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ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสะท้อนถึงความมีอารยธรรมของตนเองทื่ได้รับการสืบทอดจากบรรพ
บุรุษ เพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้ที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเองและสังคมต่อไป  ศิลปะ หัตถกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่น  แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามความเชื่อ ลักษณะที่ตั้งภู มิประเทศและวิถี
ดำรงชีวิต เชี้อชาติ ภาษา แต่สิ่งสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นไปเพ่ือการยกระดับความเป็นอยู่
ของคนเราทั้งสิ้น  ตำบลห้วยม้า เป็นที่ตั้งชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเกษตรกรราตามวิถีการ
ดำรงชีวิต 
 
 
 
        งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
 

 
 

ตราองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า ถนนสุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000 โดยอยู่ห่างจาก
อำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือ   ประมาณ 17 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134  ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ  590  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 45.27  ตารางกิโลเมตร  หรอื
ประมาณ  28,294  ไร่   

ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นที่ราบลุ่ม สำหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะ
เป็นภูเขาสูง พื้นใช้ในการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้่ำที่สำคัญคือ ลำน้ำห้วยม้า และลำน้ำแม่หล่าย 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยม้า จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้า
เมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence 
Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุมทั่ว
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก 
ภูมิอากาศเป็นแบบเมืองร้อนชื้น (Tropic) มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ 

1. ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40.40 องศาเซลเซียส 
2. ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกมากในเดือนกันยายน ปริมาณฝนตก โดย

เฉลี่ยประมาณ 1,050 มิลลิเมตร 
3. ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส 

ประชากร 

ประชากร ( ข้อมูลจากสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน ปี 2564 ) 
1) จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 1,689 ครัวเรือน 
2) ประชากรทั้งสิ้น 4,469 คน แยกเป็นชาย 2,176 คน หญิง 1,689 คน 
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลบ้านปงแยกตามเพศ 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   อำเภอเมือง    จังหวัดแพร่ 
…………………………………………. 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง(1) อนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะขนบธรรมเนียวัฒนธรรมและจารีตประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นและ 
ของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสาส่งเสริมและสนับสนุนให้รวมทั้งประชาชน  ชุมชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดเาินการด้วย ภูมิปัญญา ไทยมีความสำคัญอย่าง 
ยิ่งช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่ คนไทย สามารถปรับ 
ประยุกต์หลักธรรมคสอน าทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุล ระหว่างคนกับสังคม และ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ 
 
  ตามยุคงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่นเพ่ือสืบสานหรือ และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนใน การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้นหรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านมาปรับปรุงคิดค้นขึ้น แล้วนำ  แก้ไข

พัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านจึงมีความครอบคลุม ดังนั้น 
เนื้อหาสาระและแนวทางดำเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา 
ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา  

คือ1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะละเทคนิค ด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา ตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆ ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น 
 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุต์ใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการนเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่าง ปลอดภัย 
ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการ
ผลิตและการจัดจหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่นการรวมกลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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3. สาขาการแพทย์ไทยหมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและ รักษาสุขภาพของคนใน 
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหายถึง ความสามารถเก่ียวกับการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชนหมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัด การค้าการสะสมและ 
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและ โภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน 
ชุมชน 
 

6. สาขาสวัสดิการหมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิตของคนให้ 
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
 

7. สาขาศิลปกรรมหมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆเช่น จิต 
กรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์เป็นต้น 
 

8. สาขาจัดการหมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งของ 
องค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ใน 
ชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสคัญ า 
เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มี 
ประสิทธิผล 
 
 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษาภาษาถิ่นทั้ง 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 
 
สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมคสอนทาง ศาสนาความเชื่อ
และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ สิ่งแวดล้อม เช่น 
การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า  
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลห้วยม้า 6 สาขา ที่สามารถรวบรวมไว้ในตำบลห้วยม้า 
1.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตร 
 1.1 แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  บ้านทุ่งล้อม  ม.9 โดย นายศิริพงศ์  วงศ์ธุวานนท์ 
 1.2 แหล่งเรียนรู้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังเย็น  ม.1 โดยนายวิทยา  มะหิงษา 
 1.3 แหล่งเรียนรู้ครัวเรือนที่ทำหมักชีวภาพ บ้านห้วยม้า ม.14  โดยนายแปลก  ทนันชัย 
 1.4 แหล่งเรียนรู้  โคก หนอง นา นายเหรียญ  เย็นจิตร  ม.13 ต.ห้วยม้า  อ.เมือง  จ.แพร่ 
 1.5 แหล่งเรียนรู้ การแปรรูปอาหาร (ทำข้าวแคบ) นางบัวผิน  อินทะจักร  106  ม.5  ตำบลห้วยม้า 
                อ.เมือง  จ.แพร่   
2. ฐานข้อมูลปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม 
 2.1  กิจกรรมการจักสาน บ้านศรีสิทธิ์  หมู่ที่ 5 
 2.2  กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากต้นฮ่อม  หมู่ที่ 13  จากร้านกาแฟมัดใจ 
 2.3  กิจกรรมทอผ้า 
 2.4  กิจกรรมทำบายศรีสู่ขวัญ  โดย อาจารย์ทัศนีย์  สุปินะ 
 2.5  กิจกรรมปักผ้าด้นมือ  โดยนางไพรวัลย์  ทาปง 
 2.6  กิจกรรมทำหมวกสาน (กูม) โดย 
 2.7  กิจกรรมทำขนมไทย โดยนางไพรวัลย์  ทาปง 
3.  ฐานข้อมูลด้านแพทย์แผนไทย 
 3.1 การอบรมทำลูกประคบ 
 3.2 นวดแผนโบราณ 
4. ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม (เอกสารฐานข้อมูลท้องถิ่นตำบลห้วยม้า) 
 4.1  ด้านพิธีกรรม การส่งเคราะห์  การสู่ขวัญ  การเลี้ยงผีปู่ย่า/ผีเฮือน  การส่งอุบาทก์      
        การสืบชะตา  กลองสะบัดชัย การเย็บขันศรี / บายศรี  แพทย์แผนไทย (หมอเป่า/น้ำมนต์รักษา 
                 ผู้ป่วย 
 4.2  สะล้อ  ซอ  ซึง 
5. ฐานข้อมูลด้านภาษาและวรรณกรรม 
 6.1 ภาษาลานนา 
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1.  ฐานข้อมูลภูมิปญัญาท้องถ่ิน ด้านเกษตร 
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1.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตร 
 1.1 แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  บ้านทุ่งล้อม  ม.9 โดย นายศิริพงศ์  วงศ์ธุวานนท์ 
 1.2 แหล่งเรียนรู้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังเย็น  ม.1 โดยนายวิทยา  มะหิงษา 
 1.3 แหล่งเรียนรู้ครัวเรือนที่ทำหมักชีวภาพ บ้านห้วยม้า ม.14  โดยนายแปลก  ทนันชัย 
 1.4 แหล่งเรียนรู้  โคก หนอง นา นายเหรียญ  เย็นจิตร  ม.13 ต.ห้วยม้า  อ.เมือง  จ.แพร่ 
 1.5 แหล่งเรียนรู้ บีช บาร์ ฟาร์ม สวนมะเดื่อฝรั่ง  นางพลอยพรรณ  แก้วอาทะ   
 1.5 แหล่งเรียนรู้ การแปรรูปอาหาร (ทำข้าวแคบ) นางบัวผิน  อินทะจักร  106  ม.5  ตำบลห้วยม้า 
                อ.เมือง  จ.แพร่   
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1.1 แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรยีนรู้เกษตรพอเพียง  บ้านทุ่งล้อม  ม.9 โดย นายศิริพงศ์  วงศ์ธุวานนท์ 

 
ประวัติภูมิปัญญท้องถิ่นด้านเกษตร 

ประเภท ด้านเกษตร 

1. ชื่อ (เจ้าขององค์ความรู้) .............นายสริิพงศ์............นามสกุล....................วงศ์ธุวานันท์........................  
    ตำแหน่ง (ในกลุ่ม/องค์กร/หมู่บ้าน/ชุมชน)ระบุ........ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งล้อม     
หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า.......... 
2. วัน/เดือน/ปี  เกิด.....16 เมษายน 2496.....อายุ....64....ปี  
    เลขประจำตัวประชาชน..3540100916619.. 
3. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี...1/5...หมู่ที่...9...  ซอย...-... ถนน...-... ตำบล....ห้วยม้า... อำเภอ..เมืองแพร่... จังหวัดแพร่ 
4. สถานที่ติดต่อ  เลขที่.....1/5....... หมู่.....9...... ซอย.....-........ ถนน..........-............ ตำบล........หว้ยม้า........ 
     อำเภอ....เมืองแพร่..... จังหวัดแพร่  โทรศัพท์.....093-1785335...... อีเมล์....
Phong15@hotmail.com..... 
     5. การศึกษา (สูงสุด)  .......ปริญญาตรี............... 
6. ความเชี่ยวชาญ/ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
    6.1 ภาคการเกษตร 
            เกษตร-ปลูกพืช        เกษตร-เลี้ยงสัตว์        เกษตร-ประมง        เกษตร-เกษตร
ผสมผสาน 
    6.2  แปรรูป (OTOP/SME) 
           แปรรูป-อาหาร        แปรรูป-เครื่องดื่ม        แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
           แปรรูป-ของใช้  ของประดับ                         แปรรูป-สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
    6.3  ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
            ท่องเที่ยวโดยชุมชน-เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ        ท่องเที่ยวโดยชุมชน-มนุษย์สร้างขึ้น 
    6.4  อ่ืนๆระบุ..............................................................-
...................................................................................  
           ชื่อองค์ความรู้................การเกษตรแบบผสมผสาน.................... 
7. ชื่อ ผู้จัดการความรู้ (ผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล).........นายสิริพงศ์..........นามสกุล.......วงศ์ธุวานันท์........... 
     ตำแหน่ง ......ปราชญ์ชุมชน บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า.......... 
8. บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ ตามที่ระบุ ในข้อ 6 
         1. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่ทำ (ทำเพราะอะไร) 
              คำอธิบาย : อธิบายสถานการณ์ ที่มา ของการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จพอสังเขป 
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจที่มา และสภาพในขณะปฏิบัติอาชีพ  ตลอดจนความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ
ดังกล่าว 
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 หลังจากท่ีเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อปี 2547 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายก อบต.ห้วย
ม้า จากนั้นก็ได้ดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 จึงเกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นที่บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า โดยใช้สถานที่
ของโรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ
ในบ่อดิน ทำเห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า ทำลูกประคบสมุนไพร ทำไม้กวาด ทำน้ำหมักชีวภาพ แต่จากการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จบาง ไม่ประสบผลสำเร็จบาง เพราะขาดความต่อเนื่อง 
สมาชิกบางคนไม่เห็นว่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน เลยทำให้ยุบศูนย์เรียนรู้ที่บ้านศรีสิทธิ์ไป 
 แต่ด้วยใจที่ตั้งมั่น ยังคิดว่าการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบ
ผสมผสานดีต่อครอบครัว พร้อมกับตัวเองมีทักษะ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตของครอบครัวอยู่แล้วด้วย จึงคิดว่าจะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า เพราะมีที่
นาอยู่จำนวน 4 ไร่ ซึ่งในขณะนั้นได้ทำนาปีละ 1 ครั้ง มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย 
แรงงานที่ทำ จึงคิดว่าจะสานต่อแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยจะได้ใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่า จึงได้แบ่งพ้ืนที่ จำนวน 4 ไร่ ออกเป็นโซนต่างๆ คือ พ้ืนที่
สำหรับปลูกบ้านประมาณ 2 งาน  ขุดสระเพ่ือเลี้ยงปลารอบบริเวณบ้าน จำนวน 1 ไร่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ปลูก
ไม้ผลประมาณ 1 ไร่ พ้ืนที่ทำเห็ดประมาณ 1 งาน และที่เหลือก็ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกผักตามฤดูกาลหลายอย่าง
มากมาย เพ่ือไว้สำหรับรับประทานและเอาไว้ขาย รายได้หลักของครอบครัว คือ การเพาะเห็ดและขยายพันธุ์
ไม้ผล ถือว่าใช้พ้ืนที่ได้คุ้มค่ามากสำหรับครอบครัวของตัวเอง ก่อนที่จะประสบความสำเร็จนั้น ก็เคยใช้วิธีผิด 
คือ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวและข้าวโพด มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในแปลง ต้นทุนการผลิตสูง ขาย
ผลผลิตไม่ได้ราคา ปัญหาด้านการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย จึงนำที่ดินดังกล่าว
ปรับเปลี่ยนไปทำการเกษตรแบบผสมผสาน แบบอินทรีย์มาจนถึงปัจจุบัน จนได้รับคัดเลือกเป็นครอบครัว
ต้นแบบและเป็นที่ศึกษาดูงาน 
 2. กระบวนการผลิต/วิธีการข้ันตอนการผลิต ที่ใช้ในการดำเนินงานอาชีพ                
วัตถุดิบการผลิต  มีอะไรบ้าง 
1. การเตรียมพื้นที่ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์  
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ต่างๆ  
3.  มีแหล่งน้ำ ใช้เพียงพอตลอด 
วัสดุ  อุปกรณ์  การผลิต  มีอะไรบ้าง 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเกษตร        5.  เมล็ดพันธุ์ต่างๆ           
2. แรงงาน            6. แหล่งน้ำ 
3. เงินทุน           7. ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ 
4.  ที่ดิน               8. อุปกรณ์เพาะเห็ด  
 
กระบวนการ  ขั้นตอนการทำเกษตรแบบผสมผสาน 

1. ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาในครอบครัวร่วมกัน เรียงลำดับปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
2. เริ่มทำการเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเองก่อน ด้วยการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่

จำนวน 4 ไร่ เป็นที่นา 1 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลากินพืช 1 ไร่ ปลูกไม้ผล 1 ไร่  ทำเป็นที่อยู่อาศัย 2 งาน 
ปลูกผักสวนครัว 1 งาน โรงเรือนเห็ด 1 งาน ทำการเกษตรผสมผสานแบบพ่ึงตนเอง โดยไม่มุ่งกำไร
สูงสุดเป็นตัวตั้ง ผลิตปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพ และสารสกัดจากธรรมชาติกำจัดและป้องกันแมลง โดยที่ใช้ 
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3. วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเองมาทำการปรับสภาพดิน กำจัดและป้องกันศัตรูพืช 
สามารถลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เคล็ดลับ) :  บอกเทคนิค/ข้อสังเกต/ข้อพึงระวังที่ทำหรือที่พบระหว่างการปฏิบัติ
ตาม 
ขั้นตอนให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน และใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 
เทคนิค/ข้อสังเกต 

- การทำการเกษตรแบบผสมผสานต้องมีใจรัก มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน หมั่นศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม นำเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาอาชีพ 

ข้อพึงระวัง  ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 
- อย่าใจร้อนในการแก้ไขปัญหา 
- ไม่มุ่งกำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง หรือ เป็นเป้าหมายสุดท้าย 
- ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

ความสามารถในการจำหน่าย/ให้บริการ 
 (    )   ทุกวัน 
 (       )   ตามฤดูกาล 
 (       )   ยังไม่สามารถจำหน่าย/ให้บริการ 
9.  เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ 
 1) รางวัล..…ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง..... หน่วยงาน..........สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ 
 2) รางวัล.........ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ......หน่วยงาน....กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3) รางวัล..............................-...............................หนว่ยงาน............................-.............................. 
10. ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ 
 1) โครงการ/หลักสูตร...การเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย....  หนว่ยงาน  .......
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช............. 
 2) โครงการ/หลักสูตร....เกษตรกรรมยั่งยืนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง....หน่วยงาน  ...ม.สโุขทัยธรรมธิ
ราช... 
          3 ) โครงการ/หลักสูตร....คนกล้าคืนถิ่น....หน่วยงาน ……….กองทัพกบ กระทรวงกลาโหม................... 
 4)  โครงการ/หลักสูตร......การสร้างสัมมาชีพชุมชน........ หน่วยงาน สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ.......... 
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11. ใส่รูปภาพปราชญ์,รูปภาพกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต  จำนวน 3-4 ภาพ 
      (พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ เฉพาะนามสกุล.gif,jpg) 
 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       (ลงนาม).....สริิพงศ์ วงศ์ธุวานันท์......เจ้าขององค์ความรู้ 
           (นายสิริพงศ์ วงศ์ธุวานันท์) หรือ ผู้จัดการความรู้ 
     วันที่...7.../..มีนาคม../...2560... 
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1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังเย็น ม.1  โดยนายวิทยา  มะหิงษา 
ชื่อศูนย์ฯ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายวิทยา มหิงษา 
ที่อยู่เกษตรกรต้นแบบ : 
93 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : 
ปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ ต้นทุนการผลิตสูง พื้นที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้รับ มีปริมาณน้อย คุณภาพต่ำ เกษตรกร
ส่วนใหญ่จึงประสบกับภาวะขาดทุน มีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
แนวทางการพัฒนา : 
การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
ผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
หลักสูตรเรียนรู้ :การลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 
เครือข่าย : 
1. ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังเย็น 
2. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
3. ศูนย์พันธุ์ข้าวแพร่ 
ฐานเรียนรู้ที่ 1 : 
การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม(Zoning) และการจัดการดินอย่างถูกวิธีชุดดินในตำบลห้วยม้า
ประกอบด้วย 5 ชุดดินหลัก คือ ชุดดินที่ 5 15 16 29และ 33 
ฐานเรียนรู้ที่ 2 : 
ระบบนิเวศในแปลงนา และการบริหารศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณท่ีไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยใช้วิธีการต่างๆร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพประหยัด
และปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
ฐานเรียนรู้ที่ 3 : 
การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่า สารเน่าสารป้องกัน
แมลงศัตรูพืช ปุ๋ยพืชสด 
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ฐานเรียนรู้ที่ 4 : 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ในการทำนาการปลูกปอเทืองหรือถั่วเขียวผิวมันก่อนฤดูทำนาปี เพื่อตัดวงจร
โรค แมลง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปัญหาข้าวเรื้อปัญหาวัชพืช และลดการใช้สารเคมีการใช้เครื่องปักดำนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหา ขาดแคลนแรงงานและสะดวกในการตัดพันธุ์ปนผลิต ออกแบบแผ่นกล้าที่ใช้กับเครื่องปักดำเอง
การใช้แกลบดำโรยแปลงกล้าเพ่ือป้องกันนกคิดค้นอุปกรณ์ลากแผ่นกล้าทดแทนวิธีการหาบดัดแปลงเครื่องตัด
หญ้าในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเครื่องพ่นสารเคมีในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเครื่อง
สีข้าวขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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1.3 แหล่งเรียนรู้ครัวเรือนที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านห้วยม้า ม.14  โดยนายแปลก  ทนันชัย 

ประวัติ ชื่อ นายแปลก   ทนันชัย 

อยู่บ้านเลขที่  64  หมู่ที่ 13  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่   

มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  สาขาเกษตร ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 

มีองค์ความรู้ในการให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม้า  และเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ในด้านการทำปุ๋ยหมัก 
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1.4 แหล่งเรียนรู้  โคก หนอง นา นายเหรียญ  เย็นจิตร  ม.13 ต.ห้วยม้า  อ.เมือง  จ.แพร่ 

ชื่อ  นายเหลี่ยน  เอกจิตร 

อยู่บ้านเลขที่     หมู่ที่  13  ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ทำแหล่งเรียนรู้  โคก  หนอง นา โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
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1.5 แหล่งเรียนรู้ บีช บาร์ ฟาร์ม สวนมะเดื่อฝรั่ง  นางพลอยพรรณ  แก้วอาทะ   

ประวัติ ชื่อ  นางพลอยพรรณ  แก้วอาทะ   

ที่อยู่ปัจจุบัน  124  หมู่ที่  14  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

เปิดให้ชุมชนต่างมาดูงาน 
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1.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาเกษตร (การแปรรูปข้าวเหนียว ทำข้าวแคบ) 

ประวัติ ชื่อ นางบัวผิน  อินทะจักร์  อายุ ...... ปี 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  106  หมู่ที่  5  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

 

 

  ความโดดเด่นด้านวิถีชีวิตของตำบลห้วยม้าที่ข้ึนชื่อและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปคือเรื่องการทำ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  “ข้าวแคบ”   ถือได้ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมของคนในพ้ืนที่ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในบ้านหลวง และบ้านห้วยม้า ตำบลห้วยม้า  มีการทำข้าวแคบทุกหลังคาเรือนตั้งแต่สมัย
ปู่ย่าตายาย และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

2. ฐานข้อมลูปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม 
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2. ฐานข้อมูลปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม 
 2.1  กิจกรรมการจักสาน บ้านศรีสิทธิ์  หมู่ที่ 5 
 2.2  กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากต้นฮ่อม  หมู่ที่ 13   
                 จากร้านกาแฟมัดใจ   ครูอมรพรรณ   สุชนก 
 2.3  กิจกรรมทอผ้า 
 2.4  กิจกรรมทำบายศรีสู่ขวัญ  โดย อาจารย์ทัศนีย์   สุปินะ 
 2.5  กิจกรรมปักผ้าด้นมือ  โดยนางไพรวัลย์  ทาปง 
 2.7  กิจกรรมทำขนมไทย นางไพรวัลย์  ทาปง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1  กิจกรรมการจักสาน บ้านศรีสิทธิ์  หมู่ที่ 5 

  

ประวัติ ชื่อ นายตัน   ปาโผ 

ที่อยู่  บ้านเลขที่  65  หมู่ที่  10  ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 

มีภูมิปัญญาดานหัตถกรรมจักรสาน  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องจักสาน  
สืบเนื่องจากการสืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบันในการจักรสาน 

 

 เครื่องจักสานใบลาน (งอบ) งานจักสานงอบ นับว่าเป็นที่รู้จักกันมาช้านาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ท 
าขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพของชาวไทยโดยตรง ฉะนั้นงอบจึงนับว่าเป็นงานที่ควบคู่กับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนถึง ปัจจุบัน ศิลปะการทางอบต้องใช้ความชำนาญและความประณีต
ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง ไม่แพ้งานจักสาน ประเภทอ่ืนๆ  
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2.2  กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากต้นฮ่อม  หมู่ที่ 13  จากร้านกาแฟมัดใจ   ครูอมรพรรณ   สุชนก 
 
ประวัติ  ชื่อ   นางอมรพรรณ   สุชนก 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่  88 หมู่ 13   ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
เป็นร้านกาแฟและสอนทำงานมัดย้อมผ้าจากคราม เป็นงาน Handmade DIY 
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2.3  กิจกรรมทอผ้า 
 
ประวัติ  ชื่อ    
ที่อยู ่ บ้านเลขที่       หมู่ที่     ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
กิจกรรมทอผ้า โดยนำฝ้ายมาฟั่นเกลียว มาสาว มาย้อมสี  ทอฝ้า 
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2.4  กิจกรรมทำบายศรีสู่ขวัญ   
 
ประวัติ  ชื่อนางทัศนีย์  สุปินะ    
ที่อยู ่ บ้านเลขที่   103    หมู่ที่ 11    ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
 

    
 

 
 
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ทำบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเขตพ้ืนที่ตำบล 
และภายในจังหวัดแพร่ 
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2.5  กิจกรรมปักผ้าด้นมือ   
 
ประวัติ  ชื่อนางไพรวัลย์   ทาปง 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่   96    หมู่ที่ 13    ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม ผ้าด้น เป็นวิทยากรเก่ียวผ้าด้นมือภายในเขตอำเภอเมืองแพร่ 
 ผ้าด้นมือ เป็นงานเย็บผ้าและประกอบกันเข้าเป็นชิ้นงาน โดยทุกขั้นตอนของการทำล้วนใช้มือในการ
เย็บปัก ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไม่มี
เครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ้า ซึ่งการปักผ้าด้วยมือก็มีการพัฒนามากข้ึนโดยการทำลวดลายต่างๆ นอกจากนี้
การทำผ้าด้นมือถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนลงในชิ้นงาน 
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 2.6  กิจกรรมทำขนมไทย  
 
ประวัติ  ชื่อนางไพรวัลย์   ทาปง 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่   96    หมู่ที่ 13    ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ขนมไทยพ้ืนบ้าน 
 ขนมไทย” มีความสัมพันธ์กับคนไทยอย่างแยกไม่ออก และเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อต่างๆ มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย การทำขนมไทยนั้นมีขั้นตอน
หลากหลาย และยังต้องอาศัยฝีมือ ความประณีต  ประดิษฐ์ประดอยสวยงาม ด้วยจุดเริ่มต้นจากการทำถวาย
ในวัง  ออกมาสู่ชาวบ้าน เป็นการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
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3.  ฐานข้อมูลด้านแพทย์แผนไทย 

   3.1 การอบรมทำลูกประคบ 

   3.2 นวดแผนโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1 การอบรมทำลูกประคบ 
 

ประวัติ  ชื่อนางแสงจันทร์   เย็นจิตร 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่       หมู่ที่ 3    ตำบลห้วยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
 
 ลูกประคอบเป็นภูมิปัญญาของไทยตั้งโบราณ ในการรักษาตามแพทย์แผนไทย  วิธีทำลูกประคบ 
เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาด้านการรักษาจากแพทย์แผนไทย โดยการนําสมุนไพรต่าง ๆ ไปนึ่งประมาณ 
15 – 20 นาที แล้วนําไปประคบตามจุด หรือ ตําแหน่งที่ต้องการรักษา มีสรรพคุณช่วยในการ
รักษา รวมถึงช่วยในการไหลเวียนของเลือด ลดการอุดตันของเส้นเลือด การปวดบวมเกร็งข อง
กล้ามเนื้อ อีกทั้งยังได้กลิ่นที่หอมสดชื่นของสมุนไพร ทําให้ผู้ ใช้รู้สึกตื่นตัวและกระปรี้กระเปร่า  

 ส่วนผสม 

 1. ผิวลูกมะกรูดสับ  1 ถ้วยตวง 
 2. หัวขม้ินสับ  1  ถ้วยตวง 
 3. หัวไพลสับ  1 ถ้วยตวง 
 4. ใบมะขาม  1 ถ้วยตวง 
 5. ลำต้นและใบกระดูกไก่ดำ  1 ถ้วยตวง 
 6. เกลือ 1 ช้อนชา 
 7. ผงการบูร   1 ช้อนชา 
วิธีท ำลูกประคบ 

1.นําส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกพอหยาบแล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน  
2.ใส่ส่วนผสมทั้งหมดในผ้าดิบแล้วห่อเป็นลูกประคบ รัดเชือกให้แน่น  
3.เมื่อต้องการใช้ให้นําลูกประคบไปนึ่งประมาณ 15-20 นาที จากนั้นนํามาประคบตามส่วนต่างๆ

ของร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อย  
ลูกประคบที่ไม่ร้อนให้นําไปนึ่งต่อ หรือควรมีสองลูกสําหรับสลับนึ่งและใช้งาน  
•ลูกประคบที่ใช้แล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็น และใช้ต่อได้อีกประมาณ 3-4 ครั้ง โดยเมื่อนํามาใช้ให้ชุบ

น้ําเล็กน้อยก่อนนําไปนึ่ง 
•สามารถปรับเปลี่ยนตัวสมุนไพรที่ช่วยแก้ปวดเมื่อยหรือมีสรรพคุณใกล้เคียงกันได้ตามสะดวกเช่นใบ

ส้มป่อยใบพลับพลึงใบว่านน้ำ หัวเปราะหอม 
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4. ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม (เอกสารฐานข้อมูลท้องถิ่นตำบลห้วยม้า) 
 4.1  ด้านพิธีกรรม การส่งเคราะห์ , การสู่ขวัญ,  การเลี้ยงผีปู่ย่า 
              /ผีเฮือน , การส่งอุบาทก์  ,  การสืบชะตา , กลองสะบัดชัย    
              การเย็บขันศรี / บายศรี   
 4.2  สะล้อ  ซอ  ซึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม  
 4.1 ด้านพิธีกรรม 
1. การส่งเคราะห์  
     1. ผู้ให้ข้อมูล พ่อคำมูล  วงศ์ศิริ  อายุ 82 ปี  บ้านเลขท่ี  44  ม.2 ต.หว้ยม้า อ.เมือง  จ.แพร่  
     2. ความเป็นมา การส่งเคราะห์แต่ก่อนนั้นผู้ที่ไม่ค่อยสบายหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือ  
อุบัติเหตุมักไปดูหนังสือว่าเกิดในเดือนใดปีใดมีเคราะห์หรือไม่มีเคราะห์มีแต่โชค ถ้ามีเคราะห์ส่งเสียหรือผู้ที่จะ
กำลังเดินทางไปทำการทำงานที่ได้รับงานใหม่ก็ส่งเคราะห์เสียก่อน อันหมายถึงผู้ที่จะไปทำงานต่างถิ่นต่างบ้าน
หรือต่างจังหวัด  
     3. เป็นพิธีกรรมเพ่ือ ลดเคราะห์ ไม่ให้มีเคราะห์ให้ชีวิตราบรื่น มีแต่ความสุข ความเจริญปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ อยู่เย็นเป็นสุข ผู้ที่จะส่งให้ไปดูหนังสือก่อนถ้ามี เคราะห์ส่งไม่มีก็ไม่ต้องส่ง ดูตามปี เดือน วัน เกิด
ปีใด อายุเท่าใด เป็นต้น แล้วเปิดดูตำรา  
    4. ของที่ใช้ประกอบพิธี ก็ทำสะตวงขึ้นอันหนึ่ง อันนี้เคราะห์ตกตั๋ว แป๋ง สะตวง  
เท่าคืบของผู้ส่ง เครื่องส่ง ก็มี หมากกำ ปูใบ แก๋งส้ม แก๋งหวาน เครื่องนึ่ง ทุกอัน พริกปลาร้า เกลือ ข้าวปั้น 
กล้วยหน่วย รูปคนผู้นึ่ง ธูปดอกนึ่ง ส้มป่อย เอาหนาดหนาม พุทราเราเรียกว่ามะตัน เอาจุ่มปัดใส่สะตวง ส่วน
สะตวงนั้นเอาใบมะเดื่อป่องรองสะตวงเสียให้มันป่อง มันผิ่วไปเขาว่าอย่างนั้นในตำรา  
      5. การส่งเคราะห์มี  2 ประเภท คือ เคราะห์ตั้ง 9 และเคราะห์ตกตั๋ว เคราะห์ตั้ง 9 แป๋งสะตวง 9 
อัน เคราะห์ตกตั๋วอันเดียว เคราะห์ตั้ง 9 ส่งได้ท้ังครอบครัว  
      6. ผู้ที่ทำการส่งเคราะห์คือ ผู้ที่อ่านภาษาล้านนาและอ่านหนังสือคล่อง ส่วนมากเป็น  
มรรคทายกวัด  
      7. คำส่งเคราะห์ คำส่งเคราะห์เป็นภาษาล้านนา ถ้าเขียนภาษาไทยมันไม่ถูกมันเพี้ยนไป  
หมดภาษาล้านนามันตรงตั๋วภาษาไทยมักแปลออกไปจากล้านนา คำส่งเคราะห์ของ แต่ละคนคงไม่เหมือนกัน
บางคนเป็นภาษาล้านนา บางคนเป็นภาษาไทยของผมเป็น ภาษาล้านนา แต่ตัวอย่างจะเขียนเป็นภาษาไทย
ดังนี้  
สลีสวัสดีไชยะสัปปะสัตถู วิมาสันตุ วันนี้ก็เป็นวันดี เป็นวันสลีอมะริชชโชค จุสลีวัน  
หมั้นเตียงตีฆา ผู้ข้าจักส่งเคราะห์ชั่วช้าหื้อจากพรากไปเสียจากต๋นตั๋วแห่ง นาย–นาง ………………….  
(ชื่อผู้ให้ส่งเคราะห์) เสียแต่วันนี้ ถูกเคราะห์ปี เคราะห์เดือน เคราะห์วัน เคราะห์ยาม ก็หื้อตกไปเสีย จากต๋นตั๋ว
แห่ง.............. เสียวันนี้ ดูเคราะห์รามภาวะปายหลังก็หื้อตกไปวันนี้ ถูกเปียชิภัยหื้อตกไปวันนี้ ปาเปียชิร้ายสิบ
ห้าก ็หื้อตกไปวันนี้ ถูกภัยยะใหญ่ซาวห้าก็หื้อตกไปวันนี้ ถูกเคราะห์ชั่วช้าสามสิบ 
สอง ก็หื้อตกไปวันนี้ ถูกช้างชนภัยก็หื้อตกไปวันนี้ ถูกจังไรนางแฝด ถูกปิ้ดแฝดนางผา ก็หื้อตกไปวันนี้ ถูกผีจั๋งไร
อยู่จวนขวัญไปก็หื้อตกไปวันนี้ ถูกฝีจตดลใจ๋ก็หื้อตกไป วันนี้ ถูกผีขี๋ไข้อยู่คิงลี๋เบียรเจ้าก็หื้อตก 
 
ไปวันนี้ ถูกกาขัดใจ๋ปี๋น้องเปื่อน บ้านก็หื้อ ตกไปวันนี้ แรกแต่หนี้ไปเมื่อหน้ำ แรกแต่หนี้ไปเมื่อหน้ำ จุ่งหื้อปี๋เต๋
ชะยศใหญ่ สะม๊ะสลีสิทธิโชคมรมวล จุ่งหื้ออยู่สวัสดีเตียงเต๊าตรามร้อยซาวขวมข้าววะษา  
สัมปฏิปี่มวลมาก หายสะป๊ะโทษ สะป๊ะไข้ เคราะห์ร้ายโรคา หื้อมีเต๋ชะเจ้มกล้า ลือใต้ฟ้ายามสัตถู จุ่งจักมีเตี่ย
งแต๊ดตีหลี สับป๊ะกิจจี้มะโนรัมมะถาสัวหาย 
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2.การสู่ขวัญ 
  
ผู้ให้ข้อมูล นายเฉลิม  ทะตัน  อายุ 48 ปี  ที่อยู่ 115  ม.5  ต.ห้วยม้า  อ.เมืองแพร่   จ.แพร่  
            1. ความเป็นมา แต่ก่อนเล่นปู่ย่าต๋ายาย มักเอาขวัญให้กับผู้ที่หากจากไข้ใหม่ผู้ที่ผ่าตัด มาใหม ่และผู้
ที่มีประสพอุบัติเหตุทำให้ขวัญสะดุ้งตกใจ๋ และเม่ือเสร็จจากไปทำสงครามมาใหม่หรือหายจากบ้านไปนาน ๆ 
มักเอาขวัญเสีย  
            2. เป็นพิธีกรรมเพ่ือ ให้อยู่ดีมีความสุข หลับดี นอนดี กิ๋นข้าวรา น้ำลง นอนไม่สะดุ้ง  
ตกใจ๋ เพ่ือเป็นการเรียกขวัญเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตั๋ว  
      3. ของที่ใช้ประกอบพิธี มีฝ้ายมงคล ส่วนมากจะมี 9 เส้น ข้าวปั้น กล้วยหน่วย  
ไข่ต้ม ไก่ต้ม ข้าวต้ม ข้าวหนม แว่นหวี อมเหมี้ยง บุหรี่ อันนี้สู่ขวัญชาวบ้าน ส่วนเอาขวัญนาคนั้น เขาจะมีขัน
ศรีสวยมาก ส่วนมากจะจ้างช่างมาตกแต่ง ส่วน เครื่องก็คล้าย ๆ กัน  
    4. การสู่ขวัญมี ประเภท คือ ที่ใหญ ่ๆ คือ เอาขวัญนาค การเอาขวัญที่รู้ก็มี 3 ประเภท 
ได้แก่ 1. เอาขวัญนาค 2. เอาขวัญชาวบ้าน  3. เอาขวัญแต่งงานบ่าวสาว และอีกอย่างหนึ่งบ้านเรา เมื่อมีการ
ตายจากกัน เมื่อฌาปนกิจศพแล้ว มักเอาขวัญ สู่ขวัญปัดเคราะห์มัดมือกันเสีย โดยเฉพาะลูกหลานญาติพ่ีน้อง
ผู้ตาย ส่วนมากมักจะ เป็นลูกหลานที่อยู่บ้านภายในหลังคาเดียวกันกับผู้ตายนั้นแหละ มักเอาขวัญสู่ขวัญ และก็
ปัดเคราะห์มัดมือกันเสียเป็นส่วนใหญ่  
 5. ผู้ที่ทำการสู่ขวัญคือ ส่วนมากมักเป็นมรรคทำยก หรือว่าอาจารย์วัด เป็นผู้ทำการสู่ขวัญ  
 6. คำสู่ขวัญมีว่า อะจะสุ อะจะใจโย อะจะในวันนี้ก็เป็นใชยะดิถีโชคกว้าง อะจะ สุมังคะโล วันนี้ก็เป็น
วันมงคลโชคกว้าง อะจะสิทธิลาโภ วันนี้ก็เป็นสิทธิลาภะใหญ่กว้าง อะจะอุตตโม วันนี้ก็เป็นวันอุดมยิ่งโยชน์ ล้ำ
เลิศยิ่งกว่า ขงจมมู่นี่ตั้งปิวันเป็นเก๊า ครูบาบ่อหมอเฒ่า อันจ่างเล่าเอาขวัญ จุ่งมาพล้นอย่าจ้า จุ่งมาพลันอย่าจ้า 
จุ่งไปตวยเอาขวัญเจ้ามา จุ่งไปตวยหาตุ๊กสะหรอกอันมีปายนอกจักรวาล ในหิน บปานป่ากว้างตี่ข้างแม่น้ำอะโน
มา ตี่ติ๋นเขาสีเนโรสี่ด้าน อันตั้งอยู่เหนือหลังจ้าง ตั๋วชื่อมโนสีลาก็ขอครูบาไปก็ก๋ัมมาหื้อได้เซาะสอดได้แล้วนำมา 
แม้นว่าขวัญเจ้า อยู่สร้างวิมานคำ ก็ขอครูบาไปก็กั๋มมาหื้อได้เซาะสอดได้ แล้วนำมาหื้อมาอยู่กับ ก๋ายาหนุ่มเนื้อ
เจ้าอย่าฟังว่าจักรีบละจาดเจื้อหมู่วงศา จุ่งมาอยู่กับบิด๋ามารดา ปี๋น้องเจ้า วังบ่อตันแก่เฒ่าเจ้าอย่าพ่ึงว่าจักรีลา
หน ีหื้อขวัญเจ้ามาอยู่สวัสสดีอุ่นเนื้อ ขวัญเจ้าจุ่งมาจิ่มเนื้อเล่ากับต๋นขวัญเจ้าอย่าไปแววนอยู่อากาศกว้าง ขวัญ
อย่า ไปขี่จ้างม้าจนหลักจนต๋อ ขวัญเจ้าอย่าไปจากพ่ออยู่จิ่มหมู่ผีเสื้อ ขวัญเจ้าอย่าไป อยู่ไร่เนื้อหากิ๋นแล้ว ขวัญ
อย่าไปอยู่จิ่มแหลว ขวัญเจ้าอย่าไป อยู่จิ่มนกแซว กล๋างป่ากว้าง ขวัญเจ้าอย่าไปอ้างเล่นเมืองผี ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 การเลี้ยงผีปู่ย่า / ผีเฮือน  
 1. ผู้ให้ข้อมูล คือ พ่อคำมูล วงศ์ศิริ  อายุ 82 ปี  บ้านเลขท่ี  44  ม.2 ต.ห้วยม้า อ.เมือง  จ.แพร่ 
 2. ความเป็นมา สมัยแต่ก่อนเขาเล่ากันสืบต่อกันมา การเลี้ยงผีปู่ย่า หรือผีเฮือน ส่วนมากจะเป็น
ผู้สูงอายุหรือคนเถ้าคนแก่ที่เป็นเครือญาติกันส่วนมากมักจะเป็นญาติฝ่ายหญิงที่มีลูก  ๆ ก็จะติดตามกันมาโดย
มิได้ขาด ส่วนผู้ชาย เมื่อสิ้นอายุ แล้วลูก ๆ ก็จะไปตามญาติทางฝ่ายหญิงคือแม่เสียเป็นส่วนมากหรือเป็นไป
หมด คือ ไปทางญาติฝ่ายแม่ส่วนพ่อก็จบที่นั่นหมด  
 3. เป็นพิธีกรรมเพ่ือ เพ่ือสืบเชื้อวงศ์ตระกูลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากผู้หญิงนามสกุล  
มักหายเลยสืบสานทางผีปู่ย่า ส่วนผู้ชายนั้นนามสกุลไม่หายเมื่อมีลูก เลยขาด  
ทางผีปู่ย่า คงจะเป็นเช่นนี้กระมัง “อันนี้ข้อคิดของกระผมเอง”  
 4. ผู้เข้าทรงจะต้องมีลักษณะ จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรง  
ส่วนมากผีปู่ย่าหรือผีเฮือนมักจะเข้าสิงโดยไม่รู้สึกตั๋ว บางคนเมื่อผีสิงแล้วสูบบุหรี่ ทั้ง ๆ ที่เกลียดบุหรี่ที่สุดไม่
เคยสูบและกิ๋นเหล้าทั้งๆที่ไม่เคยดื่มเหล้าเมื่อผีออกแล้วคนทรงไม่มีการเมาแม้แต่น้อยก็น่าแปลก  
         5. ของที่ใช้ในการประกอบพิธี มีขันตั้ง หมาหัว ปูมัด ผ้าขาว ผ้าแดง ธูป 8 คู ่เงิน 36 บาท เงินนี้ภาษา
ผีปู่ย่าเรียกแถมอย่างว่า ดอกแก้ว ดอกขาว ผ้าทรง เรียกว่าเปลือกผีปู่ย่าเรียก ส่วนผ้าทรงนั้น แต่ละคณะไม่
เหมือนกัน ส่วนทรงของ เทวดานั้นแต่งชุดขาว นอกนั้นเขียวบ้างลายบ้าง ไม่เหมือนกั๋น มีง้าวหรือดาบก็ได้ มี
สาด หมอน สะลี อันนี้เอาไปบนหอพร้อมสิ่งของพ่ีเลี้ยงหรือสังเวย จะเป็นหมู ไก่ แล้วแต่ แต่ละปีจะมีพิธีดังนี้ 
เลี้ยงไก่ สองปี ปีที่สามเลี้ยงหมู ส่วนมากจะเป็น เดือน 6 เหนือ ขึ้นหรือแรม 11 ค่ำ บางคนก็เป็นเดือนขึ้น 
บางคนก็เป็นเดือนแรม ก่อนที่จะเลี้ยงก็ไปเก็บสตางค์ซื้อของที่จะเลี้ยงถ้าเลี้ยงไก่ก็เก็บน้อย ถ้าเลี้ยงหมูก็เก็บ มา
หน่อย ถึงวันเลี้ยงบางคนเอาข้าวสุกจากบ้านมารวมกันที่บ้านเถ้าผีปู่ย่า ส่วนทรง ผีปู่ย่าตอนกิ๋นข้าว จะเอาง้าว
หรือดาบ แกว๋งบนอาหารมาก๋ิน  
        6. ข้อดีของการเลี้ยงผีปู่ย่า / ปีเฮือน ข้อดีก็เพ่ือเป็นการรวมญาติพ่ีน้อง ไม่ให้แตกแยก  
กัน โดยมารวมตัวกันที่เฮือนเก๊า ถามสาละทุกข์สุกดิบกัน บางคนอยู่ต่างจังหวัด บ้างต่างอำเภอบ้าง ต่างตำบล
บ้าง เมื่อถึงวันนั้นมา พวกเขาก็จะเดินทางมาจนได้ โดยเอาเงินมารวมกันเพราะอยู่ไกลมิได้ไปเก็บเอง ต่างคนก็
ต่างนึกและพูดถึงเสมอ เมื่อใกล้จึงถึงวันเลี้ยงผีบางคณะมีพวกญาติ ๆ เยอะมาก โดยทรงที่ลงมีเป็น 9 ทรง 10 
ทรง เลยทีเดียวก็มีแต่บางคณะทรงไม่มี เพราะทรงเก่าตายเป็นผีเลยไม่เข้ามาสิง อีก บางคณะก็มีเพียงทรงเดียว
บางคณะทรงเป็นผู้ชาย บางคณะทรงเป็นผู้หญิง เครื่องแต่งกายทรงนั้นจะมีคนคอยเปลี่ยนถ่ายเขาเรียกว่ากำลัง
คอยติดต๋ามทรงไป ทุกที่ทุกแห่ง  
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4. การส่งอุบาทก์  
 1. ผู้ให้ข้อมูล พ่ออาจารย์ปัน  ชลธาร  บ้านเลขท่ี  57  หมู่ 13 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  
 2. ความเป็นมา คือเป็นการขับสิ่งชั่วร้ายให้หนีไป คนเถ้าคนแก่เขาพูดว่า คนที่ฝันว่า ฟันหล่อน (ฟัน
หลุด) ฝันดำปอยบวชคนนั้นคนนี้ หนึ๋งข้าวแดง ฝันไฟไหม้บ้าน วัว ควายนอนขี้หม่า หมู่เกิดลูกเป็นคน คนเกิด
ลูกเป็นหมู วัวควายสอดแหล่ง ไม่ยอม นอน เดินวนเขียนตลอดทั้งคืน อันนี้แหละเขาคิดว่าเกิดอุบาทก์ขึ้น เมื่อ
เกิดข้ึนกับครอบครัวใด ก็เกิดอุบาทก์กับครอบครัวนั้น  
 3. เป็นพิธีกรรมเพ่ือ ขัดเกลาสิงชั่วร้ายให้กลายเป็นดี เพ่ือให้พ้นเคราะห์พ้นโศก พ้น จากภัยอันตราย
ทั้งหลายทั้งปวง ให้อยู่ดีมีความสุข ปราศจากโรค ภัยไข้เจ็บ เป็นต้น  
 4. ขอที่ใช้ในการประกอบพิธี โดยเอาก้านกล้วยมาทำเป็นสะตวง กว้างเท่าศอกของพ่อ เจ้าเรือน มี
ข้าว 5 ก้อน ข้าวดำนึ่ง แดงนึ่ง เหลืองนึ่ง โดยข้าวขาวนั้นมี 5 ก้อน ดอกไม้ขาว 5 ดอก ดำหนึ่ง แดงหนึ่ง 
เหลืองนึ่ง อย่างละดอก ช่อแดง 4 ช่อ ช่อเหลือง 4 ช่อ แก๋งส้ม แก๋งหวาน อย่างละ  4 สัตว์ตั๋วใดมากระทำ
ให้เป็นเหตุ 
ก็ให้ปั้นรูปสัตว์นั้นใส่สะตวง รูปคนผู้หนึ่งเอานั่ง กลางสะตวงนั้นมีหอกดาบ ก๋ง ปี๋น ลูกไม ้ส้มหวาน ธูปหนึ่งดอก 
เบี้ยหนึ่งลูก หมากกำ ปูใบ ข้าวห่อหนึ่ง หมากแกว้ง หมากเขื่อ น้ำ ผัก พริกขิง เกลือ ถ่านไฟ ต้ง นิล ใส่พร้อม
เมื่อเกิดนิ้งข้าวแดงก็ เอาข้าวแดงใส่สะตวงนั้นตวย  
 5. คำส่งอุบาทก์ มันม ี3 วรรค วรรคต้นว่า มะไชยะสะลี จะโต๋ เทวราชา อิสะนา  
สังกิตะ ยุอุบปะกะปาหะนะยะตะหลี เนตะพลายะเอหิ อากัสสันตุ ตะลีปะลายันตุ สวาหายะ วรรคสองว่า โอม
ธรณี อุป๋าต๋ายะตะหลีปะรายันตุ โอมอัทธังฉายะอุป๋าต๋า ยะ ตะหลี ปะรำยันตุ โอมชะรำอุป๋ำต๋ำยะ ตะหลีปะรำ
ยันตุ โอมก๋ำสังยะจะหลีปะ รายันตุ โอมสิทป๋าตา จะตุก๋าตากะสิกะราวัสสะ อุป๋าต๋ายะตะหลี ปะรายันตุ สัมป๊ะ
ตาโอม เนสนายะ สะวาหายะ โอมหะนายะ สวาหายะ โอมปูยะ สะวาหายะ วรรคสามว่า ปุทโธจะมัสสัมโม 
เสตโก สาธีมุตโต๋ พะโกยะเม จะกะวับปะติ อุปปรีหะวัตติถาเน อะกะเนยโยจะ กัสสะโป ราหุโล เจวะอิสาเน 
สะเปเต ปุทธมังกะลาโย ยะตว๋าปูชิโต โลเก๋นิตุกโข นิ รูปะถะโว มะหาเต๋โช สะปะตา โหติไชยะ โสตะถิ๋ง พะวิน
ตุเม (จบ)  
 
5. การขึ้นต้าวตั้งสี่  
 1. ผู้ให้ข้อมูล พ่ออาจารย์ปัน  ชลธาร บ้านเลขที่  57  หมู่ 13 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ความ
เป็นมา ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดหลายร้อยปีมาแล้ว การที่คนเราจะทำการมงคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น แป๋งบ้าน ขึ้นบ้าน
ใหม่ ทำบุญเป็งปุ๊ด บวชพระ และงานประเพณีต่าง ๆ และเทศกาลต่าง ๆ บางครอบครัวเป็นประจำ 3 ครั้ง 2 
เดือนครั้ง ฯลฯ เพ่ือความ ปลอดภัยทุกคน  
 2. เป็นพิธีกรรมเพ่ือ เมื่อจะมีงานต่าง ๆ ในงานมงคล ของที่ใช้ในกาประกอบพิธี ทำที่ไหนสถานที่
ต้องการ อาธิ ที่จัดงานใหม่ ฯลฯ ทำเวลาใด ตอนเช้า 5 – 6 โมงเช้า ก่อนจัดงาน 1 วัน ตัวอย่าง มีงานวันที่ 
26 ก็ทำพิธี 26 ตอนเช้า หรือวันที่ 25 ตอนเช้า 
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 3. คำข้ึนต้าวตั้งสี่  
ต๊าวตังสี่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ต๊าวจตุโลกบาลตังสี่” จัดเป็นเทวดาจำพวกหนึ่ง ที่คอยรักษาทุกข์สุขของ
มนุษยโลกทั้งสี่ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ มนุษย์โลก ทั้งอำนวยความสุขความเจริญให้แก่
มนุษย์โลกทั้งหลายอีกด้วย ต๊าวจตุโลกบาลหรือต๊าวตังสี่นี้ มีรายนามดังนี้ ต๊าวกุเวร (บางแห่งเรียกว่าต๊าวเวสสุว
รรณ) มีหน้าที่รักษาอยู่ทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) มีพวกยักษ์เป็นบริวาร ต๊าวธะตะรัฏฐะ มีหน้าที่รักษาอยู่ทางทิศ
บูรพา (ทิศตะวันออก) มีพวกคน ธรรพ์เป็นบริวาร ต๊าววิรุฬหก มีหน้าที่รักษาอยู่ทางทิศทักษิณ (ทิศใต้) มีพวก
อสูรเป็นบริวาร ต๊าววิรุฬปักข์ มีหน้าที่รักษาอยู่ทางทิศประจิม (ทิศตะวันตก) มีฝูงนาคเป็น บริวาร ต๊าว        
จตุโลกบาล หรือ ต๊าวตังสี่นี้ มีพระยาอินทาธิราชเป็นประธาน มีธรรมเนียมว่า เมื่อเราจะมีการทำมงคลใด ๆ 
เช่น แปงบ้านใหม่ข้ึนบ้านใหม่ ทำบุญแป๊กข์ตุ๊บวชพระ ฉลองวัดวาอาราม และงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานพิธี
สักการบูชาเสาอินทขิล และในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ก็มักจะมีการทำพิธีขึ้นต๊าวตังสี่ เพ่ือความเป็นสิริมงคล
แก่ตนเองและครอบครัว และเพ่ือป้องกัน ภยันตรายต่าง ๆ เครื่องบูชาก็มีขนม ของคาว – หวาน บุหรี่ หมาก
พลู เมี่ยง กล้วย – อ้อย ช่อตุง อย่างละ4 มี ธูปเทียนบรรจุลงในสะตวงที่ทำด้วยหยวก กล้วย ขนาดกว้าง
ประมาณ 1 คืบเศษ หรืออาจเล็กกว่านิดหน่อย เพราะจะต้อง เอาสะตวงนี้ ไปวางไว้บนเสาไม้ ซึ่งสมมติว่าเป็น
ปราสาทของเทวดาทั้งสี่ ส่วนอัน กลางนั้นจะสูงกว่าสมมติว่าป็นของพระยาอินทาธิราชซึ่งเป็นประมุขของ
เทวดา และ 
จะต้องมีสะตวงอีกอันหนึ่งวางไว้ที่ติ๋นปราสาท ซึ่งสมมติว่าเป็นของแม่ธรณีเจ้าที่ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานในการ
มงคลที่จัดขึ้น สะตวงกลางนั้นมีฉัตร 1 ใบ นำไปวาง ไว้บนแท่น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของงานนั้นแล้วกล่าว
คำเชิญเทวดาว่า สัดค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฎ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะ
หะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมัฏฐาทะโย จะตุโลกะปา ละราชา ยะมะราชา อินโท เวสสุวัณณะราชา อะริยะ 
เมตเตยโย โพธิสัตตา วะกาทะโย อะริยะสาวะกา จะ ปุถุชะนา กัลป์นาณา จะ สัมมาทิฏฐิ เยวะ พุทเธ ปะสัน
นา ธัมเม ปะสันนา สังเฆ ปะสันนา พุทเธ สะคาระวา ธัมเม สะคาระวา อิโต ฐานะโต ยาวะ ปะรัมปะรา อิมัสส
มิงสุ จักกะวาเฬสุ เทวะตา ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว โน สุณันตุ ฯ เมื่อจบคำเชิญเทวดาแล้ว ก็กล่าวคำ 
โอกาสว่า สุณันตุ โภนโต๋ เทวะสังฆาโย ดูราพระยาเจ้าจุ๊ต๋นจุ๊องค์ คือ พระยาธะ ตะรัฏฐะตนอยู่รักษาหนวัน
ออกก็ดี พระยาวิรุฬหะกะ ตนอยู่รักษาหนใต้ก็ดี พระยา วิรูปักขะ ตนอยู่ทิศหนวันตกก็ดี พระยากุเวระตนอยู่
หนเหนือก็ดี พระยาอินตาเจ้าฟ้า ตนเป็นเจ้ำเป็นใหญ่แก่เทวดาสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า มีต๊าวตังสี่เป็นต้นเป็น
ประธาน ปายต่าใต้มีต๊าววารุณะและนางธรณีเป็นที่สุด บัดนี้ผู้ข้าตังหลายได้ป๋๋ำเป็งกระทำบุญ จำศีลกินทานมา
มากน้อยเท่าใดก็ดี ผู้ข้ำตังหลายขอถวายส่วนบุญฝูงนี้เตื่อมแถม ยังสมภารเจ้าทั้งหลายตนประเสริฐ จุ่งจักมา
อนุโมทนายินดี เซิ่งผู้ข้าตังหลายและขอ จ้ากูจุ๊ตน ๆ จุ่งจักมาปกปักรักษา ยังพ่อแม่ลูกเต้าหลานเหลน ทาสีทา
สา ช้างม้า ข้าคนตังหลาย 
 เป็ดไก่หมูหมา ของเลี้ยงแห่งผู้ข้าตังหลายจุ่งหื้อพ้นจากกังวลอน ทะรายตังหลาย จุ่งหื้อระงับกลับหายไป แต่ผู้
ข้าจุ๊คนจุ๊ตัวสัตว์ มีพระยาเวสสุวรรณ และนายหนังสือจุ๊ต๋น อันจัดโทษจัดคุณ จัดบุญจัดบาป เลียบโลภตังมวล 
ผู้ข้าขอหลีกฟีกเว้นจากเขตบ้านแดนเมืองแห่งผู้ข้าตังหลาย แล้วขอหื้อผู้ข้าตังหลาย จุ่งประกอบไปด้วยสัพพะ
สวัสดี ขอหย่าหื้อได้ไข้เจ็บไหม้ได้  
หนาว ขอหื้อพ้นจากภัยยะ ตังมวล ขอหื้อผู้ข้าตังหลาย ประกอบไปด้วยข้าวของเงินคำ ช้างม้า วัว ควาย แก้ว
แหวน ข้าวเปลือกข้าวสาร หาสีทาสา พร่ำพร้อมบัวระมวล ตามคำปรารถนา จุ๊เยื้องจุ๊ประการนั้นเที่ยงแต๊ดีหลี 
แด่เต้อ ฯ แล้วโอกาสไปหนวันออกว่า...... “ปุริมัสมิง ทิสาภาเค กาเย มัง รักขันตุ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ยัน
ตัง สันตัง ปะทัง อภิสวาหาย.................” ว่า แล้วโอกาสทิศใต้ว่า.......”ทักขิณัสะมิง ทิสาภาเค กาเย มัง รักขัน
ตุ อะหัง วันทาม ิสัพพะทา ยันตัง สันตัง ปะทัง อภิสวาทาย....” ว่า 3 หน แล้วโอกาสหนวันตกว่า...............  
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“ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค กาเย มัง รักขันตุ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ยันตัง สันตัง ปะทัง อภิสวาหาย.......” ว่า 
3 หน แล้วโอกาสหนเหนือว่า....... “อุตตะรัสะมิง ทิสาภาเค กาเย มัง รักขันตุ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ยันตัง 
ปะทัง อภิสวาหาย......” ว่า 3 หน แล้วโอกาสแหงนหน้าขึ้นตังบนว่า....... “อุปะริมัสะมิง ทิสาภาเค กาเย มัง 
รักขันตุ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสวาหาย สัพพัน ตะรายา วินาสันตุ......” ว่า 3 หน 
แล้วว่า สิทธิ กิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาภัง ภะวันตุ เต ฯ  
 
6. การสืบชะตา  
 1 ผู้ให้ข้อมูล พ่ออาจารย์ปัน  ชลธาร  บ้านเลขที่  57  หมู่ที่ 13  ต.ห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่    การสืบชะตาม ี3 อย่าง คือ  
  1.1 ชะตาบ้านใหม่ทำบุญข้ึนบ้านใหม่  
  1.2 ชะตาคนเป็นไข้บ่อหู้จะหายต้องสืบชะตา  
  1.3 สืบชะตาวาไม้สำคัญบ่อสบายเป็นชะตาน้อย  
 2. ความเป็นมา นานถึงร้อยกว่าปีมาแล้วตี่คนเฮาใดปฏิบัติกันมาตลอด เน้นความเจื่อ ของคนเฮาตี่ได้
กระทำมา เวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นถ้าผู้ใดสืบชะตาส่งเคราะห์ส่งตัวเปิ่ง ตัวจนก็หายใด  
 3. เป็นพิธีกรรมเพ่ือ สืบสานประเพณีของบ้านเฮาล้านนาไทย เพ่ือลูกหลานจะได้ปฏิบัติสืบกันต่อไป  
 4. ของที่ใช้ในการประกอบพิธี สืบชะตาบ้านใหม่มีเครื่อง 109 บาทอย่าง มีสะตวง อันหนึ่งกว้างศอก
ของเจ้าของบ้าน มีหมากแล้ม ปูแล้ม บุหรี่ เมี้ยง ข้าว ตาล กล้วย อ้อย จ่อน้อยเตียนขี้ผึ้งน้อยธูปข้าวสุกจิ้นปิ้ง
ไม้สีฝันอย่างละ 109 ไม้ก๋า สียาวศอกของเจ้าบ้านต้นกล้วยต้นอ้อย ต้นข้าว กล้วย เครื่องฟ้าว แขนง ตุงยาว 
สามตัวสาดใหม่หมอนไหมหม้อน้ำต้นไม้อ้อสามเล้มยาววาข้าวสุกข้าว ข้าวเปลือก ผ้าขาวผ้าแดงเตียนขี้ผึ้งสีสาย
เวียนหัวเจ้าของบ้านคนละเส้น  
 5. ขั้นตอนการสืบชะตา บ้านเวลา 09.00 น. พระ 9 รูป มาถึงบ้านแล้ว พ่ออาจารย์นำไหว้พระรับ
ศีล แล้วพระเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว พระสงฆ์ สืบชะตาเสร็จแล้ว พ่ออาจารย์ถวายภัตตาหารไทยหวาน 
แด่พระสงฆ์เสร็จแล้ว รับพรจากพระสงฆ ์ 
  (1) อุปกรณ์สืบชะตาบุคคลทั่วไป สืบชะตาน้อย ชะตาวาไม้ขอ 6 คน บ่สบาย หื้อส่งเคราะห์
ส่งตัวเปิ้นตัวจนหื้อแป๋งสะตวงกว้างคืบ 3 อัน เครื่อง 4 2 สะตวง เครื่อง 1 7 สะตวง เครื่องแกงส้มแกงหวาน 
ฟ้าวตาล กล้วย อ้อย หมากพลู จิ้นปลาพริกห้าเกลี่ยข้าวสุกข้าวสารขนมลูก ลูกของหวาน ดอกไม้จ่อแคงข่าว
หนาดหนาม  
  (2) อุปกรณ์ สืบชะตาหลวง หื้อแป๋งสะตวงอันหนึ่งกว้างศอกของคนบ่อสบาย หมากแล้ม พลู
แล้ม บุหรี่ เมี่ยง ฟ้าว ตาล กล้วย อ้อย ธูปเทียน ต้นกล้วย ต้นอ้อย สาดใหม่ หมอนใหม่ ผ้าขาว ผ้าแดงจ่อน้อย 
ตุง ต.ตั๋วเตียนขี้ผึ้ง สีสายเวียนหัวเท่าอายุ ผ้าเสื้อของคนไข้ไม้ถ้าสียาวศอกของเจ้าของคู่อายุยาววา 3 อัน 
7.  กลองสะบัดชัย 
  เป็นกลองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษ ในสมัยก่อนใช้ ตียามออกศึกสงคราม เพ่ือเป็นสิริ
มงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหาญในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะ ทำนองที่ใช้ในการตี กลองสะบัดชัย
โบราณมี 3 ทำนอง คือ ชัยเภรี, ชัย ดิถี และชนะมาร การตีกลองสะบัดชัยเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านล้านนา
อย่างหนึ่ง ซึ่งมักจะพบเห็นในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพ้ืนบ้านในระยะหลังโดยทั่วไปลีลาในการตีมี
ลักษณะ โลดโผนเร้าใจมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศอก เข่า ศีรษะ ประกอบในการตีด้วย 
ทำให้การแสดงการตีกลองสะบัดชัยเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้ชม จนเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  
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รูปร่างลักษณะกลองสะบัดชัย  
  ในเขตล้านนา ซึ่งมักจะมีลักษณะเหมือนกัน คือมีกลองสองหน้าขนาดใหญ่ 1 ลูก หน้ากว้าง
ประมาณ 30 – 35 นิ้ว ยาวประมาณ 45 นิ้ว หน้ากลองหุ้มด้วยหนังตรึงด้วยหมุด ( ล้านนาเรียก ‘' แซว่ ) 
โดยที่หมุดไม่ได้ตัดเรียบคงปล่อยให้ยาวออกมาโดยรอบ ข้าง ๆ กลองใหญ่ มีกลองขนาดเล็ก 2 -3 ลูก เรียกว่า 
ลูกตุบ ‘' กลองลูกตุบทั่วไปมักมีสองหน้าบางแห่งมีหน้าเดียว ขนาดหน้ากว้างประมาณ 8 – 10 นิ้ว ความยาว
ประมาณ 12 – 15 นิ้ว หน้ากลองหุ้มด้วยหนังตรึงด้วยหมุดเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวแล้ว กลองสะบัดชัยใน
ปัจจุบันเป็นกลองที่ย่อส่วนมาจากวัด เมื่อย่อขนาดให้สั้นลง โดยหน้ากว้างยังคงใกล้เคียงกับของเดิม ลูกตุบก็
ยังคงอยู่ ลักษณะการหุ้มหน้ากลองเหมือนของเดิมทุกประการ ตัวกลองติดคานหามสำหรับคนสองคนหามได้ 
ต่อมาไม่นิยมใช้ลูกตุบ จึงตัดออกเหลือแต่กลองใหญ่ ลักษณะการหุ้มเปลี่ยนจากการตรึงด้วยหมุดมาใช้สานเร่ง
เสียง เพราะสะดวกต่อการตึงหน้ากลองให้ตึงหรือหย่อนเพ่ือให้ได้เสียงตามที่ต้องการ ข้างกลองประดับด้วยไม้
แกะสลักซ่ึงนิยมแกะเป็นรูปนาค และมีผ้าหุ้มตัวกลองให้ดูสวยงามอีกด้วย 
  
8. การเย็บขันศรี / บายศรี 
  
ขันศรี  ผู้ค้นคว้า นางหลั่น  ทะนันชัย บ้านเลขท่ี 84  หมู่ที่ 13  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
ความเป็นมา บายศรีเป็นของสูงเป็นสิ่งที่มีค่าของคนไทยตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่เกิดจะจัดพิธี
สังเวยและทำขวัญในวาระต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีบายศรีเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนั้น ๆ ซึ่งเป็นศาสนาของพราหมณ์ 
“บายศรี” มีความหมายว่า เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทำด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทงเป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่
เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้นตามลำดับ ในล้านนานิยมเรียก บายศรีว่า ใบสี 
หรือ ใบสรี และเรียกพานบายศรีว่า “ขันใบสี” ทั้งนี้เนื่องจากพานซึ่งเป็นภาชนะที่นำมารองรับบายศรีนั้นทาง
ล้านนาเรียกว่า “ขัน” คนโบราณมีความเชื่อว่าร่างกายของคนและสัตว์จะมีขวัญกำกับอยู่รวม 32 ขวัญ เมื่อ
ขวัญได้รับความกระทบกระเทือนก็จะตกไปหรือหนีไปจากร่างกาย  เรียกว่า ขวัญหนี ขวัญหาย ขวัญตก 
ขวัญอ่อน ขวัญจาก ขวัญบิน เป็นต้น เป็นเหตุทำให้ เจ้าตัวไม่สบายดังนั้นจะต้องมีการเรียกขวัน – เรียกขวัญ 
ให้มาสู่บายศรี ซึ่งประดับดอกไม้หอม นานาชนิดให้ขวัญมาสูดดมดอกไม้และมาบริโภคอาหารที่ใส่ไว้ในบายศรี 
จากนั้นจึงเชิญขวัญเข้าสู่ตัวแล้วก็จะผูกขวัญไว้ โดยใช้ด้ายผูกที่ข้อเป็นสำคัญ 
บายศรีแยกเป็น 4 ประเภท คือ  
  1. บายศรีหลวง  
  2. บายศรีนมแมว  
  3. บายศรีปากชาม  
  4. บายศรีกล้วย  
 บายศรีที่ใช้ในงานดาปอยหรือพิธีเรียกขวัญลูกแก้วหรือทำขวัญนาค ใช้บายศรีนมแมว  
อุปกรณ์ประกอบในการเย็บบายศรี  
  1. พาน หรือโตก หรือขันแดง  
  2. สลุง (ขัน)  
  3. กาบ หรือขาบายศรี  
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  4. ดอกไม้สำหรับใช้ตกแต่งใช้ตามความเชื่อที่เป็นมงคลและใช้ตามสีสันที่ต้องการ หรือมีกลิ่น
หอมที่นิยมใช้ทั้งดอก ได้แก่ ดอกกาแกด (การะเกด) ดอกสบันงา (กระดังงา) ดอกเก็ดถะหวา (ดอกพุด) ดอก
กาสะลอง (ดอกปีบ) ที่ขาดไม่ได้คือ ดอกป๋านเถ่ือน (ดอกรัก) และดอกต๋าล่อม (ดอกบานไม่รู้โรย) ดอกคำปู้จู้ 
(ดอกดาวเรือง) ดอกกล้วยไม้ และดอกกุหลาบ  
  5. ใบตองนิยมใช้ใบตองกล้วยตานี เนื่องจากมีลักษณะเป็นเงา มันวาว เมื่อโดนน้ำจะยิ่งเกิด
ประกายสีเขียวเข้มสวยงามยิ่งขึ้น และท่ีสำคัญใบตองตานี มีความคงทน ไม่แตกง่าย ไม่เหี่ยวง่าย สามารถนำมา
พับม้วนเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ได้ง่าย และสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน  
วัสดุทั่วไป  
  -ด้าย สำหรับร้อยอุบะ เย็บแมงดา  
  -ไม้กลัด สำหรับเสียบยอดบายศรี เสียบดอกไม้สำหรับปัก  
  -ไม้เสียบลูกชิ้น สำหรับยึดตัวบายศรี ยึดฐานบายศรี  
  -ขั้วชบาพลาสติก สำหรับเป็นกลีบลี้ยงของอุบะ  
  -โฟม สำหรับเป็นที่ยึดดอกไม้ และตัวบายศรี  
  -ตะปูเข็ม สำหรับยึดดอกไม้ และกลีบใบตองแบบต่าง ๆ  
  -ผ้าขาว สำหรับคลุมห่อบายศรีก่อนการใช้งาน  
  -ถาด สำหรับใส่วัสดุต่าง ๆ  
  -อ่างน้ำ สำหรับใส่น้ำเพ่ือแช่ดอกไม้ ตัวบายศรี  
  -เขียง สำหรับรองตัด หั่น วัสดุต่าง ๆ  
  -มีดหั่น สำหรับหั่นวัสดุต่าง ๆ  
  -กรรไกร สำหรับตกแต่งวัสดุต่าง ๆ  
  -คีมตัดลวด สำหรับตัดลวด ดึงเข็ม กด ดันที่ยึดบายศรี  
ขั้นตอนการเย็บบายศรี  
 1. เมื่อได้ใบตองกล้วยตานีมาแล้ว จะต้องนำมาทำความสะอาดก่อนด้วยการเช็ดโดยใช้ผ้ำนุ่ม ๆ เช็ด
ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่ำง ๆ ออกจำกใบตองเสียก่อนแล้วฉีกใบตองเป็น 3 ประเภท  
  - ใบตองสำหรับทำกรวยแม่ ฉีกกว้างประมาณ 2 นิ้วฟุต  
  - ใบตองสำหรับทำกรวยลูก ฉีกกว้างประมาณ 2 นิ้วฟุต  
  - ใบตองสำหรับห่อ ฉีกกว้างประมาณ 1.5 นิ้วฟุต  
 2. นำใบตองมาพับให้มีปลายเรียวแหลม หรือเย็บเป็นกรวย โดยพับกรวยแม่และกรวยลูกจะมีลักษณะ
วิธีการพับเหมืองกันเพียงแต่กรวยลูกจะมีการนำดอกพุดมาวางเสียบไว้ที่ส่วนยอดปลายแหลมของกรวยด้วย  
เมื่อพับหรือม้วนใบตองเป็นกรวยเสร็จในแต่ละกรวยแล้วให้นำลวดเย็บกระดาษมาเย็บใบตองไว้เพ่ือป้องกัน
ใบตองคลายตัวออกจากกันแล้วเก็บกรวยแต่ละประเภทไว้จนครบจำนวนที่ต้องการ เมื่อได้กรวยแต่ละประเภท
ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็นำกรวยที่ได้มาห่อ โดยการนำใบตองที่ฉีกเตรียมไว้สำหรับห่อมาห่อกรวยหรือ
เรียกอีกอย่างว่า “ห่อผ้า” หรือแต่งตัวให้กรวยบายศรี  
 4. การห่อริ้วบายศรี คือ การนำกรวยแม่ และกรวยลูกที่ได้ห่อกรวยไว้เรียบร้อยมาห่อมัดรวมเข้า
ด้วยกัน ใน 1 ริ้ว จะประกอบด้วยกรวยแม่ 1 กรวย กรวยลูกตามจำนวนชั้นของโตกหรือพานลดหลั่น
ตามลำดับ เช่น 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 กรวย  
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 5. วิธีการห่อริ้ว มีการห่อคล้ายกับการห่อกรวยแม่หรือกรวยลูกแต่จะแบ่งวิธีตามลักษณะงาน 2 วิธี - 
ห่อแบบตรง คือการห่อโดยเริ่มต้นจากกรวยแม่ แล้ววางกรวยลูกไว้ด้านบนกรวยแม่เป็น ชั้น ๆ ทับกันขึ้นมา 
หรือหันกรวยลูกเข้าหาตัวผู้ห่อ การห่อแบบนี้ จะได้ริ้วบายศรีค่อนข้างตรง และในช่วงตัวริ้ว จะมีรอยหยักของ
ใบตองห่อเรียกว่า มีเกล็ด - ห่อแบบหวาน คือการห่อ โดยเริ่มต้นจากกรวยแม่ แต่วางกรวยลูกไว้ด้านล่างของ
กรวยแม่และวางซ้อนลงด้านล่างลงไปจนครบ หรือหันกรวยแม่เข้าหาตัวผู้ห่อ โดยวางกรวยลูกลง ด้านล่างจน
ครบนั่นเอง การห่อแบบนี้ จะได้ริ้วบายศรีเป็นลักษณะอ่อนช้อย งอน อ่อนหวาน เมื่อห่อริ้วจนเสร็จในแต่ละริ้ว
แล้ว จึงนำริ้วที่ได้ลงแช่ในน้ำผสมสารส้มที่เตรียมไว้ประมาณ 20 นาที เพ่ือให้ใบตองเข้ารูปทรง อยู่ตัวตามที่ได้
พับและห่อ จากนั้น จึงนำไปแช่ในน้ำผสมน้ำมันมะกอกต่อไป เพ่ือให้ริ้วมีความเป็นมันวาว เน้นสีเขียวเข้มของ
ใบตองมากขึ้น และมีกลิ่นหอมในตัวเอง  
 6. การประกอบพานบายศรี ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำบายศรี คือการนำริ้วมาประกอบกับพาน 
หรือโตกควรเริ่มจากพานใหญ่ที่สุด หรือพานที่วางอยู่ชั้นล่างสุดก่อน โดยการวางให้ริ้วอยู่บนพานให้มีระยะห่าง
เท่า ๆ กัน 5 ริ้ว ซึ่งจะยึดริ้วติดกับพานโดยใช้ไม้ปลายแหลมที่เตรียมไว้แล้ว มากลัด หรือเสียบจากด้านบนของ
ริ้วให้ทะลุไปยึดติดกับโฟมที่รองไว้บนพ้ืนพาน การประกอบริ้วกับพานชั้นต่อ ๆ ไปก็ใช้วิธีเดียวกันแต่จะให้ริ้ว
ชั้นที่ 2 วางสลับกับริ้วชั้นแรกและชั้นต่อ ๆ ไปก็ให้สลับกันไปเรื่อยจนถึงชั้นสูงสุดซึ่งสลุงวางทับริ้วใบตองเป็น
ลำดับสุดท้ายที่ปลายหรือยอดบายศรีจะใช้ด้ายดิบโยงหรือวนทักษิณาต่อเนื่องกันในแต่ละยอด  โดยเหลือช่วง
ว่างไว้หนึ่งช่องเพ่ือให้เป็นประตูทางเข้าสำหรับขวัญที่จะเข้าไปกินอาหารคาวหวานที่เตรียมไว้ในสลุงได้  
บายศรีสำหรับบวชเณร ใช้ 5 ชั้น บายศรีสำหรับบวชพระ ใช้ 7 ชั้น  
อาหารหรือเครื่องสังเวยในบายศรีโดยท่ัวไปประกอบด้วย  
 1. ข้าวเหนียวสุกที่ทำเป็นปั้น  
 2. อาหารคาว เช่น ไข่ต้ม (มักใช้ไข่ไก่) ปลา เนื้อ เป็นต้น  
 3. อาหารหวาน ได้แก่ ขนมต่าง ๆ เช่น ข้าวแต๋น (นางเล็ด) ขนมชั้น เป็นต้น  
 4. ผลไม ้เช่น กล้วย (มักเป็นกล้วยน้ำว้า)  
 5. หมาก พลู บุหรี่ เมี้ยง  
 6. มะพร้าวอ่อน  
 7. น้ำบริสุทธิ์  
แพทย์แผนไทย  
หมอเป่า / น้ำมนต์รักษาผู้ป่วย  
ผู้ให้ข้อมูล พ่ออาจารย์ปัน  ชลธาร  บ้านเลขท่ี 67/2 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  
วิธีรักษา ตั้งงันเก้ามีหมากหัวปูมัดเตียนธูป 8 คู่ ผ้าขาว ผ้าแดง ข้าวสาร เงิน 36 บาท น้ำเปล่าหรือน้ำมนต์ให้
กิน  
วิธีรักษา หมอเป่างูต้องมีสายเตียนมาให้ขึ้นครูถ้าจะเป่าต้องอยู่ข้างนอกบ้าน ข้างแรกก่อนจะเป่าต้องถอนผมมา 
1 เส้น เอามากวาดแผลก็เป่าตามแผลก็มนต์น้ำให้กินแล้วก็มาเป่าติดกัน 2 – 3 วัน  
วิธีรักษา แมลงป่องต้องเป่าแล้วก็มนต์น้ำให้กินก็หาย  
วิธีรักษา ก้างข้างคอก็มนต์น้ำให้กิน ถ้าเป่าคาถาห้ามมิให้มี นะโมคาถาก้างข้างคอ มากินหญ้าช่วยหางแมวกิน
ปลาช่วยข้างว่าสามบดมนต์น้ำให้กิน  
 
 



 
          ยาแก้ริดสีดวงจมูก   
ผู้ให้ข้อมูล  แม่เกี๋ยง  ทะตัน  บ้านเลขที่ 87  หมู่ที่  13  ใช้ใบตองม้วนแล้วสูบวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร      
ตัวยามี 

1. ใบหนาด 
2. ใบหรือกลีบดอกบัว 
3. ดอกกาละลอง 
4. ดอกสารภี 
5. เปลือกหอมแดง 
6. เปลือกกระเทียม 
7. ใบน้อยหน่า 
8. ใบขม้ิน 
9. ใบผีเจ้าน้อย 

 
วิธีใช้  ให้หั่นเป็นเส้นเล็กๆตากแดดให้แห้งนำใบตองแห้งมาม้วนแล้วสูบ ยามะโหก(ริดสีดวงทวาร)  ใช้ต้มน้ำ 3 
ส่วน ให้เหลือ 2 ส่วน แล้วกินแทนน้ำหรือ 3-4 ครั้ง ก็ได ้
อุปกรณ ์

1. ไม้สัก 
2. ไม้ดู ่
3. ไม้แดง 
4. ไม้ลมแล้ง(ราชพฤกษ์) 
5. ไม้ม่าแตก 
6. ไม้ข้ีเหล็ก 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสุธาวัลย์  เอกจิตร  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยม้า  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-38- 



 
 
 
 

5. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 5.1 โครงการปลูกต้นไม้ อุทยานม่อนแก้ว – ม่อนเต็ง 
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5.1 โครงการปลูกต้นไม้ อุทยานม่อนแก้ว – ม่อนเต็ง 
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6. ฐานข้อมูลด้านภาษาและวรรณกรรม 
        6.1 ภาษาลานนา 
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6. ฐานข้อมูลด้านภาษาและวรรณกรรม 
      6.1 ภาษาลานนา 
 
 ประวัติ   นายเฉลิมชัย  ทะตัน    
 ที่อยู ่  48  หมู่  5   ตำบลหว้ยม้า   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 
  ปราชญ์ชาวบ้านด้านด้านภาษาลานนามีความรู้เรื่องภาษาลานนา และเป็นวิทยากรภาษาลานนาในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ  
 

   
 
 


