ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์
ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
ภูมิ ปั ญญาไทยมีความสํ าคั ญอย่างยิ่ ง ช่ วยสร้ างชาติ ให้ เป็นปึ กแผ่ นมั่ นคง สร้ างความ
ภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้
อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
วิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค
กองการศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลแม่ ลอย ได้ เล็ งเห็ น
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการสํารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ตําบลแม่ลอย
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นปัจจุบัน และเพื่อสืบสานและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญและมี
ประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1

บทนา

1

บทที่ 2

ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นทีต่ าบลแม่ลอย
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บทที่ 3

ข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น 14

บทนา
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ภายใต้บังคับกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อัน
ดีของท้องถิ่น การจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูล ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นปัจจุบัน
และเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก ชุมชน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย ตั้งอยู่พิกัดที่ 2165000N 61000E และอยู่ทาง
ทิศเหนือของอําเภอเทิง ห่างจากอําเภอ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย 45 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 795 กิโลเมตร และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ในเขตการ
ปกครอง จํานวน 49750 ไร่ หรือประมาณ 79.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง
หมู่ที่ 7 บ้านเกี๋ยงกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงดอย
หมู่ที่ 8 บ้านสันเจริญ
หมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงใต้
หมู่ที่ 9 บ้านจําไคร้
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน
หมู่ที่ 10 บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์
หมู่ที่ 6 แม่ลอยไร่ใต้
หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล
หมู่ที่ 13 บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์
อาณาเขตติดต่อ ตําบลแม่ลอยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลปล้อง อําเภอเทิง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตําบลปุาแดด อําเภอปุาแดด ตําบลหงส์หิน อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตําบลปุา
แงะ อําเภอปุาแดด
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จํานวนประชากร

จํานวน
ชาย
หญิง

2,410 คน
3,373 คน
3,392 คน

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคําที่มีความหมายเช่นเดียวกับ คําว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
เป็นองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ให้คําจํากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้
1. กรมวิชาการ (2538 ) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือความรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์ใน
ชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ สาขาวิชาต่างๆ อาจ
กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและ
การปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา
2. สํานักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์
ความรูค้ วามสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสม
กับยุคสมัย
3. สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน
คิดได้เอง ที่นํามาใช้แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถ
คิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมวัย จากความหมายดังกล่าว
อาจสรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการ
ดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจนได้แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น และนํามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญา และองค์ความรู้ ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้นจึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางการดํ าเนิ นชี วิ ตในวงกว้ าง ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นประกอบไปด้ วย องค์ ความรู้ ในหลายวิ ชา ดั งที่ สํ านั ก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จําแนกไว้รวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น
2. สาขาอุ ตสาหกรรมและหั ตถกรรม (ด้ านการผลิ ตและการบริ โภค) หมายถึ ง การรู้ จั ก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการนําเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้ง
การผลิตและการจัดจําหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และ
อื่นๆ เป็นต้น
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการ
จั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งอนุ รั กษ์ การพั ฒนา และใช้ ประโยชน์ จากคุ ณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านการบริหารจัดการค้าการสะสม
และบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ ดําเนินงานด้านต่างๆ ทั้งของ
องค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิ ปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล
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9. สาขาภาษา และวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิม ที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชปุา การประยุกต์ ประเพณีต่างๆ เป็นต้น
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ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่ตาบลแม่ลอย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประเพณีสลากภัต

ประเพณีตานธรรมหลวง

ประเพณีปีใหม่เมือง

ประเพณีวันเข้าพรรษา

ประเพณีวันออกพรรษา

ประเพณีสรงน้าพระธาตุ

ประเพณีสงเคราะห์บ้าน

ประเพณีสืบชะตาหลวง
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ประเพณีสลากภัต
สลากภัต (บาลี: สลากภตฺต) เป็นศัพท์ใน พระวินัยปิฎก
เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลาก
เพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย
เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจํากัด และไม่สามารถ
ถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้
โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่
จั บ สลากได้ ย่ อ มเท่ า กั บ ถวายกั บ พระสงฆ์ ทั้ ง หมด เพราะสลากที่ จั บ นั้ น พระสงฆ์ทุ ก รู ป ในอารามนั้ น มี สิ ท ธิ์ ไ ด้
นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่ พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสํานึกความเท่าเทียมกันและ
สร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์
ประเพณีสลากภัต ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีต๋านก๋วยสลาก ตามวัดต่าง ๆ โดยจัดในช่วงเดือน 6 จนถึง
เดือน 8 ซึ่งเป็นช่วงผลไม้อุดมสมบูรณ์ โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนําผลไม้และสํารับคาวหวานไปตั้ง
เป็นสลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สําหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ

ประเพณีตั้งธรรมหลวง
ประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือ การเทศน์มหาชาติ จะจัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง คือวันเพ็ญเดือน 12 กัณฑ์เทศน์
ที่นิยมกันมากคือเรื่อง “มหาชาติ” หรือเวสสันดรชาดก ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์
จะได้ไปเกิดในแผ่นดินยุคพระศรีอาริยเมตรัยในอนาคต
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ประเพณีสงกรานต์ล้านนา หรือปีใหม่เมือง
ความสาคัญของปีใหม่เมืองที่มีต่อคนเมือง
1. เป็นการเปลี่ยนปี คนเมืองจะนับปีตามปีใหม่เมือง พอถึงปีใหม่จะกลายเป็นอีกปีหนึ่งไม่ใช่ปีเดิม อายุของ
เราจะเพิ่มขึ้นอีกปี
2. เป็นการเตือนตน และสํารวจตรวจสอบตนเอง สืบเนื่องจากข้อหนึ่ง การเปลี่ยนปีทําให้อายุเพิ่มขึ้น การที่
อายุเพิ่มขึ้นจะเป็นการย้ําเตือนให้คนเมืองรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัน วัย และสังขาร นั้นคืออนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา
3. เป็นการชําระสะสางสิ่งที่ไม่ดี สืบเนื่องจากข้อสอง ปีใหม่เมืองเป็นช่วงโอกาสที่คนเมืองได้สํารวจ
ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่ล่วงมา เมื่อพบข้อบกพร่องก็มักจะตั้งจิตตั้งใจสะส่างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไป อันใดที่ร้ายก็ขอให้
ดับไปกับไฟ ไหลไปกับน้ํา ล่องไปกับสังขาร
4. เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ปีใหม่เมืองมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งที่เป็นวัตถุและความ
เคลื่อนไหว เช่น เสื้อผ้า ข้าวของ มีความคึกคักเคลื่อนไหวในการต้อนรับปีใหม่ จะเกิดการตั้งใจใหม่ ความหวังใหม่
และพยายามใหม่ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

ประกาศสงกรานต์ล้านนา หรือปีใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๖๙
ตามหนังสือปีใหม่เมือง หรือปักขทืน ปีเมืองใค้ (ปีกุญช์นพศก) จ.ศ. ๑๓๖๙(ซีเอ็มเจ็ดเจ็ดดอทคอม, 2550)
วันที่ 14 เมษายน 2550 เป็นวันสังขารล่อง
วันที่ 15 เมษายน 2550 เป็นวันเนา
วันที่ 16 เมษายน 2550 เป็นวันพญาวัน
วันที่ 17 เมษายน 2550 เป็นวันปากปี

กิจกรรมของคนเมืองในช่วงปีใหม่เมือง
วันสังขารล่อง
วันสังขารล่อง หรือสงกรานต์ล่อง หรือสังขานต์ล่อง ถือเป็นวันส่งท้ายศักราชเก่า คนเมืองจะตื่นแต่
เช้าเป็นพิเศษ ก่อนตีนฟูายก เช้ามืดจะมีการยิงปืน จุดประทัด เพื่อไล่สิ่งที่ไม่ดีไปกับสั งขานต์ สายๆ จะทําความ
สะอาดบ้านเรือน บ่าย ชําระล้างร่างกายให้สะอาด แต่ตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่
วันเนา หรือวันเน่า
เป็นวันที่พระอาทิตย์เนาอยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีเมษ ในทางทางโหราศาสตร์ คือไม่ดี ไม่ส่งเสริมสิริ
มงคล วันนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ ตั้งแต่เช้ามืด เป็นวันจับจ่ายซื้อของจําเป็นต้องใช้ในประเพณีปีใหม่ มีการเตรียม
อาหารคาวหวาน เช่น ขนมจ็อก ห่อนึ่ง แกงฮังเล หรืออื่นๆ เพื่ อจะเอาเป็นทําบุญที่วัดในวันพญาวัน และเอาไปดํา
หัวผู้ใหญ่ ช่วงสายๆ จะไปชุมนุมกันเพื่อเล่นน้ําปีใหม่ ที่สําคัญมากของวันนี้ คือ เป็นวันขนทรายเข้าวัด เพื่อเป็นการ
ก่อพระเจดีย์ทราย ขนมที่นิยมทํากันในช่วงปีใหม่ได้แก่ ขนมจ็อก ขนมชั้น ขนมเกลือ ขนมตายลืม ขนมลิ้นหมา
ขนมวง และขนมกล้วย
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วันพญาวันหรือพระญาวัน
เป็นวันที่มีความหมายต่อคนเมืองมาก เป็นวันยอดม้อน เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปี มีกิจกรรมตาม
ความเชื่อในวิถีชีวิต ความเชื่อในพิธีกรรม ไสยศาสตร์ เช่นการเลี้ยงผีครู การนําเครื่องรางมาล้างนําสิ่งที่ไม่ดีออกไป
การสักคาถา ยันต์ต่างๆ ตามร่างกาย ถือเป็นการเพิ่มความขลัง วันนี้เป็นวันที่มีการทําบุญทางศาสนาตั้งแต่เช้าตรู่ มี
การถวายภัตตาหารให้กับคนตาย ที่เรียกว่า ทานขันข้าว ทานตุง หรือถวายตุงปักเจดีย์ทราย ดําหัว คารวะผู้ใหญ่
การส่งน้ําพระธาตุ พระสถูปเจดีย์ พระพุทธรูป การทานไม้ค้ําสะหลี หรือไม้ค้ําโพธิ์ มีการทําบุญใจบ้าน คือบริเวณ
ที่ตั้งของเสาบ้าน หรือ สะดือบ้าน
วันปากปี
กิจกรรมเริ่มที่วัดของแต่ละหมู่บ้าน มีการบูชาข้าวลดเคราะห์ ช่วงสายเป็นการทําพิธีส่งเคราะห์
บ้าน และสืบชะตาบ้าน กระทําที่กลางหมู่บ้าน ในช่วงสายๆ 8-9 โมงเป็นต้นไป ช่วงค่ํา กระทําที่บ้านเรือนของตน มี
การจุดเทียนบูชาบ้านเรือน หรือเรียกว่าต๋ามเตียนปูุจาพระเจ้า ใช้เทียนสามเล่ม คือเทียนบูชาลดเคราะห์ เทียนบูชา
สืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ บาง ท้องถิ่นจะมีการต๋ามขี้สายเท่าอายุ (การจุดเส้นไฟเท่าจํานวนอายุ)
การดาหัวตามฮีตล้านนา
1. เครื่องสักการะ ใช้เป็นเครื่องขอขมาและขอพร ประกอบด้วย พานดอกไม้ หรือขันดอกใส่
ดอกไม้ มีเทียน 1 คู่ ธูป 1 คู่ ข้าวตอก เทียนธูป ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นเทียน ต้นผึ้ง และสวยหมากพลู
2. เครื่องบริโภค ประกอบด้วย มะพร้าวอ่อน ขนมต่างๆ เช่น ข้าวแต๋น ข้าวควบ กล้วยดิบหรือสุก
แตง มะปราง มะม่วง พริกสด หรือ พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ถั่วฝักยาว ฯลฯ 3. เครื่องอุปโภคใช้สอย ที่นิยมทํา
กันมากคือ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เสื้อ(ชาย-หญิง) เตี่ยวสะดอ กางเกง ผ้าต่อง (ผ้าขาวม้า) ผ้าซิ่น ฯลฯ
วิธีการดาหัว
นําพานดอกไม้เข้าประเคน หรือพวกที่ไปด้วยนําเครื่องสักการะอื่นเข้าประเคนด้วย ส่วนของที่
ใหญ่กว่าเกินกว่าจะประเคนผู้เดียว ให้วางไว้แผนกหนึ่ง สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือ สะหลุงน้ําขมิ้นส้มปุอย ต้องนํา
ประเคนพร้อมกับพานดอกไม้ธูปเทียน ตามฮีตล้านนา ไม่นําน้ําขมิ้นส้มปุอยรดมือผู้ ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่จะนําเอาน้ําขมิ้น
ส้มปุอยมาลูบศีรษะ เพื่อความเป็นศิริมงคล
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ประเพณีวันเข้าพรรษา
“เข้าพรรษา”แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดู
ฝน พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์ประจําที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วัน
แรม 1 ค่ํา เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า ปุริมพรรษา
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ประเพณีวันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 เรียกอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา”คือ
วันที่พระสงฆ์ทาปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพื่อพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อเห็นได้
หรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน
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ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
การสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณ
ที่นิ ย มกระทํ าเป็ น ประจําทุ กปี เปรียบเสมื อ นการได้ สรงน้ํา พระพุ ทธเจ้า หรือ พระอรหั น ต์ทั้ง หลาย
โดยทั่วไปจะกระทําในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
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ประเพณีสืบชะตาหลวง

"พิธีสืบชะตาหลวง" เป็นประเพณีของชาวล้านนา ช่วยให้เกิดสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วม
พิธี และเชื่อกันว่า พิธีนี้เป็นการต่ออายุบ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้มีอายุยืนยาว เป็นการเสริม
บารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย โรคาพยาธิ เพื่อรับโชคลาภ ร่ารวย และจะมีความสุข
ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้น
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ประเพณีส่งเคราะห์บ้าน
การส่งเคราะห์บ้าน นิยมทํากันในช่วงหลังวันพญาวัน เรียกว่า “วันปากปี๋ ในช่วงเช้า
ชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่วัดประจําหมู่บ้าน ทุกคนจะมีดอกไม้ ธูปเทียน ขนม ผลไม้ หมาก เมี่ยง บุหรี่
ของคาวหวาน แล้วทุกคนก็จะช่วยกันทําสะตวง ช่วยกันแต่งดาสะตวง และจากนั้นทุกคนก็จะเอาของที่
แต่ละบ้านเตรียมมาเอามารวมกัน จากนั้นทุกคนทุกหลังคาเรือนนําเสื้อผ้า ที่ใช้เป็นประจําของคนใน
บ้านไปเข้าพิธี โดยการพับวางซ้อนกัน อาจารย์วัดผู้ประกอบพิธียกสะตวงวางทับเสื้อผ้า แล้วกล่าวคํา
โอกาสสะเดาะเคราะห์ เมื่อจบแล้วยกสะตวงออก อาจารย์หยิบผ้าทุกชิ้นสะบัดใส่สะตวง ทําดั่งกับให้สิ่ง
ไม่ดีตกลงไปในสะตวง จากนั้นนําสะตวงออกไปวางไว้นอกวัดหรือข้างถนน
การส่งเคราะห์นั้นเป็นการปัดเปุา เหตุเพศภัยต่างๆที่จะก้ํากรายเข้ามาทําอันตรายให้แก่
คนในหมู่บ้านให้หมดสิ้นไป ไล่ผีไล่สางที่จะมาทําลายคนในหมู่บ้านให้หมดสิ้นไป ให้แต่ละบ้านมีแต่
ความสุขความเจริญดีงามในปีใหม่
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ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
ตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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สาขาเกษตรกรรม
เกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตร
กับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆได้ เช่น การทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหา การเกษตร เป็นต้น
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/บ้านเลขที่

ด้านความสามารถ

1 นายจันทร์ติ๊บ ค้ากํายาน

60 ม. 3

เกษตรแบบผสมผสาน

2 นายคํา พรมตัน

8 ม. 3

เกษตรแบบผสมผสาน

3 นายซน วรรณชัย

19 ม. 7

เกษตรแบบผสมผสาน

4 นายทองเหลี่ยม อินต๊ะนนท์

24 ม. 4

เกษตรแบบผสมผสาน

5 นายก่า ธนะวงศ์

132 ม.. 7

เกษตรแบบผสมผสาน

6 นางจันศรี ธนะวงศ์

97 ม. 2

เกษตรแบบผสมผสาน

7 นางดวงเดือน ดวงประเสริฐ

148 ม. 5

เกษตรแบบผสมผสาน

8 นายสมชาย ฟองการ

18 ม. 5

เกษตรแบบผสมผสาน

หมายเหตุ
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สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต และบริโภค)
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต และบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนําเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด
และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการใช้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด
จําหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสร กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางวันดี ต้นติ๊บ

ที่อยู่/บ้านเลขที่
48 ม. 3

ด้านความสามารถ
หัตถกรรม (กระเป๋าผักตบชะวา ,หวาย)

2 นายก่า ธะนะวงศ์

132 ม. 1 จักรสาน ,ไม้กวาดดอกหญ้า, ไม้กวาดทางมะพร้าว

3 นายเป็ง ปูชัย

17 ม. 10

จักรสาน

4

นายศรี บุญทา

97 ม. 7

จักรสาน

5

นางถนอม ค้ามีดโกน

92 ม. 5

ไม้กวาดดอกหญ้า

6

นางสาวพรรณี อินตั๋น

72/1 ม. 1

ไม้กวาดดอกหญ้า

7

นายส่วย จันธิมา

15 ม. 12

จักรสาน

8

นางบุญยวง เอกลักษณ์บัณฑิต

9

นางสุพัตรา สีหาบัว

56/1 ม. 12

ไม้กวาดดอกหญ้า , ขนมไทย , ถนอมอาหาร

53 ม. 1

ไม้กวาดดอกหญ้า

10 นางพร ใจเย็น

54 ม. 1

ไม้กวาดดอกหญ้า

11 นางป่วน ตันติ๊บ

141 ม. 1

ไม้กวาดดอกหญ้า

55 ม. 1

ไม้กวาดดอกหญ้า

12 นางจันเกี๋ยง ตันติ๊บ

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/บ้านเลขที่

13 นางสีแก้ว ติ๊บปัญญา

145 ม. 1

14 นายติ๊บ บัณฑิตชูสกุล

64 ม. 8

15 นางศรีดา ฉลาดแหลม

34 ม. 8

16 นายสิงห์ บัณฑิตชูสกุล

124 ม. 1

17 นาสาวชุนากร ปูชัย

17 ม. 10

ชาเมี้ยง

18 นายผจญ บุญเรือง

19 ม. 8

ตีมีด

164 ม. 6

แปรรูปไม้ (เฟอร์นิเจอร์ไม้)

20 นายหวัง ผาบไชย

84 ม. 7

แปรรูปไม้ (เฟอร์นิเจอร์ไม้)

21 นางทองเงิน ตันติ๊บ

138 ม. 1

แปรรูปอาหาร , ไม้กวาดดอกหญ้า

22 นางม้อน ติ๊บกรณ์

23 ม. 5

ไม้กวาดดอกหญ้า

19 นายสมหวัง กันต๊ะยา

ด้านความสามารถ
ชาเมี้ยง
ชาเมี้ยง
ชาเมี้ยง
ชาเมี้ยง

หมายเหตุ
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สาขาการแพทย์ไทย
การแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดย
เน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/บ้านเลขที่

ด้านความสามารถ

1 นายคํา คํามูล

9 ม. 2

สมุนไพร

2 นายมูล ปันสม

90 ม. 8

สมุนไพร

3 นายสมบูรณ์ บุญเรือง

18 ม. 8

สมุนไพร

4

นายเดิน มูลชัย

77 ม. 8

สมุนไพร , เปุา

5

นายบุญเพ็ง พังงา

28 ม. 7

สมุนไพร

6

นางสาวพรรณี อินตั๋น

72/1 ม. 1

น้าสมุนไพร

หมายเหตุ
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สาขาศิลปกรรม
ศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ เป็นต้น
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/บ้านเลขที่

ด้านความสามารถ

1 นายคูน จันทร์ตา

55 ม. 8

ดนตรีพื้นเมือง

2 นายแสง สุธีวรากุล

12 ม. 8

ดนตรีพื้นเมือง (ระนาด)

3 นายโหล ต๊ะวงศ์ชัย

28 ม. 8

ดนตรีพื้นเมือง (ปี่)

4

นายปฐมากรณ์ อุปการคํา

44 ม. 7

ดนตรีพื้นเมืองเครื่องเปุา กลองสะบัดชัย

5

นางสม โพธิมีเทพ

126 ม.8

ฟูอนสาวไหม

6

นางบุญยวง เอกลักษณ์บัณฑิต

56/1 ม. 1

ฟูอนสาวไหม

7

นางสุพัฒน์ ตาเต็มดวง

86/1 ม. 12

ตัดตุง

หมายเหตุ
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สาขาภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/บ้านเลขที่

ด้านความสามารถ

1 นางชนม์ณัฐนันท์ ฤทธิ์วิเศษ

42 ม. 7

ภาษาไทย วรรณกรรม (เล่าค่าว)

2 นายสุพรรณ ธนะหมอก

84 ม. 1

ตั๋วเมือง ภาษาไทย

3 นายชัจจ์ณศิษฎ์ ธนะหมอก

142 ม. 1

ตั๋วเมือง ภาษาไทย

4 นางธันย์ธนัธชนม์ ธนะหมอก

142 ม. 1

ภาษาถิ่น ภาษาไทย

5 นางกุหลาบ การเก็บ

99/1 ม. 1

ภาษาไทย

6 นายอิ่นแก้ว ตันติ๊บ

92 ม. 1

ตั๋วเมือง

7 นายสมบูรณ์ บุญเรือง

18 ม. 8

ตั๋วเมือง

8 นายเล็ก ไชยกุล

128 ม. 1

ตั๋วเมือง

9 นายศรี ฉลาดแหลม

111 ม. 7

ตั๋วเมือง

หมายเหตุ
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สาขาศาสนาและประเพณี
ศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคําสอนทางศาสนา
ความเชื่อ ถ่ายทอดหลักศาสนา เช่น การบวชปุา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายศรี ฉลาดแหลม

ที่อยู่/บ้านเลขที่

ด้านความสามารถ

111 ม. 7

หมอสู่ชวัญ

2 นายสมบูรณ์ บุญเรือง

18 ม. 8

หมอสู่ชวัญ

3 นายสม อินต๊ะเสนา

8 ม. 12

หมอสู่ชวัญ

4 นายแก้ว ขัติใจวงศ์

44 ม. 13

หมอสู่ชวัญ

3 ม. 5

หมอสู่ชวัญ

6 นายปี๋ ต้าวใจ

76 ม. 5

หมอสู่ชวัญ ส่งเคราะห์

7 นายเดิน มูลชัย

77 ม. 8

หมอเปุา

8 นางสุจรัด รูปกลม

61 ม. 1

การละเล่นผีมะกวัก

9 นางหลวย ปันสม

37 ม. 1

การละเล่นผีมะกวัก

10 นางปุ๊ด อุปการคา

2 ม. 8

การละเล่นผีมะกวัก

5 นายบุญ ติ๊บศูนย์

หมายเหตุ

