นาคคายพิษทิ้งไว แลวพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึงกอนก็เอาไป
มาก พวกมาทีหลัง เชน แมงปอง กับ มด ไดพิษนอย แคเอาหาง เอากันไปปายเศษพิษ จําพวกนี้จึงมีพิษนอย และพญา
นาคตองคายพิษทุก 15 วัน
พญานาค อาศัยอยูใตดิน หรือบาดาล
คนโบราณเชื่อวาเมื่อบนสวรรคมีเทพเทวาอาศัยอยูลึกลงไปใตพื้นโลก ก็นาจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู ในหนังสือ
ไตรภูมิพระรวง กลาววา ที่ที่นาคอยูนั้นลึกลงไปใตดิน 1 โยชน หรือ 16 กิโลเมตร มีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม
แพสวรรค ที่มีอยูถึง 7 ชั้น เรียงซอน ๆ กัน ชั้นสูง ๆ ก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค พญานาค สามารถผสมพันธุกับ
สัตวชนิดอื่นได แปลงกายแลวผสมพันธุกับมนุษยได เมื่อนาคตั้งทองจะออกลูกเปนไขเหมือนงู มีทั้งพันธุเศียรเดียว 3,
5 และ 7 เศียร สามารถขึ้นลง ตั้งแตใตบาดาลพื้นโลก จนถึงสวรรค ในทุกตํานานมักจะกลาวถึงนาคที่ขึ้น-ลง ระหวาง
เมืองบาดาล กับเมืองสวรรค ที่จะแปลงกายเปนอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณนั้น ๆ จะเห็นวา พญานาค หรือ งู
ใหญ นั้นมีความเปนมาและถิ่นที่อยูเปนสัดสวนในภพหนึ่งตางหาก จะมีเปนบางครั้งที่มนุษยสามารถมองเห็นได
พญานาค เปนทั้งเอกลักษณของความดี และความไมดี
นาค…เกี่ยวพันกับชีวิต น้ํา ธรรมชาติ
จะไดยินอยูเสมอวา ปนี้นาคใหน้ําเทาไร กี่ตัว ฝนฟาดี หรือไมดี นาคใหน้ําสรางความอุดมสมบูรณแกสรรพ
ชีวิต ทั้งปวง พญานาค ที่อาศัยอยูในสวรรคใตน้ํา ตามคติฮินดู พญาอนันตนาคราช แทนบรรทมของพระนารายณ ที่
นับถือเปนเทพเจา พญานาค เปรียบไดกับทองน้ําทั้งหลายในจักรวาล นาคมีอิทธิฤทธิ์บันดาลใหฝนตกหรือไมตกก็ได
ตลอดจนสามารถแปลงกายเปนเมฆฝนได พญานาค...เปนที่มาของแมน้ําตาง ๆ อันหมายถึงผูรักษาพลังแหงชีวิตทั้ง
หลาย ตามความเชื่อของชาวพุทธ เทวดาแหงน้ํา คือ วรุณและสาคร ที่ตางก็เปนจอมแหงนาคราช นอกจากที่เกี่ยวของ
กับน้ําบนโลกแลว นาคยังเกี่ยวของกับน้ําในสวรรคอีกดวย คนโบราณเชื่อวา สายรุง กับ นาค เปนอันเดียวกัน ที่เชื่อม
ระหวางโลกมนุษยกับโลกสวรรคขางหนึ่งของรุงจะดูดน้ําจากพื้นโลกขึ้นไปขางบน เมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปลอยน้ํา
ลงมาเปนฝนที่มีลําตัวของนาคเปนทอสง
ในตํานานสิงหนวัติ
กลาววา เมื่อเจาเมืองสิงหนวัติอพยพคนมาจากทางเหนือ พญานาคแปลงกายมาชวยชี้ที่ตั้งเมืองใหม และขอ
ใหอยูในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสรางคูเมือง 4 ดาน เปน เมืองนาคพันธุสิงหนวัติ ตอมาเมื่อยกทัพ
ปราบเมืองอื่นได และรวมดินแดนเขาดวยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเปน แควนโยนกนาคราช ที่เห็นไดชัดก็คือ ที่ปราสาทพนม
รุง จะมีคูเมืองที่เปนสระน้ํา 4 ดาน รอบปราสาทและมี พญานาค อยูดวย ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ นาคจะมี
ความหมายเปนอยางอื่นไมไดนอกจากน้ํา เชน การสรางศาสนสถานไมวาจะเปนอุโบสถ นาคที่ราวบันได จึงมี พญา
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นาค ซึ่งตามความเปนจริง (ความเชื่อ) การสรางตองสรางกลางน้ํา เพื่อใหดูเหมือนวาศาสนสถานนั้นลอยอยูเหนือน้ํา
แตก็ไมตองสรางจริง ๆ เพียงแตมีสัญลักษณ พญานาค ไว เชน ที่ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เปนตน
แมเกี่ยวกับชีวิตมนุษย ก็จะมีอยูในราศีเกิด เชนของคนนักษัตรปมะโรง ที่มีความหมายถึง ความยิ่งใหญและ
พลังอํานาจ ที่มี พญานาค เปนสัญลักษณ
นาคใหน้ํา
พญานาค เปนสัญลักษณแหงธาตุน้ํา "นาคใหน้ํา" เปนเกณฑที่ชาวบานรูและเขาใจดี ที่ใชวัดในแตละป จํานวน
นาคใหน้ํามีไมเกิน 7 ตัว ถาปไหนอุดมสมบูรณมีน้ํามากเรียกวา "นาคใหน้ํา 1 ตัว" แตหากปไหนแหงแลงเรียกวาปนั้น "
มีนาคใหน้ํา 7 ตัว" จะวัดกลับกันกับจํานวนนาค ก็คือที่น้ําหายไป เกิดความแหงแลงนั้นก็เพราะ พญานาคกลืนน้ําไวใน
ทองนาค จําแลง นาคที่ทําหนาเหมือนมนุษยสวมมุงกฏ เกี่ยวของกับคนไทย...เรามักจะเห็นสัญลักษณที่เกี่ยวกับนาคได
เสมอ ในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม นาคเปนสวนประกอบที่สําคัญทางสถาปตยกรรม โดยเฉพาะ
ตามอาคารวัดตาง ๆ หลังคาอาคารที่สรางขึ้นสําหรับสถาบันพระมหากษัตริย และสถานบันศาสนสถาน ตามคตินิยมที่
วา นาคยิ่งใหญคูควรกับสถาบันอันสูงสง เชน นาคสะดุง ที่ทอดลําตัวยาวตามบันได นาคลํายอง ที่ทําเปนปานลมหลัง
คาโบสถ ที่ตอเชื่อมกับนาคสะดุง นาคเบือน นาคจําลอง และนาคทันตคันทวยรูปพญานาค
พญานาค...เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
ตามตํานาน พญานาค มีอยูกอนสมัยพระพุทธเจาแลว ดังเชน หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมพิเศษแลว ได
เสด็จไปตามเมืองตาง ๆ เพื่อแสดงธรรมเทศนา มีครั้งหนึ่งไดเสด็จออกจากรมไมอธุปปาลนิโครธ ไปยังรมไมจิกชื่อ "
มุจลินท" ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข อยู 7 วัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรํา ๆ ประกอบไปดวยลมหนาวตลอด 7 วัน ไดมี
พญานาคชื่อ "มุจลินท" เขามาวงดวยขด 7 รอบพรอมกับแผพังพานปกพระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะปองกันฝนตกและ
ลมมิใหถูกพระวรกาย หลังจากฝนหายแลว คลายขนดออก แปลงเพศเปนมานพมายืนเฝาที่เบื้องพระพักตร ดวยความ
ศรัทธาอยางแรงกลา ความเชื่อดังกลาวทําใหชาวพุทธสรางพระพุทธรูปปางนาคปรก แตมักจะสรางแบบพระนั่งบน
ตัวพญานาค ซึ่งดูเหมือนวาเอาพญานาคเปนบัลลังก เพื่อใหเกิดความสงางาม และทําใหคิดวา พญานาค คือผูคุมครอง
พระศาสดา
พญานาค ชื่อมุจลินทร มาถวายอารักขา ปองกันพระพุทธเจาจากฝนและลมหนาว (ตํานานนาคปรก) พญานา
ค...สะพาน (สายรุง) ที่เชื่อมโลกมนุษยกับสวรรค หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ โลกศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อที่วา พญานาค กับ รุง
เปนอันเดียวกัน ก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษยกับสวรรคนั่นเอง
นาคสะดุง...ที่ราวบันไดโบสถนั้นไดสรางขึ้นตามความเชื่อถือ "บันไดนาค" ก็ดวยความเชื่อดังกลาว แมตอนที่พระพุทธเจา

เสด็จลงมาจากดาวดึงส ก็โดยบันไดแกวมณีสีรุง ที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจํานวน 2 ตน เอาหลังหนุนบันไดไว
หรือแมแต ตุง ของชาวลานนา และพมา ก็เชื่อกันวาคลี่คลายมาจากพญานาค และหมายถึงบันไดสูสวรรค ความเชื่อของ
ชาวฮินดู ก็ถือวา นาคเปนสะพานเชื่อมภาวะปกติ กับที่สถิตของเทพ ทางเดินสูวิษณุโลก เชน ปราสาทนครวัด จึงทํา
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เปน พญานาคราช ที่ทอดยาวรับมนุษยตัวเล็ก ๆ สูโลกแหงความศักดิ์สิทธิ์ หรือก็บั้งไฟของชาวอีสานที่ทํากันในงาน
ประเพณีเดือนหก ก็ยังทําเปนลวดลาย และเปนรูปพญานาค พญานาคนั้นจะถูกสงไปบอกแถนบนฟาใหปลอยฝนลงมา
พญานาคคามความเชื่อชาวฮินดู
ในสมัยพระพุทธเจา มีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟงธรรมเทศนาของพระพุทธเจาแลวไดเกิดศรัทธา จึงไดแปลง
กายเปนมนุษยขอบวชเปนพระภิกษุ แตอยูมาวันหนึ่งเขานอนในตอนกลางวัน หลังจากหลับแลวมนตไดเสื่อมกลาย
เปนงูใหญ จนพระภิกษุรูปอื่นไปเห็นเขา ตอมาพระพุทธเจาทรงทราบจึงใหพระภิกษุนาคนั้นสึกออกไป เพราะเปน
สัตวเดรัจฉาน นาคตนนั้นผิดหวังมาก จึงขอถวายคําวา นาค ไวใชเรียกผูที่เขามาขอบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเปน
อนุสรณในความศรัทธาของตน
ตอจากนั้นมาพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติไมใหสัตวเดรัจฉาน ไมวาจะเปนนาค ครุฑ หรือสัตวอื่น ๆ บวชอีก
เปนอันขาด เพราะกอนที่อุปชฌายจะอุปสมบทใหแกผูขอบวชจะตองถาม อัตรายิกธรรม หรือขอขัดของที่จะทําใหผู
นั้นบวชเปนพระภิกษุไมได รวม 8 ขอเสียกอน ในจํานวน 8 ขอนั้น มีขอหนึ่งถามวา "ทานเปนมนุษยหรือเปลา" เหตุที่
พระสุกจมน้ํา ที่เวินสุก บานหนองกุง อําเภอโพนพิสัย
มีการเลาขานถึงความศรัทธาของพญานาควา เหลาพญานาค นั้นเปนผูที่มีความเคารพ และศรัทธาในพระ
พุทธเจามาก หลังจากที่มีการสรางพระพุทธรูปขึ้นที่เมืองลานชาง ประเทศลาว ความทราบถึงเหลาพญานาค ที่อยูเมือง
บาดาล จึงไดแปลงกายขึ้นไปขอพระพุทธรูปกับเจาเมืองลานชาง โดยเจาะจงขอเอาพระสุก เพื่อไปไหวสักการะบูชา
ที่เมืองบาดาล ปกติเหลาพญานาคเปนผูที่ถือศีลแปดเครงครัดมาก พญานาค จะไมทํารายใคร สวนมนุษยตายในน้ําที่
วาเงือกกินนั้น เงือกก็คือ พญานาค ชั้นเลว ประพฤติตนเกเร จึงชอบทํารายมนุษยตามน้ํา เดี๋ยวนี้พระสุกก็ยังจมอยูใน
แมน้ําโขง ที่ที่เปนที่อยูของเหลา พญานาค ในเมืองบาดาล เวินสุกอยูตรงขามกับบานหนองกุง อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย ตรงนั้นเปนบริเวณปากน้ํางึมไหลลงมาออกแมน้ําโขง เปนแมน้ําสองสี
เมืองพญานาค หรือเมืองบาดาล
ในเมื่อมีเมืองมนุษย หรือโลกมนุษย โลกสวรรค หรือเมืองสวรรค ก็ตองมีเมืองบาดาล (เมืองพญานาค) สอง
เมืองนอกจากเมืองมนุษยแลวหลายคนก็คงตองอยากไปเปนแน วิสัยของมนุษยชอบในสิ่งที่ทาทาย ยิ่งหามก็ยิ่งอยาก
พบ อยากเห็นเมืองบาดาลอยูใตเมืองมนุษยลงไปในใตดิน 16 กิโลเมตร (ตามความเชื่อ) มีคําเลาลือเกี่ยวกับเมือง
บาดาลในเขต อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (แตอยาอุตริขุดไปหาพญานาคก็แลวกัน) พระพุทธเจาเสด็จเทวโลก
ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาไดเสด็จพรอมดวยพระอรหันตจํานวน 500 รูป เพื่อเสด็จไปยังเทวโลก ไดผาน
วิมานของเหลาพญานาค ที่กําลังมีการรื่นเริงกันอยางสนุกสนาน ที่มี นันโทปะนันทะนาคราช เปนประธานใหญ เมื่อ
เห็นคณะสงฆผานไปเหนือวิมานจึงมีความโกรธมาก จึงไดตรงไปยังเขาพระสุเมรุแปลงตนเปนนาคขนาดใหญ พัน
โอบเขาพระสุเมรุดวยขดถึง 7 รอบ แลวแผพังพานบังชั้นดาวดึงสเอาไว เพื่อไมใหพระพุทธเจาและพระสงฆผานไป
ได และเมื่อเปน ดังนั้นไดมีพระอรหันตหลายรูปอาสาปราบ แตพระพุทธเจาไมทรงอนุญาต จน พระโมคคัลลานะ ผู
ซึ่งตามเสด็จไปดวยอาสา พระองคจึงทรงอนุญาต ดังนั้น พระโมคคัลลานะ จึงไดแปลงกายเปนนาคราชขนาดใหญ
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กวาถึงเทาตัว พันเอานาคนันโทปะนันทะนาคราช เอาไวดวยขดถึง 14 รอบ นาคราชทนไมไหวบันดาลใหไฟลุกขึ้น
พระโมคคัลลานะ ก็ใหเกิดไฟขึ้นเชนกัน ไฟของนันโทปะนันทะนาคราชสูไมไหว จึงถามวา "ทานผูเจริญ ทานเปน
ใคร" ตอบวา "เราคือโมคคัลลานะ ศิษยของตถาคต" นันโทปะนันทะนาคราช จึงบอกวา ทานจงคืนรางกลับเปนพระ
เหมือนเดิมเถิด แตดวยนิสัยของผูรูวา นันโทปะนันทะนาคราช เปนคนไมยอมแพใครงาย ๆ จึงไดแปลงกายใหเล็กนิด
เดียว สามารถเขารูหู รูจมูกได แลวเขาไปตามรูตาง ๆ จน นันโทปะนันทะนาคราช ทนไมไหว และนันโทปะนันทะ
นาคราช สูไมไดจึงหนีไป พระโมคคัลลานะ จึงแปลงรางเปนพญาครุฑไลติดตามไป เมื่อหนีไมพนจึงแปลงรางเปน
มาณพหนุม ยอมแพพระโมคคัลลานะและที่สุดจึงยอมใหพระพุทธเจาพรอมพระอรหันตผานไปแตโดยดี
ใตเมืองโพนพิสัย
ลักษณะของอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําโขง ดานหัวเมืองจะมีลําหวยหลวงไหลออกมา
เรียกวา ปากหวยหลวง ตรงขามกับอําเภอโพนพิสัย คือ บานโดน ที่ขึ้นกับเมืองปากงึม ทุกวันนี้มีเรื่องเลาขานเกี่ยวกับ
เมืองบาดาลที่เชื่อวาอยูใตอําเภอโพนพิสัย วา ในหนาแลงจะมีหาดทรายขึ้นกลางแมน้ําโขง แตบริเวณอําเภอโพนพิสัย
หาดทรายนี้จะขึ้นอยูฝงลาว บริเวณบานโดน วันหนึ่งในหนาแลงตอนเที่ยงวัน ไดมีหญิงสาวชาวบานโดนคนหนึ่ง ได
ลงมาตักเพื่อไปดื่ม โดยมีกระปองน้ํา (หาบครุ) ลงมาที่หาดทราย เพราะบริเวณนั้นมีน้ําออกบอ (น้ําริน) เมื่อลงมาแลว
ไดหายไป ชาวบานลงมาเห็นแตกระปองน้ํา (หาบครุ) พอ แม ตางก็ตามหากันแตไมพบ จนครบ 7 วัน เมื่อไมเห็นลูก
สาว และคิดวาลูกสาวคงจมน้ําตายแลว จึงไดพรอมกับญาติพี่นอง ชาวบานจัดทําบุญอุทิศให ในตอนกลางคืนก็มีหมอ
ลําสมโภช จนเวลาตอมาเวลาประมาณเที่ยงคืน ลูกสาวคนที่เขาใจวาจมน้ําตาย ก็ปรากฎตัวขึ้นที่บาน ขณะที่ชาวบาน
กําลังฟงหมอลํากันอยู ทําใหญาติพี่นองแตกตื่นกันเปนอยางมาก บางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดวาเจอผีหลอกเขา สุดทายลูก
สาวจึงไดเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหฟง หลังจากที่ตั้งสติได และแลวญาติพี่นองก็เขามารวมวงนั่งฟง หญิงสาวเลาใหทุก
คนฟงวา "วันนั้นอากาศรอนมาก น้ําดื่มหมดโอง เมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ํา เมื่อวางกระปองน้ํา (หาบครุ) ปรากฎวาเห็นมี
หมู เหมือนกับวาไดยกเทาหนาเรียกใหเขาไปหา ตนไดเดินเขาไปหา แลวหมูตัวนั้นก็บอกวาใหหลับตา จะพาลงไป
เมืองบาดาล พอหลับตาไดสักครู หมูตัวนั้นก็บอกใหลืมตา เมื่อลืมตาขึ้นปรากฎวาตนมาอยูอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับเมืองมนุษย มีดิน มีบานเรือนเรียงรายกันอยู แตจะมีแปลกก็ตรงที่ทุกคนจะนุงผาแดง และมีผาพันศรีษะ
เปนสีแดงเหมือนกัน โดยดานหนาจะปลอยใหผาแดงหอยลงเหมือนกับหัวงู เมื่อเดินตามชายคนนั้น (กลับรางหมู
กลายเปนคน) ก็มีชาวบานถามกันวา นํามนุษยลงมาทําไม (เพราะกลิ่นมนุษยตางกับเมืองบาดาล) ชายคนนั้นก็บอกวา
พามาเที่ยวดูเมือง ไดเดินไปเรื่อย ๆ เมื่อแหงนหนามองดูทองฟากลับปรากฎวาเปนสีน้ําตาลออน ๆ เหมือนสีขุน ๆ
ของน้ํา ชายคนนั้นไดบอกวา นี่เปนเมืองบาดาล และเปนเมืองหนาดาน สวนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยูอีกไกล และชาว
เมืองจะมีงานสมโภชเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย ซึ่งถือวาตลอด 3 เดือน ที่เขาพรรษานั้นเหลาชาวเมืองที่นี่ก็
จะจําศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเปนการบูชาพระพุทธเจา
หลังจากที่เดินชมเมืองอยูไมนาน ชายคนนั้นก็ไดนําขึ้นมาสง โดยการเดินมาทางเดิม ก็เปนการเดินมาเรื่อย ๆ
แตไดขึ้นมายืนอยูบริเวณหาดทรายเหมือนเดิม แลวก็ไดขึ้นมาหาพอ แม นี้" จากการเลาของลูกสาว พอ แม ญาติพี่นอง
จึงไดจัดงานทําบุญทําพิธีสูขวัญ เพื่อเปนการตอนรับขวัญใหกับลูกสาว ตอมาอีก 7 วัน ลูกสาวก็ไดเจ็บปวยและเสีย
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ชีวิตในที่สุด (เหตุการณนี้สอบถามไดจากผูเฒา ผูแกชาวโพนพิสัย คุมวัดศรีเกิดได) ปากหวยหลวง แมน้ําหวยหลวง
ไหลออกสูแมน้ําโขง แหลงที่เปนที่บวงสรวงพญานาค อยูคุมวัดศรีเกิด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สิ่งตองหามของชาวอําเภอโพนพิสัย
สิ่งตองหามสิ่งหนึ่งของชาวอําเภอโพนพิสัย ก็คือ หามนํามุงลงไปซักในแมน้ําโขง ไมวาจะเปนที่ใด เพราะ
จะทําใหบริเวณนั้นพังทลายเมื่อถึงหนาฝน และก็เปนเชนนั้นจริง เมื่อถึงหนาฝนทุกป หากมีคนนํามุงลงไปซัก หลาย
คนไมเชื่อไดนํามุงลงไปซักในแมน้ําโขง ก็มักพบกับสิ่งแปลก ๆ บางคนก็เห็นปลาวายวนเวียนไปมาอยูบริเวณนั้น แต
หลายคนจะเห็นเปนงูวายน้ําไปมาอยูใกล ๆ ที่ซักมุง บางคนจะเห็นเปนงูขนาดใหญวายน้ําเปนสายตรง จากทาวัด
จุมพล แลวมุงหนาไปที่ปากหวยกุง บานหนองกุงฝงลาว จะเปนสายน้ํา ลักษณะเชนนี้จะเห็นในตอนเที่ยงวัน ที่วัน
ไหนแดดรอน ชาวบานเรียกสิ่งนี้วางูใหญ ที่มีชื่อวา "นาคตาเดียว" เนื่องจากครั้งหนึ่งไดมีฝรั่งไปนอนอาบแดดอยูหาด
ทรายบานโดน แลวมีคนหนึ่งจมน้ําตายไป เมื่อฝรั่งขึ้นเครื่องบินดูกลับเห็นวา มีงูใหญตัวหนึ่งทับรางอยู จึงไดโยนลูก
ระเบิดลงมาและถูกงูใหญตัวนั้น ทําใหตาขางหนึ่งบอด (เรื่องนี้สอบถามชาวบานได) จนตอมาชาวบานก็จะเรียกวา "
ไอเดี่ยว" หรือ "นาคตาเดียว" และมักจะปรากฏใหชาวบานที่ออกไปหาปลาเห็นอยูเสมอ แตไมทํารายใคร ตั้งแตถูกลูก
ระเบิด บางครั้งที่บริเวณหวยกุง (ฝงลาว) บางวันแดดรอน ๆ ชาวบานจะเห็นน้ําพุงขึ้นจากหวยเปนลักษณะเหมือน
ละอองน้ําเปนลูกใหญขนาดเทาลําตาล และเห็นหัวงูขนาดใหญในละอองน้ํา เหมือนกับวากําลังพนน้ําเลนอยูในหวย
สายน้ําที่มีลักษณะเหมือนงูวายน้ํานั้น ผูเขียนเองก็เห็นมากับตา เพราะผูเขียนเองไดนั่งอยูที่ทาน้ําวัดจุมพล พรอมกับ
พรรคพวก ขณะพักผอนที่ริมน้ํา
นอกจากการเห็นงูใหญวายน้ําไปมาเปนแนวตรง ดังกลาวแลว สิ่งหนึ่งที่ชาวโพนพิสัย ไดกระทํากันเปน
ประเพณีติดตอกันมา เพื่อเปนการสักการะเจาแมคงคา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลําแมน้ําโขง โดยการไหลเรือไฟ ที่ทําจากกาบ
กลวยใสขี้ใตจุดใหไหลไปตามน้ํา ซึ่งทําการไหลตั้งแตทาน้ําบานแดนเมือง ต.วัดหลวง แตไมมีการแขงขันประกวด
กันเหมือนทุกป ซึ่งจะทํากันในวันออกพรรษาของทุกป ซึ่งจะมีการไหลเรือไฟก็ตอเมื่อเสร็จจากการเวียนเทียน
ลูกไฟประหลาด
หลังจากการเวียนเทียนเสร็จในวันออกพรรษาที่วัดไทย (ทุกวัดจะมารวมกัน) อ.โพนพิสัย แลว พระเณรสวน
หนึ่ง พรอมดวยชาวบานก็จะนั่งเรือหางยาวนําเรือไฟที่ทําดวยกาบกลวย ตนกลวย ขึ้นไปปลอยจากทาน้ําวัดบานแดน
เมือง ตรงวัดหลวง (รวมทั้งผูเขียนดวย) ไดขึ้นไปในเรือและก็ปลอยเรือไฟลงมา ตอนนี้ก็จะดับเครื่องเรือแลวปลอยให
ไหลลงมาเรื่อย ๆ ในความเงียบนี้เมื่อมาถึงแถวทาน้ําวัดหลวงก็จะเริ่มเห็นมีสิ่งเหมือนลูกไฟผุดขึ้นมาจากใตน้ํา เปน
ลูกสีแดงอมชมพู ขึ้นสูงจากผิวน้ําประมาณ 2-3 วา แลวก็ดับไปในอากาศ จะขึ้นจุดละ 1 ลูก นาน ๆ จะขึ้นลูกหนึ่งและ
ก็เรื่อยมา ที่ปากหวยหลวงทาวัดจุมพล และจะมีมากที่ทาน้ําวัดไทย ซึ่งเปนที่รวมของพระเณร และชาวบานที่มารวม
กันเวียนเทียน และอีกแหงที่เห็นลูกไฟนี้คือ ทาน้ําวัดจอมนาง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ลูกไฟที่วานี้จะขึ้นก็ตอเมื่อบนฝงเงียบสงัด เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 3 ทุม ไปจนถึงเที่ยงคืน จะเกิดขึ้นลูกเดียว
โดด ๆ จะเกิดหางกันหลายนาที และจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันออกพรรษาเทานั้น สมัยเมื่อป 2516 ลงไป ลูกไฟนี้จะเกิด
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นอยมาก แตชาวบานก็รอดูกันโดยการปูเสื่อนั่งรอดูอยูตามวัดไทย วัดจุมพล คนดูก็ไมมาก บางคนก็หลับไปเพราะรอ
ดูลูกไฟประหลาด
ลูกไฟประหลาดที่วานี้เกิดขึ้นเปนเวลานานมาแลว เพราะวาคนแกที่มีอายุ 80 ป (เมื่อป พ.ศ.2540) ไดบอกวา
เมื่อตนยังเปนเด็กก็เคยเห็นลูกไฟนี้เหมือนกัน และพอแมก็ไดบอกวาเห็นมาตั้งแตเด็กเหมือนกัน ตอมาเมื่อชาวอําเภอ
โพนพิสัย ไดไปอยูตามจังหวัดตาง ๆ และประกอบกับสื่อสารมวลชนไดลงขาวเมื่อป พ.ศ.2519 ก็เริ่มเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป แตชาวอําเภอโพนพิสัย ถือวาเปนเรื่องธรรมดา เพราะเห็นมาทุกป จึงไมไดสนใจอะไรมากมาย ซึ่งผิดกับ
ชาวตางจังหวัดที่พากันมาดูแลวบอกตอกันไปเรื่อย ๆ จึงมีคนมาในแตละปมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขนาดทําใหรถยนต
ติดกันเปนแถวในวันออกพรรษาของทุกป
ลักษณะของลูกไฟ...จะมีลักษณะเปนสีแดงอมชมพู พุงขึ้นจากใตน้ํา บริเวณขึ้นก็ไมแนนอน บางครั้งขึ้น
กลางแมน้ําโขง และบางครั้งจะขึ้นใกลฝง การเกิดขึ้นกลางแมน้ําโขงลูกไฟจะเอนเขาหาฝง แตหากขึ้นริมฝง ลูกไฟจะ
เอนออกไปกลางโขง
ในปจจุบันนี้ ลูกไฟจะขึ้นตั้งแตตอนหัวค่ํา คือเวลาประมาณ 18.00 น. จะขึ้นจุดละไมต่ํากวา 20 ลูก และขึ้น
สูงจากผิวน้ําตั้งแต 50-100 เมตร จะมีลูกใหญ เล็กไมแนนอน และจุดเกิดไมแนนอน จะเปลี่ยนจุดเกิดไปเรื่อย ๆ แตจะ
เกิดในเขตบริเวณ อ.โพนพิสัย ตลอดแนวของแมน้ําโขง นอกจากแมน้ําโขงแลว ในหนองน้ําขนาดใหญก็มีลูกไฟขึ้น
เชนกัน เชน หนองสรวง บานรอนถอน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกป ทุกวันนี้จะมีชาวตางจังหวัด และตางประเทศเดินทางไปที่ อ.โพนพิสัย เพื่อดู
ลูกไฟประหลาดนี้กันเปนจํานวนมาก เรียกวาจากทั่วสารทิศ ที่เกิดของลูกไฟ...
ลูกไฟประหลาด นี้จะเกิดขึ้นตามบริเวณตั้งแตทาน้ําวัดหลวง ต.วัดหลวง ปากหวยหลวง ทาน้ําจุมพล ทาน้ํา
วัดไทย ทาน้ําวัดจอมนาง และบริเวณปากน้ํางึม บานหนองกุง ต.กุดบง ทาน้ําบานน้ําเป ต.รัตนวาป ทาน้ําบานทามวง
กิ่ง อ.รัตนวาป และที่แกงอาฮง บานอาฮง ต.หอคํา อ.บึงกาฬ และที่บริเวณทาน้ําวัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม ที่
กลาวมาทั้งหมดอยูในจังหวัดหนองคาย แตกอนจะมีคนเห็นเฉพาะที่บริเวณเขต อ.โพนพิสัย เปนสวนมาก ลูกไฟที่
เกิดขึ้นกลางแมน้ําโขงนี้ ที่เกิดมาเปนเวลานาน ชาวบาน อ.โพนพิสัย เรียกวา "บั้งไฟพญานาค"
บั้งไฟพญานาค
จะแตกตางจากลูกไฟทั่วๆ ไปที่มนุษยทําขึ้น เพราะลูกไฟที่มนุษยทําขึ้นนั้นจะมีลักษณะเปนสีแดง มีเปลวไฟ
ขณะกําลังพุงขึ้น แลวโคงตกลงมา แต บั้งไฟพญานาค นี้ เปนลูกไฟสีแดงอมชมพู ไมมีเสียง ไมมีเปลวไฟ ขึ้นตรง ดับ
กลางอากาศ ไมมีตก ไมมีควัน ซึ่งจะสังเกตไดงายกวาลูกไฟ พอถึงวันออกพรรษาของทุกป คลื่นประชาชนจากทั่ว
สารทิศก็มุงสู อ.โพนพิสัย ทั้งดวยรถยนตสวนตัว รถเหมา และรถประจําทาง ความหวังและจิตใจจดจออยูที่สิ่ง
มหัศจรรย ที่เกิดขึ้นในแมน้ําโขงในเขต อ.โพนพิสัย ที่ชาวบานตั้งแตสมัยปู ยา ตา ยาย วา บั้งไฟพญานาค สาเหตุที่
เรียกวาอยางนั้นก็คงไมมีใครสามารถใหคําอธิบายไดมากวานี้ แตสาเหตุที่เรียกวาอยางนั้น คือ ลูกไฟนี้เกิดขึ้นมาจาก
ใตแมน้ําโขง ไมมีใครคนใดคนหนึ่งอุตริลงไปทําในน้ําได แตหากทําได จะเพื่ออะไร ทําทําไม แลวไดอะไร แตหาก
ทําจริง ในการทําแตละครั้งจะตองใชคนไมนอยกวา 300 คน กระจายกันอยูใตน้ํา อีกอยางหนึ่งน้ําในแมน้ําโขงจะมีสี

สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

หนา 10/35
ศูนยราชการ จังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ หนองคาย ๔๓๐๐๐
สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายโทร. ๐-๔๒๔๑-๓๒๔๗–๘

ขุน การทํางานนี้ตองใชทุนอยางมหาศาล จึงไมมีความจําเปนที่จะทําแตถึงแมหลายคนจะไมเชื่อวาเปน บั้งไฟพญา
นาค ตามที่ชาว อ.โพนพิสัย เรียก แตก็บอกไมถูกวาเปนอะไร แตเมื่อไดเห็นกับตาแลวคอนขางจะเชื่อวาเปนอยางนั้น
จริง เพราะไมมีอะไรอื่นที่จะเรียกและเกิดขึ้นได การเกิดของบั้งไฟพญานาค ก็จะเกิดเฉพาะวันออกพรรษาเทานั้น
และวันออกพรรษา ( ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ) จะตองตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา ของประเทศลาว บั้งไฟพญานาค นี้จะขึ้น
จํานวนมาก เทาที่ผูเขียนสังเกตมาตั้งแตเด็ก ๆ โดยการนําเสื่อไปปูคอยดูที่ทาน้ําวัดไทยในสมัยนั้น เมื่อประมาณป
2513 บั้งไฟพญานาคนี้จะขึ้นก็ตอเมื่อในน้ําเงียบสงบ บนฝงเงียบ ไมมีเสียงอึกทึกครึกโครม ราว ๆ ประมาณ 3 ทุม ก็
จะมีลูกไฟพุงขึ้นมาจากใตน้ําสูงจากผิวน้ําประมาณไมเกิน 3 วา แตมาในปจจุบัน ( ป 2530-2539 ) ลูกไฟนี้จะขึ้นตั้ง
แตเวลา 18.00 น. ไปจนถึงราว ๆ 22.00 น. ตอจากนั้นไปก็คอย ๆ หมดไป แตจะเกิดมากชวง 18.00-21.00 น. ขึ้นแต
ละครั้ง แตละจุดไมต่ํากวา 30-50 ลูก จะเกิดจากชวงบริเวณ ทาน้ําวัดหลวง ทาน้ําปากหวยหลวง ทาน้ําวัดจุมพล วัด
ไทย และทาน้ําวัดจอมนาง เปนสวนใหญ นอกนั้นจะมีบางเปนจุด ๆ ไป แตไมมากเหมือนกับเกิดที่บริเวณดังกลาว
ลูกไฟดังกลาวนับวาเปนลูกไฟมหัศจรรย ตามที่ชาวบาน อ.โพนพิสัย เรียกวา "บั้งไฟพญานาค" เพราะสิ่ง
แวดลอมหลายอยางเอื้ออํานวย และเหมาะที่จะคิดอยางนั้นแกงอาฮง...เมืองหลวงของพญานาค เหตุที่เชื่อเชนนั้น
เพราะที่นี่มีลูกไฟที่เรียกวา บั้งไฟพญานาค เกิดขึ้นเชนกัน แตแตกตางจากที่อื่น เพราะที่อื่นลูกไฟที่เกิดขึ้นจะเปน
สีแดงอมชมพู แตบริเวณแกงอาฮงนี้จะเปน ลูกสีเขียว มีคนเคยเห็นลูกไฟที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อหลายปกอนวา ลูกไฟโตเทา
แทงคน้ํา สีเขียวสวางพุงขึ้นจากใตน้ํา ทําใหบริเวณใกลเคียงสวางไสวราวกับวาเปนเวลากลางวัน ขึ้นสูงประมาณ 20
เมตร และสาเหตุที่เชื่อวาแกงอาฮงเปน เมืองหลวงของเมืองบาดาล ก็เพราะวา ตลอดแนวแมน้ําโขงตลอดสาย ตั้งแต
ประเทศจีน ผานมาจนถึงจังหวัดหนองคาย แกงอาฮง ออกสูทะเล แกงอาฮงถือวาเปนสะดือทะเล แมน้ําโขงที่มีความ
ลึกในหนาแลง ที่ชาวประมงใชเชือกผูกกอนหินหยอนลงไป มีความยาววัดได 99 วา ของผูใหญ เพราะตรงนั้นจะเปน
แองที่มองเห็นดวยตามนุษย บริเวณดานหลังศาลาวัดอาฮง และยังมีความลึกลับกวานั้นอีกวา บริเวณสะดือแมน้ําโขง
ดังกลาวยังเปนถ้ําใตน้ําทะลุไปออกที่ ภูงู ฝงตรงขามที่ประเทศลาวอีกดวย
แกงอาฮง
บริเวณดังกลาวเมื่อวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา บรรดาวิญญาณทั้งหลายก็จะมารวมกันที่นี่ สวนจะมารวมกันเพื่ออะไร
นั้นยากที่จะบอกได แตที่แน ๆ บรรดาวิญญาณทั้งหลายจะมารวมกัน แตหากผูใดมีจิตใจเขมแข็ง เขาไปนั่งสงบสติ
อารมณ ไมวอกแวก ก็จะไดยินเสียงโหยหวน บางก็มีเสียงป เสียงกลอง เหมือนกับคนกระทําพิธีกรรมอะไรสักอยาง
แตหากคิดอีกทางหนึ่งก็เพราะวาบริเวณแกงอาฮงนี้ หากมีคนตายไหลตามน้ํามาก็จะติดอยูแกงนี้ เมื่อกอนหากมีคน
ตายในแมน้ําโขง ก็จะมาโผลที่นี่ติดอยูตามเกาะ แกงที่มีอยูมากมายในหนาแลง แมแตหนาฝนที่นี่ก็จะมีคลื่น เนื่องจาก
กระแสน้ํากระทบเขากับแกงหิน จึงเปนที่รวมวิญญาณตาง ๆ ก็เปนไปได เทพเจาทางน้ํา...สิ่งหนึ่งที่ปรากฏใหเห็น
ตามริมแมน้ําโขงในเขตจังหวัดหนองคาย จากตัวจังหวัดลงไปถึงอําเภอบึงกาฬ ซึ่งสิ่งนี้คือ หอเจาแมสองนาง ซึ่งจะมี
อยูที่วัดหายโศก อ.เมืองหนองคาย เรื่อยไปที่ อ.โพนพิสัย อยูที่ปากหวยหลวง แกงอาฮง และที่หนาโรงพยาบาล อ.บึง
กาฬ คําวา สองนางในที่นี่คือ งู 1 คู คือ งู 2 ตัว สมัยกอนชาวบานที่อาศัยอยูริมแมน้ําโขง จะใชการติดตอกันในทางทํา
ธุรกิจคาขาย ตองเดินทางกันทางน้ํา เพราะไมมีรถยนตเหมือนทุกวันนี้ ดังนั้นจะตองใชเรือลองผานหมูบานตาง ๆ
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และหมูบานก็จะตั้งอยูริมแมน้ําโขงเสียเปนสวนใหญ เพราะการเดินทางไปมาสะดวกสบาย เพราะฉะนั้นการเดินทาง
คาขายจึงตองมีการทําพิธีบวงสรวง เทพเจาทางน้ํา ที่เขาเชื่อและนับถือวาจะใหความปลอดภัยในการเดินทาง ในการ
ทําพิธีบวงสรวงก็จะมีเครื่องเซนไหวประกอบไปดวย เหลาขาว หมากพลู ขาวดํา ขาวแดง กอนออกเรือก็จะเทเหลา
ขาวลงน้ํา เพื่อเปนการบอกกลาววา การออกเรือครั้งนี้ขอใหมีความปลอดภัย ประสบความสําเร็จในการคาขายและ
เดินทาง กอนออกเดินทางทุกครั้งชาวลุมแมน้ําโขงจะตองทําพิธีบวงสรวงใหเกิดโชคลาภทุกครั้ง และการเดินทางทาง
เรือจะตองใชเวลานานเปนเดือน ๆ ยิ่งตอนกลับทวนน้ําแลวยิ่งตองใชเวลานาน
บอยครั้งเหมือนกันที่มีชาวลุมน้ําโขงตองเสียชีวิตลงในระหวางการเดินทางทางน้ํา แตนั้นพวกเขาจะเชื่อวา
เปนการทําผิดตอเจาแมสองนาง หรือเทพเจาทางน้ํา จึงถูกลงโทษ เหตุการณเหลานี้จะถูกเรียกวา "เงือกกิน" "เงือก" "
งู" เปนสิ่งเดียวกัน "พญานาค" ก็เปนสิ่งเดียวกัน แตพญานาคนั้นมีภพที่อยูอีกมิติหนึ่ง พญานาคจึงสามารถแปลงราง
ไดหลายชนิด และแปลงกายเปนมนุษย หรืออะไรก็ได สุดแทแตจะแปลง เพียงแคคิดก็แปลงรางแลว ถึงแมจะแปลง
เปนมนุษยได แตการอยูก็มีภูมิ หรือภพอยูตางมนุษย
จึงมีปรากฏการณใหเห็นอยูบอย ๆ วามีคนเห็นงูใหญ หรือเห็นคนเดินลงไปในน้ําแลวหายไปตอหนาตอตา
บางครั้งถึงกับมีการแปลงรางเปนหนุมมาเกี้ยวสาว จนกระทั่งมีการติดพันเกิดความรักระหวางพญานาคกับมนุษย ก็มี
อยูบอยครั้ง เรื่องนี้สามารถสอบถามชาวบานทามวง ตาลชุมได ขึ้นตอกิ่ง อ.รัตนวาป จ. หนองคา ย เพราะสมัยกอน
สาว ๆ บานทามวง และบานตาลชุม จะมีพญานาคแปลงกายเปนหนุม ๆ ขึ้นมาเกี้ยวพาราสีอยูเปนประจํา ถึงขนาดได
ชวนสาว ๆ ลงไปชมเมืองบาดาล แตหลังจากนั้นอีก 7 วัน สาว ๆ ที่ลงไปก็เกิดอาการเจ็บปวยและเสียชีวิตไปในที่สุด
กอนเวลาอันสมควร คือหลังจากขึ้นมาได 7 วัน ก็เสียชีวิต
รอยพญานาคในแตละปของวันออกพรรษา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จะเปนแหลงนัดพบของบรรดาผูที่
ตองการพิสูจนความจริงของปรากฏการณธรรมชาติ ที่ไดยินแตคนอื่นพูดใหฟงวา ที่เขต อ.โพนพิสัย นั้นมีลูกไฟที่พุง
ขึ้นมาใตแมน้ําโขง เปนลุกไฟสีแดงอมชมพู ไมมีเสียง ไมมีแสง และไมมีควัน ไมมีโคงตกลงมาเหมือนลูกไฟทั่วๆ ไป
และลูกไฟที่วานี้จะไมเปนที่กําหนดวาจะเกิดขึ้นบริเวณใด จํานวนกี่ลูก และจะขึ้นสูงขนาดไหน ไมมีกําหนด แตจะ
เฉลี่ยแลวจะขึ้นไมแนนอน จุดละ 3-20 ลูก ขึ้นสูงกวา 100 เมตร ตามจุดตาง ๆ ที่กลาวมาแลว ลูกไฟนี้ชาวบาน อ.โพน
พิสัย ตั้งแตสมัยผูเฒาผูแก เรียกวา "บั้งไฟพญานาค" เพราะเปนที่เชื่อวาจะเปนบั้งไฟที่พญานาคจุดขึ้นมา เพื่อเปนพุทธ
บูชาตอพระพุทธเจา ที่เสด็จลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส หลังจากที่ไปโปรดพระมารดา เปนเวลา 3 เดือน จึงมีทั้งเมือง
มนุษย สวรรค และเมืองบาดาล ที่ตางก็สาธุการจัดงานสมโภช ที่ประเพณีไทยทํามาก็คือ การตักบาตรเทโวในวันออก
พรรษา
หลังจากเหตุการณบั้งไฟพญานาคขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ผานไปแลว ก็เหลือแตความทรงจํา และความ
ประทับใจสําหรับผูที่มาพิสูจนความจริงวา ลูกไฟนั้นคืออะไร หลายคนก็ตองนํากลับไปคิด ไปวิเคราะห เนื่องจากสิ่ง
ที่เห็นมากับตานั้นเปนอะไรกันแน พอผานไปไดอีก 7 วัน หลังออกพรรษา ชาวโพนพิสัยก็จะจัดงานแขงเรือยาวประ
จําป เหมือนกับทุกปที่ผานมา แตปนี้ 2536 มีสิ่งที่ประหลาดเกิดขึ้นบนหนารถยนตของสองสามีภรรยา ที่นําผลไมไป
ขายในวันแขงเรือ โดยนํารถยนตโตโยตา สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน ป.8380 อุดรธานี จอดไวบริเวณหนาวัดไทย
เพื่อขายสมในงาน สองสามีภรรยา ชื่อ นายลี และนางอารีย ไมทราบนามสกุล เปนคนจังหวัดอุดรธานี พอตกกลางคืน
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หลังจากขายสมแลวก็นอนพักเอาแรงเพื่อจะไดขายในวันตอมา พอตกกลางคืน นางอารียก็ฝนวา มีชายสองคน นุงหม
ผาขาว โพกหัวดวยผาขาว ผูกดานหนาเปนกระจุกเหมือนหัวพญานาค ขึ้นมาขอกินสม แตนางไมใหกิน พอคืนที่สอง
มาก็ฝนเห็นเรือยาวลําหนึ่งจอดขวางอยูกลางลานวัด (จอดบนบก) และไดยินเสียงชายคนเดิมมาขอกินสมอีก แตนางก็
ไมพูดอะไร พอตื่นเชามาก็เลาเรื่องฝนใหชาวบานฟง คนแกก็เลยบอกใหสองสามีภรรยา จัดขันดอกไม ธูปเทียน เพื่อ
เปนศิริมงคลแกตนเอง พอคืนตอมาอีก ก็ฝนเห็นชายดังกลาวมาขอสมอีก แตก็ไมไดคิดอะไรแลว เพราะฝนเห็นมา 3
วัน หลังจากตื่นขึ้นตอนเชาก็จะมาขายสมตอ กอนนอนสองสามีภรรยา ไดนําผาคลุมรถเอาไวกอนนอน กอนขายสม
ตอนเชาจึงไดเปดผาคลุมรถออก นําสมมาวางขาย แตเชาของคืนที่ 3 ก็ตองตกใจ เมื่อเปดผาคลุมรถยนตเพราะใน
ความรูสึกบอกวามีอะไรบางอยางขดอยูหนารถในความรูสึกวามีจริง จนสุดทายจึงตัดสินใจเดินมาเปดผาคลุมรถยนต
ออก แตก็ตองแปลกใจอีกครั้งที่เห็น รอยประหลาดเหมือนกับรอยตะขาบขนาดใหญ เปนรอยนูนและยังเปยก เปนดิน
โคลนสีแดง ตรวจดูตามขางรถยนต ก็ไมมีรอยปนขึ้น-ลง มีเฉพาะนอนขดอยูหนารถมีรูปรางเหมือนตะขาบ มีเกล็ด มี
ขา เปนรอยมันใส ดู ๆ แลวเปนดินที่ไมเหมือนกับดินในหนองน้ํา หรือโคลนบนบก เพราะดมดูก็ไมมีกลิ่นเหมือน
โคลนทั่ว ๆ ไป นางอารียตกใจมาก เพราะกลัววาจะเปนลางบอกเหตุที่ไมดีกับตน เมื่อชาวบานทราบเรื่องเขาก็มามุงดู
กันใหญ ดวยความตกใจ ตอมาจึงมีคนมาแนะนําใหไปเขาทรงดูวาเกิดอะไรขึ้น เมื่อไดเขาทรงก็ทราบวา โดยการเชิญ
ดวงวิญญาณของหลวงพอใหญ ซึ่งเปนพระพุทธรูปปูนปนขนาดใหญในอุโบสถวัดไทย และหลวงพอใหญนี้สามารถ
ที่จะติดตอกับเมืองพญานาค หลังจากที่เขาทรงทราบวา รอยดังกลาวเปนรอยของพญานาคจริง ที่แปลงรางขึ้นมา
ปรึกษากับหลวงพอใหญในการที่จะบํารุงรักษาวัดใหเจริญรุงเรืองตอไป เพราะสภาพปจจุบันนี้ขาดการดูแล และพญา
นาคที่ขึ้นมานั้นก็เปนพญานาคระดับหัวเมือง ที่มาเพื่อที่จะแสดงใหเหลามนุษยรูวาเมืองบาดาล และพญานาคนั้นมี
จริงและบังเอิญขึ้นมาพบกับนายลี ซึ่งในชาติกอน นายลีเปนลูกชายของพญานาค ที่เมืองบาดาล เมื่อมาพบจึงเกิด
ความดีใจ พรอมกับไดขอกินสม และประกอบกับความดีใจจึงไดกระโดดขึ้นบนหนารถยนตแลวประทับรอยเอาไว
ไดขึ้นมาตอนเที่ยงคืน มาทั้งหมด 7 คน อีก 6 คนไมแสดงตัวใหเห็น สวนสองสามีภรรยา ที่ไปขายสม ก็ไมเคยไปที่
อ.โพนพิสัย มากอน
พญานาค สามารถแปลงกายเปนอะไรไดหลายอยาง ตามรางทรงที่อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพอใหญบอกวา
ตรงทาน้ําวัดไทยนั้นเปนปากถ้ําขนาดใหญ และเปนดานที่จะขึ้นสูเมืองมนุษย สวนใตบริเวณวัดก็เปนถ้ําขนาดใหญ
สมัยกอนมีชาวประมงดําน้ําลงไป พบปากถ้ําขนาดใหญ มีงู (พญานาค) ขดอยูหนาถ้ํา ลําตัวสีเขียว หลวงพอใหญยัง
บอกวา ถึงแมจะมีการสรางเขื่อนกั้นตลิ่งพัง ก็ไมสามารถที่จะปดปากถ้ํานี้ไดจากการปรากฏรอย พญานาค ครั้งแรกที่
หนารถยนตของคนขายสมแลว ตอมาไดเกิดขึ้นที่หนาบานของนายประจักษ พิทักษกุล ผูใหญบานจอมนาง ถึง 3 ครั้ง
3 วันติดตอกัน ที่มีลักษณะรอยเหมือนกับที่เกิดขึ้นบนหนารถยนต พอตกกลางคืน มีคนเดินผานไปมาที่หนาบานผู
ใหญบานก็จะไดรับกลิ่นหอมเหมือนดอกไม ทั้ง ๆ ที่ไมมีตนไมในบริเวณนั้น บริเวณเดียวกันมีคนฝนเห็นคนนุงขาว
หมขาว ขึ้นมาใสบาตรพระและที่เดียวกันในตอนเชาทุกวันก็จะมีพระสงฆออกบิณฑบาตรอยูเปนประจํา นอกจากที่
ขึ้นหนารถยนต และหนาบานผูใหญบานแลว รอยดังกลาวยังไปขึ้นที่หลังคารถยนตของเจาหนาที่การเงินที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดหนองคายอีกดวย และขึ้นอีกหลายที่ในปเดียวกัน
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หลวงพอใหญ ซึ่งเปนพระพุทธรูปปูนปน ประดิษฐานอยูในวิหารวัดไทย จากการสอบถามผูเฒา ผูแก ก็บอก
วา เกิดมาก็เห็นอยูอยางนั้น ไมพบหลักฐานวาสรางในสมัยใด ใครเปนผูสราง จึงเปนเรื่องที่ตองเชื่อฟง และปฏิบัติ
ตามประเพณีตอไป เพราะปกติชาว อ.โพนพิสัย จะไปรวมกันประกอบพิธี ไมวาจะเปนวันออกพรรษา และวันเขา
พรรษา จะรวมกันทําพิธีกรรมที่วัดไทยตลอดมา ไมวาจะเปนการจัดไหลเรือไฟที่มีมานานแสนนาน ก็จะทําพิธีกันที่
ทาน้ําวัดไทย
หลวงพอใหญ เปนที่เคารพนับถือของคน อ.โพนพิสัย มาชานาน ใครมีเรื่องเดือดรอนก็จะนําเครื่องสักการะ
ไปสักการะเพื่อขอพร สุดแลวแตจะขอกัน ผูไปขอพรก็จะสําเร็จตามความมุงหวังสมปรารถนาทุกคน ตอมาหลังจากที่
มี รอยพญานาคปรากฏขึ้นที่หนารถยนต ที่จอดอยูหนาวัดไทยแลว ทางกรรมการวัดก็ไดจัดทําพระบูชาจําลองหลวง
พอใหญขึ้น เพื่อใหชาวบานนําไปสักการะบูชา ซึ่งก็มีหลายขนาดดวยกัน
แขงเรือที่บานทุงธาตุ...สมัยกอนในวันขึ้น 15 ค่ํา ชาวบานทุงธาตุจะไดยินเสียงแขงเรือ กลางวันบางวันก็จะ
เห็นลําน้ําพุงเปนทางตรงเหมือนงูใหญผานไปมา วันดี คืนดีก็จะเห็นตาผาขาวเดินทางผานไปมา แลวหายตัวไปใน
บริเวณหวยบานทุงธาตุ บริเวณสะพานกอนถึงโรงเรียน ตรงนั้นจะมีปาไมทึบ ตอมามีคนไปปลูกบานอยูใกล ก็จะมีสิ่ง
ประหลาดเกิดขึ้นใหเห็นอยูบอย ๆ โดยมากจะเห็นตาผาขาวเดินไปมาอยูเปนประจํา โดยตาผาขาวบอกวามาจากเมือง
บาดาล เคยมีคนเอาขยะไปเทลงทาน้ําหวยหลวง หลังบานบริเวณดังกลาว เกิดทาน้ําพังอยางทันตาเห็น
วังนาคินทร
วังนาคินทรคําชะโนด หรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบานเรียกคือ เมืองชะโนด อยูระหวาง ต.วังทอง และ ต.บานมวง
และ ต.จันทร อ.บานดุง จ.อุดรธานี
ตามตํานานกลาววา เมืองชะโนด มี เจาพอพญาศรีสุทโธ เปนใหญ ครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่ง มีบริวาร
5,000 สวนอีกครึ่งหนึ่งเปนของ สุวรรณนาค และมีบริวาร 5,000 เชนกัน ทั้งสองฝายอยูดวยกันดวยความรัก สามัคคี มี
อะไรก็แบงกันกินเปนเชนนี้ตลอดมา จนอยูมาวันหนึ่ง สุวรรณนาค พาบริวารออกไปลาเนื้อหาอาหาร ไดชางมาเปน
อาหาร จึงไดแบงใหสุทโธนาค ครึ่งหนึ่ง พรอมกับนําขนชางไปใหดูเพื่อเปนหลักฐาน ตางฝายตางก็อิ่มหนําสําราญ
และอยูมาวันหนึ่ง สุวรรณนาค ก็ออกหาอาหารอีก ครั้งนี้ไดเมนมาเปนอาหาร จึงไดแบงใหสุทโธนาคไปครึ่งหนึ่ง
พรอมกับนําขนไปใหเพื่อเปนหลักฐานเชนเคย เมนตัวนิดเดียวแตขนใหญ เมื่อแบงให สุทโธนาค ก็ไมพอใจ เพราะ
พิจารณาดูแลว ขนาดขนยังใหญขนาดนี้ แลวตัวคงใหญกวานี้แนนอน จึงไมรับเนื้อเมน พรอมกับสงคืน สุวรรณนาค
เห็นดังนั้นจึงไปชี้แจงใหทราบ ขอใหรับไวเปนอาหาร และผลสุดทายทั้งสองจึงประกาศสงครามกัน สาเหตุที่เมื่ออีก
ฝายหนึ่งออกหาอาหาร อีกฝายหนึ่งจะตองไมตองออกไป เพราะกลัววาบริวารจะปะทะกัน
เมื่อประกาศสงครามกันขึ้น ตางฝายตางก็ระดมไพรพลบริวาร สงครามเกิดขึ้น ไมมีฝายไหนแพ ชนะ พญา
นาคทั้งสองรบกันอยูเปนเวลา 7 ป ก็ไมมีใครแพ ชนะ เพราะตางฝายตางก็หวังครองหนองกระแสเพียงฝายเดียว จนทํา
ใหทุกสิ่งทุกอยางอยูรอบ ๆ หนองกระแสเกิดความเสียหาย เดือดรอนไปตาม ๆ กัน พื้นโลกสะเทือนเกิดแผนดินไหว
เทวดาตางก็เดือดรอนกันไปดวยสามภพ ความเดือดรอนทราบไปถึงพระอินทราธิราชผูเปนใหญ เทวดาทั้งหลายตางก็
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พากันไปรองทุกขและเลาเหตุการณตาง ๆ ใหพระอินทรไดทราบ ดังนั้นจึงไดหาวิธีใหพญานาคทั้งสองหยุดรบกัน
เพื่อความสงบสุขของไตรภพ จึงไดเสด็จลงจากดาวดึงสมายังเมืองมนุษยโลก ที่หนองกระแส แลวตรัสเปนเทวราช
โองการ วา "ใหทานทั้งสองหยุดรบกันเดี๋ยวนี้" การทําสงครามครั้งนี้ถือวาเสมอกัน และใหหนองกระแสเปนเขต
ปลอดสงคราม และใหพญานาคทั้งสองสรางแมน้ําคนละสาย จากหนองกระแส ใครสรางถึงทะเลกอนจะไดปลาบึก
ไปไวในแมน้ําแหงนั้น และใหถือเอาภูเขาพญาไฟเปนเขตกั้นคนละฝาย ใครขามไปราวีรุกรานกันขอใหไฟจากภูเขา
ไฟไหมฝายนั้นเปนจุลมหาจุล หลังจากพระอินทรตรัสเปนเทวราชโองการเชนนั้น สุทโธนาค พรอมไพรพลอพยพ
ออกจากหนองกระแสสรางแมน้ํามุงไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแส เมื่อถึงตรงไหนเปนภูเขาก็คดโคงไปตามภู
เขา หรืออาจจะลอดภูเขาบางตามความยากงายในการสราง เพราะสุทโธนาคเปนคนใจรอน แมน้ํานี้เรียกวา "แมน้ํา
โขง" คําวา โขง มาจากคําวา โคง ไดถึงทะเลกอนจึงไดเปนผูชนะปลาบึกจึงอยูแมน่ําโขง สวนฝงลาวเรียกวา
แมน้ําของ
สวน สุวรรณนาค เมื่อไดรับเทวราชโองการก็พาบริวารไพรพลออกจากหนองกระแส สรางแมน้ํามุงไปทาง
ทิศใตของหนองกระแส สุวรรณนาค เปนคนตรงพิถีพิถันและยังเปนผูมีจิตใจเย็น การสรางแมน้ําจึงตองทําใหตรง
แมน้ํานี้เรียกวา แมน้ํานาน แมน้ําแหงนี้จึงเปนแมน้ําที่ตรงกวาแมน้ําทุกสายในประเทศไทย การสรางแมน้ําแขงขัน
ปรากฏวา สุทโธนาค สรางแมน้ําโขงเสร็จกอนตามสัญญาของพระอินทร สุทโธนาค เปนผูชนะ และปลาบึกจึงตอง
ไปอยูแมน้ําโขงแหงเดียวในโลก
จากนั้น สุทโธนาค สรางเสร็จ ปลาบึกขึ้นอยูแมน้ําโขงและเปนผูชนะตามสัญญาแลว จึงไดแผลงฤทธิ์เหาะ
ไปเฝาพระอินทร ณ ดาวดึงส ทูลถามพระอินทรวา "ตัวขาเปนชาติเชื้อพญานาค จะอยูโลกมนุษยนานเกินไปก็ไมได"
จึงไดขอทางขึ้นลงระหวางเมืองบาดาล กับเมืองมนุษย เอาไว 3 แหง พรอมกับทูลถามวา "จะใหครอบครองอยูตรง
ไหนแนนอน" พระอินทรผูเปนใหญจึงอนุญาตใหมีรูพญานาคเอาไว 3 แหง คือ ที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทน ที่หนอง
คันแท และที่พรหมประกายโลก
(คําชะโนด) ธาตุหลวงนครเวียงจันทน และหนองคันแท เปนทางขึ้น-ลงของพญานาคเทานั้น สวนพรหม
ประกายโลก คือที่พรหมไดกลิ่นไอดิน เมื่อพรหม เทวดา ลงมากินดินจนหมดฤทธิ์ กลายเปนมนุษย แลวใหสุทโธนาค
ไปตั้งบานเรือนอยูที่นั่น ซึ่งมีตนชะโนดขึ้นเปนสัญลักษณ (ชะโนดมีลักษณะเหมือนตนมะพราว ตนหมาก และตน
ตาล ผสมกัน) และใหถือเปนตนไมบรรพกาลใหสุทโธนาค มีลักษณะ 31 วัน ขางขึ้น 15 วัน ใหสุทโธนาคและบริวาร
กลายรางเปนมนุษย เรียกวา "เจาพอพญาศรีสุทโธ" มีวังนาคินทรคําชะโนดเปนถิ่น และอีก 15 วันขางแรม ใหสุทโธ
นาคและบริวารกลายรางเปนนาค และเรียกชื่อวา "พญานาคราชศรีสุทโธ" ใหอาศัยอยูเมืองบาดาล ดังนั้นชาวบาน
มวง บานเมืองไพร บานวังทอง อ.บานดุง จ.อุดรธานี จึงพบเห็นชาวเมืองชะโนดไปเที่ยวงานบุญประจําป ทั้งผูหญิงผู
ชายอยูหลายครั้ง บางทีจะเห็นผูหญิงไปยืมฟม (เครื่องมือทอผา) ไปทอผาอยูเปนประจํา และเมื่อคุยกับชาวบานถูกคอ
กันก็ไดนอนพักที่บานชาวบาน แตขอใหจัดที่นอนใหเปนใตถุนบานในพะเนียด (กระเฌอใหญ) แตเมื่อชาวบานตื่น
ขึ้นมาดูหญิงสองคนนั้นกลายเปนงูใหญนอนขดอยูหรือไมบางครั้งชาวเมืองชะโนด ไดจัดงานบุญประจําป มีการมาวา
จางเอาภาพยนตรไปฉายที่เมืองชะโนดก็เคยมี จนหนวยฉายหนังเรเมืองอุดรธานี กลัวไปตาม ๆ กัน เรื่องนี้สามารถที่
จะสอบถามชาวบานในระแวกนั้นไดถึงเรื่องอัศจรรยตาง ๆ หรือแมเวลาที่เกิดน้ําทวมใหญ แตที่คําชะโนดกลับยกตัว
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ลอยขึ้นทั้งเกาะ น้ําจะไมทวม เมื่อเวลาน้ําลดก็จะลดลงเหมือนเดิม ผาแดง นางไอ...เปนตํานานรัก ระหวางหญิงหนึ่งสองชาย เมื่อฝายหนึ่งพลาดรักและเสียทีถูกทํารายตายไป ก็เกิดสงครามจนบานเมืองถลมทลายกลายเปนหนองน้ํา
ขนาดใหญ จุดกําเนิดตํานานรักอีสานในเรื่องไดกลาวถึง พระยาขอม ผูครอง เมืองเอกชะธีตา มีธิดาชื่อ นางไอคํา ที่อยู
ในวัยสาวอายุยาง 15 ป มีความงามเปนที่เลื่องลือไปถึงเจาชายเมืองตาง ๆ จนเปนที่หมายปอง ใคร ๆ ก็อยากไดมาเปน
คูครอง และความงามที่เลาลือนั้นก็ไดเขาหูของ ผาแดง แหง เมืองผาโพง ดวยความคิดถึง และอยากชมความงามของ
นางไอคํา ผาแดง จึงไดแอบขี่มามาหานางไอคําจนทั้งสองไดพบกันและเกิดความรัก สุดทายเมื่อทั้งสองไดเสียกันจึง
สัญญากันวาจะทําพิธีสูขอและแตงงานตามประเพณีตอไป
นอกจากนี้ยังมีเมืองหนึ่งชื่อ ศรีสัตตนาคนหุต มี สุทโธนาค ครองเมือง มีโอรสชื่อ พังคี สุทโธนาค ไดอพยพ
มาจากหนองแส เพราะผิดใจกับ สุวรรณนาค เพื่อนรัก เนื่องจากการแบงเนื้อเมนไดนอย เพราะคิดวาสุวรรณนาคคิด
ไมซื่อ จึงทะเลาะกันจนเกิดสงคราม
ตอมาเมื่อถึงเดือนหก พระยาขอม จะทําบุญบั้งไฟจึงไดจัดการแจงขาวสารไปยังเมืองตาง ๆ ใหทําบั้งไฟมา
รวมงาน สวนผาแดงไมไดรับเชิญเพียงไดทราบขาวก็มา เนื่องเพราะมีสัญญารักกับนางไอคําอยูแลว จึงไดถือโอกาส
นําบั้งไฟมารวม ก็ไดรับการตอนรับจากพระยาขอมเปนอยางดี พระยาขอมไดตั้งรางวัลเมื่อบั้งไฟของใครชนะ คือขึ้น
สูงจะใหทรัพยสมบัติและนางสนมกํานัล สวน ผาแดง ถาชนะจะไดยกนางไอคําให ในเวลาจุดบั้งไฟของเมืองตาง ๆ
ขึ้น สวนของพระยาขอมไมขึ้น ของ ผาแดง แตกกลางบั้ง พระยาขอมก็ไมทําตามสัญญา สุดทายเมืองอื่นก็กลับกัน
หมด สวน ผาแดง ก็กลับเมืองของตนพรอมความทุกข เพราะรัก ประกอบกับบั้งไฟไมขึ้น ในการจุดบั้งไฟครั้งนี้ พังคี
ลูกชาย สุทโธนาค ไมไดนําบั้งไฟมารวมเพราะเปนนาค แตก็ไดแปลงกายเปนกระรอกดอน (เผือก) มารวมงานดวย
และไดหลงรักนางไอคําดวยเชนกัน แตก็ไมมีโอกาสไดเขาใกลตัวนางไอคํา เมื่อบุญบั้งไฟเลิกก็กลับบานพรอมดวย
แบกเอาความรักกลับไปดวย เมื่อถึงเมืองก็ไมเปนอันกินอันนอน จึงไดลาพอมาหานางไอคําอีกครั้ง และแปลงกาย
เปนกระรอกดอนมาเหมือนเดิม สวนบริวารก็แปลงรางเปนสัตวอื่น ๆ กระรอกดอนพังคี แขวนกระดิ่งทองไวที่คอ
ดวย ไดปนขึ้นไปบนตนไมที่ใกลปราสาทของนางไอคํา เมื่อนางไอคําเห็นกระรอกก็อยากได จึงใหนายพรานจับ
กระรอก นายพรานไดยิงกระรอกดวยธนู กอนตาย พังคี ไดอธิษฐานวา "ขอใหเนื้อของขาจงมีพอกินแกคนทั้งเมือง
และอรอย" เมื่อกระรอกตายชาวเมืองก็แบงกันจนทั่ว ยกเวนแมหมาย เพราะไมไดชวยงาน ฝายบริวารพังคี เมื่อเห็นดัง
นั้นจึงรีบกลับไปบอกสุทโธนาค ๆ โกรธมาก จึงไดเกณฑพลนับหมื่นเพื่อถลมเมืองพระยาขอม ใครกินเนื้อพังคีตอง
ฆาใหหมด
ในขณะเดียวกัน ผาแดง ที่รัก นางไอคํา อยูแลว เมื่อถึงเมืองแลวก็ไมเปนอันกินอันนอน จึงรีบขึ้นมาบักสาม
จากเมืองผาโพง สูเมืองเอกชะธีตา เมื่อมาถึงนางไอคําก็ตอนรับดวยดี พรอมจัดอาหารมาให ผาแดง รูวาอาหารคือเนื้อ
กระรอกดอนจึงไมกิน และไดบอกแกนางไอคําวา หากใครกินเนื้อนี้แลวบานเมืองจะถลมถึงตาย พอตกกลางคืนกอง
ทัพพญานาคก็มาถึงเมือง แผนปฐพีจึงถลมเสียงดังสนั่นไปทั่ว ผาแดงจึงไดให นางไอคํา เตรียมขาวของพอที่จะเอาไป
ได เชน แหวน ฆอง และกลองประจําเมือง แลวรีบขึ้นมาซอนทายผาแดงควบมาออกจากเมืองทันที เมื่อพญานาครูวา
นางไอคําหนี จึงไดออกติดตามไปติด ๆ แผนดินถลมไมหยุด ถึงแมวาจะควบมาเร็วขนาดไหน พญานาคก็ยังไมหยุด
ตาม จนในที่สุดมาบักสามก็คอย ๆ หมดแรง พญานาคตามทันเอาหางตวัดเกี่ยวเอาตัวนางไอคําลงจากหลังมา สวนผา
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แดงก็ควบมาตอไป พญานาคก็ตามไปอีก เพราะผาแดงมีแหวนของนางไอคําติดตัวไปดวย และเมื่อเห็นพญานาคตาม
ไปเชนนั้น ผาแดงจึงทิ้งแหวนและก็ปลอดภัยในที่สุด กอนผาแดงจะพานางไอคําหนี...
ตอมาเมื่อผาแดง ถึงเมืองผาโพง เสียใจที่สูญเสียคนรักไปตอหนาตอตาม จึงไดอธิษฐานตอเทพยดาวา จะขอ
ตายเพื่อไปตอสูกับพวกพญานาค กองทัพผีผาแดง กับ กองทัพพญานาคไดตอสูกันอยูนาน น้ําในบังในหนองขุนขน
ดินบนบกกลายเปนฝุนตลบไปหมด รอนถึงพระอินทร ตองลงมาระงับศึกใหผาแดงกลับเมืองผี พญานาคกลับเมือง
บาดาลตามเดิม สวนนางไอคําใหอยูที่เมืองบาดาลกอน และขอใหพระศรีอาริยลงมาตัดสินกอน วาใครคือสามีที่แท
จริง จึงจะใหนางไอคําไปอยูกับคนนั้น
พญานาค กับ พระธาตุบังพวน
การที่คนเรานับถือสิ่งใด เรื่องใดนั้นยอมรูในสิ่งนั้น ชื่อวาเราไดนับถือกราบไหวดวยความฉลาด และรูแจง
เรื่องนาคและเทวดา ที่ปรากฏในตํานานโบราณทุกแหงนั้น มิใชเรื่องเหลวไหลของผูศึกษาศาสตร และสรางจิตใหมี
อํานาจ แลวยอมสามารถมองเห็นเทวดา อมนุษยไดจริง ๆ เพราะสิ่งเหลานั้นเปนวิสัยของเทพจักษุ ไมใชของมังสจักษุ
ในสมัยพุทธกาล เมื่อคราวที่พระพุทธเจาเสด็จที่พระเซตวันมหาวิหาร ใกลกรุงสาวัตถี พระองคไดพิจารณาถึงพุทธ
โบราณ ประเพณีของพระพุทธเจาในอดีตที่เสด็จเขานิพพานไปแลว สาวกทั้งหลายไดนําเอาพระสารีริกธาตุไปฐาปนา
ไวในที่เหมาะสม พอรุงเชาหลังจากที่พระอานนทไดถวายน้ําชําระพระโอษฐ และไมสีฟน หลังเสร็จกิจจึงทรงผา
กัมพลสีแดง แลวผินพระพักตรสูทิศตะวันออกเสด็จลีลามาทางอากาศ มีพระอานนทเปนปจนาสมณะติดตาม เมื่อ
เสด็จลงประทับที่ ดอนกอนเนา (เวียงจันทน) แลวเสด็จมาที่หนองคันแทเสื้อน้ํา แลวไปประทับที่โพนจิกเวียงงัว ใต
ปากหวยคุคํา (บานปะโค เวียงคุก) ทอดพระเนตรเห็น แลนคํา แลบลิ้น จึงทรงแยมพระโอษฐ พระอานนททูลถาม
พระองคพญากรณ วา ตอไปบานเมืองนี้จะเจริญ และแลนคํานั้นก็คือ ปพพาละนาค ตัวที่อยูภูเขาลวงริมน้ําบังพวน ตอ
มานาคนั้นไดกลายรางเปนมาณพนอย นุงหมขาว เขามารับบาตร ทูลอาราธนาพระพุทธเจาไปสูภูเขาลวง หลังจากที่
ปพพาละนาคถวายภัตตาหาร พระองคกระทําภัตตกิจเสร็จแลวประทานผากัมพลผืนหนึ่งแก ปพพาละนาค แลวเสด็จ
ไปฉันเพลที่ใกลเวินหลอด ตอมาเรียกวา เวินเพล (บานโพนฉัน-โพนแพง) จากนั้น สุกขหัตถีนาค เนรมิตเปนชางถือ
ดอกไมมาขอเอารอยพระพุทธบาท พระองคไดย่ํารอยพระบาทไวที่แผนหินใกลริมน้ําชั่วเสียงชางรองไดยิน (ปจจุบัน
เรียกวา พระบาทโพนฉัน)
พญานาคสรางเมือง
ณ ที่ตําบลหนองคันแทเสื้อน้ํา ที่หมูบานแหงหนึ่งมีชายคนหนึ่งลักษณะดําพุงใหญชื่อวา "บุรีจันทร อวยลวย"
เปนผูมีใจบุญสุนทาน จิตใจเปนกุศล โอบออมอารียแกคนและสัตว ทําบุญใหทานอยูเปนนิตย ตั้งบานเรือนอยูที่ รอง
สะแก ในเวียงจันทนทุกวันนี้ ครั้งนั้นมีพระอรหันต 2 องค มาจากราชคฤหนคร อาศัยอยูที่นั่นองคหนึ่งชื่อ มหาพุทธ
วงศา อยูริมน้ําบึง องคหนึ่งชื่อ มหาสัชชะตี อยูบานโพนเหนือ น้ําบึง บุณีจันทร อวยลวย เปนผูอุปฏฐากทานทั้ง 2 ให
มีความสุขดวยปจจัยไมขาด
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ดวยอํานาจบุญกุศลชวยชู ทําใหคนทั้งหลายมีความรักนับถือ บุรีจันทร อวยลวย จึงไดพรอมกันยกใหเปน
อาจารยสั่งสอน ทั้งศีลธรรม และศิลปกรรม หัตถกรรม และการกสิกรรม จนในที่สุด บุรีจันทร อวยลวย ก็เปนที่รัก
ของมนุษย และเทวดา นาค จึงมีนาคมาคอยชวยเหลือในกิจการตาง ๆ มิขาด โดยมี สุวรรณนาค เปนตน ไดพิจารณา
ตั้งเมืองในที่เหมาะสม และเนรมิตบานเมืองใหแกบุรีจันทร อวยลวยอยูมาวันหนึ่ง ชาวบานทํานา เมื่อขาวออกรวง น้ํา
ก็มาทวมเสีย สุวรรณนาค จึงให เศรษฐไชยนาค เนรมิตเปนคันแทกั้นน้ําไว เพื่อไมใหน้ําทวมขาว ที่นั่น คนจึงเรียกวา
"หนองคันแทเสื้อน้ํา" ตอมาอีก สุวรรณนาคจึงใหนาคบริวาร 2 ตัว คือ เอกจักขุนาค และ สุคันธนาค จําแลงเพศเปนงู
มาทําใหขาวลมเสียหาย ชาวบานจึงกั้นรั้ว เปดชองกลาง ดักไซไว ตอมางูนอย 2 ตัว ที่มีเกล็ดเหมือนทองคํา มีหงอน
แดงงาม เขาไปติดอยูในไซในคืนนั้น บุรีจันทร อวยลวย ฝนวามีใสออกมามีลึงคยาวพันเอวถึง 7 รอบ เมื่อตื่นขึ้นมี
ความกลัว ไปใสบาตรพระอรหันต ทานแนะนําใหเอาดอกไมขาวใสพานบูชาไวที่หัวนอน แลวอุทิศกุศลถึงพญานาค
ตอนสายมีคนนํางูนอย 2 ตัวมาใหจึงขังเอาไว เพื่อที่จะนําไปใหพอทาวคําบางผูเปนใหญ แตยังไมไดนําไป พอตก
กลางคืน สุวรรณนาค แปลงเปนตาผาขาวมีศีรษะหงอก บอกวางู 2 ตัวนั้นเปนลูกจะมาขอคืน เมื่อ บุรีจันทร อวยลวย
เห็นดังนั้นจึงถามวา ทานเปนคนศีลธรรมหรือ จึงนุงหมขาว แตทําไมจึงบอกวาเปนลูกทาน ขาตั้งใจจะนําไปถวายพอ
ทาวคําบาง เพราะเห็นวางูเปนเกล็ดทองคําตาผาขาวจึงบอกวา ขาเปนพญานาค ทานอยาเอางูนี้ไปถวายทานเลย สิ่งนี้
ไมเหมาะที่จะนําไปใหทานพอคําบาง ควรจะนําสิ่งอื่นไป หากทานตองการเราจะใหตามใจทาน บุรีจันทร อวยลวย
คิดวาคงจะเปนตามที่เราฝน และการอุทิศบุญถึงพญานาค จึงบอกวา เมื่อขาตองการเมื่อใด ทานจงใหเมื่อนั้นเถิด แลว
มอบงูนอย 2 ตัวไป ตอมางู 2 ตัว ก็กลายเปนมาณพนอย 2 คน นุงขาวลวน แลวเดินจากไป ทันใดตาผาขาวจึงบอกกับ
บุรีจันทร อวยลวย วา ใหทานขุดบอน้ําไวที่ริมบึงนอกบาน ถึงวันพระจะใหนาค 2 ตัวขึ้นมา ทานประสงคสิ่งใดจง
เรียกจากนาคทั้งสองนั้น จากนั้นตาผาขาวก็จากไปอีกครั้งนั้นพญานาคเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอย จึงไปดลพระ
ทัยพอทาวคําบางและมเหสี ใหนํานางอินทสวางลงรอด ใหเปนบาทบริจาดแหงพระยาสุมิตรธรรมวงศา เมืองมรุกข
นคร และเมื่อนางอินทสวางลงรอดทราบก็เกิดความโศกเศรา บิดาเห็นวาพระธิดาไมพอใจจึงพูดเพื่อใหพระธิดากลัว
วา ถาเชานั้นจะนําเจาไปเปนธิดาของบุรีจันทร อวยลวย ที่เขาเลาลือกันวาพุงใหญมาก กินขาวเขาไปทั้งกะบุง ธิดาได
ยินแทนที่จะกลัว กับมีความพอใจและหายโศกเศราจึงไดใหปลูกเรือนหลวงขึ้น 2 หลัง ๆ ละ 5 หอง ไวระหวางหาด
ทราย กับบอน้ําของบุรีจันทร อวยลวย แลวใหพระธิดาไปอยูที่นั่น แลวตรัสสั่งใหบุรีจันทร อวยลวยเขาเฝา เพื่อให
พระธิดาเห็นจะไดเกลียดฝายบุรีจันทร อวยลวย เมื่อทราบดังนั้นจึงไปที่บอน้ํา ซึ่งพญานาคสั่งใหขุด แลวรองเรียกนาค
ทั้ง 2 ใหมา นาคทั้ง 2 ก็มาตามประสงค บุรีจันทร อวยลวย จึงบอกวา บัดนี้เราอยากไดนางอินทสวางลงรอดมาเปน
ภรรยา ทานทั้งสองจงกรุณาใหนางไดกับขาพเจาดวยเทอญ
พญานาคผูสรางเมือง
ขณะนั้น สุคันธนาค นําขวดไมจันทรมาให และเนรมิตอางน้ําสําหรับสรงน้ําอางหนึ่ง พรอมทั้งกระบวย
สําหรับตักน้ําอาบ เอกจักขุนาค ใหผาเช็ดตัว กายโลหนาค ใหผานุง แลวก็บอกตอไป สวน อินทจักขุนาค ใหเสื้อรูป
ทาวพันตา สิทธิโภคนาค ใหมงกุฏทองคําประดับแกว คันธัพพนาค ใหสังวาลยคํา ศิริวัฒนนาค ใหรองเทาทองคํา
อินทสิริเทวดา ใหแวนกรองทองคํา เทวดาผยอง ใหตางหูทองคํา เครื่องทั้งหลายเหลานี้ประดับดวยแกว เทวดาวา
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สนิท ใหผาเช็ดหนา ประสิทธิสักกเทวดา ใหขวดน้ํามันแกวผลึก เมื่อ นาค เทวดา ใหเครื่องเหลานี้แลว ก็พากันมา
ชุมนุมอยูที่หาดทราย อันเปนที่อยูของ สุคันธนาค สวน สุวรรณนาค หัตถีนาค ปพพาละนาค ไดมาพรอมกับ พญา
สุวรรณนาค และ พุทโธปาปนาค แลว พญาสุวรรณนาค ก็เนรมิตปราสาทสําเร็จดวยไมจันทน พรอมอาสนะ เครื่องปู
ลาด เพดานใหพรอมเสร็จ แลวจึงพากันไปรับเอา นางอินทสวางลงรอด มาไวในปรางคนั้น พญาสุวรรณนาค ยัง
เนรมิตทองพระโรงหลวง 19 หอง ที่ทําดวยแกนจันทน-แดง ปพพาละนาค เนรมิตปราสาทไมมะเดื่อพอกทองคําภาย
นอก พุทโธปาปนาค เนรมิตสระพังสําหรับสรง สุคันธนาค และ หัตถีนาค เนรมิตโรงชางไวซาย-ขวา ในคุมวังนั้นให
มีทุกประการ เมื่อคนทั้งหลายไปจับตองสิ่งที่พญานาคเนรมิตไวกจ็ ะเกิดมีอันเปนไปตาง ๆ นานา เทวดา อินทศิริ เจียม
ปาง รับอาสากับ พญานาค เขาคุมครองรักษาวัตถุขาวของในปราสาทโรงหลวงทั้งสิ้น แลวให เทวดามัจฉนารี นําพาน
ดอกไมไปเชิญ บุรีจันทร อวยลวย เขามาอยู หลังจากที่ บุรีจันทร อวยลวย ชําระรางกาย แลวประดับดวยเครื่องทั้ง
หลายที่เหลา พญานาค และ เทวดาเนรมิต ให เมื่อแตงเสร็จปรากฏวา รางกายที่อวนใหญ ดํา ก็กลายเปนหนุมรูปงาม
เนื้อตัวหอมดวยกลิ่นจันทน เทวดามัจฉนารี จึงไดอุมไปนอนไวกับนางอินทสวางลงรอด ทันใดนางก็ตื่นขึ้น และก็
หลับตอไปอีก หลังตื่นมาทั้งคูก็เกิดความรักใครและไดเปนสามี ภรรยากันตอมา บุรีจันทร อวยลวย เปนเจาเมือง
เมื่อบริวารทั้งหลายตื่นขึ้นมาเห็นความยิ่งใหญ ดังนั้นจึงนําความไปแจงแกพอทาวคําบางและพระมเหสี ทั้ง
สองมีความยินดี จึงใหเสนาอํามาตยจัดการพิธีสมโภช ยกบุรีจันทร อวยลวย เปน "เจาบุรีจันทร" พรอมทั้งมอบบาน
เมืองใหครอง โดยมี เทวดามัจฉนารี รักษาเจาบุรีจันทร และขาทาสบริวาร แลวใหบอกกลาวแก เงือก งู ที่เปนบริวาร
ไมใหทํารายแกผูใด ใหพากันรักษาพระพุทธศาสนา บานเมืองใหเจริญรุงเรือง ตั้งอยูในพระไตรสรณคมน รักษากงจิต
แกวของพระพุทธเจาไว
สุวรรณนาค ไดรับคําสั่งดังนั้นจึงมีความยินดีเปนอยางยิ่ง จึงแตงใหนาค 4 ตัว คอยดูแลเมือง ราษฎรควรทํา
โทษจึงทํา โดยมี กายโลหนาค เอกจักขุนาค สุคันธนาค และ อินทจักขุนาค โดยมี เทวดาอินผยอง และ เทวดาสวา
สนิท เปนผูเที่ยวตรวจดูตามตําบลตาง ๆ เมื่อเห็นคนกระทําใหบอกแกนาคทั้ง 4 เปนผูตัดสินลงโทษ
ครองเมืองอยางเปนธรรม
เมื่อเจาบุรีจันทร อวยลวย ไดครองเมือง ก็ใหกรุบอน้ําดวยไมประดู แลวสรางมณฑลครอบไว สรางสะพาน
จากพระนคร ขามบึงไปถึงบานเดิมที่รองสะแกริมหนองคันแทเสื้อน้ํา แลวสรางวัดขึ้นชื่อ วัดสวนอวยลวย สรางวิหาร
อีก 2 หลังถวายพระอรหันตปาใต และปาเหนือ
ตอมาวัดแหงนี้ทานมหาพุทธวงศา ไดนําพระธาตุอรหันตมาบรรจุไว ปจจุบันชื่อวา วัดโศกปาหลวง ใน เวียง
จันทน
ในครั้งพุทธกาล ไดมีพระมหากัสสปะเถระ ไดเขามาประกาศศาสนาในแควนนี้ แลวนําเอาพระพุทธอุรังคธาตุ
มาบรรจุไวที่ภูกําพรา คือ พระธาตุพนม ไวกลับสูเมืองราชคฤห ตอมาไดพิจารณาเห็นสามเณร 3 องค ตั้งอยูในคําสอน
มีความเพียรในการทําสมถะวิปสสนา เมื่อสามเณรทั้ง 3 ไดอุปสมบทแลว ก็ไกสําเร็จพระอรหันต คือ พุทธรักขิต ธรรม
รักขิต สังฏรักขิต ทั้ง 3 ไดออกเผยแพรพระพุทธศาสนาในแควนนี้ จนมีลูกศิษยเกิดขึ้น 5 องค คือ พระมหารัตนะเถระ
มหาสุวรรณปราสาท จุลสุวรรณปราสาท สังขวิชเถระ เมื่อลูกศิษยตามไปเมืองราชคฤห ก็นําเอา พระบรมธาตุหัวเหนา
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ของพระพุทธเจา 29 องค พระธาตุเขี้ยวฝาง 7 องค พระธาตุฝาพระบาทขวา 9 องค กลับคือมาประดิษฐานไวที่เขาลวง
(พระธาตุบังพวน) พระธาตุฝาพระบาทขวาประดิษฐานไวที่เมืองลาหนองคาย (พระธาตุกลางน้ํา) พระธาตุเขี้ยวฝาง
ประดิษฐานไวที่ เวียงงัว 3 องค (พระธาตุบุ บานโคกปาฝาง) และประดิษฐานไวที่หอแพ (เวียงจันทน) กอนที่พระ
อรหันตทั้ง 5 จะนําพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานได อธิฐานวา "หากพระบรมธาตุ จะสถิตยอยูที่ภูเขาลวงนี้ตลอด
5,000 พระวรรษา ขอแผนดินจงแยกออกเปนหลุมใหลึก 8 วา กวางดานละ 10 วา ทั้ง 4 ดานเทอญ" ทันใดนั้นแผนดินก็
แยกออกตามคําอธิฐาน
พระยาบุรีจันทร ทอดพระเนตรเห็น จึงตรัสสั่งใหเสนาอํามาตยกออุโมงคหินเรียงกันขึ้น และหินที่กอขึ้นนั้น
กลับหมด เมื่อเสนาอํามาตยเที่ยวหาหิน แตก็ไมพอ
สรางพระธาตุบังพวน
ทันใดนั้น ปพพาละนาค จําแลงเปนตาผาขาว ถือไมเทาเดินมา แลวบอกแกคนทั้งหลายวา หินของเรากองอยู
ทางทิศตะวันตกมากมาย จงเอามาเถิด เมื่อเสนาอํามาตยถามวา อยูไกลแคไหน ตาผาขาวบอกวา อยูหางจากนี้ 1,000
เทาของไมเทานี้ เมื่อเสนาบอกวา ยาวเกินไปเราไมไปหรอก ตาผาขาวจึงทําใหไมสั้นลงเหลือ 2 วา เมื่อเสนาเห็นดัง
นั้นก็เกิดอัศจรรยยิ่ง เพราะหินกองเต็มไปหมด จึงไปไหวพระอรหันต และกราบทูลพระยาจันทบุรี วา "ตาผาขาวทิ้ง
ไมเทานั้นไว แลวก็หนีไป"
พระอรหันตจึงบอกแกเสนาอํามาตยวา นั่นคือ ปพพาละนาค ที่อาศัยอยูใกลภูเขานี้มาชวย ตอไปการหาหินก็
จะไมยากอีกแลว เมื่อเสนาอํามาตยทราบดังนั้น จึงไดนําไมเทานั้นไปวัดระยะแลวหาหิน วัดไปได 1,000 ชั่วไม ก็พบ
หิน 3 กอนงามนัก เมื่อมีคนพูดไมเอา ควรจะวัดใหแนนอนกอน พญานาคบอกวามีหินมาก แตนี่เห็นมีเพียง 3 กอน
อีกคนพูดขึ้นวามีเทาไหรก็เอาไปกอน จากนั้นจึงไดนําเอาหิน 3 กอนไป เมื่อนําเอาไป 3 กอน กลับมีเพิ่มอีก 6 กอน
และหินนั้นก็เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเห็นวา การสรางสุดทาย เมื่อขนหินออกไป ขนอยางไรกอนหินก็เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ไม
รูจักหมด ตอมาพวกเขาเหลานั้นจึงไดสรางรอยเทาพระอรหันตเพื่อใหเปนเครื่องหมายเอาไว พรอมจารึกไววา "บาท
ลักษณะพระอรหันตพันคํา" (เปนรอยเทาพระอรหันต เวลานี้อยูริมหวยบังพวนระหวางบานวังเทียม กับบานหนอง
นาง) หลังจากที่สรางอุโมงคเสร็จสิ้น พระอรหันตจึงไดนําเอา พระบรมธาตุหัวเหนา 29 องค ถวายพระยาจันทรบุรี
แลวบรรจุเขาในขวดไมจันทร ที่สุคันธนาคให 10 องค บรรจุในขวดแกวผลึกที่ประสิทธิสักการะเทวดาให 10 องค
และนางทั้งามรับเอาพระบรมธาตุที่เหลือ 9 องค บรรจุเขาในผอบทองคํานางละ 3 องค แลวนําไปประดิษฐานไวใน
อุโมงคทองคํา ที่ตั้งอยูบนหลังสิงหทองคํา แลวยันตงาวไวทั้ง 4 ดาน หลังจากที่บรรจุเสร็จแลวพระอรหันตก็เสด็จ
กลับสูพระนคร
บึงโขงหลง (มนุษยไดนาคเปนเมีย)
เปนบึงขนาดใหญแหงหนึ่งของเมืองหนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร ชาวบึงโขงหลงใชบึงนี้
เพื่อประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ประมง กสิกรรม
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บริเวณแหงนี้เดิมเปนที่ตั้งเมือง ๆ เมืองชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เปนผูครองนคร มเหสีชื่อ นางแกว
กัลยา มีพระธิดาชื่อ พระนางเขียวคํา ตอมาไดอภิเษกสมรสกับพระเจาสามพันตา มีพระโอรสชื่อ เจาชายฟารุง ซึ่งเปน
ผูที่มีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรู และมีรูปงามดวย ขณะประสูตมีทองฟาสวางไสว ตอมาไดอภิเษกสมรสกับ นาค
รินทรานี ซึ่งเปนพระธิดาของพญานาคราชแหงเมืองบาดาล ที่แปลงกายเปนมนุษย การอภิเษกสมรสจัดกันอยาง
มโหฬาร ทั้งเมืองบาดาล และเมืองมนุษย (รัตพานคร) ทําอยู 7 วัน 7 คืน เพื่อเปนการสัมพันธไมตรีระหวางพญา
นาคราช กับ พระเจาอือลือราชา ในโอกาสนี้ดวย
ทั้งสองอยูกินกันมาเปนเวลา 3 ป ก็ไมสามารถจะมีผูสืบสายสกุลได (เพราะธาตุมนุษยกับนาค) จึงทําใหเกิด
ความเศราโศกใจกับคนทั้งสอง ตอมาทําใหเจาหญิงนาครินทรานี ลมปวยลง ทําใหรางกายของนางที่เปนมนุษยกลาย
เปนนาคตามเดิม เมื่อขาวนี้ไดแพรสะบัดออกไปทั่วกรุงรัตพานคร และถึงแมนางจะรายมนตกลับเปนมนุษยประชา
ชนและพระเจาอือลือก็ไมพอใจ จึงไดขับไลนางนาครินทรานีกลับสูเมืองบาดาลดังเดิม โดยไดแจงใหพญานาคราชมา
รับตัวกลับ กอนกลับพญานาคราช ไดขอเครื่องกฎภัณฑของตระกูลคืน แตพระเจาอือลือราชาไมสามารถคืนใหได
เนื่องจากนําไปแปรสภาพเปนอยางอื่น ทําใหพญานาคราชกริ้วมาก และประกาศวาจะทําลายเมืองรัตพานคร และจะ
เหลือเอาไวเพียง 3 วัด เทานั้น
หลังจากพญานาคกลับไป ในตอนกลางคืน พญานาคราชไดยกพลไพรมาถลมเมืองรัตพานคร และประชาชน
ก็ไมมีใครรอดพนจากฤทธิ์นาคได พอนางนาครินทรานีทราบขาว ก็ขึ้นมาตามหาเจาชายฟารุง จนถึงแมน้ําสงครามก็
ไมพบ จึงกลับเมืองบาดาล เมืองรัตพานครไดถลมเปน "บึงหลงของ" ตอมานานเขาคําพูดก็กลายเปนของหลง และวัด
ที่เหลือ 3 วัด ก็คือ วัดดอนแกว (วัดแกวฟา) วันดอนโพธิ์ (วัดโพธิ์สัตว) และ วัดดอนสวรรค (วัดแดนสวรรค) ทางที่
นางนาครินทรานีตามหาเจาชายฟารุง คือ หวยน้ําเมา (เมารัก)
สวนวัฒนธรรมที่ลาวที่บานดงโพสี เมืองหาดทรายฟอง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (
สปป.ลาว) สถานที่แหงนี้มีความสําคัญอีกแหงหนึ่งของลาว ที่เปนสถานที่รวบรวมเอาวัฒนธรรม การเปนอยูของชาว
ลาวเผาตาง ๆ มารวมไวที่นี่ ที่มีการจําลองบานพักของลาวเผาตาง ๆ เชน ลาวสูง ลาวเทิง ลาวลุม มาไวที่สวนวัฒน
ธรรมแหงนี้ เพื่อแสดงใหเห็นวา การดํารงชีวิตของชาวลาวเผาตาง ๆ นั้นมีลักษณะการทําที่พักอาศัยแตกตางกันตาม
สภาพทองที่ อากาศ และที่สําคัญหอแสดงกลางแจง ไดจําลองเอาวัดภู แขวงจําปาสัก มาไว และทําไดอยางสวยงาม
ปราณีต ตลอดจนมีการแสดงรูปปนของไดโนเสารพันธุตาง ๆ เอาไว พรอมกับจัดอีกสวนหนึ่งเปนสวนสัตวเพื่อให
ชนรุนหลังไดดูกอนที่จะสูญพันธุไปกอนในเวลาอันสมควร และที่สําคัญสวนวัฒนธรรมแหงนี้ยังเปนสถานที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่ง คือ ดานหนาศาลาดานริมฝงแมน้ําโขงจะมีรูพญานาค และตอมาทางการลาวไดทํารูปจําลองของพญา
นาคเอาไว เพื่อใหคนรุนหลังไดรับทราบวาสถานที่แหงนี้เคยเปนรูพญานาคที่ออกมาจากธาตุหลวง ในเวียงจันทน
เพื่อไปนมัสการพระบาทบัวบก ที่ อ.บานผือ จ.อุดรธานี แลวโผลขึ้นหายใจกอนที่จะไปถึงพระบาทบัวบก ที่แหงนี้มี
รูพญานาค ปรากฏใหเห็นรูพญานาค 2รู ที่สวนวัฒนธรรม บานดงโพสี สปป.ลาว
สมัยกอนที่ยังไมเจริญ ชาวบานแหงนี้เมื่อกลับจากไปธุระมา พอตกค่ํากอนจะมืด ก็จะพบเห็น งูใหญสองตัว
นอนขวางถนนเอาไวเปนประจํา แตหากชาวบานที่รูแลวก็จะบอกกลาวให งูใหญ "พญานาค" วา ลูกกลับจากไปทํานา
ทําไร ไมไดไปทําอะไรผิด หรือทําบาปมา สุดทายงูใหญ 2 ตัวนั้นก็จะคอย ๆ หายไป เปนอยูอยางนี้ประจํา จนชาว
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บานเกิดความเคยชิน ตอมาเมื่อบานเมืองเจริญ มีคนมากขึ้น ก็ทําใหสถานที่ เหตุการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป รูพญา
นาค ที่สวนวัฒนธรรม ผูเฒาผูแกบอกวา เมื่อกอนนั้น เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ํา บริเวณปากรูจะมีสีเขียวเรือง และมีลูกไฟ 2
ดวงลอยไป มา เหนือบริเวณนั้น มองเห็นแตไกล เชื่อวานาจะเปน พญานาค ขึ้น ลอมปากรู ที่ริมฝงโขงเอาไว สามารถ
ไปดูไดและบางคนบอกวา รูพญานาคนี้ยังสามารถทะลุถึงรูที่หนาโรงแรมแมโขงรอยัล จ. หนองคาย บริเวณหนาโรง
แรม โดยคุณจํารัส ชูกลิ่น ประธานกรรมการ บริษัท แมโขงรอยัล จํากัด ไดสงวนที่เอาไวเพื่อทําเปนศาลา ใหเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป และทําเปนหอไวเพื่อใหพญานาคพักเมื่อเวลาขึ้น-ลงจากสวนวัฒนธรรม ฝงลาว กอนจะไปที่
พระบาทบัวบก บริเวณนี้ คุณจํารัส บอกวาสมัยกอนเปนวัดราง เมื่อขึ้น 15 ค่ํา ชาวบานก็จะมาคอยดูดวงไฟขนาดเทา
ลูกมะพราวลอยไป มา ในบริเวณนี้เปนประจํา บางครั้งกอนค่ําก็จะเห็นงูใหญ 2 ตัว นอนขดอยูที่บริเวณนี้บอยครั้ง
เมืองเปงจาน ต.โพนพแพง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อกอนเคยเปนที่ พญานาคขึ้นมาพนพิษ (คายพิษ) อยู
เปนประจํา โดยมีเรื่องเลาวา สมัยนั้นเคยมีนาคราชตนหนึ่งไดอาศัยอยูใตบาดาล และไดทํารูขึ้นมา เรียกวา "ปลองฟา"
เมื่อถึงวันพระ (ครบ 15 วัน) นาคราชนี้ก็จะโผลขึ้นมาพนพิษ (คายพิษ) และแตละครั้งที่นาคราชคายพิษก็จะทําให
ประชาชนชาวเมืองเปงจานเจ็บปวย นอกจากนั้นบางครั้งก็ไกเกิดพายุใหญพัดบานเมือง ผูคนลมตาย บานเรือนเสีย
หาย พลเมืองตองยายหนี อพยพแยกยายกันไปอยูตามที่ตาง ๆ โดยไปทางหนองบาง เวียงจันทนบาง ทิ้งใหเมืองเปง
จานกลายเปนเมืองราง ในที่สุดเจาเมืองก็ประกาศหาคนที่จะปราบนาคราชตนนี้ และมีชายหนุมรูปงามที่ประกอบ
ดวยวิชา คาถา อาคมวิเศษ ที่มีความสามารถปราบนาคราชได โดยใชฆองคําปดรูพญานาคเอาไวจนสําเร็จ แตนั้นมา
บานเมืองก็เกิดความสงบสุข รมเย็นตลอดมา
บอน้ําแหงนี้เรียกวา "ปลองฟา" ยังปรากฏอยูที่วัดเปงจานใต ปจจุบันหนาแลงน้ําแหงขอด น้ําจะมีสีเหลือง
คลายสีทองคํา หนางานสงกรานตเคยมีผูนําน้ํานี้ไปอธิษฐานรักษาโรคได ตลอดจนมีคนคิดที่ลงไปนําเอาฆองทองคํา
ไปขาย เมื่อลงไปก็พบวาเปนฆองทองคําจริง แตเอาขึ้นมาไมได เมื่อขึ้นมาจากบอก็จะมีอันเปนไปตาง ๆ นานา และ
ทุกวันนี้จึงไมมีใครคิดที่จะลงไปเอาฆองทองคําขึ้นมา และทางบานเปงจานไดอนุรักษใหเปนโบราณสถาน ปรับปรุง
ใหเปนแหลงทองเที่ยวของอําเภอตอไป
บวงสรวงพอพญานาค
ในวันออกพรรษาของทุกป พอตกกลางวันที่บริเวณ หอเจาแมสองนาง ปากหวยหลวง อ.โพนพิสัย จะมีคน
เฒา คนแกผูหญิงจัดเตรียมเครื่องเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทําขึ้นแบบงาย ๆ ไมตองพิถีพิถันอะไร แตจะตองมีเครื่อง
ครบ ที่ทําขึ้นจากใบตอง ที่ประกอบไปดวย ของคาว หวาน ผลไม เพื่อใสในกระทง เพื่อนําไปลอยบวงสรวงพอพญา
นาค "พอพญานาค ที่ปกปกษรักษาคุงน้ําแหงนี้ ลูกไดนําเครื่องเซน มาบอกกลาวเชนทุกป และปนี้มีคนเดินทางมา
มากกวาทุกป เพื่อมาดูอภินิหารบั้งไฟ พอพญานาคคงจะแสดงใหประจักษ ขอใหขึ้นใหเห็นมาก ๆ ชัด ๆ ขอใหพอ
พญานาคปกปกษรักษาใหความปลอดภัยแกผูคนที่เดินทางมาดวย อยาใหมีอุบัติเหตุเชนทุกปที่ผานมา ลูกที่อาศัยอยู
ริมฝงแมน้ําแหงนี้จะทําทุกอยางใหดีที่สุด"เสียงนี้เปนคําอธิษฐานของหญิงชราคนหนึ่งที่พูดดวยภาษาพื้นบาน คือ ยาย
ดวงจันทร ณ อุบล อายุ 66 ป บานอยูคุมวัดศรีเกิด อ.โพนพิสัย (ป 40) ไดกลาวถึงเรื่องราวตาง ๆ หลังทําพิธีเสร็จแลว
(เมื่อป 2537) วา...ชาวลุมน้ําโขงใหความเคารพพญานาคที่ปกปกษรักษาแมน้ําโขง ใหความสงบรมเย็นตลอดมา ทาน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

หนา 22/35
ศูนยราชการ จังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ หนองคาย ๔๓๐๐๐
สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายโทร. ๐-๔๒๔๑-๓๒๔๗–๘

อยูคนละภพกับเรา แมจะไมสามารถจะพิสูจนได แตดวยปาฏิหาริย บั้งไฟที่เกิดขึ้นทุกปที่นับวาเปนการสรางความ
เชื่อมั่นขึ้นทุกป เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแมจะมีคนจํานวนมากที่ไมเชื่อ วาสิ่งนี้เปนจริงหรือไม แตก็จะไมโตเถียง เพราะ
เปนความเชื่อของเรา
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค ไดนํามาผูกเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเรนลับ เราใจหลายชั่วอายุคน จนมีอยูเกือบทุกทองถิ่นและ
เรื่องพญานาคนี้ก็มีคนรูจัก ดังจะเห็นจากเรื่องที่วาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จลงมาโปรดสัตวตามหลักฐานก็คือ เปนรอยที่
เรียกกันวา พระพุทธบาท พญานาคที่ชื่อวา มะรินทนานาค ที่อาศัยอยูริมแมน้ําโขง มีความโหดรายมาก เมื่อพระพุทธ
เจาลงมาโปรด ก็เกิดความเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา คิดจะออกบวช แตไมสามารถทําไดเนื่องจากเปนสัตว จึง
ปวารณาตนเองเปนพุทธศาสนิกชนตลอดมา และวันออกพรรษาจะถือวาเปนวันที่พระพุทธเจาเสด็จจากสวรรค พุทธ
ศาสนิกชนตางเฉลิมฉลอง พญานาคก็เชนกัน จึงจุดบั้งๆฟขึ้นจากแมน้ําโขงเพื่อฉลองดวย
เราจึงเห็นบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเทานั้น ทั้งนี้ถาในปใดถาประเทศไทยมีเดือนแปดสอง
หน วันออกพรรษาจะไมตรงกับประเทศลาว บั้งไฟพญานาคจะขึ้นเฉพาะตรงกับลาวเทานั้นเพียงวันเดียว คําถามสวน
มากที่จะไดรับคือ ทําไมดวงไฟไมมีหาง เหมือนบั้งไฟทั่วไป ทําไมไมมีควันสีขาว ทําไมไมพุงขึ้นมา แตพุงขึ้นไปแลว
หายไปในอากาศ เกิดขึ้นไดอยางไร ใครเปนคนทํา และทําทําไม จะไดอะไรจากการกระทํานี้ ทั้งหมดเปนคําถามที่หา
คําตอบมาอธิบายไมได และยังมีคําถามอีกมากมายที่ถูกตั้งขึ้น เพื่อใหคนนําไปคิดเปนปริศนาและพิสูจนตอไป
พญานาค กับ เกจิอาจารย
พญานาค...การเกิดบั้งไฟพญานาค จะเกิดดวยประการใด อยางไรนั้น เก็บเอาไปคิดเอง ไมมีผูใดยืนยัน ใน
ตําราหลายแหงบอกวา พญานาคตัวยาวใหญมีหงอน หรือบางแหงก็บอกวาหนาเปนคน หางเปนงู เปนพวกกึ่งเทวดา
อยูในเมืองบาดาล ใตแผนดินมีชื่อตาง ๆ กัน
ทางคนไทยเชื้อสายอายลาว มีความเชื่อวา ในอดีตที่แควนยูนนาน มีพญานาค 2 ตัว เกิดวิวาทกัน ตัวหนึ่งหนี
จากถิ่นคือหนองแส (หนองกระแส) เอาอกไถลงมาทางตะวันออกเฉียงใต เลยเกิดเปนเแมน้ําโขงขึ้น... ก็เลยมาตรงกับ
เรื่องบั้งไฟพญานาคที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สวนทางอินเดีย "นาค" ในบาลีลิปกรรม แปลวาประเสริฐ ดีเยี่ยม มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเปนมนุษยได
ตามที่กลาวมาแลว
นาค หรือ พญานาค เปนเรื่องความเชื่อหรือวามีจริงหรือไม แตมีคนบอกวา หลวงปูชอบ ฐานสโม ทานเคย
สัมผัสมาแลวกับทานเอง หรือ พระอาจารยมั่น ภูริทัติตเถระ ก็เคยสัมผัสมาแลวเชนกัน คือเมื่อวันที่ขึ้น 15 ค่ํา มีชาว
บานเห็นพระอาจารยมั่น ภูริทัติตเถระ นั่งอยูกลางลานวัด นั่งเทศนอยูคนเดียว ชาวบานก็คิดวาทานเปนอะไรถึงไดมา
นั่งเทศนอยูคนเดียว ทาจะสติไมดี แตพอตอนเชาชาวบานมาที่วัดเหมือนปกติ กลับพบวาลานวัดมีแตรอยงูใหญเต็มวัด
ไปหมด ไมทราบวามาไดอยางไร เพราะเห็นแตรอย ไมเห็นตัว ชาวบานจึงพูดกันวา ทาจะเปนเมื่อคืนนี้ ทานนั่งเทศน
ใหพญานาคฟงแน
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หลวงปูชอบ ฐานสโม อดีตเจาอาวาสวัดปาโคกมน ต.ผานอย อ.วังสะพุง จ.เลย เปนพระปฏิบัติกรรมฐาน สายพระ
อาจารยมั่น ภูริทัติตเถระ ทานมีจริยปฏิปทาสูง เริ่มเขาสูรมกาสาวพัสตรตั้งแตวัยเด็กเปนสามเณร ทานชอบธุดงคแต
ในปา หางไกลจากผูคน มุงปฏิบัติจนเทพยดา และ พญานาค อดที่จะชื่นชมและอนุโมทนาดวยไมได ครั้งหนึ่งเมื่อ
ทานธุดงคไปจําพรรษาที่วัดน้ําริน อ.แมริม จ.เชียงใหม รวมกับ หลวงปูแหวน สุจิณโณ วันหนึ่งซึ่งเปนวันพระ มี
ทายกทายิกามาฟงเทศนมากมาย ในจํานวนนั้นมีชายคนหนึ่งนําอาหารมาถวายดวย หลวงปูจึงถามชายคนนั้นวา อยู
ไหน เขาตอบวาอยูใกลนี่เอง แตทายกทายิกาที่มาทําบุญที่วัดไมมีใครรูจักเลย ทานก็ใหศีลใหพรพอจะกลับชายคนนั้น
เก็บของเสร็จ ก็มากราบทาน แลวเดินลงจากศาลาไป ทานก็คอยสังเกตวาไปทางไหน ปรากฏวาชายคนนั้นเดินลงไป
ในสระน้ําหนาวัด ทานจึงรูวาชายคนนั้นคือ นาคมาณพ...
วิสัย พญานาค
นั้นมีความเคารพผูทรงศีล ผูทรงคุณธรรม มนุษยก็เปนกัลยาณชน ปรารถนาในการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
เชนไร พญานาค ก็ปรารถนาในการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เชนกัน
พญานาค...มีการเนรมิตกายไดงายมาก เพียงแตคิดก็เปลี่ยนไปตามตองการ จะเปนมนุษย สัตว ก็เปลี่ยนไปได
อยางรวดเร็ว ตอมา...ครั้งหนึ่ง หลวงปูชอบ ฐานสโม ธุดงคเดี่ยวไปที่ อ.ทาลี่ จ.เลย ไดปกกลดอยูริมน้ําโขง ในใจคิด
วาอยากขามไปฝงลาวบาง พอตกตอนกลางคืน ขณะที่กําลังภาวนาอยูนั้น เกิดนิมิตเห็นมาณพนอยคนหนึ่งเดินเขามา
หาทาน แลวก็นั่งลงกราบอยางนอบนอม แลวพูดวา...ทราบวาพระคุณเจาปรารถนาจะไปวิเวกทางฝงลาว ปวงขานอย
รูสึกดีใจยิ่ง จึงขอนิมนตทานไปโปรดบรรดาสัตวที่ฝงนูนดวยเถิด ในนิมิตนั้นทานก็รับนิมนต
พอรุงเชาหลังจากฉันจังหันแลว ทานก็ธุดงคตอลงไปยังฝงโขง มองไปเห็นเรือลํานอยลําหนึ่งพายเขามาหา
ทาน คนในเรือตะโกนมาที่ทาน "จะไปฝงลาวไหม นิมนตลงเรือ" แลวทานก็ลงเรือจนขึ้นไปบนฝงซายแมน้ําโขง พอ
ขึ้นฝงแลวก็หันมาจะบอกขอบใจ ปรากฏวาเรือนอยลํานั้นหายไปแลว เห็นแตจระเขใหญตัวหนึ่งขวางอยูกลางลําน้ํา
โขง เมื่อทานกําหนดจิตพิจารณา จึงทราบวานั้นคือ พญานาค..มานิมนตทานในนิมิต และแปลงกายเปนคนพายเรือมา
รับสงเรียบรอยแลว จึงเปลี่ยนเปนจระเขมาขวางไว กลัวทานจะธุดงคกลับไทย
ในชวงที่อยูฝงลาวนั้น หลวงปูชอบ ฐานสโม ทานไดเห็นพญานาคในแมน้ําโขงโผลขึ้นมาจากน้ํา มาแสดงคา
ราวะตอทานในรูปของพญานาค ที่ไมไดแปลงกายแตอยางใด ตัวใหญโตมาก เอาสวนหัวขึ้นมาหาทานที่ถ้ํา สวนหาง
อยูฝงแมน้ําโขง เรื่องนี้ทานยืนยันกับใครตอใครวาจริง...ไมเชื่ออยาลบหลูสิ่งลึกลับ เรายังไมรูไมเห็นอีกมาก
มีอีกครั้งที่ฝงลาว ชวงที่ หลวงปูชอบ ฐานสโม ฉันอาหาร และญาติโยมกินอาหารเสร็จ ก็ไดชวยกันเอาบาตร
พระไปเทลาง เทอาหารลงไปในแมน้ําโขง ทันใดนั้นก็เกิดปรากฏการณมหัศจรรย น้ําในแมน้ําโขงที่ใสสะอาดเต็มไป
ดวยตะกอนขุนมัว และมีเสียงสั่นสะเทือน น้ําทั้งวังเกิดหันตาไก (คือหมุนวน) พวกที่เทอาหารก็ไปรายงานใหหลวงปู
ทราบ และขอบารมีใหชวยเหลือ ทานทําจิตพิจารณาอยูครูหนึ่ง จึงอธิบายวาเหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เพราะวา พญา
นาค โกรธที่พวกโยมทั้งหลายไดเทน้ําพริกน้ําเกลือ สิ่งสกปรกลงในน้ําไปถูกเขา ๆ จึงแสดงฤทธิ์เดชใหดู เปนการ
เตือนไมใหทําเชนนั้นอีกแรก ๆ ก็มีผูเชื่อฟง แตมีพระภิกษุหนุมรุนใหมรูปหนึ่งไมเชื่อ ไดเทอาหารลงไปอีกเปนการ
ลองของก็เกิดปรากฏการณอาเพศขึ้นอีกครั้ง น้ําขุนหมุนวน ครั้งนี้แรงกวาเดิมจนตลิ่งพัง พระภิกษุรูปนั้นตกใจ
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กระโดดขึ้นฝงเกือบไมทัน (ไมเชื่ออยาลบหลู)หลวงปูเทสก กับ พญานาคที่วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.
หนองคาย หลายคนมีความสงสัย และไมรูวาบริเวณนั้นเปนสถานที่ที่ พญานาค อาศัยเฝารักษาวัดหินหมากเปงอยู
เหมือนกัน คือบริเวณสระน้ําดานหนาวัด แรก ๆ เมื่อทางชลประทานทํานบกั้นน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในวัด ปรากฏวา
ทํานบเกิดรั่วอยูบอย ๆ ไมสามารถที่จะเก็บน้ําไวได เมื่อสอบถามจากหลวงปูเทสกทานบอกวา บริเวณสระนั้นจะมีถ้ํา
ลงไปเมืองพญานาค การทําทํานบจึงไมอยู จะมีน้ําไหลออกอยูเรื่อย และทานยังบอกวาเคยลงไปพบพญานาค อยู
หลายครั้งและเคยมีพญานาคมาฟงเทศนดวย แมกอนที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพทาน ก็ปรากฏวามีงูใหญ (งู
เหลือม 3 ตัว) ไดมาจากประเทศลาว ซึ่งคนทรงบอกวา งูเหลานี้รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพทาน ถึงแมวาจะมีคนเอา
ไปปลอยไวที่อื่น งู 3 ตัว ตัวนั้นก็กลับมาเหมือนเดิม จนทางวัดไดสรางศาลใหอยู 3 หลัง ไวที่หนาถ้ําในสระน้ํา ทําให
มีประชาชนมาดูกันมาก
งูเหลือม 3 ตัวที่เชื่อวาเปนพญานาค มาจากฝงลาว เพื่อรวมงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปูเทสกที่วัดหิน
หมากเปง จังหวัดหนองคาย และใกลจะถึงวันพระราชทานเพลิงศพ หลวงปูเทสก เทสรังสี ก็ปรากฏวามีงูจงอางตัว
หนึ่งขึ้นมาจากทาน้ําหลังวัด และก็ไมไดทํารายคน งูจงอางไดเลื้อยไปใกล ๆ ศาลาที่ตั้งศพหลวงปูเทสก มีคนนําเอา
ไปปลอยลงทาน้ําเหมือนเดิม เพราะกลัววาจะทํารายคน แตงูตัวนั้นก็กลับมาอีก จนมีทหารที่มาชวยงานพระราชทาน
เพลิงศพ หลวงปูเทสก นําไปใสไวในกรง เพราะกลัวจะทํารายคน
ตอมาลูกศิษยหลวงปู ไดสรางพญานาคขนาดใหญไวในสระขาง ๆ เมรุพระราชทานเพลิงศพไวกลางสระ
พรอมกับพนน้ําออก เมื่อถึงตอนกลางคืนก็จะเปดไฟประดับสวยงามมาก พรอมกับมีเสียงกลาวถึงมาณพนอยที่เขามา
ฟงเทศนหลวงปู พญานาคที่ทําขึ้นไวกลางสระนั้นสรางความสนใจใหกับผูที่ไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู
มาก เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ไมวาจะมีงูที่ปรากฏใหเห็น แลวยังมีฝูงลิง กระรอก กระแต และนก สงเสียงอยูในวัด ผิด
ปกติ ดวยความอาลัยในหลวงปู จึงทําใหมีสัตวตาง ๆ ที่เคยอาศัยในใบบุญหลวงปูมาแสดงความอาลัย โศกเศรา กอน
ที่สังขารหลวงปูจะมอดไหมเปนเถาถาน
เหตุการณมหัศจรรย ในหนองคาย คนนับแสน แหชมพญานาคโผลกลางแมน้ําโขง
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2539 ก็ไดเกิดสิ่งมหัศจรรย ที่ไมเคยมีมากอนในจังหวัดหนองคายที่ทําประชาชนตอง
แตกตื่น และรานคาอาหารอยูริมน้ําโขงที่ซบเซามานานกลับคึกคักขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นั่นก็คือ อยู ก็มีสิ่งประหลาดเกิด
ขึ้นกลางแมน้ําโขงที่บริเวณพระธาตุกลางน้ํา ที่มีอายุเกาแกกวา 200 ป สิ่งที่เห็นไดสรางความแปลกใจ ประหลาดแก
คนนับหมื่น ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกลางแมน้ําโขงมีลักษณะเหมือนงูขนาดใหญเทาลําตาล ในลักษณะเลนน้ํา ชาวบานที่ไปดู
ตางก็เชื่อวาเปนพญานาค ที่อารักษองคพระธาตุจํานวน 3 ตัว
คนแรกที่เห็นคือ นางสุรีย สุนรัตน อายุ 48 ป อยูบานวัดธาตุ ต.หาดคํา อ.เมือง ซึ่งขายสมตําอยูรานริมโขง
บริเวณเขื่อนปองกันตลิ่งพัง บอกวาขณะที่กําลังขายสมตําอยู ชาวบานที่มาเดินเลนที่เขื่อนกั้นตลิ่งพังก็เลาใหฟงวา
เห็นสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกลางแมน้ําโขงตรงบริเวณองคพระธาตุใตน้ํา เมื่อหันออกไปดูพบวาจริงอยางที่เขาพูด คือ มี
ลักษณะเหมือนงูใหญ ลําตัวสีเขียวออกดํา ความยาวที่มองเห็นจากฝงประมาณ 20 เมตร กําลังวายทวนน้ําหยอกลอกัน
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อยู เมื่อชาวบานรูก็ออกมาดูกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แตละคนมองเห็นเหมือนกัน และวันนั้นเปนวันพระ วันแหเทียนเขา
พรรษาพอดี คนเฒา คนแกบอกวามีคนเคยเห็นพญานาคเหมือนกัน
นางพร ขันแกว อายุ 38 ป ที่มีบานอยูริมน้ําโขงก็บอกวา เชาวันนั้นไดมี นางสวาท บัวผัน ชาวคุมไดลงไปที่
แมน้ําโขงเพื่อชอนกุง ขณะที่ชอนกุงอยู ไดยินเสียงน้ําแตกฟองดังผิดปกติ แรก ๆ ก็ไมไดสนใจอะไร พอดังขึ้นหลาย
ครั้งจึงไดหันไปมองดูกลับพบเห็นสิ่งประหลาดขนาดใหญคลายครีบหางปลาชอนขนาดใหญโผลขึ้นพนน้ําสูง
ประมาณ 2 วา สะบัดไปมา เทาไวกวาที่คิด ติดเกียรวิ่งอยางไมคิดชีวิตรีบขึ้นฝง แลวบอกคนออกมาดู เมื่อคนที่ถูก
เรียกออกไปดูก็เห็นเหมือนกัน คือมีงูขนาดใหญวายน้ํา หยอกลอกันเลนอยูกลางโขง ตอมา นางแถว ศรีพล อายุ 75 ป
อยูคุมปาพราว ซึ่งเปนรางทรงองคพระธาตุบอกวา สิ่งที่ประชาชนเห็นอยูนั้นเปนพญานาค ที่มานมัสการองคพระธาตุ
กลางน้ํา และปนี้จะอยูรักษาศีลตลอดพรรษา เมื่ออกพรรษาแลวจึงจะกลับเมืองบาดาล
จากปากตอปากทําใหประชาชนที่อยูตางจังหวัดมาดูกัน ประกอบกับหนังสือพิมพไทยรัฐ ไดตีพิมพติดตอกัน
หลายวัน ยิ่งทําใหประชาชนมาดูกันขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ตามมาคือบรรดาแมคา แมขายทั้งหลายตางก็ขายอาหารการกิน
มากขึ้น เมื่อคนจํานวนมากก็เพิ่มรายได สิ่งที่เห็นก็ปรากฏใหเปนจริง เมื่อคนมาดูกันก็บอกวาเห็นเหมือนกัน ยิ่งวันแรก
ๆ (29 ก.ค.39) พอตกกลางคืนมองจากฝงออกไปจะเห็นลําแสงเรือง ๆ เห็นไดชัดเจนวาเหมือนงูขนาดใหญเทาตนตาล
วายทวนน้ําเลนกันอยู วันแรกมี 3 ตัว พอหลายวันเขาก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น จนถึง 6 ตัว ตั้งแตวันนั้น เรือที่ผานไปผาน
มา กลับไมออกไปและไมผาน ชาวบานก็ไมกลาที่จะลงไปเลนน้ําเหมือนเชนเคย ทุกวันชาวบานไมวาจะเปนคนใน
จังหวัด ตางอําเภอ ตลอดจนตางจังหวัด ก็พากันเหมารถมาดูกัน วัน ๆ เนืองแนนไปดวยคน แมงานประเพณีแขงเรือที่
วามีคนมาก ก็ยังไมมากขนาดมาดู พญานาค เลนน้ําตางคนตางวิพากษวิจารณกันตาง ๆ นานา ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หลายคน
บอกวา เปนทอนไมขนาดใหญไหลมาติดอยูที่องคพระธาตุ บางก็บอกวาเปนคลื่นน้ําที่กระทบกับองคพระธาตุ
ยิ่งมีการพูดกันเรื่องพญานาค นับวันก็ยิ่งมากดวยฝูงชน เมื่อมาดูเห็นแลวก็ยกมือสาธุตามความเชื่อของตนเอง
เมื่อคนเพิ่มจํานวนมากขึ้น พญานาคก็แสดงตัวใหเห็นมากขึ้นโดยเหนือองคพระธาตุ ก็เริ่มมีกระแสน้ําเปนคลื่นยาว
คลายงูใหญเทากับตนตาลยาวกวา 20 วา ไดยกสวนหางขึ้นเหนือน้ําตีน้ําเปนคลื่นเหมือนงูพาดหาง แลวตอมาก็ยกสวน
ที่เปนลําตัวขึ้น เหมือนนาคสะดุง จนเห็นทองสีขาวเหลืองเหมือนทองงู ทุกคนที่อยูฝงตางมองเห็นเชนกัน แตไมเห็น
สวนตัว บรรดารางทรงของเจาแม เจาพอทั้งหลายตางก็ออกมาทรง โดยเฉพาะ นางหนูนิ่ม สีหไตร อายุ 42 ป บานอยู
คุมปาหลวง ซึ่งเปนรางทรงของเจาแมกระดิ่งทอง บอกวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อกลางเดือนที่แลว ไดมีเจาพอพันพ
ราว ไดมาเขารางบอกวา (มะพราวพันลูก) กอนวันเขาพรรษาจะมีสิ่งประหลาดจากเมืองบาดาลมาปรากฏใหเห็น แต
ไมไดบอกวาอะไร และจะมี พญานาค จากเมือง สันสัตตนาคนหุต (ประเทศลาว) มาประชุมกันที่องคพระธาตุ ทั้งหมด
6 ทาน และการมาครั้งนี้ก็ไมไดทํารายแกใคร เพียงนัดกันมาเพื่อกระทํากิจบางอยาง และ พญานาค ที่มาก็เปนพญานาค
ที่อารักษลําน้ําโขง ทางเจาอาวาสวัดสิริมหากัจยน (วัดธาตุ) บอกวา องคพระธาตุกลางน้ํา เปนพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มี
พระอรหันต 5 องค มาสรางไวโดยบรรจุพระธาตุพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจาไว และพังทลายลงไปอยูกลางแม
น้ําโขงเมื่อ 300 ปมาแลว ปจจุบันอยูหางจากฝงประมาณ 200 เมตร ซึ่งแตกอนก็อยูบนฝง และเปนธรรมดา สิ่งศักดิ์
สิทธิ์เทพาอารักษ และเมื่อสมัยสงครามฝรั่งเศลเรือกําปนลองไปมา เมื่อผานหากมีใครลบหลูดวยวาจาก็จะมีอันเปนไป
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และวันหนึ่งมีคนในเรือเยี่ยวลงไปในน้ําตรงพระธาตุ อยู ๆ เรือกลับจมลงไปเฉย ๆ มีผูเสียชีวิตจํานวน 36 คน และทุก
วันนี้ก็เหมือนกันหากนั่งเรือผานไปมาเยี่ยวลงไป เรือที่ลอยลําอยูดี ๆ ก็จะจมลง จึงไมมีใครลบหลู
จากเหตุการณดังกลาวที่มีพญานาคเลนน้ํานี้ เมื่อมาดูหลายคน เมื่อกลับบานแลวฝนเห็นพญานาคบริเวณที่เกิด
เหตุการณนี้ปกติพื้นน้ําก็เรียบปกติไมมีอะไรปรากฏใหเห็น แตมาครั้งนี้กลับมีสิ่งประหลาดใหเห็น
ชุมนุมพญานาค
การปรากฏ พญานาค ครั้งนี้ นางหนูนิ่ม สีหไตร รางทรงเจาแมกระดิ่งทอง บอกวา เนื่องจากพญานาคไมได
พบกันนาน จึงหาโอกาสพบกัน ( 7 ปเมืองมนุษยเทากับ 1 วันของเมืองบาดาล) ที่ขึ้นมาปรากฏกายครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมา
หารือกัน เพื่อจะสรางพระธาตุกลางน้ําใหสงางาม แตไมบอกวาจะสรางดวยวิธีใด จึงไดนัดกันมาจากเมืองบาดาล โดย
พญานาค ที่มาลวนแตเปนถึง เจาเมืองบาดาล ที่รักษาคุมครองบริเวณลุมน้ําโขง
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2539 วันเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ พญานาคเลนน้ําที่เหนือองคพระธาตุกลางน้ําที่
หนองคาย ที่บานเลขที่ 212/10 บานทุงธาตุ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่ง นายสมศักดิ์ ศรีหาบุตร เจาของบาน
บอกวา หลังจากที่ตนไดถายภาพบานเอาไวหลังจากฟลมเหลือ เมื่อนําฟลมไปลางอัดรูปออกมากลับปรากฏวา ที่รูป
แผนนั้นก็ไมมีอะไร เมื่ออัดออกมาก็เหมือนพญานาคนายสมศักดิ์ ศรีหาบุตร ยังกลาววาที่บริเวณบานที่ตนปลูกอยูนี้
ตั้งอยูริมหวยหลวง ขาง ๆ บานจะเปนสระน้ําลึกมาก น้ําใสตลอดป มีคนทรงบอกวา เปนทางขึ้นของ พญานาค ตนกับ
ภรรยาจะฝนเหมือนกันหลายครั้ง คือ ฝนเห็นแมชี และพระสงฆเดินขึ้นลง บริเวณหนาบานเปนประจํา และบอกวาอยู
บริเวณนี้ และกอนที่จะถายรูปนี้ ออกมาเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันเดียวกัน (29 ก.ค.39) นายศราวุธ ศรีหาบุตร
ลูกชายไดนําขยะไปเทลงในแมน้ําหวยหลวง แลวเกิดพลัดตกลงไปโดยไมทราบสาเหตุและคืนตอมาก็ฝนเห็น พญา
นาค วายไปมาเต็มหวยหลวง พรอมเห็นคนหาปลานั่งอยูในเรือเมื่อ พญานาค วายผานที่เรือที่เห็นอยูก็จมลงในน้ํา
พรอมกับไดยินเสียงคนบอกวา หามเทขยะลงในน้ําเด็ดขาด บางวันกลางคืนขึ้น 15 ค่ํา จะเห็นชีปะขาว เดินอยูรอบ ๆ
บาน แลวหายไป เมื่อมีคนมาพักที่บานก็จะเห็นชีปะขาวเดินไปมา ๆ บาน จนนอนไมหลับ
มะพราวพันลูก
ที่หนาบานของ คุณยายเบา แกวมงคล อายุ 66 ป คุมวัดธาตุ ซอย 2 ไดเกิดมีมะพราวที่ออกลูกที่มีลักษณะเปน
ลูกเล็ก ๆ จํานวน 8 ทลาย จํานวนที่นับได 1,069 ลูก มีขนาดเทาหัวแมมือ หลังจากมีการพบก็มีชาวบานนําผาแดงไปผูก
แลวขอหวย ซึ่งตอนนั้นหวยหุนกําลังระบาด มีคนเลนกันมาก วันหนึ่งจะเลนกันสองครั้ง คือ เวลา 12.30 น. และ 16.30
น. ชาวบานไมเปนอันทํามาหากิน และไมมีเวลาสนใจอยางอื่น วัน ๆ พากันออกหาเลขเด็ดมาแทงหวยหุน ไมวาจะมี
เหตุการณอะไร หรือพบสิ่งใดแปลก ๆ ก็จะนํามาตีเปนเลขเด็ด แตเมื่อนําไปแทงหวยหุนมีหลายคนถูก แลวก็แหกันมา
ขออยูเรื่อย ๆ เชนเดียวกับตนมะพราวประหลาดตนนี้ อยางที่บอกวา เมื่อมีเหตุการณสิ่งประหลาดเกิดขึ้น บรรดาราง
ทรงก็จะเขาทรงทันที ตนมะพราวนี้ก็เหมือนกัน รางทรงก็บอกวาเปนพญาพันพราว และพรอมกับบอกอีกวา อีก 15
วัน จะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นทางน้ํา แตก็เกิดขึ้นจริง ๆ คือเหตุการณที่ชาวบานเห็น เปนพญานาคเลนน้ําที่เหนือองค
พระธาตุกลางน้ําวัดธาตุ
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เกี่ยวกับเหตุการณพญานาคเลนน้ํา ตอมา นางเรมอญ สิทธิสาร รางทรงเจาแมกวนอิม ไดเตรียมเครื่องคารวะ
เปนหมากเบ็ง และดอกบัวขาว พวงมาลัยดอกมะลิลงไปยังแมน้ําเพื่อคารวะพญานาคและติดตอทางจิตบอกวา พญา
นาคที่มานั้น ชื่อ สันสัตตนาค มาจากประเทศลาว เพื่อมาชุมนุมกันกับเจาเมืองตาง ๆ เพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุ
กลางน้ําเปนเวลา 1 พรรษา
ในชวงที่มีพญานาคเลนน้ําป 2539 นั้น ปรากฏวาไมมีใครที่จะหลาลงเลนน้ําในแมน้ําโขงเลย ขนาดเรือที่เคย
วิ่งไป-มา ก็ไมกลาออกเรือเชนกอน นอกจากคนใจกลาตองการลอง แตก็ไมสําเร็จ ดังภาพขางลาง การเกิดเหตุการณ
เหลานี้นับวาเปนสิ่งประหลาดที่ชาวบานไมเคยพบเห็นมากอนในหลายป หรือในชีวิตของคนที่มีอายุ 60 ปลงมา
ในปเดียวกัน และทางดานวัดธาตุก็ยังมีประชาชนจากที่ตาง ๆ มาดูพญานาคเลาน้ํากันอยูไมขาด แตที่บานเลข
ที่ 228 หมู 1 บานจอมมณี ซอย 6 กลับมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีก นั่นก็คือ มีเห็ดประหลาด เหมือนเห็ดหลินจือ ขนาดใหญ 1
ฟุต ที่มีควันออกมา สรางความแตกตื่นใหชาวบานดูแกเซ็งไดไมนอย เกิดที่ตนลําใยในบานของ นายขัน เดสุด
มะพราวพญานาค
มะพราว ก็คือ มะพราว แตหากผิดไปจากธรรมชาติก็ยอมมีคนสนใจ แนนอน ความสนใจก็จะนําไปสูการ
หลงเชื่อ หรือจะอะไรก็สุดแตจะคิดกันเอาเอง เพราะมะพราว ตนมะพราวในที่นี้ตามที่ผูอานไดทราบไปแลวา
มะพราวพันลูก ที่คุมวัดธาตุ ซอย 2 ที่ออกลูกประหลาด แตยังประหลาดกวาตนนั้นอีก คือ แทนที่ใบจะออกมาเหมือน
ธรรมชาติ กลับออกมาเปนรูปรางที่คอนขางเหมือน พญานาค คือ มีใบที่ถอดออกมามีรูปรางเหมือนหัวพญานาค มี
หงอน มีปาก มีตาเหมือนกับหัวพญานาค ที่อยูตามหนาอุโบสถในวัดไมมีผิด ซึ่งเกิดขึ้นที่บานของ นายสมนึก ชมภูนา
วัฒน คุมบานดอนแดง แรก ๆ เจาของก็ไมไดสนใจอะไร แตมีคนขางบานเขามาเกี่ยวของ คือไดฝนเห็นพระแกองค
หนึ่งเดินมาบิณฑบาตรที่บริเวณนี้ทุกวัน เมื่อเขาฝนหลายครั้งเขาถึงจึงไดเดินไปดูที่ที่ฝน เห็นพระออกมาบิณฑบาตร
เมื่อสอบถามไดความวา คือ "หลวงปูคําลอย" ที่อยูที่นั่นมานาน เมื่อเดินมาทางที่ฝนเห็นกลับพบวา ตนมะพราวออก
ใบเหมือนกับหัวพญานาค จึงไดบอกเจาของบานดู ทุกคนก็ตองตกใจเมื่อเห็นวาตนมะพราวออกใบเหมือนพญานาค
จึงมีคนแหกันไปดู กราบไหว นําผาสีตาง ๆ ไปผูกเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และนาเชื่อถือขึ้นอีก
ตอมาผูหญิงคนหนึ่งบานอยูใกล ๆ เดินมาดู เมื่อมาถึงก็ไมไดสนใจใคร แตไดขอบุหรี่จากเพื่อนบานที่ยืนดูสิ่ง
ประหลาดมาสูบเอาดื้อ ๆ ทั้งที่ไมเคยสูบมากอน พอสูบได 5 มวน โดยการสูบติดตอกันก็เริ่มมีอาการผิดปกติ แทนที่
จะเมายากลับมีอาการเหมือนผีสิงราง พูดจาเหมือนคนแก เดินหลังคอม แลวบอกวา คน คือ หลวงพอคําลอย อยูที่นี้มา
นาน สิ่งที่เห็นอยูนี้เปนพญานาค ที่มาปรากฏใหเห็น เพื่อเตือนใหบุคคลทําความดี อยางหลงงมงายในสิ่งที่ไมควรเชื่อ
จากนั้นอาการก็หายไป แลวก็กลับมาพูดเหมือนเดิม เหมือนกับวาไมมีอะไรเกิดขึ้น การปรากฏการณในจังหวัด
หนองคายปนี้ 2539 นับจากมีตนมะพราวพันลูกเกิดขึ้นกอน แลวตอมาก็มีปรากฏการณทางน้ําคือ ชาวบานเห็น พญา
นาค เลนน้ําที่ทาน้ําวัดธาตุ บริเวณเหนือองคพระธาตุกลางน้ํา ไดปรากฏใหเห็นอยูเกือบเดือน แลวก็มีเห็ดพนควัน ตน
มะพราวออกใบเปนพญานาค เหลานี้ลวนเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคาย ทําใหมีประชาชนจากทั่วสารทิศแหมาดูกัน จน
ทําใหเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายดีขึ้น โดยเฉพาะเหลาแมคา ขายน้ํา-อาหาร วัน ๆ มีกําไรกันมาก สวนกลุมที่มีหัวคิด
อีกกลุมก็จะถาย วีดีโอไวขาย มีการสั่งซื้อกันมาก ขายดีไมนอย
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ตํานานอําเภอโพนพิสัย
อําเภอโพนพิสัย เดิมตั้งอยูบานโพนแพง (ต.โพนแพง ปจจุบัน) ราว ร.ศ.91 (พ.ศ.2415) ที่ พระยาสุริยวงศ
(ทาวจันมา) เปนเจาเมืองปกครองอยู ตอมาไดยายไปดํารงตําแหนงเจาเมืองรอยเอ็ด หลวงศรีหาพรหม (ทาวบุญมา)
มาครองเมืองแทน ไดพิจารณาเห็นวา บานโพนแพง เปนที่ลุมไมเหมาะที่จะเปนเมื่อตอไป จึงไดยายมาอยูที่ใหม ที่
บานปากหวยหลวงในปจจุบัน เมื่อเดือน 4 ขึ้น 3 ค่ํา ร.ศ.95 หลวงศรีหาพรหม ไดดํารงตําแหนงเจาเมือง จนกระทั่ง
ร.ศ.101 (พ.ศ.2425) ก็ถึงแกกรรม
จนกระทั่ง ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ฝรั่งเศลไดยึดครองฝงซายแมน้ําโขง ทําใหพระศรีสุริยวงศ ไดเขาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารในรัชกาลที่ 5 เสด็จขาหลวงตางพระองค (พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม) ไดโปรดให
ตั้งขึ้นอีกเมืองหนึ่ง ที่บานหนองแกว เรียกวา "รัตนวาป" แลวใหพระสุริยศักดิ์ เปนเจาเมืองปกครองแตขึ้นกับ อําเภอ
โพนพิสัย ครั้นถึง ร.ศ.125 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดรงราชานุภาพ เมื่อดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ไดมาตรวจราชการในเขตมณฑลนี้ จึงโปรดยุบเมืองโพนพิสัย และใหตั้งเปนอําเภอ เรียกวา
อําเภอโพนพิสัย มี พระยาพิสัยสรเดช (คําสิงห สิงหศิริ) เปนผูวาราชการอําเภอ (ตําแหนงนายอําเภอทุกวันนี้) ขึ้นกับ
มณฑลอุดร ครั้นตอมา ร.ศ.134 (พ.ศ.2458) ทางการไดจัดตั้งอําเภอเมืองหนองคายขึ้นเปนเมือง จึงไดโอนอําเภอโพน
พิสัยมาขึ้นกับจังหวัดหนองคายมาจนถึงปจจุบันนี้
พระยาสุนทรธรรมธาดา (คําสิงห สิงหศิริ) เปนชาวเมืองหนองคายแตกําเนิด เปนบุตรของพระยาพระพฤกษ
มนตรี และนางทองสี เกิดที่บานจอมนาง อําเภอโพนพิสัย เมื่อป พ.ศ.2575 ตําแหนงที่ไดรับครั้งแรก เปนเสมียนนาย
กองบัญชีสํารวจพลที่อําเภอโพนพิสัย และไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ และปฏิบัติราชการ
มาโดยลําดับ คือ เลื่อนลําดับจากเสมียน เปนนายกองบัญชี เปนทาวพรหมจักร พระยาศรีสุรศักดิ์สุนทร พ.ศ.2429 ได
รับตราตั้งใหเปนแมกองปราบปรามฮอรวมกับกองทัพหลวง และกองทัพตะวันออก พ.ศ.2430 ไดรับแตงตั้งเปนแม
กองควบคุมพลไปขัดตามทัพฮอที่ทุงเชียงคํา พ.ศ.2434 ไดถวายตัวเปนมหาดเล็กสังกัดในกรมมหาดเล็ก ในรัชกาลที่
5 จนกระทั่งตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดเปนพระพิสัยสรเดช และไดรับตราตั้งเปนเจาเมืองโพนพิสัย เมื่อ
พ.ศ.2459 ไดออกจากราชการรับพระราชทานเบี้ยหวัดปละ 500 บาท ไดเลื่อนบรรดาศักดิ์ เปน พระยาสุนทรธรรม
ธาดา ถึงแกกรรมดวยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2497
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูบริเวณฝงขวาแมน้ํา
โขง ตรงขามกับทาเดื่อ เมืองหาดทรายฟองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 7,332.3 กิโลเมตร
พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีระดับความสูงเฉลี่ย 1,200 ฟุต จากระดับน้ําทะเล
อนุสาวรียปราบฮอ อยูหนาศาลากลางจังหวัด พลตรีพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นประจักษศิลปาคมทรงให
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2429 เดิมเปนอนุสาวรียเล็ก ๆ ไดสรางใหมเมื่อป พ.ศ.2492 สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกแกขาราชการ
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ฝายมณฑลชั้นในและกรมการหัวเมือง ที่มีใจสมัครจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินและบานเมือง โดยการปราบฮอ
ขาศึกที่มาแยงชิงแผนดินเมื่อปศักราช 1246 และปศักราช 1247 ทําใหมีผูเสียชีวิตในครั้งนั้น จึงไดนําอัฐิมาบรรจุไวใน
อนุสาวรีย ซึ่งปรากฏอยูจนบัดนี้ อนุสาวรียมีคําจารึกทั้ง 4 ทิศ มีภาษาไทย จีน ลาว อังกฤษ มีงานฉลองอนุสาวรียทุก
วันที่ 5-11 มีนาคม ของทุกป
หลวงพอพระใส เปนพระพุทธรูปสําคัญคูเมืองหนองคาย ประดิษฐานอยูที่วัดโพธิ์ชัย ในตัวเมืองหนองคาย
เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ หลอดวยทองสีสุก หนาตักกวาง 2 คืบ 8 นิ้ว เปนพระพุทธรูปหลอในลานชาง ทุกปในวัน
เพ็ญเดือน 6 ชาวหนองคาย จะจัดงานสมโภชประจําป คืองานบุญบั้งไฟ เปนประจํา
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตั้งอยูบานจอมมณี อําเภอเมือง เปนสะพานขามแมน้ําโขงระหวางประเทศเปน
แหงแรก เชื่อมระหวางจังหวัดหนองคาย กับกําแพงนครเวียงจันทน โดยความรวมมือระหวางรัฐบาลออสเตรเลีย
รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 มี
ความยาว 1,174 เมตร กวาง 12.7 เมตร มีชองทางรถไฟระหวางกลางสะพาน สะพานมิตรภาพไทย ลาว ทําพิธีเปด
เมื่อ 8 เมษายน 2537
พระธาตุบังพวน เดิมเปนเจดียเกาแก ซึ่งเปนที่เคารพสักการะแกชาวหนองคายมาชานาน ตามประวัติกลาววา
พระอรหันตทั้ง 5 ไดนําเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไวที่ภูเขาลวง ริมน้ําหวยบังพวน อันเปนที่อยูของปพพาละ
นาค ที่ไดแปลงรางมาชวยสรางในครั้งนั้น พระธาตุบังพวน ไดมีการสรางเสริมขึ้นในสมัย พระเจาไชยเชษฐา
ประกอบกับตัวองคเจดียซึ่งแสดงวาเปนของเกาแก และเปนเจดียรุนแรกเพราะเปนรูปพระสถูปแบบอินเดีย รุนเดียว
กับพระปฐมเจดีย แตความเกาแกประกอบกับฝนตนหนักทําใหฐานทรุด จึงพังลงมาเมื่อป 2513 ทางกรมศิลปากรจึง
ไดทําการบูรณะขึ้นใหม ตั้งอยูที่วัดพระธาตุบังพวน ตําบลพระธาตุบังพวนในเดือนยี่ ขึ้น 11 ค่ํา ของทุกป
หลวงพอพระเจาองคตื้อ เปนพระพุทธรูปขนาดใหญ หลอดวยทอง เปนฝมือชางฝายเหนือและลานชางผสม
กัน มีลักษณะงดงามมาก มีขนาดใหญสุด นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 3 เมตร 29 ซม. สูง 4 เมตร
ประดิษฐานอยูที่วัดบานน้ําโมง อําเภอทาบอ เปนที่เคารพของประชาชนทั้งสองฝงโขง สรางเมื่อ พ.ศ.2105 ผูสรางคือ
พระเจาไชยเชษฐา กษัตรยนครเวียงจันทน โอรสของพระยาศรีสุวรรณ ประสูติที่เมืองเวียงคุก มเหสีของพระไชย
เชษฐาคือ พระนางศรีโพธิ์ เปนคนบานน้ําโมง พระไชยเชษฐา รวมกับทาวอินทวราช ทาวกัสสปะ ทาวอินทร ทาวเศษ
สุวรรณ ทาวพระยาศรี ทาวคามแดงพิษบ ทาวอินสรไกยสิทธิ์ และบริวารอีก 500 คนชวยเหลือ ใชทองคํา ทองเหลือง
เงิน ผสมกัน น้ําหนักได 1 ตื้อ หลอสักเทาไหรก็ไมสําเร็จ ตอเมื่อพระอินทรและเทพยดา 108 พระองคมาชวยหลอจึง
เสร็จ ใชเวลาสรางอยู 7 ป 7 เดือน สิ้นเงินไป 105,000 ชั่ง
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เมื่อเขาใกลพระองคตื้อแลวจะหายทุกขหายโศกทันที พระพักตรอมยิ้ม พระเนตรลืม พระนลาฎกวาง พระ
ปรางคอูม ประทับผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก ผูใดพบจะเหมือนวาเขาไปนั่งอยูหนาพระพักตรของพระพุทธ
เจา ทําใหเกิดความปติและมีศรัทธาขึ้นมาทันที
พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ํา ที่คุมวัดธาตุ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตามประวัติกลาววาในป
มะเมีย เดือน 9 ขึ้น 9 ค่ํา พ.ศ.2390 ใกลค่ําพระธาตุหนองคายไดพังลงไปในแมน้ํา เนื่องจากตลิ่งวัดซึ่งเปนที่ตั้งของ
พระธาตุถูกน้ําเซาะ จนปจจุบันอยูหางจากฝงประมาณ 300 เมตร อยูกลางแมน้ําโขง หาดจอมมณี "พัทยาอีสาน" ตั้งอยู
บานจอมมณี ตําบลมีชัย อําเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแมน้ําโขง เมื่อถึงฤดูแลงหาดทรายจะสวยงามมาก
ในเดือนเมษายนของทุกป จะมีประชาชนจากทั่วสารทิศมาทองเที่ยวพักผอนเปนจํานวนมาก
หมูบานประมงน้ําจืด อยูตําบลกองนาง อําเภอทาบอ ตามเสนทาง ทาบอ-ศรีเชียงใหม เปนหมูบานที่ชาวบาน
เกือบทุกหลังคามีอาชีพทําการประมงน้ําจืด การสงเสริมของประมงจังหวัดจัดให เปนหมูบานพัฒนาประมงน้ําจืด มี
การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดชนิดตาง ๆ เชน ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร ปลายี่สก ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต ปลา
ดุกเทศ โดยการจัดสงไปจําหนายยังกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และอีสานเปนแหลงเพาะพันธุปลาที่ใหญที่สุดของประเทศ
ไทย วัดสวางอารมณ (วัดถ้ําศรีธน) อยูอําเภอปากคาด จากหนองคาย 90 กิโลเมตร อยูบริเวณเนินเขา ภายในบริเวณ
วัดมีโขดหิน หนาผา ลาดหิน มีตนไม ปกคลุมไปทั่ว มีลําธารเล็ก ๆ ไหลผานพระอุโบสถทรงระฆังคว่ํา ตั้งอยูบนเนิน
เขา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากขึ้นไปสูบริเวณอุโบสถ สามารถมองเห็นทิวทัศนรอบดานทั้งฝง
ไทย และฝงลาว สวยงามมาก
วัดหินหมากเปง ตั้งอยูที่บานพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ แมชี
และผูแสวงบุญทั้งหลาย เปนสถานที่เงียบสงบ อากาศเย็นสบาย เดิมเปนที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปูเทสก เทสรังสี ซึ่ง
เปนเกจิอาจารยที่รูจักของคนทั่วไป อยูริมแมน้ําโขง เหมาะแกการนั่งชมทิวทัศน หาดทราย และเกาะแกงในลําน้ําโขง
เพื่อพักผอนหยอนใจ
น้ําตกธารทอง อยูที่บานผาตั้ง อําเภอสังคม อยูระหวางถนนสายศรีเชียงใหม-สังคม เปนน้ําตกที่ตกจากหนา
ผาสูงประมาณ 30 เมตร ลดหลั่นกันไปสวยงามมาก ตอนลางเปนแองน้ําขนาดใหญ และลานหินไหลงลงสูแมน้ําโขง
น้ําตกธารทิพย หรือน้ําตกตาดเสริม อยูที่บานตาดเสริม เลยตัวอําเภอสังคมขึ้นไป ไปเสนเดียวกับน้ําตกธาร
ทอง น้ําตกธารทิพยเปนน้ําตกที่ตกลงมาจากหนาผา 3 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 70 เมตร ชั้นที่ 2 สูง 100 เมตร ชั้น 3 สูง 70 เมตร
มีน้ําไหลอยูตลอดป เปนน้ําตกที่สวยงามมาก มีนักทองเที่ยวไปชมกันมาก อําเภอสังคม เปรียบเสมือนทะเลภูเขา
ตลอดปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และตางประเทศไปพักผอน เพื่อหาความสงบอยูเปนจํานวนมาก

สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

หนา 31/35
ศูนยราชการ จังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ หนองคาย ๔๓๐๐๐
สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายโทร. ๐-๔๒๔๑-๓๒๔๗–๘

ภูทอก ซึ่งภาษาอีสานแปลวา ภูเขาเดียว เปนที่ตั้งวัดเจติยาคีรีวิหาร อยูในหมูบานคําแคน ตําบลนาสะแบง อําเภอศรี
วิไล ภูทอกมีอยู 2 ลูก คือ ภูทอกนอยและภูทอกใหญ เมื่อกอนบริเวณนั้นเปนปาทึก มีสัตวมากมาย เชน เสือ ชาง หมี
พะรอาจารยจวน กุลเชฏโฐ ไดมาเริ่มตั้งเปนแหลงบําเพ็ญเพียร จนตอมาไดสรางบันไดเวียนรอบภูทอก มี 7 ชั้น บนภู
ทอกมีหนาผาและถ้ํา เมื่อขึ้นไปถึงชั้น 596 มองลงมาเห็นทิวทัศนสวยงามมาก ขางบนจะเปนที่พักของพระสงฆและ
แมชี ในแตละวันจะมีนักทองเที่ยวเดินทางไปทดสอบกําลงขาเปนจํานวนมาก
ภูลังกา อยูในเขตอําเภอบึงโขงหลง มีสภาพเปนปาดงดิบ แมน้ําลําธารหลายสายไหลผาน แตกอนมามีฝูง
กามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงเรียกวา ภูรังกา แลวสุดทายก็กลายมาเปน ภูรังกา ขางบนมีถ้ํา และน้ําตกสวยงามมาก
นอกจากมีภูลังกาแลว อําเภอบึงโขงหลง ยังมีบึงขนาดใหญ เปนที่ทําการประมงของชาวบานทางอําเภอไดจัดเปน
แหลงทองเที่ยว ทั้งในบึงและภูลังกา
เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว มีเนื้อที่ 186.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไร อยูในทองที่อําเภอบุงคลา มี
สัตวปานานาชนิด เชน ชาง เสือโครง เสือดาว หมี ไกฟา ไกปา ลิง ชะนี นกนานาชนิด เนื่องจากมีปาดงดิบในเขตนี้
บริเวณที่นาสนใจทองเที่ยว คือ
ถ้ําฝุน อยูบริเวณบานหนองเดิ่น อําเภอบุงคลา นอกจากถ้ําฝุนแลวดานนอกมีน้ําตกถ้ําฝุน มีเกง และกระตาย
ชุกชุมมาก บริเวณหัวภูดานตะวันออก บนยอดภูเปนลานหินโลงกวาง เมื่อยืนอยูดานบนจะสามารถมองเห็นไดไกล
ถึงปาฝงลาว เชน ภูเขาควาย ภูงู ภูหมากาวของลาวไดอยางชัดเจน
น้ําตกชะแนน คําวาชะแนน เพี้ยนมาจากสะแนน ภาษาอีสานแปลวาสวยงาม เปนน้ําตกใหญที่มีความสวย
งาม เปนน้ําตกที่รูจักกันดีของชาวหนองคายและจังหวัดใกลเคียง มี 2 ชั้น หางกัน 300 เมตร ทางไปน้ําตกชะแนน จะ
ผานขัวหิน (สะพานหิน) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีน้ําลอดหายไปใตสะพานหิน ที่มีความยาวประมาณ 100
เมตร เปนแนวยาว ดานลางจะเปนบึงชะแนน หรือหวยชะแนน และยังมีน้ําตกเจ็ดสี ที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง อยูในเขต
อนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว
ถ้ําจันทรผา อยูหางจากสะพานหิน ไปราว 500 เมตร
น้ําตกสะอาม เปนน้ําตกใหญและสวยงามอีกแหง อยูดานตะวันตกของภูลังกา เขตตําบลโพธิ์หมากแขง
อําเภอบึงโขงหลง บริเวณน้ําตกมีแนวสันภูเขาเปนผาหินสลับลานหิน มีลักษณะที่สวยงาม แปลกตาออกไปอีกแบบ
เปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยว ที่เดินทางไปพักผอน
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การเดินทางไปเที่ยวแตละแหงในจังหวัดหนองคาย ตามสถานที่ทองเที่ยวนั้น ทุกวันนี้มีความสะดวกมาก ถนน
เกือบทุกสายที่เขาไปหาแหลงทองเที่ยวลาดยางหมดแลว จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง ไมวาจะอยูในเขต
อําเภอใด
นอกจากที่จะเที่ยวในเขตจังหวัดหนองคายแลว ทานยังสามารถขามไปเที่ยวที่นครเวียงจันทนไดอยางงายดาย
เพียงนั่งรถยนตขามสะพาน ก็มีรถตอเขาตัวเมือง กําแพงนครเวียงจันทนดวยราคาที่ไมแพงอยางที่คิด การขามไปเวียง
จันทนเพียงทําบัตรผานแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายก็สามารถขามไปนั่งจิบเบียรลาวเย็น ๆ พรอมกับโอโลม
สาว ๆ ไดอยางวิเศษ หากจะพักคางคืนราตรี ก็สามารถทําให เพียงมีคนลาวมารับรองก็สามารถคางคืนในโรงแรมใน
ลาวอยางสบายอารมณ ในราคาที่ไมแพงนัก สําหรับที่พักและอาหาร
เมืองโพนพิสัยในอดีต
เมืองปากหวยหลวง 3 กษัตริย บริเวณที่ตั้งอําเภอโพนพิสัยปจจุบัน เปนเมืองเกาตามพงศาวดารลานชางเรียก
วา "เมืองปากหวยหลวง" พ.ศ.1901 พระเจาฟางุมมหาราช เริ่มกอตั้งอาณาจักรลานชาง และตีเมืองนี้ได และมีฐานะ
เปน "เมืองหลวง" ซึ่งสงเจาชายในราชวงศลานชางมาครองเปน "พญาปากหวยหลวง" บางพระองคไดมีโอกาสไป
ครองราชยที่ "เชียงทอง" ถึง 2 พระองคดวยกัน คือ หลังจากพระเจาสามแสนไทสวรรคต พ.ศ.1958 แลว พระเจาคํา
แดงโอรสไดครองราชยตอถึง พ.ศ.1970 จึงสวรรคตโดยไมทราบสาเหตุ แตโบราณราชประเพณีไทย-ลาว สตรีจะ
ครองราชยไมได "เจาคําเต็มพญาปากหวยหลวง" พระสวามีเจาหญิงจึงครองแทนพักหนึ่ง แลวหนีกลับเมืองปากหวย
หลวงดังเดิม เจาหญิงแกวพิมพาซึ่งมีอํานาจมากในราชสํานักไดเชิญเจานายในราชวงศครองราชยตอหลายพระองค
ระหวาง พ.ศ.1971-1980 ครั้นจุบรรลุพระราชนิติภาวะก็มีเหตุสวรรคตติด ๆ กันถึง 5-6 พระองค จนมาเชิญ "เจาคํา
เกิด" โอรสพญาปากหวยหลวง (คาดวาเปนโอรสพระเจาคําเต็มจากชายาอื่น) ไปครองราชยอีกและสวรรคต พ.ศ.1983
อีก คราวนี้พระบรมวงศานุวงศ เสนาบดีทนไมไหว จับพระนางแกวพิมพาถวงแมน้ําคาน ทางเหนือนครหลวงพระ
บางเสียและเชิญเจาไชยครองราชย "พระเจาไชยจักรพรรดิ์แผนแผว" สืบมา
เมืองปากหวยหลวง เกิดชางเผือกอีกเชือกหนึ่ง เมื่อหลังสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 1 มหาราช พ.ศ.2114
พระเจาบุเรงนองผูชนะสิบทิศพิชิตเวียงจันทน ไดนําพระหนอแกว ราชโอรสไปเมืองหงสาวดีเปนตัวประกัน พระ
ชันษาเพียง 5 ป แลวใหตาสําเร็จราชการลานชางแทน จารึกวา "พระยาแสนสุรินทรขวางฟาสุมังโดอัยโกโพธิสัตว"
อดีตพระยาปากหวยหลวง พงศาวดารวาทานเปนบุตรกวานบานฝงขวา (ผูใหญบาน) รับราชการทหาร รบเกงและคง
ถวายบุตรสาวเปนสนมดวย ดังนั้นที่ชาวหนองคายเชื่อกันมาจึงมิใชเรื่องเหลวไหล โดยนางสนม (ไมทราบ) อาจมีพระ
ราชธิดาโอรส 4 พระองค คือ "พระสุก พระเสริม พระใส" ซึ่งสรางฉลองพระองค สวนองคสุดทายคือพระราชโอรส
ชันษา 5 ป "พระหนอแกว" พมาจึงตองใหตาสําเร็จราชการใหหลานจึงมี "อัยโก" (ตา) ตอทาย นับวาพญาปากหวย
หลวงเปนกษัตริยลานชาง (หลวงพระบาง) 2 พระองค และผูสําเร็จราชการ (เวียงจันทน) อีก 1 ทาน รวม 3 กษัตริย
นักประวัติศาสตรจําเปนตองรูอักษรโบราณตาง ๆ ประกอบดวย โดยเฉพาะศิลาจารึกซึ่งเปนหลักฐานสําคัญ
เถียงไมได คือ จารึก "วัดแดนเมือง 1" ตําบลวัดหลวงใบเสมาหินทรายยอดเหลี่ยมสูง 0.98 เมตร กวาง 0.49 เมตร มี
ดวงฤกษดานบน เปนอักษรไทยนอย (ลานชาง) รุนแรก ดานหนึ่ง 22 บรรทัด (ชํารุดบาง) ระบุวาพระยาปากเจา (ปาก
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หวยหลวง ซึ่งตอมาคือพระยาแสนสุรินทรฯ ผูสําเร็จราชการฯ) เปนผูสรางวัดนี้ พ.ศ.2073 ธรรมเนียมโบราณจะมีวัด
ประจําตระกูลที่เกิด นั่นคือ ทานเกิดที่นี่นั่นเอง (เสียดายที่วัดไดโบกปูนใตฐานพระประธานแลว)
เมืองศิลาจารึก เมืองปากหวยหลวงในอดีต เปนเมืองลูกหลวงและเมืองดานสําคัญของอาณาจักรลานชาง จึงมี
ศิลาจารึกมากที่สุด ซึ่ง ศ.ธวัช ปุณโณทก ไดเพียรพยายามถายรูปและอานครบทุกหลัก เมื่อ พ.ศ.2510 เปนตนมา ศิลา
จารึกสวนมากสรางในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21-22 มีสาระสําคัญ เชน ประกาศเขตวิสุงคามสีมา การอุทิศที่นาใหวัด
การอุทิศขาทาสถวายวัด การสรางบูรณะวัด การตั้งสังฆราช การประกาศเขตปลอดอาญาแผนดินฯ ตัวอักษรเปนแบบ
ตัวธรรมผสมฝกขาม (ลานนา) พัฒนาเปน "อักษรไทยนอย" (ลานชาง) ซึ่งประเทศลาวใชปจจุบัน หลักสําคัญที่สุด คือ
"วัดแดนเมือง 2" ต.วัดหลวง หลักที่ 88 เปนเสมาหินทราย สูง 1.20 เมตร กวาง 0.69 เมตร สราง พ.ศ.2078 สมัยพระ
เจาโพธิสารราชพระชนกพระไชยเชษฐาธิราชที่ 1 มหาราช วา "ทั้งราชบัณฑิตชื่อนันทกุมารจําทูลพระราชอาญาลงไป
ชํานิในพระวิหารทั้งปวงในจันทบุรีราชธานี"
แสดงวาเวียงจันทน (จันทบุรี) เปนราชธานีกอน พ.ศ.2078 แลว สอดคลองกับคําบอกเลาของชาวบานอําเภอ
ทาบอ-ศรีเชียงใหม มิใชเปนราชธานี พ.ศ.2103 เมือพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 1 มหาราช ถอยทัพหนีพมาลองมาจาก
เชียงใหม และหลวงพระบาง หลังจากนั้นเมืองปากหวยหลวงก็คอย ๆ ลดความสําคัญลง คาดวาเพราะการวิวาทกันภาย
ในราชวงศลานชาง ตั้งแตพระบรมราชาแหงนครพนม พระราชโอรส พระเจานันทราชกรีพาทัพมาปราบ พระเจาไชย
เชษฐาธิราชที่ 2 พ.ศ.2241 ถึงเมืองคุกชายฟอง (เวียงคุก-บานทรายฟอง) และกวาดตอนผูคนกลับ จน พ.ศ.2250 สมเด็จ
เจาราชครูวัดโพนสเม็ก (ญาคูขี้หอม) อพยพคนไปซอมพระธาตุพนมครั้งที่ 4 ลองไปจนตั้งอาณาจักรจําปาศักดิ์ และ
พ.ศ.2310 พระวอ-พระตา วีรบุรุษอีสานนําอพยพครั้งใหญลงไปสรางอุบลราชธานี ยโสธรฯ จนเมืองนี้อาจรางก็ได
เมืองโพนพิสัย เมื่อญาคูขี้หอมอพยพผูคนไปภาคใตนั้น ศิษยเอกสําคัญทานหนึ่ง คือ "จารยแกว" (หรือเจาแกว
บูลม บูฮม) ไดตั้ง "เมืองทุง" (ทง) หรือ "เมืองสุวรรณภูมิ" (อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด) เปนเมืองดานหนายันกับเวียง
จันทน เชื้อสายของทานไดแยกยายสรางบานแปงเมืองมากมาย เชน เมืองรอยเอ็ด เมืองสารคาม เมืองธวัชบุรี เมืองจตุร
พักตรพิมาน ฯลฯ ตนตระกูลสําคัญของภาคอีสาน เชน "ธนสีลังกุล ณ รอยเอ็ด ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม สุวรรณ
ธาดา ฯลฯ ครั้น พ.ศ.2369 พระเจาไชยเชยเชษฐาธิราชที่ 3 (เจาอนุวงศ) แหงเวียงจันทน แข็งเมืองบุกมาถึงนครราชสีมา
และถูกยันทัพกลับไป ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 3 โปรดใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ เปนแมทัพหลวง เจา
พระบดินทรเดช (สิงห สิงหเสนี) สมุหนายกมหาดไทยเปนแมทัพหนาปราบเวียงจันทนไดครั้งที่ 1 แตเจาอนุวงศหนี
ไปญาณได จนสมุหนายกกรีฑาทัพมาปราบครั้ง 2 ตั้งทัพอยูคายพานพราว (บริเวณ นปข.ปจจุบัน) และถูกหลอกลอจน
คายแตกหนีไปเมืองยโสธร
คูแคนเวียงจันทนดั้งเดิมจึงตามมาสมทบ เชน บุตรหลานพระบรมราชาแหงนครพนม บุตรหลานพระวอพระตา แหงอุบลราชธานี และบุตรหลานจารยแกวแหงสุวรรณภูมิ ชวยเจาคุณสมุหนายกถลมเวียงจันทนจน "ฮางดัง
โนนขี้หมาจอก" หนวยโสถิ่ม (กลาตาย) นําโดย ทาวสุวอธธรม (บุญมา) อุปฮาดยโสธรไดเปน "พระปทุมเทวาภิบาล
ที่ 1 แหงหนองคาย" (แทนที่เวียงจันทน) ตนตระกูล "ณ หนองคาย" มาจะกลาวบทไปถึง "ทาวตาดี" บุตร พระยาขัติ
ยวงษา (สีลัง) แหงเมืองรอยเอ็ดไดรับบัญชาจากเจาคุณแมทัพมาสกัดเจาอนุวงศ เพื่อมิใหหนีไปญวนอีก โดยตั้งทัพอยู
บานโพนแพง จึงเรียกกันวา "เจาโพนแพง" ครั้นเสด็จศึกจึงยกเปน "เมืองโพนแพง" ทาวตาดีไดเปน " พระยาพิสัยสร
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เดช" เจาเมือง เมื่อ พ.ศ. 2373 ตนตระกูล "พิสัยพันธ" สืบมาจะเปนดวยเหตุใดไมชัดแจง พระพิสัยสรเดช (ตาดี) ได
ยายที่ตั้งเมืองจากโพนแพงมาอยู ณ เมืองปากหวยหลวงเกาซึ่งคงจะรางในสมัยนั้น และเอาชื่อเมืองโพนพิสัยมาตั้งที่นี่
พื้นที่ตําบลโพนแพงก็หางไกล จึงขอยก " บานหนองแกว" ขึ้นเปน"เมืองรัตนวาป" อีกเมืองหนึ่ง พ.ศ.2401 สมัยลน
เกลา ฯ รัชกาลที่ 4 ให "ทาวคําสิงห" ซึ่งเขาใจวาคงเปนบุตรหลานญาติ ๆ กันเปน "พระศรีสุรศักดิ์" เจาเมืองสืบมา
เปนตนเหตุความสับสนชื่อบานนามเมืองแหงนี้ คือ แทนที่อําเภอโพนพิสัยปจจุบันจะใชชื่อ"เมืองปากหวยหลวง" ดัง
อดีต และโพนแพงจะใชชื่อโพนพิสัย กลับใชชื่อ "เมืองรัตนวาป" เมื่อเกิดศึกฮอครั้งแรก พ.ศ.2418 บุกเวียงจันทนนั้น
ราชวงศเมืองหนองคาย ซึ่งรักษาการแทนกับพระพิสัยสรเดช (หนู) เมืองโพนพิสัยถูกฆาตายพระศรีสุรศักดิ์ (คําสิงห
สิงหศิริ) เจาเมืองรัตนวาปไดรับแตงตั้งเปน "พระรัตนเขตรักษา" เจาเมืองโพนพิสัยแทนซึ่งทานไดแสดงความกลา
หาญรบพุงกับฮอหลายครั้ง
จนเกิดศึกกับฝรั่งเศส พ.ศ.2436 จนปราบขบถผีบุญ พ.ศ.2444 ปราบเงี้ยวเมืองบอแตน, แกนทาว (แขวงไชย
บุรีของลาวปจจุบันเหนือจังหวัดเลย ซึ่งยังเปนของสยามอยู จน พ.ศ.2449) เมื่อ พ.ศ2447 ทานเปนบุตรของพระฤกษ
มนตรี และนางจอมสี (นาจะคณะอาญาสี่ตระกูล พิสัยพันธ) เกิดบานจอมนาง พ.ศ.2375 เพิ่งถึงแกอสัญกรรมเอ
พ.ศ.2497 รวมอายุถึง 120 ปเดือน เมื่อ พ.ศ.2449 ทานไดเปน "พระยาพิสัยสรเดช" แตชาวบานเรียกกันวา "พระยาโพน
พิสัย" ผูวาราชการเมืองและยุบเมืองเปนอําเภอโพนพิสัย และยุบเมืองรัตนวาป เปนตําบลในปนั้น (กําหนดแนนอนยัง
คนไมได) จน พ.ศ.2458 จึงไดขอพระราชทานนามสกุลวา "สิงหศิริ" อีกสายหนึ่ง เมื่อเกษียณราชการเปนจางวางที่
ปรึกษา พ.ศ.2459 จึงเปลี่ยนราชทินนามเปน "พระยาสุนทรธรรมธาดา" (คําสิงห) เจาเมืองโพนพิสัยราชทินนาม คือ "
พระพิสัยสรเดช" สวน "พระศรีสุรศักดิ์" เปนเจาเมืองรัตนวาป ครั้นมาครองเมืองชั่วคราวจึงเปน "พระรัตนเขตรักษา"
จนเต็มตัว จึงเปน "พระยาพิสัยสรเดช" ครั้นเกษียณ จึงเปน "พระยาสุทรธรรมธาดา" จางวางที่ปรึกษา สวนตระกูลเจา
เมืองทั้ง 2 เมืองนั้น คือ "พิสัยพันธ" จากทาวตาดี (เจาโพนแพง) แหงรอยเอ็ด สืบจากจารยแกว บูลม และมาแตกแขนง
ตามราชทินนาม หรือชื่อตอมาเปน "สิงคศิริ, สิมะสิงห,สิริสิงห"ลนเกลา ฯ รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชปรารภในการปรับ
ปรุงการปกครองแผนดินวา "เดิมเรานิยมแบบจักรพรรดิราชาธิราช" มีประเทศราชนอยใหญ ซึ่งเปนการพนสมัยแลว
ควรปรับใหเปนพระราชอาณาเขตเดียวกันเสีย (ปจจุบันใชพระราชอาณาจักร) คือ กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา, กรุงธน
บุรี, และกรุงเทพ กอน พ.ศ.2435 นั้นทรงอยูในฐานะ "สมเด็จพรเจาจักรพรรดิ์"ดวย แตเลนศัพทวา "สมเด็จพระบรม
ราชาธิราช" (พระราชาผูใหญกวาพระราชาทั้งหลาย) อาณาจักรลานชางทั้งสาม (คือลาวและภาคอีสาน) ก็มีพระราชา
ซึ่งยอมรับพระบรมเดชานุภาพถวายตนไมเงิน ตนไมทอง 3 ปครั้ง เรียกวา "พระเจาเทศราชหลวงพระบาง, เวียงจันทน
จําปาศักดิ์ คณะปกครองเรียก "เจาย่ําขะหมอมทั้งสี่" คือ พระเจาประเทศราช เจาอุปฮาด, เจาราชวงศ, เจาราชบุตร
(หลังลาวเปนเอกราชจึงเพิ่มสมเด็จ) ยอมลงมาเรียก "เจาประเทศราช" ใช "พระ" ในความหมาย เจา(เชน พระวอ พระ
ตา คือเจาวอ เจาตา) คณะผูปกครองเรียก "อาญาสี่" คือ เจาประเทศราช, เจาอุปฮาด, เจาราชวงศ, เจาราชบุตรและมี
เมืองในสังกัด ซึ่งเมืองตาง ๆ จะมีอาญาสี่เชนกัน แตเรียกวา "เจาเมือง, อัครฮาด, อัครวงศ, วรบุตร"ฉะนั้นหนองคายจึง
มิใชเจาเมืองแตเปน "เจาประเทศราช" ผูรั้งอาณาจักรเดิมของพระเจาประเทศราชเวียงจันทนซึ่งคุมไปถึงเมืองพวน
(แขวงเชียงขวาง) ติดกับเวียดนาม ครั้นตั้งมณฑล ณ เมืองหนองคายจึงยืนยันสิทธิ์วา "มณฑลลาวพวน"กับฝรั่งเศส ทั้ง
ๆ ที่คนแมน้ําโขงคือลาวลุม (หรือไทยลุม) และลาวเวียงมิใชลาวพวน ซึ่งมีสําเนียงพูดอีกตางหากเมืองโพนพิสัย หลัง
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พ.ศ.2370 คงเปนกําลังสําคัญของประทศราชหนองคาย เพราะเกิดศึก "อานามสยามยุทธ" ถึง 15 ป และอาจมีสวนใน
การขอตั้งเมืองตาง ๆ ทั้ง 2 ฝงโขงดานใต เชนเมืองประชุมพนาลัย (ปากซัน) เมืองกาฬวาป (บึงกาฬ)จนวิวาทกับเมือง
ไชยบุรีของเจาประเทศราชพนม มีเอกสารสมัยรัชกาลที่ 3 ใหแบงเขตแดนกันวา "ตั้งแตลําน้ําโขงฝงตะวันตกเฉียง
เหนือเพียงปากหวยบางบาตร (บังบาตร) ปากน้ําโขงฝงตะวันออกเฉียงใต เพียงหวยแฮตอเขตนครพนม เลี้ยงตามลํา
หวยสงคราม (แมน้ํา) จนถึงหวยแฮต (แรด) ทางใตตอไปเหนือเขาทอก (ภูทอก) ตามตราพระราชสีหใหญ ปจอ สัมฤ
ทธิศกจศ.1200 พ.ศ.2381 แตตอมาเมืองไชยบุรี (ปากแมน้ําสงคราม) ก็ยุบมารวมกับเมืองกาฬวาปเปนอําเภอบึงกาฬตอ
มาและแยกอีกหลายอําเภอสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ปฐมเสนาบดีมหาดไทยเสด็จตรวจราชการแมน้ําโขง
เมื่อเดือนมกราคมประทับ "เรือคําหยาด" ของเจาประเทศราชหนองคาย (เรือนี้ยังอยูบานกวนวัน) และฝรั่งเศสจัดเรือ
ลาเครนเดีย ซึ่งเปนเรือกลไฟลําแรกของแมน้ําโขงออกจากเมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 7 มกราคม เวลา 07.50 น. ทรง
บรรยายทัศนียภาพแมน้ําโขง สองฝงงดงามมาก เวลา 10.30 น. "ถึงเมืองโพนพิสัย พระยาพิสัยสรเดช ไดลวงหนามา
รับ แวะขึ้นดูเมืองโพนพิสัย แลวไปบานพระยาพิสัยสรเดชพอหมดเวลาครึ่งชั่วโมงที่กําหนดไวก็กลับลงเรือ" และ "
เวลา 12.40 น. ผานหนาเมืองรัตนวาป เลยปากน้ําคาดไปหนอยหนึ่ง" แสดงวาตัวเมืองไดยายจาก บานหนองแกว มาอยู
บาน ปากคาด แลว เพราะเดิมไมมีอาคารราชการใชจวนเจาเมืองวาการ หลังจากเสด็จกลับจึงยุบเมืองโพนพิสัยเปน
อําเภอ เมืองรัตนวาปเหลือชื่อแคตําบล เพิ่งจะมายกเปนกิ่งอําเภอ พ.ศ.2538
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