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ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ในฐานะที่มีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล
และองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต้าบลมี
อ้านาจหน้าที่ในการพัฒนาต้าบลทั งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าที่ต้องท้าในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล  (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น และมาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจจัดท้ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบล (12) การท่องเที่ยว โดยการสืบค้น รวบรวม ข้อมูลทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวในต้าบลโป่งน ้าร้อน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
 

 โครงการจัดแหล่งเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในต้าบลโป่งน ้าร้อน ด้วยการเก็บรวม
รวมข้อมูลและจัดท้าเอกสารองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีต้าบลโป่งน ้าร้อนเพ่ือการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของอ้าเภอฝาง ความเป็นมาของ
ต้าบลโป่งน ้าร้อน กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มภาษาและวรรณคดี กลุ่มวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กลุ่มการ
ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม กลุ่มศิลปะการแสดงดนตรีพื นบ้าน กลุ่มศิลปหัตถกรรมพื นบ้าน กลุ่มวัฒนธรรม
อาหารการกิน กลุ่มอาชีพ สินค้าและผลิตภัณฑ์ในต้าบล ศาสนสถานในพื นที่ต้าบลโป่งน ้าร้อน สถานที่ท่องเที่ยว
ในต้าบลโป่งน ้าร้อนและข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆ  
 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน คณะท้างานฯ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท้าเอกสารองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีต้าบลโป่งน ้าร้อนเพ่ือการท่องเที่ยวแบบบูรณาการจนประสบผลส้าเร็จ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีต้าบลโป่งน ้าร้อนฯ เล่มนี  จะมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า เป็นแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีการเผยแพร่ สร้างสรรค์และสืบทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ต้าบลสืบไป 
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องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน  
เพื่อกำรเรียนรู้และกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 

 
ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอฝำง 

ในการเรียบเรียงประวัติและเรื่องราวของ
เมืองฝางนับตั งแต่อดีตกาล เป็นเรื่องค่อนข้างยาก 
ด้วยเหตุเป็นเมืองเก่าแก่โบราณและไม่มีต้านาน หรือ
พงศาวดารที่เอ่ยถึงเมืองนี อย่างชัดเจน เป็นเรื่องราว
โดยเฉพาะเลย แม้จะมีผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง
ฝางไว้บ้าง ก็มีเฉพาะบางตอนและแทรกไว้ในต้านาน
อ่ืน เช่น ในต้านานเมืองเชียงใหม่บ้าง ในพงศาวดาร
โยนกบ้างฯ เป็นต้น  

การที่เรียบเรียงเรื่องของเมืองฝางในอดีตกาล
ก็ได้อาศัยค้นคว้ามากจากหนังสือที่ปรากฏอยู่บ้าง 
และจากพงศาวดารบ้างแล้วน้ามาเรียบเรียงล้าดับยุค
สมัยขึ นให้ต่อเนื่องกันตั งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือให้เป็นแนวทางโดยสังเขป จะให้ละเอียดจริงๆ นั น
ยากด้วยเหตุดังกล่าวและประกอบกับไม่มีหนังสือให้
อ่าน ศึกษา ค้นคว้าได้มากนัก ชุมชนในพื นที่ลุ่มน ้าฝาง
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการก่อรูปและพัฒนาการทาง

สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ร่วมกัน อีกทั งในอดีตมีการแบ่งเขตการปกครอง โดยให้ชุมชนในบริเวณ
อ้าเภอฝาง อ้าเภอแม่อาย และอ้าเภอไชยปราการ เป็นเขตปกครองเดียวกัน คือ “เมืองฝาง” จึงมีการเรียกชุมชน
ในพื นที่ลุ่มน ้าฝางในอดีตทั งหมดว่า “คนเมืองฝาง” ทั งที่อาจจะมีบ้านเรือนอยู่ในเขตอ้าเภอแม่อาย หรืออ้าเภอ
ไชยปราการก็ตาม โดยคนเมืองฝางได้เล่าขานและแบ่งยุคของชุมชนเมืองฝางออกเป็น 9 ยุค ดังนี  

 

1. ยุคพระเจ้ำลวจังกรำช สร้ำงเมืองครั งแรก พ.ศ.1184 
     พระเจ้าลวจังกราชเป็นคนไทยเชื อสายอ้ายลาว มาจากแคว้นจกในมณฑลเสฉวนและยูนาน จึงถูกเรียกว่า 
"ไทยลาวจก" เจ้าลวจังกราชได้เห็นถึงภูมิประเทศที่เหมาะสมมีแม่น ้าสามารถหล่อเลี ยงเมืองได้ คือ แม่น ้าฝาง จึง
ด้ารัสสร้างเมืองขึ นใน พ.ศ.1184 ด้วยมีสัณฐานคล้ายดังฝักไม้ฝาง จึงให้ชื่อว่า “เมืองฝาง” และยังได้สร้างเมือง
อีกหลายเมืองเป็นที่อยู่คนไทยเผ่าอ้ายลาว เช่น โป่งน ้าร้อนกาหลง โป่งน ้าร้อนเชียงลาว 
  

  2. ยุคขอมสร้ำงเมืองอุมงคเสลำง แทนเมืองฝำงเก่ำที่ร้ำงไประหว่ำง พ.ศ.1300  
         เมื่อเมืองฝางร้างไป ก็มีขอมเข้ามาสร้างเมืองใหม่ขึ นแทนที่คือเมืองอุมงคเสลาง ต่อมามีคนไทยอีก
พวกหนึ่งอพยพมาจากเมืองหนองแสม มณฑลยูนาน เรียกตัวเองว่า ไทยยวน มาตั งเมืองโยนกนครหลวงขึ นที่บน
ฝั่งล้าน ้ากกตอนใต้ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน คนไทยกลุ่มนี มีหัวหน้าพระนามว่า เจ้าชายสิงหนวัติ
กุมาร มีอ้านาจได้เข้าปกครองดินแดนของคนไทยลาวจก และต่อมาใน พ.ศ.1318 ก็เข้าปกครองเมืองอุมงคเสลา
ขอมที่ตั งอยู่บนฝั่งล้าน ้ากกตอนเหนือ กษัตริย์ราชวงศ์สิงหนวัติปกครองดินแดนแถบนี ได้นานหลายชั่วคนเมืองนี ก็
ตกอยู่ในอ้านาจของขอมอีกครั งหนึ่ง 
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  3. ยุคพระเจ้ำพรหมมหำรำช สร้ำงเมืองไชยปรำกำร พ.ศ.1599   
     พระเจ้าพังคราชกษัตริย์ ได้ต่อสู้ขับไล่ขอมออกจากดินแดนแถบนี ได้ส้าเร็จ และได้สร้างเมืองขึ นอีกเมือง
หนึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของล้าน ้าฝาง คือ โป่งน ้าร้อนไชยปราการ ได้ส่งพระเจ้าพรหมกุมาร พระราชบุตรของ
พระองค์มาครองเมือง ครั นหลังจากพระเจ้าพรหมมหาราชสิ นพระชนม์ พระเจ้าไชยศิริราชโอรสขึ นครองราชย์
สมบัติแทนได้เพียง 10 ปี ก็ถูกพระสุธรรมวดี (เมืองสะเทิม) กษัตริย์มอญยกกองทัพมาตี พระเจ้าไชยศิริไม่
สามารถต้านทานได้จึงเสียเมืองให้แก่ข้าศึกและหลบหนีไปตั งเมืองใหม่ทางดินแดนภาคกลางของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน   
 

 4. ยุครำชวงศ์เม็งรำย หลังจำกสร้ำงเมืองเชียงรำยแล้วใน พ.ศ.1808  
ภายหลังที่พระเจ้าเม็งรายทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ นแล้วได้เสด็จมาทรงสร้าง "เมืองฝาง" ขึ นใหม่ ตั งเป็น

ชุมชนที่ฝั่งน ้าแม่ใจ ก่อนจะเสด็จไปสร้างเมืองเชียงใหม่ราชธานีของอาณาจักรล้านนาร่วมกับพ่อขุนรามค้าแหง
มหาราชและพ่อขุนง้าเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา พระเจ้าเม็งรายมหาราชเสวยราชสมบัติที่เมืองเชียงใหม่ เมือง
ฝางจึงมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง โดยมีพระราชบุตรเชื อพระวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่มาปกครองเมืองฝางตลอดมา        
 

 5. ยุคพม่ำปกครองอำณำจักรล้ำนนำ ระหว่ำง พ.ศ.2000 – 2191  
     เมื่อประเทศพม่าพลัดแผ่นดินใหม่ พระเจ้าสุทโธธรรมราชาปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมา
ปราบปรามหัวเมืองไทยใหญ่และยึดเมืองเชียงใหม่ไว้ได้ พม่าก็เข้าปกครองอาณาจักรล้านนา นับเป็นการสิ นสุด
ราชวงศ์เม็งราย   

6. ยุคพระเจ้ำฝำงอุดมสิน พ.ศ. 2155 – 2177    
ขณะที่พม่าเข้าปกครองอาณาจักรล้านนานั น หัวเมืองล้านนา

ไทยบางเมืองตั งตัวเป็นอิสระ ไม่ยอมขึ นต่อพม่ารวมทั งเมืองฝางด้วย 
ในสมัยของพระยาฝางอุดมสินปกครองเมืองฝางนั น พระเจ้าสุทโธ
ธรรมราชายกกองทัพมาปราบปราม และพระยาฝางอุดมสินน้าผู้คน
ต่อสู้ต้านทานอยู่ประมาณ 3 ปี ไม่สามารถต่อสู้ต้านทานกองทัพพม่า
ได้ เมืองฝางจึงต้องตกอยู่ภายใต้อ้านาจพม่า 

 

7. ยุคพระเจ้ำกำวิละกู้เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2317 และพระยา
สุรินทร์ครองเมืองฝาง พ.ศ.2329 กระทั่งร้างไปเอง  
  

8. ยุคตั งเมืองฝำงใหม่โดยพระยำสิริโยยศและเจ้ำมหำวงศ์ อ ำเภอแม่ริม 
เมืองฝางรกร้างมาถึงประมาณ พ.ศ. 2416 มีคณะล่าสัตว์โดยมีเจ้าตระกูลเชียงใหม่ ได้เดินทางไปล่า

สัตว์และพบเมืองร้างแห่งหนึ่ง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น ก้าแพงเมืองเก่า ซากปรักหักพังของเจดีย์        
วัด วิหาร ร่องรอยของคุ้มวังของกษัตริย์ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั งช้ารุดและสมบูรณ์ก็มี อยู่ไม่น้อยจึงน้ากลับ
เชียงใหม่เท่าที่จะเอาไปได้ แล้วน้าขึ นถวายพร้อมทั งทูลพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ให้ทรง
ทราบ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ จึงได้มอบหมายให้เจ้าราชสัมพันธ์และคณะล่าสัตว์ที่ค้นพบเดินทางไปส้ารวจอีก
ครั ง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเมืองนั นคือเมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณที่มีคุณค่า ทั งมีพื นที่กว้างขวางอุดม
สมบูรณ์เหมาะส้าหรับจะท้าการเกษตร เพื่อผลิตพืชผลให้เป็นประโยชน์ต่อไป จึงให้เจ้าราชสัมพันธ์เกณฑ์ชาวบ้าน
หลายครัวเรือนขึ นมาปรับปรุงซ่อมแซม จากนั นจึงแต่งตั งให้พระยาสุริโยยศไปปกครองเมืองฝาง เมื่อพระยาสุริ  
โยยศแก่ชราภาพ เจ้าเมืองเชียงใหม่จึงโปรดให้เจ้าหลวงมหาวงษ์แม่ริมขึ นไปปกครองเมืองฝางแทน  ตั งแต่     
พ.ศ. 2426 เป็นต้นมา เจ้าหลวงมหาวงษ์แม่ริมได้สร้างบ้านแปงเมืองรวมไปถึงการปราบปรามกบฏเงี ยว     
(ไทยใหญ่) ท้าให้มีผู้คนอพยพเข้ามาตั งถ่ินฐานอยู่ในเมืองฝางเพ่ิมขึ นเป็น 8,000 พันกว่าคน จากประชากรที่มีอยู่
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เดิมเพียง 3,500 คน โดยใช้ระยะเวลาเพียง 8 ปีเท่านั น มีชาวเขาเผ่ามูเซอ ยางแดง (กระเหรี่ยง) ประมาณ 
300 คน ผู้คนที่อพยพเข้ามานั นย้ายถิ่นฐานมาจากหลายพื นที่ คนเมืองส่วนใหญ่จะมาจากเมืองพร้าว เมืองเชียง
ดาว เมืองล้าพูน เมืองเชียงราย และเมืองเชียงแสน ส่วนชาวไทยใหญ่อพยพมาจากเมืองเชียงตุง เมืองปั่น     
เมืองสาด ประเทศพม่า  

ขณะนั นอาณาจักรล้านนายังเป็นประเทศราชเมืองสยามต่อมารัฐบาลของไทยสยามที่กรุงเทพมหานคร 
ได้ประกาศปฏิรูประบบบริหารการปกครองเสียใหม่ เลิกก้าหนดหัวเมืองใหญ่เป็นเขตบริหารการปกครองที่
เรียกว่า จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน เจ้าหลวงมหาวงศ์ได้แบ่งเขตการปกครองเมืองฝางออกเป็นแคว้นต่าง 
7 แคว้น คือ แคว้นในโป่งน ้าร้อน แคว้นม่อนปิ่น แคว้นแม่สาว แคว้นแม่งอน แคว้นแม่นาวาง แคว้นแม่สูน และ
แคว้นแม่ทะลบ ให้คนที่ภักดีต่อตนเอง เข้าไปตั งบ้านเรือนอยู่ตามแค้วนนั นเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน เรียกว่า   
“นายแคว้น” นานเข้าค้าว่า แคว้น เปลี่ยนไปเป็น “แคว่น” หรือ “พ่อแคว่น” ซึ่งหมายถึง ก้านัน ในปัจจุบัน 

นอกจากนี เจ้าหลวงมหาวงศ์ได้เปิดให้มีการเล่นการพนันอย่างเสรีแต่ต้องเสียค่าต๋ง คือ ต้องแบ่งให้เจ้า
หลวงร้อยละสิบ การพนันดังกล่าวนั นมีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไพ่สี่ ไพ่เก๊า ไฮโล ก้าถั่ว ผลจากการเปิดให้มีการเล่น
พนันอย่างเสรีนี  ท้าให้คนต่างบ้านต่างเมืองเช่น พวกขมุ แขกอินเดียแคว้นตะวันตก คือ พวกปากีสถาน มาอาศัย
อยู่เป็นจ้านวนมาก และคนทั งสองชาตินี เจ้าหลวงได้จ้างให้บุกเบิกท่ีดินท้านา ปลูกฝ้าย ปลูกพริก ปลูกยาสูบ โดย
ในปีหนึ่ง ๆ จะแผ้วถางที่ได้ประมาณ 100 กว่าไร่ ได้สั่งให้มีการขุดเหมือง ท้าฝายทดน ้าเข้านาข้าวท้าให้ได้ผล
ผลิตดีกว่าในช่วงที่พระยาสุริโยยศปกครองแต่ก่อนมาก อีกทั งเจ้าหลวงมหาวงศ์เองได้ออกตรวจเยี่ยมท้องที่ต่างๆ 
ของเมืองอยู่มิขาด และเมื่อพบที่ใดสมควรจะบุกเบิกปรับปรุงให้เป็นไร่นาได้ก็จะจ้างพวกขมุ และแขกมาแผ้วถาง 
แต่ที่ใดเป็นพงหญ้า ป่าแขม ป่าอ้อ ป่าเลา ไม่สามารถจะตัดได้หมดก็จะใช้ช้างที่มีอยู่ประมาณ 100 เชือก ขึ น
เหยียบให้ราบ จากนั นจึงเข้าบุกเบิกเพ่ือท้ากิน พร้อมกันนั นยังขุดเหมืองทดน ้าเข้าเพ่ือท้าการเพาะปลูกที่บ้านห้วย
งู ซึ่งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่จนทุกวันนี                                                                                                    

เมื่อปรับปรุงบ้านเมืองค่อนข้างดีแล้ว จึงเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานประจ้าเมือง เช่น สร้างฑระพุทธ
รูปที่ถ ้าตับเตา ปรับปรุงวัดพระบาทอุดมและวัดเสาหิน เป็นต้น ในสมัยที่เจ้าหลวงมหาวงศ์ปกครองนั นเมืองฝาง
เจริญขึ นมาก การเก็บภาษีอากรส่วนใหญ่จะได้จาก ค่าข้าวเปลือก ค่าพริก ค่าฝ้าย ค่านุ่น ค่าน ้าผึ ง ค่าภาษีหนอง
ปลา ค่าอนุญาตการค้าสัตว์ ค่าเก็บต๋งการพนัน และโรงกลั่นสุราเป็นหลัก ภาษีทุกอย่างเก็บจากการขาย หรือ
รายได้ค่าของสิ่งนั น ๆ โดยจะหักเอาร้อยละสิบไม่มีเว้น เมื่อเก็บได้เท่าไหร่จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกให้กับเจ้า
หลวงเชียงใหม่ ส่วนที่สองให้เจ้าหลวงเมืองฝาง และเจ้านายฝ่ายใน อีกส่วนสุดท้ายให้กับนายแคว้นต่าง ๆ ด้วย
ความที่เจ้าหลวงมหาวงศ์ปฏิบัติราชการบ้านเมืองเป็นอย่างดี พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าเมืองเชียงใหม่จึง   กราบ
ทูล “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5” ให้ทรงทราบ ในพ.ศ.2434 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
5 จึงทรงโปรดเกล้าแต่งตั งให้เจ้าหลวงมหาวงศ์เป็นอ้ามาตย์เอกและยกฐานะให้เป็น “พระยามหิธวงศาราชบดี 
เจ้าเมืองปกครองเมืองฝาง องค์ท่ี 1” ด้ารงต้าแหน่งนายอ้าเภอฝาง คนแรก ขึ นตรงต่อเมืองเชียงใหม่นับแต่นั นมา 
  

9. เมืองฝำงยุคปัจจุบัน  
เมืองฝางได้รับการพัฒนาและยกฐานะเป็นอ้าเภอฝาง นับตั งแต่ พ.ศ.
2423 (ตรงกับร.ศ. 103) เป็นต้นมา อ้าเภอฝางเคยเป็นอ้าเภอหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงราย แต่ถูกโอนมาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องการคมนาคมและการติดต่อ
ราชการ มีการแบ่งเขตการปกครองขึ นมาใหม่อีก 2 ต้าบล คือ ต้าบล
แม่อาย และต้าบลปงต้า โดยการยกเลิกต้าบลแม่ทะลบ เหตุว่ามีผู้คน
มาอยู่อาศัยตั งบ้านเรือนในพื นที่บนฝั่งล้าน ้าฝางฝั่งตะวันตกมากขึ น
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กว่าเขตพื นที่แคว้นแม่ทะลบ เพราะการคมนาคมจากอ้าเภอฝาง เริ่มมีการกรุยทางจากเมืองฝางไปเมืองเชียงดาว
สะดวกกว่าการเดินทางผ่านไปเมืองพร้าวเช่นเดิม  
        อ้าเภอฝางได้มีการสร้างที่ว่าการอ้าเภอฝางขึ นครั งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2488 และปัจจุบันได้มี
การสร้างอาคารที่ว่าการอ้าเภอฝางขึ นใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540 โดยยังคงเก็บรักษาอาคารที่ว่าการ
อ้าเภอฝางหลังเก่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ อาคารแห่งนี เมื่อปีพุทธศักราช 2501 ต่อมาทางราชการได้แยก
ต้าบลแม่อาย ต้าบลแม่สาว และต้าบลแม่นาวาง ออกจากอ้าเภอฝางแล้วยกฐานะให้เป็นกิ่งอ้าเภอ ให้นามว่า กิ่ง
อ้าเภอแม่อาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2510 และเวลาต่อมาอีก 6 ปี ได้
ประกาศยกฐานะกิ่งอ้าเภอแม่อาย ขึ นเป็นอ้าเภอแม่อาย เมื่อวันที่  28 มิถุนายน พ.ศ.2516 ส่วนอ้าเภอไชย
ปราการนั นมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2530 แบ่งท้องที่อ้าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ตั งกิ่งอ้าเภอไชยปราการขึ น ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ.2531 และยกฐานะเป็นอ้าเภอไชย
ปราการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2537 
 

ประวัติควำมเป็นมำของต ำบลโป่งน  ำร้อน  
เดิมต้าบลโป่งน ้าร้อนเป็นส่วนหนึ่งของต้าบลม่อนปิ่น ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้แยกออกมาเป็นต้าบล

โป่งน ้าร้อน มีก้านันท่านแรกชื่อนายบุญมี อ่ินแก้ว ชื่อ “โป่งน ้าร้อน” เรียกมาจากชื่อบ่อน ้าพุร้อนในอุทยาน
แห่งชาติดอยผ้าห่มปก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาต้าบลโป่งน ้าร้อนได้จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้า

ร้อน พ.ศ.2537 ได้ก้าหนดให้พื นที่ต้าบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาลมีสภาต้าบลเป็นองค์กรที่ท้าหน้าที่บริหารงานในต้าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งท้าให้มีอ้านาจในการก่อ
นิติสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และมีความสามารถในการจัดท้าโครงการและงบประมาณได้ด้วยตนเอง มีหมู่บ้าน
ทั งหมด 7 หมู่บ้าน มีพื นที่รับผิดชอบ 110.50 ตารางกิโลเมตร สภาต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539  
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๑. กลุ่มชำติพันธุ์ 
ประชำกรในพื นที่ต ำบลโป่งน  ำร้อน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  

1.1 คนล้ำนนำ หรือ คนเมือง หรือไทยวน เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไท-กะไดกลุ่มหนึ่งที่ตั งถิ่นฐานทางตอน
เหนือของประเทศไทยที่เคยเป็นที่ตั งของอาณาจักรล้านนา ใน
อดีตคนล้านนามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์  แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ    
"ไทยวน" ซึ่งมีค้าเรียกตนเองหลายอย่าง เช่น "ยวนโยน หรือ ไต 
(ไท) และถึงแม้ในปัจจุบันชาวล้านนาจะกลายเป็นพลเมืองของ
ประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ก็มักเรียกตนเองว่า "คนเมือง" ซึ่งเป็น
ค้าเรียกที่เกิดขึ นในภายหลัง ในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง 
เพ่ือฟ้ืนฟูประชากรในล้านนาหลังสงคราม โดยการกวาดต้อน

กลุ่มคนจากที่ต่างๆ เข้ามายังเมืองของตน ผู้ชายจะมีรูปร่างโปร่งบางกว่าคนไทยในภาคกลางเล็กน้อย ผู้หญิงมี
รูปร่างผิวพรรณและหน้าตางดงาม มีภาษาพูดแตกต่างไปจากไทยภาคกลางเล็กน้อยมีตัวหนังสือเฉพาะ  แต่ใน
ปัจจุบันได้หันมาใช้อักษรไทยกลางแทน การแต่งกายพื นถิ่นหญิงนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึงตาตุ่มใส่เสื อแขนกระบอก
ห่มสไบ เกล้าผมทัดดอกไม้ ชายนิยมนุ่งกางเกงขายาวใส่เสื อคอกลมแขนสั นสีครามเข้มมีผ้าขาวม้าคาดเอว แต่เดิม
จะอาศัยในบ้านเรือนยกใต้ถุนสูง หน้าจั่วมีไม้ไขว้กันประดับประดาด้วยลวดลายเรียกว่า “กาแล” นอกจากอาชีพ
ท้าการเกษตรแล้วยังมีความสามารถในการหัตถกรรม อาทิ เครื่องเหล็ก เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเขิน เครื่องจัก
สาน เครื่องเงิน ทอผ้า ท้าร่ม เครื่องดนตรีที่ส้าคัญ ได้แก่ เปี้ยะ สะล้อ ซึง ปี่ แน กลอง นาฏศิลป์พื นบ้านมีการ
ฟ้อนเมือง ฟ้อนม่าน ฟ้อนเงี ยว การขับร้องและขับล้าเรียกว่า “ซออู้สาวและค่าวซอ” ประเพณีที่ส้าคัญคล้ายกับ
ไทยภาคกลาง เช่น ประเพณีปี๋ใหม่ (สงกรานต์) ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) เป็นต้น แต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างไป 
เช่น ปอยหลวง ประเพณีฮ้องขวัญ สืบชะตา ส่งเคราะห์ ตานตุง ใส่บาตรเป็งปุ๊ด เป็นต้น  

 

1.2 ไทยใหญ่ เรียกตัวเองว่า “ไต” ถูกคนเมืองเรียกว่า “เงี ยว” และ
พม่าเรียกว่า “ฉาน” ซึ่งตามภาษาพม่าเรียกว่า “คนภูเขา” เนื่องจากรัฐฉานอัน
เป็นถิ่นฐานของไทยใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสหภาพพม่า ลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมจัดอยู่ในกลุ่มเชื อชาติ
พันธุ์มองโกลอยด์เช่นเดียวกับคนไทย ผู้ชายรูปร่างใหญ่กว่าคนไทย โปร่งแต่
แข็งแรง มือเท้าเล็ก มีภาษาพูดที่แตกต่างไปจากคนเมืองและไทยภาคกลาง
เล็กน้อย มีตัวหนังสือเฉพาะตน การแต่งกายพื นถิ่นหญิงนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึง
ตาตุ่ม ใส่เสื อแขนกระบอกเข้ารูป เกล้าผมมวยโพกศีรษะด้วยผ้า เจาะหูใส่ต่าง
หู ชายเสื อแบบจีน นุ่งกางเกงขายาว สวมหมวกปีกกว้าง เจาะหูใส่ตุ้มหู
เช่นเดียวกัน แต่เดิมคนไทยใหญ่จะชอบอาศัยอยู่ในบ้านเรือนยกใต้ถุนสูง จะมี
ความสามารถในการท้าไร่ท้าสวน นอกจากนี แล้วยังชอบค้าขาย มีความสามารถในการเพาะพันธุ์สัตว์และงาน  
หัตกรรมได้แก่ ทอผ้า เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแกะสลัก งาช้างและไม้ เครื่องทองเหลือง กระดาษจากต้นข่อย 
เครื่องดนตรีส้าคัญ ได้แก่ ฆ้อง กลอง ฉาบ นาฏศิลป์พื นบ้าน มีการเต้นโต ฟ้อนนก ประเพณีส้าคัญคล้ายคนไทย 
เช่น ตรุษสงกรานต์ และพิธีทางศาสนาพุทธ เช่น วันวิสาขบูชา ปอยต้นแปก หรืองานท้าบุญต้นเกี๊ยะหลวง เป็น
ต้น ปัจจุบันต้าบลโป่งน ้าร้อนมีชุมชนไทยใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นทุกหมู่บ้าน เนื่องจากมีการอพยพเข้ามาเป็น
แรงงานในภาคเกษตรกรรมในพื นที่ 
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1.3 คนจีน คนจีนในพื นที่ต้าบลโป่งน ้าร้อนจะอาศัยอยู่ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 แต่เดิมจะเป็นคนจีนที่
อพยพมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน แล้วตั งถิ่นฐานอยู่ในต้าบลโป่งน ้าร้อน ซึ่งจะมีทั งคนจีนที่นับถือศาสนา
พุทธและนับถือศาสนาอิสลาม  

 

1.4 มุสลิม มุสลิมในพื นที่ต้าบลโป่งน ้าร้อนจะอาศัยอยู่ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 แต่เดิมจะเป็นคนจีนนับถือ
ศาสนาอิสลามอพยพมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน แล้วตั งถิ่นฐานอยู่ในต้าบลโป่งน ้าร้อน แต่ปัจจุบันมุสลิม
ที่มาอาศัยอยู่ในมัสยิดจะเป็นมุสลิมที่อพยพมาจากประเทศพม่าเพ่ือเข้ามาเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

 
2. กลุ่มภำษำและวรรณกรรม  

ภำษำถิ่น ต้าบลโป่งน ้าร้อนเป็นพื นที่ติดชายแดน ท้าให้มีประชาชนที่หลายชาติพันธุ์ที่อพยพมาตั งถิ่น
ฐานในพื นที่ เช่น ชนเผ่า ไทใหญ่ จีนยูนาน ไทยมุสลิม ซึ่งอพยพมาจากเชียงตุง สิบสองปันนา และมณฑลยูนนาน 
จึงมีความหลากหลายทางด้านภาษาเขียนและภาษาพูด ปัจจุบันภาษาได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมาก ด้วยคน
รุ่นใหม่มักน้าเอาภาษาไทยกลางเข้ามาปะปน ท้าให้ภาษาแปรเปลี่ยนไป กล่าวคือ 

2.1 ภำษำล้ำนนำ ภาษาล้านนามีทั งภาษาพูด ภาษาเขียน ในสมัยโบราณการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ จะมีการประดิษฐ์อักษรใช้แตกต่างกัน ภาษาล้านนาเป็นภาษาที่มีลักษณะกลมป้อม 
คล้ายอักษรมอญ มีเสียงสระภายในตัว ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในอดีต ภาษาล้านนาเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ค้าว่า “ตั๋วเมือง”  หรือ “ภาษาล้านนา” นี  เป็นชื่อเรียก
ตัวอักษรที่ใช้กันในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ล้านนา) ซึ่งคนในบริเวณนี เรียกตัวเองว่า “คน
เมือง” ภาษาพูดก็เรียกว่า “ค้าเมือง” และอักษรเขียนก็เรียกว่า “ตั๋วเมือง”  ซึ่งเป็นแบบฉบับของตนเองและได้
วิวัฒนาการมาเป็นร่วม 2,000 ปี ยังคงปรากฏและใช้มาจนถึงทุกวันนี   

 

2.2 ภำษำของชนเผ่ำ ต้าบลโป่งน ้าร้อนมีความหลากหลายทางด้านเผ่าพันธุ์ ท้าให้มีความหลากหลาย
ทางด้านภาษา นอกจากจะมีภาษาพูดค้าเมืองแล้วยังมีภาษาถิ่นของชนเผ่าซึ่งอพยพมาตั งถิ่นฐานเป็นภาษาเฉพาะ
กลุ่มไม่แพร่หลาย ปัจจุบันชนเผ่าต่างๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มีพัฒนาการมาใช้ภาษาพูดค้าเมืองและภาษากลางมาก
ขึ นท้าให้วัฒนธรรมทางด้านภาษาของชนเผ่าที่มีเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมีคนรุ่นเก่าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์
ภาษาพูดไว้ใช้ภายในชุมชนของตนเอง ได้แก่ 
 - ภาษาไทยใหญ่ จัดเป็นกลุ่มไทยหลวงในตระกูลภาษาไทย มีอักษรเป็นของตนเองเรียกว่า “ลิกไต” 
ตัวอักษรคล้ายคลึงกับตัวอักษรพม่า มีหน่วยเสียงทั งหมด 18 เสียง วรรณยุกต์ 5 เสียง มีการแบ่งการออกเสียง
สระ “ใ” “ไ” อย่างชัดเจนกว่ากลุ่มอ่ืน ปัจจุบันชาวไทใหญ่ในต้าบลโป่งน ้าร้อนอาศัยอยู่หนาแน่นในพื นที่บ้าน  
ท่าหัด หมู่ที่ 4 และบ้านดอน หมูที่ 2 และกระจัดกระจายอยู่หลายหมู่บ้าน 
 - ภาษายาวี มุสลิมในต้าบลโป่งน ้าร้อนที่อาศัยอยู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ซึ่งเดิมเป็นคนจีนที่นับถือศาสนา
อิสลามได้อพยพมาจากมณฑลยูนนาน แต่ปัจจุบันจะมีมุสลิมที่อพยพมาจากพม่าและที่อ่ืนๆ เพ่ือมาเรียนใน
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนสอนท่องจ้าคัมภีร์อัลกุรอาน ก็จะใช้ภาษายาวีในการสื่อสารระหว่างกัน
เฉพาะกลุ่ม ส้าหรับคนที่มาอาศัยอยู่ตั งแต่ดั งเดิมก็จะใช้ภาษากลางในการสื่อสาร 
 - ภาษาจีนกลาง คนจีนในพื นที่ต้าบลโป่งน ้าร้อนที่อาศัยอยู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ซึ่งเดิมได้อพยพมาจาก
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จะใช้ภาษาจีนสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาพูดค้าเมืองและภาษากลางใน
การสื่อสาร ภายในบ้านหัวฝายจะมีโรงเรียนสอนภาษาจีนท้าให้คนจีนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี 
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3. กลุ่มวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีของต้าบลโป่งน ้าร้อนมีความหลากหลายตามกลุ่มประชากรที่

อาศัยอยู่ในพื นที่ อาทิเช่น ปอยส่างลอง ประเพณียี่เป็ง ตั งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ปีใหม่เมือง งานท้าบุญขึ น
บ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ จิบอกไฟดอก ปอยหลวง ตานก๋วยสลาก เทศกาลสาร์ทจีน ฯลฯ  โดยสามารถสรุป
ประเพณีท่ีส้าคัญของต้าบลโป่งน ้าร้อนในช่วยระยะเวลาสิบสองเดือนได้ดังนี  

 

3.๑ ประเพณีตำนก๋วยสลำก ประเพณีนี เรียกได้หลาย
อย่าง เช่น สลากภัตต์ กินสลาก ทานข้าวสลาก ทานสลาก มัก
นิยมจัดในช่วงเข้าพรรษา (เดือน ๑๒ เหนือ) เป็นต้นไป โดยจัดท้า
บุญที่วัดใช้เวลา ๑ วัน ก่อนหน้าวันถวายก๋วยสลาก จะเป็นวัน
เตรียมข้าวปลาอาหาร เรียกว่า วันดา โดยทุกบ้านจะจัดเตรียม
ข้าวปลาอาหารอย่างดี เพ่ือไว้ท้าบุญและเลี ยงสังสรรค์ในหมู่ญาติ
มิตร และจัดท้าก๋วยสลาก ซึ่งท้าด้วยตะกร้าคล้ายชะลอมขอบ
กว้างประมาณ ๘ – ๑๐ นิ ว สูงประมาณ ๒๐ นิ ว ด้านในบุด้วย
ใบตองหรือใบพวง (ปัจจุบันนิยมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์) ข้างในบรรจุด้วยข้าวปลาอาหาร ขนม ผลไม้ อ้อย ส่วน
ปลายก๋วยจะทิ งให้เส้นตอกยาวขึ นไปไม่พับขลิบ แต่จะรวมมัดเข้ากลางแล้วเสียบยอดด้วยธนบัตรเป็นช่อสูง 
ประดับตกแต่งข้างๆ ด้วยของใช้จุกจิก ห้อยแขวนจากชื่อไม้ไผ่ก้านเล็กๆ อย่างสวยงาม ชน ิดของก๋วยสลากมีหลาย
แบบตั งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปได้แก่ 

- ก๋วยสลำกน้อย (สลำกอิ ง) เป็นก๋วยสลากขนาดเล็ก
ทั่วไป 

- ก๋วยสลำกโชค(โจ้ก) เป็นก๋วยสลากที่มีขนาดใหญ่
กว่าทั่วไป ข้าวของปัจจัยมีมากเป็นพิเศษ เจ้าของสลากมักเป็น
คนฐานะดี จะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรชิตก็ได้ เป็นกลุ่มบุคคลจัด
ถวายก็ได้ หากพระภิกษุจับได้เส้นสลากต้องไขปริศนาที่เจ้าของ
เขียนไว้ว่าเป็นก๋วยสลากของใคร อยู่ ณ จุดใดของวัด เพราะใน
วัดมีก๋วยสลากเป็นร้อยๆ และถ้าภิกษุรูปใดได้เป็นเจ้าของถือว่า

มีโชคใหญ่หลวง แต่ถ้าปริศนาไม่ตกก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับ ถือว่าไม่มีโชคต้องน้าเข้าถวายเป็นของวัดไป 
- สลำกสร้อย เป็นสลากที่ไม่น่าเรียก ก๋วย เพราะภัณฑ์สร้างอย่างใหญ่เป็นรูปต่างๆ เช่น รูปปราสาท  

รูปหงษ์ รูปเรือส้าเภาคล้าย “ครัวทาน” (เครื่องไทยทาน) ในงานปอยหลวงมีจตุปัจจัยไทยทาน ข้าวของ เงินทอง
มากมาย เหตุที่เรียกว่าสลากสร้อยเพราะจะมีการแต่ง “ค่าวฮ้่า” เพ่ือพรรณนาถึงความงามและพรั่งพร้อมของต้น
สลาก เจ้าของสลาก และผลานิสงส์แห่งการท้าบุญครั งนี  

พิธีตานก๋วยสลากตามความเชื่อแต่โบราณการตานก๋วยสลากก็เพ่ืออุทิศกุศลไปยังบุพการี สัตว์เลี ยงที่เคย
ใช้งาน ตลอดถึงถวายไว้เพ่ือเป็นปัจจัยแก่ตัวเองภายภาคหน้า ในวันท้าบุญจะต้องน้าก๋วยสลากมาที่วัดเพ่ือจะได้
เขียนเส้นสลากให้ตรงกัน จากนั นคณะกรรมการจะน้าหมายเลขเส้นสลากที่ได้รับแจ้งมานิมนต์จากวัดต่างๆ ให้ไป
จับสลากขึ นมาหมายเลขใดก็จะไปรับก๋วยสลากพร้อมให้ศีลให้พร และอ่านค้าอุทิศถวายที่เจ้าของเขียนไว้ ภัณฑ์
สลากท่ีเหลือก็จะต้องน้าเข้าถวายวัดไว้เป็นทุนทะนุบ้ารุงวัดต่อไป 

นอกจากนี ยังมีภัณฑ์พิเศษท่ีเรียกว่า “ครัวตาน” ซึ่งทางหมู่บ้านและจากหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมใจกันจัด
ถวายวัดเป็นกรณีพิเศษจะมีขบวนแห่แหนอย่างเอิกเกริก การฟ้อนร้าน้าหน้าและฟ้อนต้องรับเป็นคณะๆ ส่วนใหญ่
จะแห่เข้าวัดในตอนบ่าย ประเพณีแบบนี เป็นเรื่องที่แทรกเข้ามาภายหลังวัตถุประสงค์ก็เพ่ือจัดหาทุนทรัพย์หรือ
สิ่งของจ้าเป็นให้แก่ทางวัด เพ่ือถวายทานเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีตานก๋วยสลาก 
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3.๒ ประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง) 
ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีเดือนยี่ ค้าว่า “ยี่” ใน

ภาษาล้านนาหมายถึงเดือน ๒ ส่วนค้าว่า “เป็ง” หมายถึง คืน
ที่มีพระจันทร์เต็มดวง ดังนั น “ยี่เป็ง” จึงหมายถึงวันเพ็ญ
เดือนยี่ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง การนับ
เดื อนของล้ านน านั น เร็ วกว่ าภ าคกลาง ๒  เดื อน  อัน
เนื่องมาจากการนับเดือนของชาวล้านนาเป็นการนับทาง
จันทรคติแบบจีน ประเพณียี่เป็งถือเป็นประเพณีที่สนุกสนาน
รื่นเริงของชาวล้านนาในยามฤดูปลายฝนต้นหนาว ท้องทุ่งข้าว
ออกรวงเหลืองอร่าม บางแห่งอยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยว ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสยิ่งนัก ดังนั น ในช่วงฤดูนี เด็กๆ จึง
พากันเล่นว่าวลมกันอย่างสนุกสนานตามท้องทุ่ง และยิ่งเข้าใกล้วันเพ็ญสิบห้าค่้า เดือนยี่ มักจะได้ยินเสียง       
“บอกถบ” (ประทัด) ที่ชาวล้านนาจุดเล่นดังอยู่ทั่วไป พระและเณรช่วยกันท้าว่าวลม (โคมลอย) และปล่อยขึ นสู่
ท้องฟ้าในเวลาสายถึงบ่าย กิจกรรมเหล่านี เป็นสัญลักษณ์บอกว่าใกล้จะเข้าสู่เดือนยี่เป็งแล้ว 

กิจกรรมที่ชาวล้านนานิยมกระท้าในประเพณียี่เป็ง คือ การจุดผางประทีป หรือผางผะตี ด และโคมไฟ
บูชาพระเจ้าห้าพระองค์ การปล่อยว่าว จุดบอกไฟชนิดต่างๆ การท้าซุ้มประตูป่าเพ่ือประดับตกแต่งบริเวณหน้า
บ้านหรือวัด การไปท้าบุญที่วัดในวันยี่เป็ง การฟังเทศน์ใหญ่ ที่ เรียกว่า เทศน์มหาชาติ หรือตั งธรรมหลวง 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี  ท้าให้เกิดภูมิปัญญาในการจัดท้าเครื่องสักการะบูชา เพ่ือใช้ในการบูชาตามความเชื่อของ
ชาวล้านนาในประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีเดือนยี่ ในที่นี จะขอกล่าวถึงภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องสักการะ 
ลักษณะของเครื่องสักการะชนิดต่างๆ รวมถึงความเชื่อในการบูชาด้วยเครื่องสักการะนั นๆ 

 

กิจกรรมในประเพณียี่เป็งที่วัด 
ช่วงเช้า เริ่มตั งแต่เวลาประมาณตีห้าของวันยี่เป็ง มีการถวายข้าว
ข้าวพระ โดยน้าไปถวายหน้าพระประธาน โดยมีปู่อาจารย์กล่าว
ค้าสังเวยบูชาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วประเคนพระพุทธรูปเป็นเสร็จ
พิธี หลังจากนั น เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ทานขันข้าว อุทิศส่วน
บุญกุศลให้แก่ผู้ตาย บรรพบุรุษ หลังจากนั นเวลาประมาณ 
๐๗.๐๐ น.จะพากันน้าดอกไม้ธูปเทียนใส่ในขันแก้วทั งสาม เมื่อ
พระสงฆ์ขึ นบนวิหาร ปู่อาจ๋ารย์ หรือมัคนายกจะน้าไหว้พระรับ

ศีล และกว่าค้าเวนทานเดือนยี่เป็ง ช่วงสายๆ พระเณรและเด็กๆ ช่วยกันปล่อยโคม “ว่าวฮม” ลอยขึ นฟ้า เพ่ือ
บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ 

ช่วงกลางวัน ถวายคัมภีร์ธรรมชะตา ปีเกิด หรือเดือนเกิด วันเกิด และนิมนต์พระสงฆ์เทศน์ให้ฟังที่วัด 
หรือบางวัดอาจมีการเทศน์มหาชาติ หรือบางวัดมีการท้าสะเปาเพ่ือเตรียมแห่ไปลอยที่แม่น ้าใหญ่ในตอนค่้า 

ช่วงค่่า น้าขันข้าวตอกดอกไม้ และผางประทีปไปวัดเพ่ือบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ และพระรัตนตรัย 
พระสงฆ์จะเทศน์ธรรม อานิสงส์ผางประทีป และจุดประทีปโคมไฟ ทั่วบริเวณวัด จุดบอกไฟ เป็นพุทธบูชา หลัง
เสร็จสิ นการท้าบุญที่วัดแล้ว กลับมาบ้านบูชาผางประทีปตามประตูบ้าน บ่อน ้า ครัวไฟ หม้อน ้า ยุ้งข้าว ฯลฯ และ
ปล่อยโคมไฟ “ว่าวไฟ” อย่างสนุกสนาน ฟังเทศน์มหาชาติ บางแห่งที่มีการท้าสะเปาจะมีการแห่ขบวนสะเปาไป
ลอยที่แม่น ้าใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนั น 

 
 
 



9 
 

3.3 ประเพณีกำรเข้ำรุกขมูล (เข้ำก๋รรม) 
ในช่วงระหว่างตั งแต่เดือนธันวาคม – มกราคม และ

กุมภาพันธ์ หรือเดือน 3-4 และเดือน 5 เหนือ ของทุกปี ชาว
พุทธเมืองเหนือล้านนาจะนิยมจัดกิจกรรมเข้ากรรม ปฏิบัติธรรม
ของพระสงฆ์และศรัทธาประชาชน จนถือเป็นประเพณีมา
จนกระทั่งตราบถึงปัจจุบัน ประเพณีดังกล่าวนี จะเลือกเอา
สถานที่ตามวัดวาอาราม เรียกว่า "เข้ากรรมรุกขมูล" และใช้
บริเวณสุสานป่าช้า เรียกว่า "ประเพณี เข้าโสสานกรรม"  ใน
พิธีกรรมนี พระสงฆ์จะต้องสังวรหรือส้ารวมความประพฤติทุกอย่างโดยเคร่งครัด โดยพยายามผ่อนคลายการยึด
ติดทั งปวง พร้อมกันนั นก็จะชวนสามเณรและประชาชนไปบ้าเพ็ญศีลและภาวนา เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ  

ประเพณีเข้าโสสานกรรม “โสสาน” หรือ “สุสาน" คือป่าช้า ซึ่งเป็นที่ฝังศพหรือเผาศพของคนเมืองเหนือ
ล้านนา การเข้าโสสานคือการไปเข้าพิธีกรรมในป่าช้า โดยได้มีการยึดถือเป็นประเพณีสืบต่อๆ กันมาของพระสงฆ์
และศรัทธาประชาชนที่ได้ร่วมกันจัดขึ นมาตั งแต่สมัยบรรพบุรุษของคนเมืองเหนือล้านนา แต่เดิมนั นการประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพของคนเมืองนั นจะนิยมการฝังและจะเอาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายฝังลงไปด้วย ต่อมาคน
ไทยเราได้มีการรับเอาวัฒนธรรมอินเดีย และลังกาเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของการฌาปนกิจศพ
คนตายนั น จะนิยมเผาบนเชิงตะกอนหรือคนเมืองเรียกว่ากองฟอน แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนไทยบางที่บางแห่ง 
ได้มีการแบ่งเกณฑ์อายุของคนตายว่า ถ้ามีคนตายที่มีอายุ 20 ปีลงมา จะท้าการฌาปนกิจด้วยการฝัง แต่ถ้าหาก
เกินเลยกว่านี ขึ นไปจะนิยมฌาปนกิจด้วยการเผา ดังนั นจึงได้มีการแบ่งเขตเนื อที่ของป่าช้าออกเป็น 2 เขต คือ
ด้านหนึ่งจะเป็นที่ส้าหรับเผา และอีกด้วยหนึ่งจะเป็นที่ส้าหรับฝังศพ 

การ เข้ า โสสานกรรมหรืออยู่ ก รรมของพ ระสงฆ์ มี
จุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้พระสงฆ์ได้รู้จักความทุกข์ยากล้าบาก 
ให้เป็นผู้รู้จักช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะได้เป็นผู้น้าในด้านการ
พัฒนา ในสิ่งที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ต่อท้องถิ่น อาทิ ถนน
หนทาง ศาลาที่พัก สะพาน เป็นต้น ตลอดจนถึงได้ท้าหน้าที่อบรม
สั่งสอนศรัทธาประชาชน เพ่ือให้ได้มีการระลึกถึงมรณานุสติที่ทุกๆ
คนจะต้องได้พบหรือประสบและจะได้เร่งกระท้าความดีในขณะที่
ยังมีชีวิตหรือมีลมหายใจอยู่ 

 การเตรียมการเข้าโสสานกรรม พระสงฆ์และศรัทธาประชาชนจะมีการช่วยกันสร้างกระต๊อบที่อยู่เป็น
หลังๆ โดยอยู่ห่างกันประมาณ 5-10 วา โดยจะจัดสร้างหรือท้าเท่ากับจ้านวนของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาอยู่ร่วม
พิธีกรรม การนิมนต์พระสงฆ์ที่จะมาร่วมพิธีกรรม เจ้าอาวาสที่เป็นเจ้าของพื นที่ตั งป่าช้า จะเป็นผู้จัดนิมนต์
พระสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงให้มาเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยกันส่วนระยะเวลาในการประกอบ
พิธีกรรมนั น ก็จะใช้ระยะเวลาตั งแต่ 5-7 วัน 

ส้าหรับกิจกรรมประจ้าวันของพระสงฆ์ที่เข้าโสสานกรรมก็คือ จะมีการไหว้พระสวดมนต์ , เทศนาอบรม
สั่งสอนประชาชน, การนั่งภาวนารอบกองฟอน, บังสุกุลแผ่เมตตา เดินจงกรม, การรับทานขันข้าว และการเป็น
ผู้น้าในการพัฒนาสิ่งที่จะเป็นสาธารณประโยชน์การเข้าโสสานกรรมถือเป็นประเพณีที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาได้
ถือเป็นวัตร ปฏิบัติมาตั งแต่ครั งสมัยโบราณกาล โดยถือเป็นกิจกรรมงานท้าบุญ ท้ากุศล ที่พระสงฆ์และประชาชน
ร่วมกันท้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม จนท้าให้กลายมาเป็นประเพณีที่ได้กระท้าสืบต่อๆ กันมาจน
ตราบถึงทุกวันนี  
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3.4 ประเพณีตั งธรรมหลวง (ปอยตั งธรรม) 
ตั้งธรรม นับว่าเป็นประเพณีส้าคัญอีกประเพณีหนึ่งของคนภาคเหนือ 
ประเพณีตั งธรรมนั นก็ได้แก่ การฟังเทศน์มหาชาตินั่นเอง  
มหาชาติ คือ ชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะ
มาอุบัติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันรวมอยู่ในพระเจ้าสิบชาติ 
แต่คนนิยมฟังกันเป็นประเพณี เฉพาะตอนเป็นมหาชาติคือเมื่อ
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเท่านั น ชาวพุทธมีความเชื่อว่าหากผู้ใด
ได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั ง ๑๓ กัณฑ์ ภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มาก 

 เทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่ท้าในช่วงหลังออกพรรษา หลังกฐิน ก่อนการเทศน์มหาชาติจะมีการแจ้งให้
ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้มีเวลาเตรียมของไปท้าบุญในวันเทศน์มหาชาติเจ้าภาพแต่ละ  
กัณฑ์เทศน์จะน้าเครื่องกัณฑ์เทศน์ใส่ตะกร้า ซึ่งเครื่องกัณฑ์เทศน์ประกอบด้วยขนมต่างๆ เช่น ขนมกรอบ ขนมกง  
ขนมกรุย ข้าวเม่ากวน นอกจากขนมแล้วยังมีอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร น ้าปลา ผลไม้ เช่น มะพร้าว กล้วย ส้ม 
เป็นต้น และยังมีเครื่องกัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ผ้าไตร บาตร ย่าม เครื่องบริขาร นอกจากนี จะต้องเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน 
และเงินถวายบูชากัณฑ์เทศน์ด้วย 

การเตรียมพิธีตั งธรรมหลวงโดยก่อนการจัดพิธีตั งธรรมหลวงพระเณรและชาวบ้านต้องช่วยกันเตรียมงาน
เป็นการใหญ่ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเดือนเพราะต้องเตรียมการในหลายส่วน เช่น การ “ตกธรรม” คือการไป
นิมนต์พระเสียงดีมาเทศน์ การตกแต่งสถานที่ การท้ารั วราชวัตรประตูป่า ประดับโครงซุ้มด้วยทางมะพร้าว 
ประดับด้วยฉัตร ธง ช่อช้าง ต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้นข่า ต้นกุ๊ก มาปักไว้ให้ดูเหมือนกับประตูเข้าป่า การที่จัดท้า
ประตูป่านี คาดว่าน่าจะจ้าลองมาจากเรื่องในเวสสันดรชาดก 
           สถานที่ใช้ในการตั งธรรมหลวงจะนิยมใช้วิหาร ภายในจะต้องตกแต่งไปด้วยเครื่องบูชาเวสสันดรชาดก 
ได้แก่ ดอกบัวดอกป้าน (บัวสาย) ช่อสามเหลี่ยม ติดกระดาษต้อง (กระดาษฉลุ) รูปช้าง ม้า วัว ควายทาสหญิง 
ทาสชาย แก้ว แหวน เงิน ทอง อย่างละ ๑๐๐ รูป ประดับโคมผัดที่เล่าเรื่องเวสสันดรชาดก มีการท้าค้างโคม
แขวนบูชามีเชือกส้าหรับดึงขึ นลงได้ จึงเรียกว่า โคมล้อ ล้อ หมายถึงรอกที่ใช้ส้าหรับชักเชือกขึ นลงเพื่อจุดประทีป
บูชา ส่วนธรรมาสน์ส้าหรับเป็นที่นั่งเทศน์ของพระสงฆ์ก็จะประดับตกแต่งด้วยม่านและห้อยดอกพันที่อยู่ในหับ
ดอกที่สานโดยแตะไม้ไผ่ประกบกัน ดอกไม้พันดอกเป็นเครื่องบูชาพระธรรม บูชาพระคาถาจ้านวน ๑,๐๐๐ พระ
คาถา ดอกไม้ที่นิยมได้แก่ดอกกาสะลอง ดอกจีหุบ(มณฑา) ดอกสารภี เป็นต้น ดอกไม้เหล่านี เป็นดอกไม้หอมท้า
ช่วยให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์ที่พระเวสสันดรบ้าเพ็ญบารมีอยู่ที่นั่นส่วนด้านข้างก็จะมีการจ้าลอง
เป็นป่าหิมพานต์ ปัจจุบันมีการตกแต่งด้วยซุ้มต้นไม้ดอกไม้ใส่กระถางไปประดับตกแต่งให้งดงาม  ด้านข้างพระ
ประธานในวิหารก็จะมีอ่างน ้ามนต์โดยใช้น ้ามันงา หรือน ้ามันมะพร้าวใส่ลงไปโยงสายสิญจน์จากพระประธานไป
ยังธรรมาสน์โยงมาพันที่อ่างน ้ามนต์สามรอบ แล้วโยงกลับไปยังธรรมาสน์ให้พระถือไว้ขณะเทศน์กัณฑ์ต่างๆ    
เชื่อว่าอานุภาพของการเทศน์ตั งธรรมหลวงจะท้าให้น ้ามนต์นี ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทาแผลแก้ปวดเคล็ดขัดยอก แก้ผื่นคัน
ในยุคสมัยปัจจุบันการฟังเทศน์มหาชาติจะนิยมเทศน์วันเดียวจบ  
  

3.5 ปอยหลวง 
 ค้าว่า “ปอยหลวง” ในภาษาล้านนา หมายถึง การจัดงาน
เฉลิมฉลองศาสนสถานที่สร้างขึ นจากศรัทธาของชาวบ้าน เช่น 
โบสถ์  วิหาร  ศาลา กุฏิ หรือก้าแพงวัด การที่เรียกว่า ปอย
หลวง เพราะเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ชาวบ้านเป็นจ้านวนมาก นิยมท้าในช่วงเวลาจากเดือน ๕ 
จนถึงเดือน ๗ เหนือ (ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
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หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ในการจัดงานแต่ละครั งใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ – ๗ วัน ในงานจะมีกิจกรรม
ต่างๆ ทั งพิธีทางศาสนาและมหรสพบันเทิง โดยก่อนที่จะถึงวันงานประมาณ ๒ - ๓ วัน ชาวบ้านจะมีการตานตุง 
ซึ่งทอด้วยฝ้ายหลากสีสัน ประดับด้วยดิ นสีเงิน สีทอง บางผืนทอขึ นเป็นสีธงชาติไทยหรือปักเป็นรูปนักษัตร      
๑๒ ราศี ยาวประมาณ ๒ เมตร น้าไปติดไว้กับปลายไม้ไผ่ ศรัทธาชาวบ้านจะน้าตุงของแต่ละบ้านไปปักไว้ตาม
ถนนระหว่างหมู่บ้าน ตุงหลากสีสันที่เรียงรายอย่างสวยงามตลอดสองข้างทางของหมู่บ้านนั นจะเป็นสัญลักษณ์ให้
ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ทราบว่าวัดแห่งนั นก้าลังจะมีงานปอยหลวง 
   งานประเพณีปอยหลวงของชาวล้านนานิยมจัดขึ น ๒ – ๓ วัน วันแรกเรียกว่า “วันแต่งดำ” หรือวันห้าง
ดา วันที่ ๒  เรียกว่า “วันกิน”  ส่วนวันสุดท้าย เรียกว่า “วันตาน” หรือ “วันครัวตานเข้า” 
 วันแต่งดา  คือ  วันที่มีการเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม้ รวมทั งข้าวของ เครื่องใช้ที่จะน้าไปถวายวัด 
ใส่ในครัวตานซึ่งสร้างขึ นจากไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมส้าหรับใช้คนหาม ด้านบนมียอดแหลมท้ามาจากใบคาส้าหรับปัก
เงิน ห รื อ สิ่ งข อ ง เค รื่ อ ง ใช้ ไม้ ส อ ย ส้ าห รั บ พ ระภิ ก ษุ ส าม เณ ร  เช่ น แป้ ง  ส บู่  ผ งซั ก ฟ อก  แ ป รงสี
ฟัน สมุด ดินสอ ปากกา เพ่ือน้าไปถวายให้กับวัด ส่วนยอดของครัวตานแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันบางบ้านท้า
เป็นรูปใบโพธิ์น้าถ้วย ช้อน จาน ชามมาประดับ บางบ้านน้าโต๊ะ เก้าอี  ส้าหรับถวายให้กับวัด ซึ่งแล้วแต่ความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละบ้าน ถ้าค้นครัวตานของใครสวยงามก็จะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้มาร่วมงาน สิ่งส้าคัญของ
ครัวตาน คือ ยอด  มักนิยมน้าธนบัตรมาหนีบไว้กับไม้ไผ่แล้วน้ามาปักประดับตามยอดเป็นช่อชั นอย่างสวยงาม 

วันกิน เมื่อถึงวันกินจะมีบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย แขกผู้มีเกียรติ ซึ่งเจ้าของบ้านได้บอกกล่าวให้
มาร่วมงานก็จะมีการยกส้ารับกับข้าว เหล้ายาปลาปิ้งมาเลี ยง  ซึ่งวันนี ถือว่าเป็นวันที่สนุกสนาน  

รุ่งขึ นอีกวันถือเป็นวันตาน มีการแห่ต้นครัวตานของแต่ละบ้านไปวัด บรรยากาศในวันนี จะสนุกสนาน
คึกคัก  ด้วยว่าแต่ละบ้านจะมีมหรสพ ดนตรีพื นบ้านน้าหน้าครัวตาน ญาติพ่ีน้องก็จะออกมาร่วมร้าวงฟ้อนร้า
บรรยากาศภายในวัดก็ดูคึกคัก มีทั งคนเฒ่า หนุ่มสาว เด็กเล็ก พ่อค้าแม่ค้าน้าสินค้ามาจ้าหน่าย รวมถึงศรัทธา
ญาติโยม ตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาร่วมงานตามค้าเชิญของวัดเจ้าภาพ  พระภิกษุสงฆ์ที่อาราธนามาเป็น    
เจ้าพร หรือ ตุ๊เจ้าปั๋นปอน จะเป็นพระที่มีน ้าเสียงไพเราะ มีโวหารที่สละสลวยเพราะต้องให้ศีลให้พรแก่ศรัทธาที่
น้าครัวตานมาถวาย เจ้าพรอาจจะพรรณนาถึงความงดงามของครัวตานนั นๆ เพ่ือให้ผู้ที่น้าครัวตานมาถวายเกิด
ความปลาบปลื มใจ 

ในบริเวณใกล้ๆวัดจะจัดให้มีการแสดงมหรสพพื นบ้าน เช่น 
ซอ ดนตรี ให้กับผู้มาร่วมงานชม งานปอยหลวงจะด้าเนินไปทั งกลางวัน
และกลางคืนเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน ในบางหมู่บ้านเวลากลางคืน
จะมีคนมาเที่ยวงานเป็นจ้านวนมากเพราะกลางวันอาจติดภารกิจ    
การงาน ประการหนึ่งยังเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้พบปะพูดคุยกันอีก
ด้วย ประเพณีปอยหลวงของชาวล้านนาถือว่าเป็นงานบุญถวายทานที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งนานปีจะมีสักครั ง ดังนั นงานประเพณีปอยหลวงจึงเป็นงานที่
ทุกคนปลาบปลื มภูมิใจ บางคนชั่วอายุหนึ่งอาจมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในงานปอยหลวงเพียงครั ง หรือสองครั ง
เท่านั น เพราะงานปอยหลวงจะจัดขึ นก็ต่อเมื่อมีการก่อสร้างศาสนสถานขึ นเท่านั น 

 

3.6 ประเพณีปอยหลู่ข้ำวหย่ำกู๊ 
ประเพณีการหลู่ข้าวหย่ากู๊ (การท้าบุญถวายข้าวเหนียวแดง) เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่จัดขึ นทุกปี 

ในวันขึ น 15 ค่้าเดือน 3 (ของชาวไทยใหญ่) หรือเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวบ้าน
ผู้ท้าการเกษตรมาช้านานและสืบทอดแก่ลูกหลานสืบมา โดยมีความเชื่อว่าหลังจากท้านาหรือหลังจากเกี่ยวข้าว
เสร็จต้องมีการระลึกถึงบุญคุณของข้าว (พระแม่โพสพ) ที่ได้คุ้มครองไร่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี ยงชีวิต 
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และเมื่อได้ข้าวมาก็จะน้าไปถวายวัดเพ่ือเป็นสิริมงคล และข้าวนั นต้องเป็นข้าวใหม่ ในวัน “เหลินสาม” หรือเดือน
สามซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชาวไทใหญ่จึงประเพณีถวายข้าวหย่ากู้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อถึงเดือน 3 หรือ เดือนกุมภาพันธ์ บรรดาพุทธบริษัทชาวไทยใหญ่ทั งหลายจะนิยมท้าบุญหลู่ข้าว
หย่ากู๊ หรือถวายข้าวเหนียวแดง เพราะเชื่อกันว่าการหลู่ข้าวหย่ากู๊นี จะได้บุญกุศลท้าให้ได้ไปจุติบนสวรรค์ เสวย
ผลบุญอย่างเป็นสุขเช่นเดียวกับนางสุชาดา การจัดงานประเพณี “ปอยหลู่ข้าวหย่ากู๊”(หลู่ หมายถึง ถวายหรือให้
ทาน)หรือการถวาย ข้าวเหนียวแดง คือ กิจกรรมประเพณีที่ เกิดขึ นหลังจากที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก 
การท้าไร่ท้านา และได้ผลผลิต หรือเรียกว่า ได้ข้าวใหม่ ก็จะเอาข้าวใหม่นี ไปท้าบุญในรูปข้าวหย่ากู๊ ในการหลู่ข้าว
หย่ากู๊นั นชาวบ้านจะแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายพระภิกษุ สามเณร และส่วนที่เหลือทั งหมดจะน้าไปตาน (ให้ทาน ) คน
เฒ่าคนแก่ที่บุคคลนั นๆ ให้ความเคารพนับถือหรือ แจกเป็นทานในหมู่บ้านหรือตามบ้านญาติสนิทมิตรสหาย 
เพราะเชื่อกันว่าการหลู่ข้าวหย่ากู๊มีนี จะได้บุญกุศลในสมัยก่อนมีการแห่ขบวนข้าวหย่ากู๊ โดยใช้เกวียนบรรทุกข้าว
หย่ากู๊แห่ไปทั่วหมู่บ้าน ซึ่งเกวียนจะประดับตกแต่งขบวนอย่างสวยงาม มีการละเล่นดนตรีพื นบ้านและการฟ้อน
ร้าเพื่อเพ่ิมความสนุกสนาน แต่ปัจจุบันนิยมใช้รถยนต์บรรทุก 4 ล้อแทนเกวียนในการให้ทานข้าวหย่ากู๊แทน 

วิธีการท่าข้าวหย่ากู๊  
น้าข้าวเหนียวมานึ่งจนสุกแล้วเทใส่หม้อ หลังจากนั นเคี่ยวน ้าอ้อยผสมกับน ้าเล็กน้อยจนน ้าอ้อยละลาย

หมด น้าน ้าอ้อยที่เคี่ยวไว้เทลงไปในข้าวที่เตรียมไว้น้าหัวกระทิมากวนให้เข้ากัน เติมถั่วลิสงและงาคั่วมากวน
กับข้าวหย่ากู๊ให้เข้ากัน แล้วน้าข้าที่คลุกเรียบร้อยเทใส่ในถาดที่เตรียมไว้ใต้ถาดควรใช้น ้ามันพืชทาก่อนเพ่ือไม่ให้
ข้าวหย่ากู๊นั นติดถาด เมื่อน้าข้าวหย่ากู๊ใส่ถาดเรียบร้อยแล้วก็จะน้าใบตองคลุมให้หน้าขนมเรียบ (เรียกว่าการโท
ข้าวหย่ากู๊) เพ่ือให้ข้าวหย่ากู๊เสมอกัน และโรยหน้าด้วยเนื อมะพร้าวและรอจนข้าวหย่ากู๊เย็นแล้วจึงตัดแบ่งเป็น
ก้อนๆ น้าข้าวหย่ากู๊ที่ตัดเป็นก้อนนั นห่อด้วยใบตองหรือน้าไปบรรจุถุงแบ่งเพ่ือเก็บไว้ไปท้าบุญที่วัด และส่วนที่
เหลือจะน้าไปตาน (ให้ทาน) คนเฒ่าคนแก่ที่บุคคลนั นๆ ให้ความเคารพนับถือ หรือแจกเป็นทานในหมู่บ้าน หรือ
ตามบ้านญาติสนิทมิตรสหาย 

 

3.7 ประเพณีปอยส่ำงลอง (บวชลูกแก้ว)  
ปอยส่ำงลอง หรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีของชาว

ไทยใหญ่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะนิยมจัดขึ นในช่วงปลายเดือน
มีนาคมหรือเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ถือเป็น
พิธีการเฉลิมฉลองของการบรรพชาสามเณรในศาสนาพุทธ ซึ่งปกติ
จะมีการจัดงานอยู่ประมาณสามวัน แต่หากผู้ที่ท้าการบวชนั นมีฐานะ
ดีก็จะมีการฉลองยาวนานเป็น 5 หรือ 7 วันได้ โดยจะมีการบรรพชา
แบบสามัคคี คือ จัดบรรพชาส่างลองจ้านวนมากในคราวเดียวกันท้า
ให้ประเพณีปอยส่างลองมีความยิ่งใหญ่และงดงาม เด็กที่จะบรรพชาเรียกว่า “ส่างลอง” จะโกนแต่ผมแต่ไม่โกน
คิ ว (พระภิกษุพม่าไม่โกนคิ ว) แล้วแต่งกายประดับประดาด้วยเครื่องประดับอันมีค่า เช่น สวมสร้อย ก้าไล แหวน 
และใช้ผ้าโพกศรีษะแบบพม่า สวมถุงเท้ายาว นุ่งโสร่งทาแป้งขาวเขียนคิ วทาปาก ทั งนี เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้ามี
ฐานะเป็นกษัตริย์ยังสละกิเลสได้การประดับประดาแสดงว่ามีฐานะดีก็สละกิเลสไปบวชได้เช่นกัน ถ้าไม่มีม้าก็จะขี่
คอคน ซึ่งเรียกว่า “พ่ีเลี ยง” หรือ “ตะแปส่างลอง” แห่ไปตามถนนสายต่างๆ มีกลดทองกั นกันแดด 

วันแรกของปอยส่ำงลอง หรือชาวบ้านจะเรียกกันว่า "วันเอาส่างลอง" จะเริ่มด้วยขบวนแห่ลูกแก้วซึ่ง
ลูกแก้ว ก็จะมีการแต่งกายอย่างสวยงามเปรียบเหมือนกับเทวดาตัวน้อยๆ แห่ไปรอบ ๆ ชุมชนตามถนนหนทาง
ต่างๆ ซึ่งในขบวนแห่ก็จะประกอบไปด้วยเสียงดนตรีอันแสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริงจากเครื่องดนตรีของไท
ใหญ่ ได้แก่ มองเซิง (ฆ้องชุด) ฉาบ และกลองมองเซิง (กลองสองหน้า) ในอดีตนั นการแห่ลูกแก้วไปรอบ ๆ ชุมชน
จะให้ลูกแก้วขี่ม้าแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไป ในสมัยปัจจุบันก็จึงแห่ลูกแก้วโดยการให้นั่งเก้าอี แล้วน้าไปใส่หลังรถยนต์
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แห่ไปรอบๆ แทน ในขบวนแห่ลูกแก้วแต่ละคนก็จะมีผู้ติดตามซึ่งก็อาจเป็นพ่อ หรือญาติพ่ีน้องที่เป็นผู้ชาย เพราะ
ลูกแก้วนั่นเขาเปรียบเสมือนเป็นเทวดา ต้องใส่ถุงเท้าสีขาวตลอดทั ง 3 วันที่จัดงาน และห้ามไม่ให้ลูกแก้วได้
เหยียบพื น ดังนั นเวลาจะไปที่ใดก็ต้องมีคนคอยแบก (ม้าขี่) หรือน้าขี่คอไปยังที่ต่างๆ และก็ต้องมีอีกคนหนึ่งท้า
หน้าที่กางร่มที่มียอดสูงประดับทองกันแดดให้ไม่ให้ลูกแก้วต้องโดนแดดเผา จากนั นเมื่อขบวนแห่รอบเมืองเสร็จ
สิ นก็จะเป็นขบวนแห่ลูกแก้วเหล่านั นไปเยี่ยมญาติ ๆ ที่บ้าน หรือบางทีอาจเป็นผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส และบุคคล
ส้าคัญๆ ในชุมชน เพ่ือไปแสดงความเคารพและรับศีลรับพร จากนั นญาติ ๆ และผู้สูงอายุก็จะใช้ด้ายสีขาวผูก
ข้อมือให้ลูกแก้วทุกคนเพ่ือป้องกันวิญญาณชั่วร้ายต่าง ๆ และบางทีก็จะให้ของก้านัลแก่ลูกแก้ว บางคนอาจให้
เป็นเงิน บางคนให้ขนม เป็นต้น 

วันที่สอง หรือ "วันรับแขก"  ก็จะมีขบวนแห่คล้ายๆ กันกับวันแรกแต่ในวันที่สองนี ในขบวนแห่จะ
ประกอบด้วยเครื่องสักการะ ธูปเทียนต่างๆ เพ่ือถวายพระพุทธและเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ ในช่วงเย็น 
หลังจากที่ลูกแก้วรับประทานอาหารแล้วเสร็จ ก็จะมีพิธีท้าขวัญและการสวดท้าขวัญ เพ่ือเตรียมตัวให้ลูกแก้วซึ่ง
จะเข้ารับการบรรพชาในวันรุ่งขึ น โดยผู้น้าที่ประกอบพิธีก็จะเป็นผู้อาวุโสที่ศรัทธาวัดทุกคนให้ความเคารพนับถือ 

วันสุดท้ำย คือ "วันบวช"  พิธีของวันนี จะเริ่มด้วยการน้า
ลูกแก้วไปยังวัด พอถึงวัดลูกแก้วทั งหมดก็จะกล่าวขออนุญาตเพ่ือท้า
การบรรพชาจากพระผู้ใหญ่ เมื่อท่านได้อนุญาตแล้วลูกแก้วก็จะกล่าว
ค้าปฏิญาณตนและอาราธนาศีลพร้อมกันแล้วจึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
จากชุดเสื อผ้าส่างลองที่สวยงามมาเป็นผ้ากาสาวพัตร์สีเหลือง และ
เป็นก็สามเณรอย่างสมบูรณ์ โดยอาจจะอยู่หลายเดือนเพราะว่าเป็น
ช่วงปิดเทอม หรืออยู่ 2-3 อาทิตย์ก็ได้ 

 

3.8 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรำนต์) 
ชาวล้านนาถือเอาเดือนเมษายน หรือเดือน 7 เหนือ เป็นเดือนเปลี่ยนศักราชใหม่ เรียกกันว่า “ปี๋ใหม่” 

ประเพณีวันขึ นปีใหม่ของชาวล้านนามีความแตกต่างจากสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง ทั งระยะเวลา กิจกรรม 
ความเชื่อ และความมุ่งหมาย ดังนั น ปีใหม่เมืองของชาวล้านนาจึงมีวันและกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมากกว่า
สงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย วันสังขานต์ล่อง วันเน่า วันพญาวัน วันปากปี วันปากเดือน 
และวันปากยาม  

การค้านวณวันขึ นปีใหม่ในแต่ละปี โหราจารย์หรือผู้รู้ด้านวัฒนธรรมล้านนาจะเป็นผู้ค้านวณ และ
ประกาศปีใหม่เมืองของปีนั นๆ เรียกว่า “ปักกะตืนล้านนา” หรือ “ปั๊บกะตืน” หรือหนังสือปีใหม่เมือง โดยถือเอา
วันที่ราศีมีนย้ายเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกันในแต่ละปี เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงประกาศให้ชาวเมือง
รับรู้และปฏิบัติตนตามประเพณี เช่น วันที่ ๑๔ เมษายน อาจเป็นวันสังขานต์ล่อง ๑๕ เมษายน อาจเป็นวันเน่า 
๑๖ เมษายน อาจเป็นวันพญาวัน เป็นต้น ปัจจุบันชาวล้านนานิยมท้าบุญและท้ากิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมืองตาม
วันหยุดราชการในปฏิทินสากล วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันสังขานต์ล่อง ๑๔ เมษายน เป็นวันเน่า ๑๕ เมษายน 
เป็นวันพญาวัน  

ปีใหม่เมืองของชาวล้านนาตรงกับเดือนเมษายน ซึ่ง
อยู่ในฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมาก และช่วงเวลา
ว่างจากการท้าไร่และเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จึงถือเอาวันปีใหม่
เป็นวันท้าบุญใหญ่วันหนึ่งในรอบปี เป็นวันที่สนุกสนานรื่น
เริงด้วยการเล่นน ้าสงกรานต์ให้เย็นฉ่้า ถือขันน ้ารดน ้าให้แก่
กัน มีการละเล่นพื นบ้าน เช่น มะกอน ม้าจ๊กคอก อีโจ้ง 
(โยนหลุม) จึงเป็นโอกาสที่เด็กๆ หนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พบ
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เจอกันและท้ากิจกรรมร่วมกันผ่านประเพณีต่างๆ เช่น สรงน ้าพระ ขนทรายเข้าวัด ด้าหัว ท้าบุญที่วัดในวันพญา
วัน ประเพณีปีใหม่เมือง ก่อนจะถึงวันปีใหม่บรรยากาศในทุกหมู่บ้านคึกคักด้วยการจัดเตรียมช่อตุงปีใหม่ พ่ออุ้ย
แม่อุ้ยนั่งตัดตุง หลากหลายสี มีตุงไส้หมู ตุงรูปคน ตุงสิบสองราศี ส่วนแม่เรือนพ่อเรือนปัดกวาดแผ้วถางบ้านให้
สะอาดงดงาม เพ่ือช้าระล้างความสกปรกท่ีหมักหมมมาตลอดทั งปี และต้อนรับสิ่งดีงามที่จะเกิดขึ นในปีใหม่   

 ประเพณีปีใหม่ของชาวล้านนามีคติความเชื่อเกี่ยวกับขุนสังขานต์หรือขุนสังกรานต์ ซึ่งแตกจากความ
เชื่อของชาวไทยภาคกลาง คือไม่ได้กล่าวถึงท้าวกบิลพรหมและธรรมบาลกุมารแต่อย่างใด แต่กล่าวถึงขุนสังขานต์
ในลักษณะบุคลาธิษฐาน หมายถึงพระอาทิตย์ เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนศักราชในแต่ละปีและมีอิทธิพลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์จากการค้านวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์  

วันสังขานต์ล่อง หรือวันสังขารล่อง หรือวันสังกรานต์ล่อง เป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่ "สังขานต์" คือ
ค้าเดียวกับ "สงกรานต์" ในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่า "ก้าวล่วงแล้ว" วันสังขานต์ล่องในภาษาล้านนาตรงกับภาค
กลาง คือวันมหาสงกรานต์ ถือเป็นวันสิ นสุดของปีเก่า วันสังขานต์ล่องในแต่ละปีอาจไม่ตรงกันทุกปี เช่น วันที่ 
๑๓ เมษายน วันที่ ๑๔ เมษายน แต่ปัจจุบันนิยมยึดถือตามประกาศวันหยุดสงกรานต์ของทางราชการ ถือเอา
วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันสังขานต์ล่อง วันนี คนล้านนาจะตื่นแต่เช้าตรู่จุดสะโปก หรือประทัด ยิงปืน 
เพ่ือขับไล่เสนียด จัญไร ไหลล่องไปกับปู่สังขานต์ ย่าสังขานต์ ซึ่งจะแบบรับเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตไปเททิ งที่
มหาสมุทร การไล่สังขานต์ด้วยเสียงประทัดหรือสะโปกที่ดังแต่เช้าตรู่จึงท้าให้ทุกคนตื่นขึ นมาเพ่ือท้าความสะอาด
บ้านเรือน ซักที่นอน หมอนมุ้ง แล้วอาบน ้าช้าระล้างร่างกายให้สะอาดผ่องใส คนโบราณได้สมมุติตัวสังขานต์เป็น
คนแก่สองคน คือปู่สังขานต์และย่าสังขานต์ถ่อแพไหลมาตามแม่น ้า บ้างก็ว่าปู่สังขานต์และย่าสังขานต์หาบ
กระบุงตะกร้าเดินมาตามถนน เพ่ือมารอรับเอาเสนียดจัญไรทั งหลายไปขว้างทิ ง บ้างก็ว่าปู่สังขานต์ย่าสังขานต์ 
ห่มผ่าสีแดงล่องแพมาตามแม่น ้า น้าพาสิ่งไม่ดีเป็นอัปมงคลมาด้วย จึงต้องขับไล่ด้วยเสียงดังของประทัดเร่งเร้าให้
ผ่านไปโดยเร็ว วันนี คนโบราณจึงจะเก็บกวาด ท้าความสะอาดบ้านเรือน ซักผ้า เผาเศษขยะใบไม้ ให้สิ่งหมักหมม
ทั งหลายหมดสิ น ไปพร้อมๆกับสังขานต์ที่ล่องไป สิ่งสมมุติว่าเป็นปู่สังขานต์ ย่าสังขานต์นั นแท้จริงคือ ตัวตนของ
เราที่ก้าลังไหลล่องไป ตามวัยของสังขาร มีอายุที่มากขึ น จึงต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีนั น จะต้องขว้างทิ งเสียสิ่ง
เศร้าหมอง ทีมีอยู่ในกาย วาจา และใจนั่นเอง สิ่งส้าคัญในวันนี คือการ "ด้าหัว" โดยน ้าขมิ นส้มปล่อย เพ่ือช้าระ
ล้างสิ่งอัปมงคล   

วันเน่า เป็นวันที่สองของปีใหม่เมือง วันนี ยังไม่ถือว่าเป็นปีใหม่เป็นช่วง
ที่พระอาทิตย์ยังเนาอยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีเมษ ในแง่โหราศาสตร์ถือ
เป็นวันไม่ดี ไม่ส่งเสริมมงคลและเชื่อว่าหากใครด่าทอ ทะเลาะ วิวาทกัน 
จะท้าให้ปากเน่าเหม็นเป็นอัปมงคลตลอดทั งปี วันนี จะไม่ดุด่า ว่าร้าย
ให้แก่กัน ตามประเพณีแล้ววันนี เป็น "วันดา" คือวันที่ต้องเตรียมสิ่งของ
ต่างๆเพ่ือใช้ท้าบุญในวันรุ่งขึ น และตลอดทั งวัน เด็กๆ บ่าว สาว เฒ่า 
แก่ จะพากันไปขนทรายที่แม่น ้าเข้าวัดเพื่อก่อเป็นเจดีย์ทราย 

วันนี ช่วงสายๆ แม่บ้านพ่อเรือนจะช่วยกันเตรียมขนมหรือข้าวหนมที่จะใช้ท้าบุญ ด้าหัวและเลี ยงแขก 
เป็นของฝากญาติพ่ีน้องที่มาเยี่ยมเยือน ข้าวหนมที่มักนิยมท้ากันในช่วงปีใหม่ ได้แก่ ข้าวหนมจ็อก ข้าววิตูหรือ
ข้าวเหนียวแดง ข้าวต้มหัวงอก ข้าวต้มมัด ข้าวหนมจั น ข้าวแคบ ข้าวควบ ข้าวแตน ข้าวหนมเกลือ ข้าวหนมลิ น
หมา ฯลฯ ส่วนอาหารก็มักจะเป็นห่อนึ่งปลีใส่เนื อไก่ ใส่วุ้นเส้น ห่อนึ่งหน่อส้มใส่ไก่ แกงอ่อม แกงฮังเล จิ นส้ม 
(แหนม) เป็นต้น  

ประเพณีขนทรายเข้าวัด ส่วนใหญ่นิยมขนทรายกันในวันเน่า มีบางท้องถิ่นขนทรายในวันพญาวัน ทราย
ส่วนใหญ่ในอดีตจะต้องพากันเดินไปเอาทรายที่แม่น ้าใหญ่ เพราะช่วงเดือดเมษายนน ้าจะแห้งขอด จะเกิดหาด
ทรายขึ นทั่วไป การขนทรายเข้าวัดเพ่ือก่อเป็นเจดีย์ทราย มีคติในการก้าหนดรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่นก่อเป็น



15 
 

เจดีย์ทรายเล็กๆ เท่าจ้านวนอายุ ก่อเจดีย์ทรายตามจ้านวนสมาชิกในครอบครัว เมื่อก่อเสร็จให้น้าตุงเทวดา ตุง
คน ตุงไส้หมู ตุงสิบสองราศี ช่อ ข้าวตอกดอกไม้ปักประดับเป็นพุทธบูชา บางวัดก็นิยมสานเสวียนเป็นชั นๆ ขึ นไป 
๓ ชั น ๕ ชั น หรือท้าเจดีย์ทรายขนาดใหญ่ ๙ ชั น เรียกว่า "เจดีย์ทรายสุดซ้าว" เพราะเปรียบเทียบความสูงยาว 
ขนาดเท่ากับล้าไม้ไผ่ที่เป็นแกนเสวียนสูงถึงปลายสุดไม้ไผ่ เจดีย์ขนาดใหญ่จ้าเป็นต้องใช้ทรายจ้านวนมาก ดังนั น
การท้าเจดีย์ทรายสุดซ้าว จะต้องอาศัยความสามัคคีความร่วมมือจากชาวบ้าน ในชุมชนเป็นอย่างมาก  

วันพญาวัน วันที่สามของประเพณีปีใหม่เมือง ถือเป็นวันเถลิง
ศกเปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ วันนี มีการท้าบุญทางศาสนาแต่เช้าตรู่ 
และอุทิศกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับ เรียกว่า "ทานขันข้าว" บางแห่งว่า  
"ทานกวั๊ะข้าว" หลังจากนั นน้าตุงปักลงบนกองเจดีย์ทราย และคนเฒ่า
คนแก่ก็อยู่ร่วมพิธีเวนทานเจดีย์ทราย ถวายช่อตุงปีใหม่ และฟังเทศนา
ธรรมอานิสงส์ปีใหม่ ช่วงบ่ายเป็นช่วงไปด้าหัวเพ่ือขอขมาคนเฒ่าคนแก่ 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไปสรงน ้าพระพุทธรูป เจดีย์ วันนี คนล้านนาจะทัด
ดอกไม้นามปี เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี ยังนิยมเริ่มต้นเรียนศาสตร์ศิลป์ต่างๆ เป็นต้นว่า มนต์
คาถา สักยันต์ หรือท้าพิธีสืบชะตา ขึ นบ้านใหม่ ไหว้ครู และในหลายพื นที่ยังมีกิจกรรมแห่ไม้ค ้าศรี หรือไม้ค ้าโพธิ์ 
เพ่ือสืบต่ออายุพระศาสนาและค ้าชูอุดหนุนให้แก่ชีวิตเจริญรุ่งเรือง   

วันปากปี๋ วันที่สี่ของประเพณีปีใหม่ จัดว่าเป็นวันส้าคัญอีกวัน
หนึ่งในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นวันแรกของปี วันนี คนล้านนาจะกินแกง
ขนุนกันทุกครอบครัว เพราะเชื่อว่าจะหนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้า    
ช่วงสายๆ ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ใจบ้าน เพ่ือท้าบุญเสาใจบ้าน 
หรือส่งเคราะห์บ้าน บางแห่งอาจจะต่อด้วยพิธีสืบชะตาหมู่บ้าน และ
พากันไปขมาคารวะด้าหัวพระเถระผู้ใหญ่ตามวัดต่างๆ ในตอนค่้าของ
วันนี จะมีการบูชาเทียน สืบชะตา ลดเคราะห์ รับโชค เพ่ือให้เกิดความ
เป็นมงคลแก่ครอบครัว   

 

3.9 ประเพณีแห่ไม้ค  ำสะหลี 
อีกหนึ่งประเพณีน่าสนใจในช่วงวันปี๋ใหม่ (สงกรานต์) ของชาว

ล้านนา คือการ “แห่ไม้ค ้าโพธิ์” หรือ “ไม้ค ้าสะหลี” (สะหลีภาษา
เหนือหมายถึงต้นโพธิ์) ตามความเชื่อของชาวพุทธต้นไม้ใหญ่มักมี
เทวดาอารักษ์สิงสถิตอยู่โดยเฉพาะต้นโพธิ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นไม้
ใหญ่ที่ส่วนมากจะปลูกไว้ในวัดแล้ว ยังเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติโดย
พระพุทธเจ้าได้ประทับใต้ต้นโพธิ์เมื่อตรัสรู้อีกด้วย 
ประเพณีแห่ “ไม้ค้่าโพพธิ์-ไม้ค้่าสะหลี” ประเพณีทรงคุณค่าแห่งล้านนา ไม้ค ้าโพธิ์ความเชื่อที่ชาวล้านนาปฏิบัติ
สืบต่อกันมาช้านานว่าต้นโพธิ์เมื่อเจริญเติบโตจะมีก่ิงก้านสาขาทอดยาว บางก่ิงโน้มเอียงจนเกรงว่าจะหักโค่นยาม
ลมพัดแรง จึงมีคนน้าไม้ง่ามมาค ้ายันกิ่งไว้ ไม้ง่ามนั นเรียกว่า “ไม้ค ้าโพธิ์” หรือ “ไม้ค ้าสะหลี” ซึ่งนอกจากจะเป็น
การค ้ายันกิ่งไม่ให้ล้มแล้ว ยังมีความหมายไปถึงการค ้าชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป อีกทั งเชื่อกันว่ากุศล
ในการถวายไม้ค ้าโพธิ์จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ น ไม่ตกต่้า มีคนช่วยเหลือค ้าชูไปตลอด  ซึ่งความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือโดยทั่วไปในกลุ่มชาวล้านนาทางภาคเหนือ วัดต่างๆ ในภาคเหนือหากมีต้นโพธิ์ใหญ่ก็
มักจะมีผู้น้าไม้ค ้าสะหลีไปค ้ายันไว้ และในภาคกลางหรือในกรุงเทพฯ ก็ยังพบเห็นภาพความเชื่อดังกล่าวด้วย
เช่นกัน  
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การแห่ไม้ค้่าสะหลี หรือการแห่ไม้ค ้าต้นโพธิ์อันหมายถึงพระ
ศรีมหาโพธิ์ เป็นพิธีกรรมที่ขยายจากการที่ปัจเจกชนน้าไม้ค ้าที่ตนได้
จัดท้าขึ นไปค ้าที่ต้นโพธิ์ ไม้ค ้าดังกล่าวอาจได้มาจากไม้ง่ามที่ใช้ในพิธี
สืบชะตาหรือไม้ค ้าที่จัดหาขึ นเป็นพิเศษเนื่องในการถวายทานใน
เทศกาลสงกรานต์ การที่ได้น้าเอาไม้ค ้าไปค ้าที่ต้นโพธิ์นี อาจจัดเป็น
สัญลักษณ์หมายความว่าผู้นั นมีส่วนในการค ้าชูพระพุทธศาสนาแต่ใน
บางท้องถิ่นแล้ว แทนที่แต่ละคนจะน้าเอาไม้ค ้าไปค ้าต้นโพธิ์ตาม
ประสงค์ของแต่ละคนนั น เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะนัดหมายให้ชาวบ้านร่วมกันไปหาไม้ค ้าซึ่งจะมีขนาดใหญ่
แล้วตกแต่งให้งดงาม จากนั นจึงท้าพิธีแห่ไม้ค ้านั นร่วมขบวนกันเพ่ือไปถวายวัดและน้าไปค ้าต้นโพธิ์ ทั งนี เพราะ
ประชาชนในถิ่นดังกล่าวนั นถือว่าเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วทุกคนควรจะท้าพิธีสืบชาตาของตน เพ่ือเป็นการ
เฉลิมฉลองที่ตนเองได้มีชีวิตอย่างมีความสุขผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีและเพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่จะต้องผจญ
โลกอย่างมีความสุขในปีต่อไปอีกด้วย อุปกรณ์ส่วนหนึ่งในพิธีสืบชะตาราศีดังกล่าวคือไม้ที่มีง่ามขนาดต่างๆ สุด
แล้วแต่ความพอใจ แต่ขอให้เป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นง่ามและเป็นไม้ที่ตัดมาใหม่ๆ แล้ว น้าไปเข้าพิธีสืบชะตา เสร็จ
แล้วจะน้าไปตั งค ้าต้นโพธิ์ที่อยู่ใกล้บ้าน ส่วนมากจะน้าไปค ้าต้นโพธิ์ต้นใหญ่ที่มีอยู่ตามวัดต่างๆ ที่ตนเองและ
ครอบครัวท้าบุญเป็นประจ้า 

ในตอนเริ่มแรกก่อนที่พิธีการดังกล่าวจะถูกยึดถือปฏิบัติจนกลายมาเป็นประเพณีแห่งไม้ค ้าโพธิ์อย่างทุก
วันนี  ประชาชนยังไม่มีความคิดที่จะท้าร่วมกัน ต่างคนต่างไปจัดหาและท้าพิธีสืบชะตาราศีแล้วน้าไม้ไปค ้าต้นโพธิ์
เอง ต่อมาเมื่อได้ท้าเป็นประจ้าทุกๆ ปี นานๆ เข้าพอถึงวันที่ ๑ - ๑๔ เมษายนของทุกปี ประชานก็ได้รวมกันเป็น
หมวด เป็นหมู่บ้าน เป็นต้าบล ร่วมกันจัดหาไม้ง่ามท่ีมีลักษณะดีงามแล้วน้ามาตกแต่งด้วยการทาขมิ นและประดับ
กระดาษสี จากนั นจึงน้าขึ นเกวียนแห่ไปท้าพิธีค ้าต้นโพธิ์ในวัด ในช่วงที่แห่ไปนั นนอกจาจะมีผู้คนทั งผู้เฒ่าผู้แก่
หนุ่มสาวเข้าขบวนที่แต่งกายงดงามตามประเพณีพื นเมืองแล้ว ยังมีการละเล่นแบบพื นเมืองด้วย เช่น การฟ้อนเชิง 
( อ่าน “ฟ้อนเจิง”) หรือร่ายร้าในท่าต่อสู้ ขับเพลงซอเล่นดนตรีพื นเมืองและแห่เป็นรูปขบวนไป และสองข้างทาง
ที่ขบวนแห่ไม้ค ้าโพธิ์ง่ามจะมีการรดน ้าด้าหัวอวยชัยให้พรกันสนุกสนานไปด้วย  ต่อมาเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีนี  
ประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ นตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะในด้านการตกแต่งประดับประดา
ให้เข้าแบบมากขึ น แทนที่ต่างคนต่างแห่ไปคนละเวลาก็ได้พัฒนาเป็นการแห่ในเวลาเดียวกัน โดยมีการนัดหมาย
ให้ไปพร้อมกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง แล้วเคลื่อนขบวนแห่ไม้ค ้าโพธิ์ของแต่ละกลุ่มแห่ไปยังวัดของแต่ละหมู่บ้าน เป็น
รูปขบวนมองดูสวยงาม นับว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้มั่นคงยิ่งขึ น ดนตรีที่น้ามาแห่นอกจากจะมี
ดนตรีพื นเมืองแล้วยังมีดนตรีสากลเข้าร่วมประยุกต์ด้วยตามกาลสมัย  

 

3.10 ประเพณีสรงน  ำพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำมประเพณี
สรงน ้าพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) จัดขึ นทุก
ปี เพราะถือว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่และส้าคัญแห่งหนึ่งของ
ต้าบลโป่งน ้าร้อน โดยจะจัดขึ นในช่วงวันขึ น ๑๕ ค่้า เดือน ๖ (เดือน 
๘ เหนือ) ชาวบ้านเรียกว่า “ประเพณีแปดเป็ง” โดยในช่วงเช้าวัน
ขึ น ๑๕ ค่้า จะมีการท้าพิธีสักการะโดยคณะสงฆ์ต้าบลโป่งน ้าร้อนจะ
น้าประกอบพิธีทางศาสนาและจะท้าพิธีสรงน ้ าพระธาตุก่อน 
ต่อจากนั นประชาชนจึงเข้าสรงน ้ารอบๆองค์พระธาตุ การสรงน ้า

พระธาตุเป็นประเพณีความเชื่อดั งเดิมมาแต่โบราณที่นิยมกระท้าเป็นประจ้าทุกปี เปรียบเสมือนการได้สรงน ้า
พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั งหลาย โดยทั่วไปจะกระท้าในวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันงานเทศกาล
ประจ้าปี เช่น สงกรานต์ เป็นต้น และวิธีปฏิบัติในการสรงน ้าก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธา
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ของแต่ละท้องถิ่นนั นๆ หรือแล้วแต่บุคคล น ้าที่น้ามาใช้ในการสรงพระธาตุนั น มีวิธีการเตรียมคล้ายกับการเตรียม
น ้าเพ่ือใช้ส้าหรับสรงน ้าพระพุทธรูป ซึ่งการจะเลือกใช้แบบใดนั น ก็ขึ นอยู่กับความเชื่อและเหตุ ผลของแต่ละ
บุคคล รวมถึงความสะดวกในการจัดหาด้วย เมื่อท้าการสรงเสร็จแล้ว น ้าที่ผ่านการสรงองค์พระธาตุ นิยมน้ามา
ประพรมเพ่ือเป็นสิริมงคล เสมือนหนึ่งน ้าพระพุทธมนต์ ซึ่งน ้าที่ใช้ในการสรงพระธาตุนั นนิยมใช้สรงน ้าพระธาตุ
โดยทั่วไป นัยว่าได้ถวายเป็นอามิสบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอรหันตสาวกทั งปวง ซึ่งสิ่ง
บูชาที่เจือลงในน ้าก็แล้วแต่ความชอบและความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ดอกไม้ กลีบดอกไม้ ฝัก
ส้มป่อย หรือ แก่นไม้จันทน์ฝน เป็นต้น ซึ่งในภาคเหนือจะนิยมใช้ฝักส้มป่อย 

ประเพณีนี แสดงถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและ
พระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชน 
ด้วยการแสดงคารวะต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
นอกจากนี ยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวและ
ชุมชน มาร่วมสักการะบูชาองค์พระธาตุร่วมกัน พร้อมกับแสดงความ
ยินดีปรีดา ด้วยการแสดงตีกลองหลวง ฟ้อนพื นเมือง แห่ครัวทานเพ่ือ
นมัสการและสักการะพระบรมธาตุ 

 

     3.11 ประเพณีถวำยเทียนเข้ำพรรษำ 
การถวายเทียนเข้าพรรษาของประชาชนล้านนาไทย นิยมท้ากันมาช้านานแล้วเรียกว่าถวาย "ผะติ๊ดเทียน

ไฟ" แต่ท้าถวายกันเป็นส่วนตัว พอถึงเวลาก็พาลูกหลานภายในครอบครัวไปถวาย ไม่ได้ท้ากันเอิกเกริกเป็น
ส่วนรวมดังเช่นที่ท้ากันในภาคเหนือ ภาคอีสานปัจจุบันนี   

ค่านิยมของการถวายเทียนเข้าพรรษาของชาวล้านนา มีดังนี   
1. เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในระหว่างพรรษา  
2. เพื่อให้ความสว่างเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน เช่น การสวดมนต์ และการเทศน์ซึ่งต้อง

อ่านจากคัมภีร์ธรรม  
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องส่องสว่าง เวลาพระเณรในวัดศึกษาท่องพระธรรมวินัย ในเวลากลางคืน 
4. เพ่ือความสุขจากบุญกุศลที่ได้ท้าบุญถวายเทียน ซึ่งมุ่งหวังให้มีปัญญาสว่างไสว ชีวิตจะได้รุ่งโรจน์ 

เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง  
เทียนพรรษา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  
1. เทียนหลวง หมายถึงเทียนที่ท้าขนาดใหญ่ มีความสูงตั งแต่ 1 เมตรขึ นไป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

อย่างน้อย 8 นิ ว  
2. เทียนหน้อย หมายถึงเทียนเล็ก คือขนาดโตกว่าเทียนไขธรรมดาเล็กน้อย แต่ก็จัดว่ามีขนาดใหญ่กว่า

ธรรมดาแล้ว  
วิธีท่าเทียน  
เทียนน้อย ส้าหรับถวายเข้าพรรษา ใช้ด้ายดิบซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับด้ายสายสิญจน์ ขนาดของด้ายมากน้อยแล้วแต่ขนาด
ความใหญ่และความสูงของเทียน ไม่ได้ก้าหนดไว้ตายตัวจะนับเส้น
เท่าอายุก็ได้น้าขี ผึ งอย่างดีคือขี ผึ งแท้ ขี ผึ งที่มีขายตามท้องตลาด
เรียกว่าขี ผึ งไม่แท้ เพราะเจือปนกับสิ่งอ่ืน เช่น ไขวัว - ควาย เพ่ือ
ต้องการให้ราคาถูกลงและคุณภาพก็คงจะเลวลงด้วย ถ้าเป็นขี ผึ งดี
แล้วเมื่อดมดูจะมีกลิ่นหอม เวลาจุดเทียนก็จะค่อยๆ ไหม้ลามไปทีละ
น้อย ไม่มีน ้าตาเทียนมากด้วย เมื่อได้ขี ผึ งดีมาแล้วเอามาหั่นเป็นแผ่นบางๆ ใส่ในภาชนะ เช่น ถาดเคลือบ หรือ
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จานสังกะสี น้าไปไว้กลางแดดเพ่ือให้ขี ผึ งอ่อนตัวลง แล้วจึงน้ามาแผ่เป็นแผ่นบางๆ ประกอบรอบๆ ไส้เทียนที่
เตรียมไว้เหลือตรงปลายให้ไส้เทียนโผล่ขึ นมาจะได้ใช้ส้าหรับจุด แล้วน้าไปคลึงบนแผ่นกระดานหรืออะไรก็ได้ที่
เป็นแผ่นราบ เพ่ือให้เทียนกลมกลึงสวยงามจะได้เทียนส้าหรับถวายเข้าพรรษาตามต้องการ  

เทียนหลวง หรือเทียนขนาดใหญ่ ในการท้าจะต้องจัดเป็นพิธี เรียกว่า พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาซึ่งจะมี
อุปกรณ์และวิธีท้าดังต่อไปนี   

1. ขี ผึ ง ส่วนมากใช้ขี ผึ งดี แต่เนื่องจากต้องใช้จ้านวนมาก จึงเอาขี ผึ งแผ่นบ้างก็ได้ แต่ถ้าใช้ขี ผึ งแผ่นมาก
ไปล้าเทียนก็จะไม่แข็งแรง คือ จะอ่อนตัว และโน้มลงมาได้ง่ายถ้าถูกความร้อนเพียงเล็กน้อย ดังนั นเข้าจึงนิยมใช้
ขี ผึ งดีเป็นส่วนใหญ่ บางแห่งก็ผสมเทียนไขลงไปด้วย เพ่ือให้เกิดความแข็ง  

2. ด้ายดิบ ส้าหรับท้าไส้เทียน ถ้าเทียนใหญ่ก็ต้องใช้ไส้เทียนใหญ่ตามไปด้วย  
3. เบ้าเทียน เบ้าเทียนหมายถึงภาชนะท่ีจะน้าขี ผึ งเหลวใส่ลงไป เมื่อเย็นลงขี ผึ งจะแข็งตัว และมีลักษณะ

รูปร่างเช่นเดียวกับเบ้าเทียน เบ้าเทียนท้าจากวัสดุต่างๆ กันดังนี  
- ท้าจากล้าต้นมะละกอ น้าต้นมะละกอขนาดใหญ่ตามต้องการมาตัดหัวท้าย ตามขนาดความสูงของล้า

เทียน ใช้มีดผ่าตามยาวเป็น 2 ซีก ขูดไส้ในทิ งให้หมด ตอนที่ขูดจะต้องตกแต่งบริเวณภายในให้เรียบไปด้วย แล้ว
จึงน้ามาประกบติดกัน ผูกด้วยเชือก ใช้ดินเหนียวประกบตรงรอยต่อเพ่ือเชื่อมไม่ให้ขี ผึ งเหลวไหลออกมาได้เวลา
หล่อ 

- ใช้ไม้ไผ่ซางทะลุปล้องให้กลวง ชนิดนี เวลาหล่อจะต้องตั งบนพื นดิน จะได้ไม่รั่ว 
- ใช้สังกะสีหรือเหล็กท้าเป็นรูปทรงกลมบ้าง หกเหลี่ยมบ้าง แปดเหลี่ยมบ้าง ตามต้องการแบบนี รู้สึกจะ

สะดวกกว่าแบบอ่ืน ๆ และรูปทรงงดงามกว่าด้วย กระบอกรูปทรงต่างๆ นี จะต้องท้าเป็น 2 ซีก หรือมากกว่า
ประกบกันอยู่ เพราะจะแกะออกได้เมื่อขี ผึ งแข็งตัวแล้ว 

4. แท่นส้าหรับรองรับเทียน (เชิงเทียน) เนื่องจากเทียนเล่มใหญ่มีน ้าหนักมาก ดังนั นแท่นรองรับจะต้อง
แข็งแรงแน่นหนาและเหมาะสมกับขนาดล้าเทียนด้วย 

5. ภาชนะท่ีใช้เคี่ยวขี ผึ ง จะใช้กระทะทอง หรือปีบก็ได้ 
6. เตาอั งโล่ ใช้ก่อไฟส้าหรับต้มในการหล่อเทียนเข้าพรรษาใหญ่นี  จะท้าโดยเจ้าภาพร่วมกันจัดท้า

หลายๆ คน หรือท้าเป็นหมู่คณะ เช่น เทียนของโรงเรียน เทียนของคณะศรัทธาวัด เป็นต้น  
วิธีท่า ก่อนที่จะมีการหล่อเทียนจะต้องท้าปริมณฑลหรือท้าราชวัตร คือเอาไม้ไผ่มาสานเป็นตา ๆ ท้ารั ว

รอบบริเวณที่จะท้าการหล่อเทียน รั วรอบหรือราชวัตรนี จะล้อมรอบในพื นที่สี่เหลี่ยมมีประตูเข้าไปทุกด้าน คือท้า
ประตูตรงกลางของรั วทั ง 4 ด้าน แต่ละมุมจะมีฉัตรกั นไว้และปักธงทิว เรียกว่า “ท้าราชวัตรฉัตรธง” นอกจากนี 
จะมีต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้นกุ๊ก มาปักตามราชวัตรด้วย 

ภายในราชวัตรจะตั งเตาอั งโล่ และกระทะส้าหรับเคี่ยวขี ผึ ง   
ใกล้ ๆ กับเตาจะมีเบ้า (พิมพ์) ภายในเบ้าจะมีไส้เทียนขึงยึดไว้มีการ
นิมนต์พระสงฆ์ จ้านวน 5 รูป 7 รูป หรือ 9 รูป แล้วแต่กรณี มาท้า
พิธีสวดชัยมงคลคาถาในขณะที่ลงมือท้าการหล่อเทียนด้วย เพ่ือให้
เกิดสวัสดิมงคลและเกิดความศรัทธายิ่งขึ นในขณะที่พระสวดชัย
มงคลคาถา ประธานในพิธีก็จะตักขี ผึ งหล่อลงในเบ้าเป็นคนแรก แล้ว
คนอ่ืนๆ ที่มาร่วมก็จะตักขี ผึ งหล่อตามไป เทียนที่หล่อแล้วจะต้องดู

ว่าไม่เป็นโพลง มีขี ผึ งเต็มดีแล้ว ทิ งไว้ให้เย็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ถ้าเทียนมากอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวัน ๆ 
หรือหลายวัน เมื่อเย็นแข็งตัวดีแล้วจึงแกะออกจากเบ้าหรือพิมพ์ เมื่อได้เทียนมาแล้วจะต้องน้ามาขูดเกลาให้
เรียบร้อยตามต้องการ แล้วน้าไปตกแต่งให้สวยงามอาจจะตกแต่งด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง หรือน้าไปแกะสลัก
แล้วแต่กรณี ก่อนวันอาสาฬหบูชา 1 วัน ชาวล้านนามานิยมไปถวายเทียนพรรษา เมื่อถวายแล้วทางวัดจะได้จุ ด
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ตอนกลางคืนทุกคืนในขณะท้ากิจกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน เจ้าภาพก็จะน้าเทียนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
แห่เทียนไปถวายที่วัด  

การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวล้านนาที่นิยมท้ากัน นอกจากหวังให้เกิดบุญเกิดกุศล
แล้ว ถ้าท้าเทียนใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ จึงสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีนี 
โดยช่วยกันรักษาไว้ให้คงมีต่อไปอย่าให้เสื่อมสูญ 

 
4. กลุ่มศำสนำ ควำมเชื่อ และพิธีกรรม 

พิธีกรรม 
4.๑ กำรส่งเครำะห์/ส่งแถน  

  เป็นความเชื่อที่มีการถือปฏิบัติมาตั งแต่สมัยโบราณ จะท้าพิธีส่ง
เคราะห์เนื่องในโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ไม่สบาย 
 จุดประสงค์ของการท่าพิธีส่งเคราะห์  
เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่เจ็บป่วย 

ขั้นตอนพิธีการ ผู้เจ็บป่วยหรือญาติก็จะขอ หรือบอกกล่าวปูอ่าจารย์หรือ  มัคทายก หรือผู้รู้ในเรื่องการ
สะเดาะเคราะห์มาเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณแ์ละท้าพิธี 

 
 

วัสดุ/ อุปกรณ์ที่จัดเตรียม สะตวง ๑ ศอก (ขนาดความยาวของ
ศอกผู้ที่จะท้าการส่งเคราะห์)/ เครื่อง ๘/ ช่อตุง ๘ มีเครื่องแกงส้ม แกง
หวาน หมาก เมี่ยง ปูน ยาสูบ กล้วย อ้อย พริก เกลือ เนื อดิบ ปลาดิบ 
กระบอกน ้าไม้ไผ่ กระบอกเหล้า และมีอาวุธปืน โก๋ง ธนู หอก ดาบ และรูป
คน ๑ รูป มีขันตั งครู มีกรวยดอกไม้ ๘ มีหมากปูน ๘ หมากปัน ๘ เทียน
ใหญ่ ๒ เล่ม เทียนเล็ก ๒ เล่ม ผ้าขาว ผ้าแดง กระทงข้าวเปลือก กระทง
ข้าวสาร สุรา ๑ ขวด สตางค์ ๓๙ บาท 
 การ “ส่งแถน” เป็นการ “ส่งเคราะห์” อีกแบบหนึ่ง การ “ส่งแถน” นี จะท้าเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ น
แก่บุคคลในครอบครัว และเมื่อได้รักษาพยาบาลมาพอสมควรอาการก็ไม่ทุเลาลง มีแต่ทรงกับทรุดเช่นนี ตามจารีต
ของคนเมือง (หรือไทยยวน) ก็จะไปให้ “หมอเมื่อ” (หมอดู) ตรวจดวงชะตาของผู้ป่วยว่าชะตาจะถึงฆาตหรือไม่ 
ดวงยังดีอยู่ไหม หากหมอเห็นว่าเกณฑ์ชะตาค่อนข้างแย่ก็จะพลิกต้าราการ “ส่งแถน” ออกมาดูว่าคนเกิดปีไหน 
อายุเท่าไรจะถึงฆาต และจะต้องท้าการ “ส่งแถน” สะเดาะเคราะห์ และจะต้องท้าพิธีอย่างไรบ้าง เรื่องนี ก็ตกอยู่
ในหน้าที่ของ “อาจารย์” หรือจะเรียกกันว่า “ปู่อาจารย์” เพราะส่วนมากพวกเป็น “อาจารย์หรือปู่อาจารย์” นี ก็
จะเป็นผู้ที่เคยบวชพระมาก่อน อ่านหนังสือพื นเมืองได้และมีอายุเลยวัยกลางคนไปแล้ว 

การที่มีการ “ส่งแถน” นี  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พื นเมือง ซึ่งคัดลอก
สืบต่อกันมาช้านานแล้วนั น แสดงถึงความเชื่อถือของคนในยุคนั นว่า 
เขาเชื่อกันว่ามนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ
มนุษย์ในปัจจุบันก็คือ “ปู่แถน-ย่าแถน” และเกิดมาตามปีสิบสอง
นักษัตร ซึ่งปู่แถนย่าจะได้ตราไว้ว่าเมื่อมีอายุเท่านั นจะเจ็บเป็นอย่าง
นั น หากได้ส่งแถนเสียแล้ว จึงค่อยบรรเทาหรือหายจากโรคพยาธินั นๆ 
และควรจะให้ทานวัตถุของนั นๆ ไปให้ผู้ก้าเนิดคือ “ปู่แถน-ย่าแถน” 

  

ในคัมภีร์พื นเมืองจะแจ้งรายละเอียดว่า ปีใดผู้ใดเกิดปีไหนควรจะมีอายุเท่าไร เช่นว่า “ผู้ใดเกิดปีกดสะง้า  
(ปีมะเมีย) มัดศอกจูงมา ปีเต่าสะง้า ขี่ส้าเภามาปีกาบสะง้า ท่านขี่หมามา ปีระวายสะง้า ถือการสะบัด (ตาลปัตร) 
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มา ขี่หมากางร่มมา ปีเปิกสะง้า ถือคากางร่มมา จูงวัวถือไม้เท้า จากตีนแถนนา มีสติปัญญา มักสอนท่าน พระยา
ภูมิศาสตร์ปั้นเบ้า หื อแถนพ่อลงหล่อ ธาตุไปใจรีบ (คือใจร้อน) ไม่กลัวใคร มีตัวไม่หมดไม่ใส มักเป็นแผล ให้ส่งไป
หาพ่อแม่มีเบี ย 1,000 ฝ้าย 1,000 เกลือก้อนหนึ่ง ไก่สองตัว เป็นตัวหนึ่ง ปลาตัวหนึ่ง ส่งเสี ยจักมีข้าวของ
สมบัติ อายุได้ 29 ปี จักได้หนีเสียเจ้าที่อยู่ 27 ปีหนหนึ่ง 50 ปี จักตาย ดังได้ส่งเสีย ก็จักอายุยืนไปอีก 10 ปี 
ล ้านั นไปก็อยู่ด้วยบุญแลฯ” 

 

4.๒ กำรสืบชะตำ 
การสืบชะตา หรือสืบชาตา หรือการต่ออายุ หมายถึงพิธีกรรมที่จัดท้าขึ นเพ่ือต้องการให้เป็นมงคล มี

ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยทั งหลาย ท้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นมงคล
อย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาไทยนิยมท้าในโอกาสต่างๆ จะจัดขึ นแล้วแต่โอกาสและความพร้อมของผู้ที่จัดหรือจัดขึ น
ในช่วงหลังวันสงกรานต์ เช่น เนื่องในวันเกิด วันได้รับยศศักดิ์ ต้าแหน่ง วันขึ นบ้านใหม่ เป็นต้น และในกรณี
เจ็บป่วยถูกทายทักว่า ชะตาไม่ดี ชะตาขาด ควรจะท้าพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาต่ออายุ จะท้าให้คลาด
แคล้วจากโรคภัย และอยู่ด้วยความสวัสดีสืบไป 

การสืบชะตา เป็นพิธีกรรมที่มุ่งสอนคนให้ไม่ด้ารงตนอยู่ในความประมาท พยายามรักษาความดี ไม่
หลงระเริงในอ้านาจวาสนา และเม่ือมีปัญหาใดๆ เกิดขึ นถ้ามีสติคิดพิจารณาย่อมจะมีหนทางแก้ปัญหานั นๆ 

การสืบชะตาแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
1. การสืบชะตาคนสามารถท้าได้ทุกโอกาส เช่น วันคล้าย

วันเกิด งานท้าบุญขึ นบ้านใหม่ 
2. การสืบชะตาบ้านจะท้าได้ปีละครั ง คือ ระยะเมื่อมี

สงกรานต์ หรือมีเภทภัยเกิดขึ น 
3. สืบชะตาเมืองจะท้าได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสครบรอบสร้าง

เมือง หรือ ในวันที่ก้าหนดให้เป็นวันมงคลและยามบ้านเมืองมีเหตุ
เภทภัย เป็นต้น 

วิธีการเตรียมและการแต่งดาเครื่องสืบชะตา 
วิธีการสืบชะตา หากมีการส่งเคราะห์ควรส่งก่อนสืบชะตา เพราะจะเป็นการสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก

ด้วยประการทั งปวง และเมื่อก้าหนดวันที่จะสืบชะตาได้แล้วควรจะนิมนต์พระสงฆ์ไว้ก่อนส่วนจะเอากี่รูปนั นก็
แล้วแต่ก้าลังศรัทธา หรือจะเอารูปเดียวก็ได้แต่ที่นิยมกันมากขึ น มักจะนิมนต์กัน ๕ – ๗ – ๙ รูป ข้อส้าคัญควร
จะนิมนต์พระสงฆ์องค์ที่เป็นประธานรู้เรื่องเข้าใจในพิธีการนี จะเป็นการดีที่สุด พิธีการสืบชะตาส่วนมากจะท้าพิธี
ตอนเช้าก่อนดวงพระอาทิตย์จะเที่ยงวัน จัดหาโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป กระถางธูป แจกันดอกไม้ บาตรน ้ามนต์ 
ธูปเทียน เครื่องไทยทานเท่าจ้านวนพระสงฆ์ พร้อมพระพุทธ พระธรรม มัคทายก 

เครื่องพิธีสืบชะตามีดังนี้ คือ 
 กระบอกน ้า ๑๐๘ หรือเท่าอายุ กระบอกทราย ๑๐๘ หรือเท่าอายุ ลวดเงินลวดทองอย่างละ ๔ เส้น 
หมากพลูผูกติดเส้นด้ายในลวดเงินลวดทอง ๑๐๘ ช่อ (ธงเล็ก) ๑๐๘ หม้อเงินหม้อทองอย่างละ ๑ ใบ (ใหม่) ด้าย
สายสิญจน์ล้อมรอบผู้สืบชะตา ๑ กลุ่ม ปลา นก หรือปู หรือหอย ส้าหรับปล่อยจ้านวนเท่าอายุผู้สืบชะตา พาน
บายศรีนมแมว ๑ ส้ารับ บันไดชะตา ๑ อัน ไม้ค ้า ๑ อัน ขัวไต่ ๑ อัน ฝ้ายค่าคิงจุดน ้ามัน ๑ สาย กล้ามะพร้าว ๑ 
ต้น กล้วยดิบ ๑ เครือ เสื่อ ๑ ผืน หมอน ๑ ใบ ธงค่าคิง ๑ ผืน เทียนเล่มบาท ๑ เล่ม มะพร้าว ๑ ทะลาย บาตร
น ้ามนต์ ๑ ลูก  
 ค่าอธิบาย ลวดหมากลวดพลูนั นวิธีท้า คือ หาไม้รวกหรือไม้ไผ่มาผ่าเป็นกลีบๆ ไม่ให้อ่อนจนเกินไป ส่วน
ความยาวนั นควรให้ยาว ๑ วา หรือยาวเกินกว่าวาไปนิดหน่อยก็ได้ คือ ถ้าเป็นคนเตี ยต่้าวาก็จะสั น น้าเมื่อเอามา
มัดรวมกันในขณะท้าพิธีนั นผู้สืบชะตาจะเข้าไปนั่งภายในไม่ได้ หรือนั่งได้มันจะล้าบากหัวจะไปโดนไม้ ฉะนั น ควร
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กะให้ยาวพอดี ไม่ว่าจะเป็นไม้ค ้าสะหลี ไม้สะพานหาด้ายมาร้อยหมากพลูที่เตรียมไปไว้แล้วมัดติดกันเป็นสายให้
ได้จ้านวนเท่าอายุ หรือมากไปบางแห่งก็เอา ๑๐8 ก็มี วิธีการท้าลวดนั นให้เอาใบพลูมามวนคล้ายมวนบุหรี่แล้ว
เอาหมากค้าผูกติดกันท้าเป็นคู่ๆ เอาเข็มใส่สอดด้ายแล้วสอดเข้าไปเป็นสายเดียวกันแล้วเอาด้ายอีกด้านหนึ่งมาผูก
ติดหัวไม้ไผ่ที่เราผ่าเตรียมไว้ให้ แล้วอีกด้านหนึ่งคล้ายสายธนูส่วนลวดอันอื่นๆ ก็ท้าแบบเดียวกัน 

ส่วนลวดเงินลวดทองนั นให้หากระดาษเงินกระดาษทองมาแทนก็ได้ ส่วนลวดเบี ยนั นถ้าหาเบี ยไม่ได้ก็หา
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเบี ยท้าแทนก็ได้ ด้ายสายสิญจน์ล้วง ๙ เส้น จ้านวน ๑๒ ม้วน ส้าหรับท้า
พิธีและผูกมือ หาใบเงิน ใบทอง ใบแก้ว ใบค ้า ใบขนุน ใบนาค ใบโชคไม้ มงคลเหล่านี อย่างละ ๙ ใบ มัดใส่
รวมกันในหม้อเงิน หม้อทอง พิธีการและการแต่งดาเครื่องสืบชะตานั น อาจจะมีการผิดเพี ยนกันไปบ้างจากต้ารา
บางท้องถิ่นเพราะอาศัยจากการจดจ้าสืบทอดกันมา แต่ใจความและความมุ่งหมายนั นก็ไปตามท้านองเดียวกัน อนึ่ง
พิธีการสืบชะตานี บางแห่งก็มีการปล่อยสัตว์ให้พ้นจากอันตรายและได้เป็นอิสระ เช่น เต่า ปลา หอย 

ขัน้ตอนการประกอบพิธีสืบชะตา 
๑. เมื่อเตรียมเครื่องพิธีสืบชะตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปู่อาจารย์จะ
ท้าพิธีขึ นท้าวทั งสี่ 
2. เจ้ าภาพนิมนต์พระสงฆ์  ๙  รูป  เป็ นผู้ ท้ าพิ ธี  มีค้ าสวด 
โดยเฉพาะชินบัญชร สวดสืบชะตา มงคลจักรวาลน้อย เป็นต้น 
ขณะที่พระสงฆ์สวดนั นผู้สืบชะตาจะเข้าไปนั่ งประนมมือในซุ้ม
เครื่องสืบชะตา ซึ่งตั งไว้หน้าพระสงฆ์ 
3. ผู้สืบชะตาจะจุดเทียนชัย ด้ายค่าคิงและเทียนสืบชะตา 

4. หลังจากพระสวดจบแล้ว เจ้าภาพจะจัดให้มีเทศน์ ๑ กัณฑ ์
5. หลังจากเทศน์จบ จะมีการผูกมือให้ผู้สืบชะตา พระสงฆ์ประพรมน ้ามนต์และเจ้าภาพถวายอาหาร

และไทยทานแดพ่ระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี 
 

4.3 กำรฮ้องขวัญ 
พิธีกรรมลักษณะนี อยู่บนรากฐานความเชื่อทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทยในทุกท้องถิ่นแต่มีการ

ปรับเปลี่ยนไปตาม วัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ่นนั น  
ค้าว่า “ขวัญ” หมายถึง ผมหรือขนที่ขึ นเวียนเป็นก้นหอย สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจ้าชีวิตของ

คนมาตั งแต่เกิด ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็จะเป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้าตกใจหรือเสียขวัญขวัญก็จะออก
จากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ท้าให้คนได้รับผลร้ายต่างๆ ชาวล้านนามีความเชื่อกัน
ว่าขวัญจะอยู่ประจ้าตัวเป็นพลังที่ช่วยในการปกป้องรักษาเจ้าของขวัญให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่
เมื่อใดที่ขวัญอ่อนลงหรือออกจากร่างจะเป็นเหตุให้สภาวะของร่างกายและจิตใจของเจ้าของขวัญรู้สึกเสียใจ ตกใจ 
ท้อใจ อาจเรียกได้ว่า ขวัญหาย ขวัญหนีดีฝ่อ ขวัญเสียหรือเสียขวัญ ท้าให้เจ้าของขวัญเจ็บป่วย กินไม่ได้นอนไม่
หลับ ไม่มีก้าลังใจในการด้าเนินชีวิต ถ้าต้องการให้ขวัญกลับคืนสู่ตัวและชีวิตเป็นปกติสุข จ้าเป็นต้องท้าพิธีฮ้อง
ขวัญ และโอกาสที่ใช้ในการฮ้องขวัญมีหลายลักษณะ เช่น การฮ้องขวัญเกี่ยวกับคน ได้แก่ การเรียกขวัญคนเจ็บไข้
ได้ป่วย ขวัญคนที่ประสบอุบัติเหตุ ขวัญเด็ก ขวัญสามเณร ขวัญนาค ขวัญบ่าวสาว ขวัญผู้ใหญ่ที่เคารพ การฮ้อง
ขวัญของผู้ที่มีการเปลี่ยนผ่านสถานภาพ (เปลี่ยนต้าแหน่งหน้าที่ การงาน เปลี่ยนที่อยู่อาศัย จบการศึกษา) การ
ฮ้องขวัญผู้มาเยือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกียรติแขกที่มาเยือน การฮ้องขวัญหลังจากการท้าเกษตรที่ใช้
แรงงานแล้วเป็นการแสดงความกตัญญูและการขอขมาลาโทษ ได้แก่ ขวัญข้าวขวัญควาย และการฮ้องขวัญ
สิ่งของเพ่ือเสริมสร้างความอุ่นใจแก่เจ้าของผู้ใช้ ได้แก่ ขวัญบ้าน ขวัญเสาเรือน ขวัญเกวียน เป็นต้น  “ฮ้องขวัญ”
หรือ “เฮียกขวัญ” ก็คือพิธีเรียกขวัญนั่นเอง เมื่อมีสภาพจิตใจอันไม่สงบก็จะนิยมท้าพิธีฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญนี 
ขึ น เพ่ือรับขวัญให้กลับคืนมาโดยสมบูรณ์ และการท้าพิธีฮ้องขวัญนี  นอกจากคนที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว
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แล้ว ก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องล้มหมอนนอนเสื่อเป็นเวลาแรมเดือนก็จะมีจิตใจอ่อนไหว ก็จะต้องท้า พิธีเรียก
ขวัญด้วย 

 ในการประกอบพิธีฮ้องขวัญของชาวล้านนา ต้องอาศัยผู้ที่มี
ภูมิความรู้ความช้านาญในการจัดพิธีกรรม โดยผู้ประกอบพิธีส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชายและผ่านการบวชมาแล้ว เรียกว่า หมอขวัญ 
อาจารย์วัด พ่อหนาน ท้าหน้าที่เป็นผู้เรียกขวัญใช้บทเรียกขวัญที่มี
เนื อหาปฏิภาณไหวพริบโน้มน้าวเชิญชวนให้ขวัญกลับเข้ามามีส้าเนียง
น ้าเสียงสุภาพอ่อนโยน มีภาษาบาลีประกอบบ้างเพียงเล็กน้อย เพ่ือ
เพ่ิมความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของพิธี 

การ “ฮ้องขวัญ” จะต้องท้าบายศรีท้านองเดียวกับบายศรีปากชาม แต่ทางเหนือนิยมท้าบายศรีในขัน 
หรือที่เรียกว่า “สะหลุง” ท้าด้วยเงินหรือเครื่องเขินและมีพานรองรับอีกชั นหนึ่ง มีข้าวปั้น กล้วย 1 ใบ ไข่ต้ม 1 
ลูก และดอกไม้ธูปเทียน และด้ายขาวส้าหรับผูกมือ การท้าบายศรีนี นิยมใช้ในการท้าบุญอ่ืนๆ เช่น ขึ นเรือนใหม่ 
แต่งงาน เป็นต้น การท้าพิธีก็ต้องมีอาจารย์เป็นผู้กล่าวค้าฮ้องขวัญ ด้วยส้านวนโวหารแบบโบราณ ที่เกจิอาจารย์
แต่งไว้อย่างคล้องจองและมีท่วงท้านองการอ่านอย่างน่าฟัง เพ่ือให้คนที่ได้รับการ “ฮ้องขวัญ” เกิดก้าลังใจขึ น 
โวหารในการ “ฮ้องขวัญ” ก็มีอยู่ว่า ขวัญทั ง 32 ขวัญนั นอยู่ในตัวบุคคลที่ไหนบ้าง และหากขวัญแห่งใดหายไปก็
ขอให้กลับคืนมาอยู่กับเนื อกับตัวเสีย การอ่านโองการประมาณ 10 - 15 นาทีก็จบ แล้วอาจารย์ก็จะผูกมือให้ 
โดยผูกมือข้างซ้ายก่อน มีความว่า มัดมือซ้ายขวัญมา มัดมือขวาขวัญอยู่ ขอให้ขวัญจงกลับมาอยู่กับเนื อกับตัว
อย่าล่องลอยไปไหนอีก และขอให้มีอายุมั่นยืนยาวตลอดไปเทอญเป็นจบพิธี การผูกมือต้องผูกทั งสองข้าง บางคน
ก็จะผูกติดตัวไว้ถึง 3 วัน จึงเอาออก แต่เด็กๆ เห็นผูกจนด้ายดิบสีขาวกลายเป็นสีด้าไปก็มี 

การท้าพิธีฮ้องขวัญ ท่านให้ท้าขันครู (ขั นตั ง) ให้พ่อหมอหรืออาจารย์ผู้ท้าพิธีนั น  ขั นตั งครูอาจารย์ 
ประกอบด้วย สวยหมาก 4 สวย พลู 4 สวย สวยดอก 4 สวย เทียนน้อย 4 คู่ เทียนเล่มละ 1 บาท 2 คู ่
ข้าวเปลือก 1 ลิตร ข้าวสาร 1 ลิตร เบี ยพันสาม หมากพันสาม ผ้าขาว–ผ้าแดง เงิน 3 บาท โดยจัดแต่งดาใส่ขัน
ตั งให้หมด บายศรีฮ้องขวัญ การฮ้องขวัญนั นให้แต่งเครื่องข้าวขวัญคือ ท้าเครื่องขันบายศรีปักด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่น
หอมหลายสี หลายอย่างเป็นพุ่มพวงงามมีด้าย 9 เส้นรอบเวียนบายศรี ข้างในขันให้ใส่ข้าวปลาอาหารต่างๆ 
พร้อมทั งเครื่องคาว – หวาน เมื่อแต่งดาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท้าพิธีฮ้องขวัญ การฮ้องขวัญ ก่อนฮ้องขวัญต้องท้า
พิธีกล่าวท้าปัดเคราะห์ปัดภัยเสียก่อน โดยพ่อหมอหรืออาจารย์จะกล่าวค้าปัดเคราะห์ปัดภัยเป็นภาษาพื นเมือง 
เมื่อกล่าวค้าปัดเคราะห์ปัดภัยเสร็จหมดแล้วจะท้าพิธีกล่าวค้าฮ้องขวัญต่อไป พร้อมทั งมีการมัดมือด้วยด้าย 9 
เส้นเริ่มจากข้อมือซ้ายก่อนแล้วมัดข้อมือขวา ในระหว่างที่มัดข้อมือพ่อหมอหรืออาจารย์ก็จะกล่าวค้าให้พรตลอด
จนกว่าจะเสร็จ 

ในประเพณีการฮ้องขวัญ เราอาจสรุปได้ว่า ขวัญ ก็คือก้าลังใจของคนเรานั่นเอง อย่างการเรียกขวัญของ
คู่บ่าวสาว ในการแต่งงานนอกจากจะมุ่งให้ก้าลังใจแล้วยังเป็นการสั่งสอนให้มีการครองรักครองเรือนแก่คู่สมรส
อีกด้วย และเช่นการฮ้องขวัญนาค ในงานบวช ก็เพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกรักและกตัญญูต่อบุพการี ประพฤติตนอยู่ใน
กรอบพุทธวินัยอย่างเคร่งครัดนั่นเอง การฮ้องขวัญให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ผอมเหลืองกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็น
เวลาหลายวัน หรือสะดุ้งตกใจกลัวเมื่อพบเห็นสิ่งที่หวาดเสียวน่ากลัว และประสบปัทวเหตุสยดสยอง อาจท้าให้
ขวัญหนีดีฝ่อเหล่านี  ญาติพ่ีน้องจะช่วยกันจัดแต่งขันตั งเครื่องบายศรีเพ่ือฮ้องขวัญให้กับผู้ประสบเหตุนั น เพ่ือให้
เป็นขวัญก้าลังใจและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั น 
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ควำมเชื่อ 
4.4 หมอเป่ำ หมอเป่าเป็นหมอที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเวลา

เจ็บป่วยที่มีอาการเป็นแผล หรือเป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เป็นหนอง
เรื อรัง งูสวัด คางทูม ในสมัยที่ยังไม่มียารักษาโรคก็มักจะไปหาหมอเป่า
ในหมู่บ้าน เพ่ือท้าการรักษาอาการที่เป็นอยู่ให้หาย แต่ปัจจุบันก็ยังมี
ชาวบ้านที่เวลาเจ็บตา ข้อเท้าเคล็ด หรือกระดูกหักก็จะไปให้หมอเป่า
เพ่ือรักษาอาการแต่ก็ท้าให้อาการที่เป็นอยู่หายได้  และหากหายจาก
อาการเจ็บป่วยดังกล่าวแล้วก็จะน้าดอกไม้ไปขอขมาคารวะ ด้าหัวหมอ
เป่า การเป่าของหมอเป่านั นจะมีวิธีการรักษาด้วยการเป่าต่างๆ กันไป ส่วนประกอบที่ใช้และพบบ่อยคือ ปูนกิน
หมาก เคี ยวกระทียมแล้วเป่า เคี ยวหมากเป่า เคี ยวใบไม้บางชนิดเป่า เป็นต้น   

 
5.  กลุ่มศิลปะกำรแสดงและดนตรีพื นบ้ำน 

5.๑ ดนตรีพื นบ้ำน “วงสะล้อ ” 
เครื่องดนตรีล้านนานั นมีหลายอย่าง เช่น ปี่  ซอ ซึง พิณเปี๊ยะ 

ระนาด (พาทย์) ฆ้อง มอง เซิง หลอง หลดปด และสะล้อ  ฯลฯ 
ดนตรีที่เด่นจริงๆ ของล้านนา คือ “วงเครื่องสายล้านนา” ที่มัก

เรียกกันผิดว่า “วงสะล้อซอซึง” เพราะซออู้ ซอด้วงของล้านนาไม่มีใช้ 
แต่มีสะล้อซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องสายจ้าพวกซออยู่บ้าง วงสะล้อเป็น
ดนตรีของชาวล้านนาไม่เฉพาะเจาะจงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในต้าบล
โป่งน ้าร้อนมีวงดนตรีพื นเมือง ๑ วง คือ กลุ่มวงดนตรีเครื่องสายล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุต้าบลโป่งน ้าร้อนการ
ผสมวงสะล้อ ประกอบด้วย ซึง สะล้อ ขลุ่ย ฉิ่ง กลอง 
 

5.2 กำรฟ้อนดำบ  
การฟ้อนดาบ เป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันมากและเป็นที่รู้จัก

กันอย่างแพร่หลายในเขตล้านนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั นได้ชื่อ
ว่าเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเขตภาคเหนือตอนบน 
มักจะจัดให้มีการแสดงฟ้อนดาบควบคู่ไปกับการฟ้อนที่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนน้อยไจชยา ฯลฯ มักจะ
แสดงในเทศกาลที่ส้าคัญ ๆ หรือแสดงในงานต้อนรับแขกเมืองหรือ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในงานขันโตกต่างๆ  

 

การฟ้อนดาบ มักนิยมฟ้อนกับดาบ จ้านวน 2 เล่ม แต่บางครั งก็จะมีการฟ้อนดาบ 6 เล่ม, 12 เล่ม หรือ
จ้านวนมากกว่าให้เห็นอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยจะได้รับชมกันบ่อยเหมือนกับการฟ้อนดาบ 2 เล่ม การฟ้อนดาบนั นถ้า
สังเกตในแต่ละท่าของการฟ้อน ลีลาท่าทางที่มีความสวยงามเหล่านั นแสดงถึงชั นเชิงการต่อสู้ทั งรุกและรับอย่าง
แคล่วคล่อง หรือบางท่าก็เป็นการยั่วโทสะคู่ต่อสู้ บางท่าก็เป็นการแสดงความกล้าหาญ ฮึกเหิม อวดคู่ต่อสู้ว่าตนมี
ความคงกระพันชาตรี เช่น “ท่าสีไคล” (คือการน้าดาบด้านคมมาลูบไล้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย) และการกลิ ง
ทับดาบ เป็นต้น 
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5.3 กำรฟ้อนเจิง  
การฟ้อนเจิง เป็นการแสดงลีลาการฟ้อนและลีลาการต่อสู้ด้วย

มือเปล่า ซึ่งมีท่วงท่าที่สง่างามและน่า เกรงขามอยู่ในที ปัจจุบันการ
ฟ้อนเจิงที่สมบูรณ์แบบนั นหาชมได้ยากแล้ว จะมีให้ได้ชมบ้างก็เพียง
เล็กน้อยในการฟ้อนดาบ กล่าวคือช่วงฟ้อนก่อนที่จะมีการหยิบดาบ
ขึ นมาร้านั น  จะท้าการฟ้อนด้วยมือเปล่า หรือฟ้องเจิ งก่อนเป็น
ระยะเวลาสั น ๆ โดยสรุปก็คือได้น้าเอาฟ้อนเจิงบางส่วนเข้ามาประกอบ
ก่อนที่จะฟ้อนดาบนั่นเอง การฟ้อนเจิง ในปัจจุบันมีให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก 
นอกจากบางครั งจะมีคนเฒ่าคนแก่ฟ้อนให้เห็นในงานบุญส้าคัญๆ ของ
วัดต่าง ๆ เช่น งานปอยหลวงเท่านั น  
  

5.4 ฟ้อนกิงกะหร่ำ หรือฟ้อนนำงนก 
 ฟ้อนกิงกะหร่า เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ่  ค้าว่า    
“กิงกะหร่า” เป็นค้า ๆ เดียวกับค้าว่า “กินนร” หมายถึง อมนุษย์
ในนิยายซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า 
๑๒๘ ว่ามี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน
ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมา
ไหนก็จะใส่ปีกใส่หางบินไป การฟ้อนกิงกะหร่าเป็นการเลียนแบบ
อมนุษย์ชนิดนี  ส้าหรับความเป็นมานั นมีเรื่องเล่าว่า ในสมัย

พุทธกาล หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการไปจ้าพรรษา เพ่ือโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั นดาวดึงส์ ขณะ
เสด็จลงสู่โลกมนุษย์นั น พุทธศาสนิกชนทั งหลายได้พร้อมใจกันน้าอาหารไปท้าบุญตักบาตรที่เรียกว่า “ตักบาตรเท
โวโรหนะ” พร้อมนั นบรรดาสัตว์ต่าง ๆ จากป่าหิมพานต์อันมีกินนรและกินนรีเป็นต้น พากันมาฟ้อนร้าแสดง
ความยินดีในการเสด็จกลับมาของพระพุทธองค์ ด้วยเหตุนี จึงเกิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ และเฉพาะชาวไท
ใหญ่นิยมแต่งกายเป็นกินนรและกินนรี แล้วร่ายร้าเลียนแบบอากัปกิริยาของอมนุษย์ประเภทนี  เพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชา เมื่อการแสดงชนิดนี เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จึงนิยมแสดงในโอกาสอ่ืนนอกเหนือจากแสดงใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนส้าคัญของการแสดง มีทั งอุปกรณ์ ท่าร้า และดนตรีประกอบ มีรายละเอียดดังที่จะกล่าวถึง
ต่อไป อุปกรณ์ส้าคัญในการฟ้อนชนิดนี  คือ “ตัวกินนร” (กิงกะหร่า) ที่ เรียกกันทั่วไปว่า “ตัวนก” ซึ่งมี
ส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ ปีก หาง และล้าตัว เฉพาะปีกและหางท้าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย แต่ละส่วนจะท้าเป็นโครง
ก่อนแล้วผ้าแพรสีต่าง ๆ ติดหุ้มโครงและใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายตกแต่งให้สวยงาม จากนั นน้ามาประกอบ
กันโดยใช้ยางรัด เชือกหรือหวายรัดให้แน่น พร้อมท้าเชือกโยงบังคับปีกและหางส้าหรับดึงให้สามารถกระพือปีก 
และแผ่หางได้เหมือนนก ส่วนล้าตัวผู้ฟ้อนจะใส่เสื อผ้าสีเดียวกับปีกและหาง (อุปกรณ์การฟ้อนนี  พบว่าบางแห่งมี
เฉพาะหางเท่านั น) นอกเหนือจากนี  ส่วนของศีรษะอาจมีการโพกผ้าหรือสวมหมวกยอดแหลมหรือสวมหน้ากาก 
ซึ่งแล้วแต่ความนิยมของท้องถิ่น ส่วนท่าร้า จะเป็นท่าที่เลียนแบบอากัปกิริยาของนก เช่น ขยับปีก ขยับหาง บิน 
กระโดดโลดเต้นไปมาตามจังหวะของกลอง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีส้าคัญในการก้าหนดท่าการฟ้อนกิงกะหร่า 
บางครั งจะแสดงคู่ชายหญิงโดยสมมุติเป็นตัวผู้และตัวเมีย แต่ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นตัวเมีย จึงมีชื่อเรียกตามที่เห็น
อีกชื่อคือ“ฟ้อนนางนก” หรือ “ก้านางนก” เครื่องดนตรีให้จังหวะในการแสดงประกอบด้วย กลองก้นยาว     
มองเซิง (ฆ้องชุด) และแส่ง (ฉาบ)  
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5.๕ กำรร ำโต 
“การร้าโต” หรือ “ก้าโต” เป็นการแสดงโดยให้ผู้แสดงสอง

คนมุดเข้าไปอยู่ในหุ่นคล้ายกับกวาง มีเขา มีขนหลากสี ใช้คน เครื่อง
ดนตรีให้จังหวะในการแสดงประกอบด้วย กลองก้นยาว  มองเซิง 
(ฆ้องชุด)  และแส่ง (ฉาบซึ่งไทใหญ่เรียกว่า “โต” เป็นสัตว์ในนิยาย
ในสมัยพระพุทธกาล จากนั นก็จะเต้นร้าไปตามจังหวะกลองก้นยาว
อย่างน่าสนุกสนาน ซึ่งการฟ้อนนกและโตนี  ส่วนใหญ่จะนิยมฟ้อน
และร้าในช่วงงานวันออกพรรษา เนื่องจากชาวไทใหญ่มีความเชื่อว่า 
นก โต เป็นสัตว์ที่ได้ร่วมถวายการฟ้อนร้าแด่พระพุทธเจ้าในช่วงวัน
ออกพรรษา กล่าวกันว่า เมื่อครั งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการเทศนาธรรมให้แก่พระมารดาบนสวรรค์ชั น
ดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ หรือที่เรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกซ่ึงตรงกับวันออกพรรษานั น ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พา
กันถวายการต้อนรับ ขณะที่สัตว์น้อยใหญ่ เช่น เสือ สิงห์ ช้าง ลิง นก นกกิงกะหร่า กิงกะรี โต ก็ได้พากันมาถวาย
การฟ้อนร้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี ชาวไทใหญ่จึงได้ยึดถือเอาเหตุการณ์นั นน้ามาปฏิบัติสืบทอดกันมา ปัจจุบันการ
ฟ้อนร้า นก โต ได้เริ่มเผยแพร่เข้าสู่สังคมไทยมากขึ น โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ซึ่ง
สามารถพบเห็นในงานหรือการเดินขบวนทั่วไป ทั งนี เนื่องจากตลอดช่วง 10 - 15 ปีมานี  ในภาคเหนือของไทยมี
ชนชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาอยู่มากขึ น และการฟ้อนร้า นก โต ได้มีการน้าเข้าไปสอนตามโรงเรียนหลายแห่งของ
ไทย 

 
5.๖ ฟ้อนก้ำลำยก้ำแลว หรือการฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของชาว

ไทยใหญ่ ร้าดาบโดยวิธีการร้าเดี่ยว หรือร้าคู่ ประกอบด้วยจังหวะเสียง
กลอง มอง แส่ง และร้าเชิง ดาบคู่ หญิง ๔ ชาย ๔ และจังหวะเสียงเพลง 
โม่ง ชะ โม่ง หรือเสียงดนตรีสมัยใหม่  

 

 
5.๗ กำรร ำวงไทยใหญ่ (ก้าปั่นก๋อง) อุปกรณ์การร้ามีปัตตะลา 

(กาละสักหรือระนาด) กลองสองหน้าและฮอก (กรับ) หรือเสียงดนตรี
สมัยใหม่ ไม่มีการก้าหนดคนร้าแน่นอน ส่วนใหญ่จะจัดแสดงเวลาที่มี
งานประเพณีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานให้ได้ร้าวง
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยจะก้าหนดการร้าเป็นรอบๆ  

 
6. กลุ่มศิลปหัตถกรรมพื นบ้ำน 

6.๑ ตุง 
ตุง คือ “ธง” หรือ “ธงตะขาบ” ซึ่งต่างจากธงทั่วไป เพราะตุงใช้วิธี
แขวนให้ชายห้อยลงมาด้านล่าง แต่ธงนั นจะผูกติดด้ามธง หรือคันธง  
ให้สะบัดออกด้านข้าง ชาวล้านนานิยมสร้างตุงเพ่ือเป็นการบูชาตาม
ความเชื่อ เพ่ือประดับตกแต่งริ วขบวน ประดับตกแต่งสถานที่ ให้เกิด
ความสวยงามอลังการ เพ่ือเป็นเครื่องแสดงถึงความปิติยินดี การฉลอง
ชัยชนะ นอกจากนี ตุงยังแสดงออกถึงศิลปะอันประณีตงดงาม อ่อน
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ช้อยและยิ่งใหญ่ในรูปของความเชื่อบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชนเผ่า  ตุงแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ   
๒ ประเภท คือ ตุงมงคล และตุงอวมงคล 

ตุงมงคล ประกอบด้วย 
-  ตุงไจย (ตุงชัย) ใช้ประดับในงานเฉลิมฉลอง เช่น ปอยหลวง ยี่เป็ง ฯลฯ ตุงไจยยังแยกเป็น ตุงใยและ

ตุงตั๋น (ตุงที่ทอทึบตลอดทั งผืน) 
- ตุงกระด้าง ตุงแม่กระด้าง ท้าด้วยแผ่นไม้หรือไม้กระดานยาวประมาณ ๒ เมตร กว้างประมาณ ๔๐ 

เซนติเมตร แกะสลักเป็นลวดลาย ใช้ประดับในวิหาร ด้านข้างซ้าย–ขวา ของพระประธาน 
-  ตุงซาววา (ยี่สิบวา) ท้าจากผ้ามีความยาวใช้ประดับในวิหาร โดยพาดอ้อมไปตามขื่อเพราะมีความ

ยาวมากไม่สามารถแขวนให้หางห้อยลงมาได้ 
-   ตุงช่อช้าง (จ้อจ๊าง) ท้าด้วยผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายธง ใช้ประดับในขบวนแห่ 
-  ตุงช่อน้อย (จ้อน้อย) ท้าด้วยกระดาษตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ ๒ นิ ว ตัดเป็นลวดลาย

น้ามาติดกับซึกไม้ไผ่ ใช้ปักเจดีย์ทรายกองเล็กๆ ในพิธีเทศน์มหาชาติ เรียกว่า ตุงพันช่อ ใช้ประกอบเครื่องสืบ
ชะตา ใช้ปักสะตวงท้าจากกระดาษหลายสี  

-  ตุงช้าง คล้ายตุงไจยแต่มีขนาดใหญ่ยาวกว่า ส่วนใหญ่ท้าด้วยกระดาษ มีไม้ไผ่สานเป็นโครงใช้ในพิธีสืบ
ชะตา 

 -  ตุงตัวนาม หรือ ตัวพึ่ง(ตุง ๑๒ ราศี) ท้าด้วยกระดาษสา 
หรือกระดาษว่าว ตัดเป็นรูปคล้ายคน แล้วปั๊มรูปสัตว์ในราศีลงไป  
ตั งแต่ปีชวดไปจนถึงปีกุน นิยมน้าไปผูกกับกิ่งไม้ปักบนเจดีย์ทรายใน
เทศกาลสงกรานต์ 

 -  ตุงเจดีย์ทราย ท้าด้วยกระดาษไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ส่วน
ใหญ่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆ เรียวหัวเรียวท้าย น้าไปปักเจดีย์ทรายใน
วันสงกรานต์เช่นกัน 

-  ตุงพระบด (พระบฏ) ท้าด้วยผ้าหรือกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะ
เขียนรูปพระพุทธเจ้า น้าไปประดับไว้ด้านหลังพระประธานในโบสถ์ 

-  ตุงไส้ช้าง  ตุงไส้หมู  หรือตุงพญายอ ท้าด้วยกระดาษสี ๒ – ๓ แผ่นซ้อน
กันสลับสี แล้วพับไปมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วตัดด้วยกรรไกร จากนั นคลี่ออกดึงสอด
สลับก็จะกลายเป็นพุ่มทรงที่สวยงาม ใช้ประดับเครื่องไทยทานหรือเจดีย์ทราย 

-  ตุงถวายทานพระเจ้าสิบชาติ (ทศชาติ) มีด้วยกันหลายลักษณะตามชื่อ
ของกัณฑ์ในชาดก ได้แก่ ตุงดินท้าจากไม้หรือกระดาษแล้วเอาดินเหนียวเคลือบให้มิด 
ยาวประมาณ ๑๕ นิ ว ใช้ถวายกัณฑ์เตมีย์ 

-  ตุงทราย ท้าด้วยไม้หรือผ้าตัดเป็นรูปตุง แล้วทาแป้งเปียกหรือกาวโรยด้วย
ทรายพอกให้มิด ใช้ถวายกัณฑ์พระชนกกุมาร 

-  ตุงไม ้ท้าจากไม้ใช้ถวายกัณฑ์สุวรรณสาม 
-  ตุงจืน (ตะกั่ว) ท้าจากตะกั่วหลอมเทลงในแบบใช้ถวายกัณฑ์เนมิราช 
-  ตุงเหยียก ท้าจากโลหะผสม ได้แก่ ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ใช้ถวายกัณฑ์มโหสถ 
-  ตุงเหล็ก  ท้าจากเหล็ก ใช้ถวายกัณฑ์ภูริทัต 
-  ตุงทอง ใช้ทองเหลือง หรือทองแดงท้า ใช้ถวายกัณฑ์จันทกุมารชาดก 
-  ตุงข้าวเปลือก ท้าด้วยไม้ทากาวแล้วโรยทับด้วยข้าวเปลือก ใช้ถวายกัณฑ์นารถชาดก 
-  ตุงข้าวสาร ท้าด้วยไม้ทากาวแล้วโรยทับด้วยข้าวสาร ใช้ถวายกัณฑ์วิฑูรบัณฑิต 
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-  ตุงเงิน ท้าจากแผ่นเงินดีเป็นแผ่นบางๆ ใช้ถวายกัณฑ์เวชสันดร 
-  ตุงค่า (ทองค่า) ท้าด้วยทองค้าแท้ ท้าถวายพระพุทธเจ้า 
-  ตุงบอก ใช้ไม้ไป่ท้าเป็นตอกสานให้เป็นรูปทรงกระบอก หุ้มด้วยผ้าหรือกระดาษ ท้าเป็นท่อนๆ 

ประมาณ ๗ – ๙ ท่อน ผูกติดกันลงมา ใช้ประกอบแขวนแห่ต่างๆ  
-  ตุงช่อพระธาตุ ท้าด้วยโลหะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายตุงช่อน้อย เชื่อมติดกับด้ามโลหะท้าเป็นปลอก

สวมยอดฉัตรเจดีย์  เวลาลมพัดจะหมุนไปตามลม 
ตุงอวมงคล มีหลำยลักษณะ ได้แก่ 
-  ตุงสามหาง ใช้ผ้าหรือกระดาษตัดเป็นรูปคล้ายคน มีหัว แขน มีชายตุงเป็น ๓ แฉก ใช้น้าขบวนศพ

เป็นเครื่องน้าทางผู้ตายไปสู่สวรรค์ 
-  ตุงแดง มีลักษณะคล้ายตุงไชย แต่มีความยามเพียง ๕ ท่อน หางตุงหรือ ชายตุงท้าเป็น ๓ แฉก ใช้ปัก

บริเวณท่ีมีคนตายโหง  ด้านล่างมีกองทรายปักด้วยตุงช่อน้อย เพ่ือทานให้วิญญาณหลุดพ้น 
-  ตุงเหล็ก  ตุงตอง  ท้าเป็นรูปยาวรี  ปลายแหลม ใช้ห้อยแขวนกับหลัก มัดเป็นพวง (๑๐๘ อัน) ใช้ใน

งานศพ นิยมตั งไว้ใกล้โลงศพ 
-  ตุงด่า คือ ตุงช่อน้อยที่ท้าจากกระดาษสีด้า ท้าบูชาเทพประจ้าทิศใต้ คือ ท้าววิรูปักษ์ เพ่ือท้าพิธีสูตร

ถอนสิ่งชั่วร้ายออกไป ขจัดให้ออกไป (ตุงด้าเป็นทั งตุงมงคล และอวมงคล) 
 

7. กลุ่มวัฒนธรรมอำหำรกำรกิน 
อาหารพื นบ้านของภาคเหนือมีหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่จะเรียกชนิดอาหารตามรูปแบบวิธีการ

ประกอบอาหาร อาทิเช่น 
แกง (อ่านว่า แก๋ง) เป็นอาหารประเภทน ้า ที่มีปริมาณน ้าแกงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับส่วนประกอบ

ต่างๆ ในหม้อ มีวิธีการท้าโดยใส่น ้าพอเดือด ใส่เครื่องปรุง แล้วใส่ส่วนประกอบหลักที่ต้องการแกงตามล้าดับ  
บางสูตรนิยมคั่วเครื่องแกงกับน ้ามันเล็กน้อย จนเครื่องแกงและส่วนผสมอ่ืน เช่น หมู ไก่ จนมีกลิ่นหอมก่อนจึงจะ
เติมน ้าลงไปและจึงใส่เครื่องปรุงอ่ืนๆ ตามไป เมื่อน ้าเดือดหรือเมื่อหมูหรือไก่ได้ที่แล้ว เครื่องปรุงหลัก ได้แก่ พริก 
หอมแดง กระเทียม ปลาร้า กะปิ ถ้าเป็นแกงที่มีเนื อสัตว์ เป็นเครื่องปรุงด้วย จะใส่ตะไคร้ ขมิ น เพ่ือดับกลิ่นคาว 
เช่น แกงอ่อมไก่ 

 

คั่ว หรือขั้ว ในความหมายทางล้านนา คือการผัด เป็นวิธีการปรุงอาหารที่น้าน ้ามันปริมาณเล็กน้อย และ
ใส่กระเทียวลงเจียว แล้วใส่เครื่องปรุงลงไปผัด ใช้ไฟปานกลาง อีกแบบหนึ่งคือ คั่วแบบไม่ใส่น ้ามัน เพียงใส่น ้าลง
ไปเล็กน้อย พอน ้าเดือด จึงน้าเครื่องปรุงลงผัด คนจนอาหารสุก และปรุงรสกลิ่นในระหว่างนั น เช่น คั่วมะเขือ
ถั่วฝักยาว (ค่ัวบ่าเขือบ่าถั่ว) คั่วลาบ การคั่วเมล็ดพืช เช่น คั่วงา คั่วถั่วลิสง ใช้วิธีคั่วแบบแห้ง คือไม่ใช้ทั งน ้าและ
น ้ามัน 

 

จอ เป็นการปรุงอาหารประเภทผัก โดยการน้าน ้าใส่หม้อตั งไฟปรุงด้วย เกลือ กะปิ ปลาร้าเมื่อน ้าเดือด
จึงใส่ผักลงไป จากนั นจึงเติมรสเปรี ยวด้วยน ้ามะขามเปียกหรือมะขามสด (ไม่นิยมน ้ามะนาว มะเขือเทศ มะกรูด) 
การจออาจใส่กระดูกหมูด้วยก็ได้ ชนิดผักท่ีมีการน้ามาจอ เช่น ผักกาด ผักหนาม ผักกูด ผักบุ้ง ซึ่งบางแห่งนิยมใส่
ถั่วเน่าแคบ็ผิงไฟ และน ้าอ้อย ลงไปด้วย 

 

นึ่ง หรือหนึ้ง เป็นการท้าให้สุกด้วยไอน ้าร้อนในไห หรือที่ส้าหรับการนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ การนึ่ง
โดยตรง โดยที่อาหารนั นไม่ต้องมีเครื่องห่อหุ้ม เช่น การนึ่งข้าว นึ่งปลา นึ่งกล้วยตาก นึ่งเนื อตาก อีกลักษณะหนึ่ง 
คืออาหารนั นจะห่อด้วยใบตองก่อน ได้แก่ การนึ่งขนมที่ห่อใบตอง เช่น ขนมจ็อก ขนมเกลือ และพวกห่อนึ่งต่างๆ 
อาหารที่ใช้วิธีนึ่ง มักจะเรียกตามชื่ออาหารนั นๆ ลงท้ายด้วยนึ่ง เช่น ไก่นึ่ง ปลานึ่ง กล้วยนึ่ง  
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ห่อนึ่ง หรือห่อหนึ้ง เป็นวิธีประกอบอาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื อสัตว์ เช่น ไก่ ปลา หรือใช้หัวปลี หน่อไม้ มา
คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง ห่อด้วยใบตองแล้วน้าไปนึ่ง ห่อนึ่งจะเรียกตามชนิดของอาหารที่น้าไปนึ่ง ห่อนึ่งจะเรียก
ตามชนิดของอาหารที่น้ามาปรุงเช่น ห่อนึ่งไก่ ห่อนึ่งปลา หน่อนึ่งปลี ห่อนึ่งหน่อ เป็นต้น  

 

ลาบ/หลู้ เป็นวิธีการปรุงอาหารโดยการสับให้ละเอียด เช่น เนื อสัตว์ ทั งนี เพ่ือน้าไปปรุงกับเครื่องปรุง
น ้าพริก ที่เรียกว่า พริกลาบ หรือเครื่องปรุงอ่ืนๆ เรียกชื่อลาบตามชนิดของเนื อสัตว์ เช่น ลาบไก่ ลาบหมู ลาบงัว 
ลาบควาย ลาบฟาน (เก้ง) ลาบปลา นอกจากนี  ยังเรียกตามการปรุงอีกด้วย ได้แก่ ลาบดิบ ซึ่งเป็นการปรุงลาบ
เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ท้าให้สุก โดยการคั่ว ค้าว่าลาบ โดยทั่วไป หมายถึง ลาบดิบ อีกประเภทหนึ่งคือ ลาบคั่ว เป็น
ลาบดิบที่ปรุงเสร็จแล้ว และน้าไปคั่วให้สุก และมีลาบอีกหลายประเภท ได้แก่ ลาบเหนียว ลาบลอ ลาบขโมย 
ลาบเก๊า ลาบแม่ ชาวล้านนามีการท้าลาบมานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าเมื่อใด เป็นอาหารยอดนิยมและถือเป็น
อาหารชั นสูง  

 

ต่า (อ่านว่า ต๋้า) เป็นอาหารประเภทเดียวกับย้า มีวิธีการปรุง โดยน้าส่วนผสมต่างๆ พร้อมเครื่อง
คลุกเคล้ากันในครก เช่น ต้าขนุน (ต้าบ่าหนุน) ต้ามะขาม (ต้าบ่าขาม) ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เกลือ กระเทียม 
หัวหอม พริกแห้งหรือพริกสด กะปิ ถั่วเน่าแข็บ 

 

ย่า ใช้กับของที่สุกแล้ว เช่น ย้าจิ๊นไก่ ท้าด้วยไก่ต้ม ย้าผักเฮือด (ผี ผักเฮือดนึ่ง) ย้าจิ๊นแห้ง (เนื อต้ม) ปรุง
เครื่องย้า หรือเรียกว่า พริกย้า ในน ้าเดือด แล้วน้าส่วนผสมที่เป็นเนื อ หรือผักต้มลงไป คนให้ทั่ว 

 

อ็อก เป็นการปรุงอาหารโดยน้าอาหารห่อใบตอง น้าใส่หม้อหรือกระทะ เติมน ้าลงไปเล็กน้อย หรือ
น้าเอาอาหารพร้อมเครื่องปรุงใส่ในหม้อ เติมน ้าเล็กน้อยยกตั งไฟ นิยมท้ากับอาหารที่สุกเร็ว เช่น ไข่ ปลา มะเขือ
ยาว เรียกชื่ออาหารตามชนิดของส่วนผสม เช่น อ็อกปลา อ็อกไข่ (ไข่ป่าม หรือป่ามไข่) อ็อกบ่าเขือ (อ็อกมะเขือ) 

แอ็บ เป็นการน้าอาหารมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงก่อน ปรุงเสร็จแล้วน้ามาห่อด้วยใบตอง น้าไปปิ้ง หรือ
นึ่ง เช่น แอ็บปลา แอ็บกุ้ง แอ็บอี่ฮวก 

อุ๊ก เป็นวิธีการท้าอาหารของชาวล้านนาชนิดเดียวกับ "ฮุ่ม" คือเป็นการท้าอาหารประเภทเนื อสัตว์ที่
ค่อนข้างเหนียว เช่น เนื อวัว เนื อไก่ หรือเนื อเค็มตากแห้ง (ที่เรียกว่า จิ๊นแห้ง) หากใช้เนื อไก่ จะเรียกว่า อุ๊กไก่ 
หากใช้เนื อวัว หรือเนื อเค็มตากแห้ง จะเรียกว่า จิ๊นฮุ่ม ซึ่งลักษณะของอาหารประเภทนี  เนื อจะเปื่อย และมีน ้า
ขลุกขลิก 

ส้า เป็นวิธีการปรุงอาหารที่น้าเอาเครื่องปรุงเช่น เนื อปลา พริกสด หอมแดง กระเทียมมาย่างไฟให้สุก
ก่อนโขลกเครื่องปรุงทั งหมดให้เข้ากัน เติมน ้าปลาร้าที่ต้มเตรียมไว้ น้ามาคลุกเคล้ากับผักสดที่ล้างเตรียมไว้แล้ว 
เช่น ส้าผักแพระ ส้ายอดมะม่วง จะปรุงรสให้เปรี ยวด้วยมะกอกป่า หรือมะนาว 

 

7.๑ ลำบจิ น 
ลาบ คือ อาหารที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคน

ภาคเหนือ แต่เดิมเป็นอาหารชาวชนบทกินกันแบบไม่พิถีพิถัน เป็น
อาหารสุดยอดของความอร่อยแบบลูกทุ่งแท้ คือ กินแบบสดๆ ดิบๆ 
ปัจจุบันลาบได้รับการพัฒนาให้ดีขึ น โดยการพยายามรักษาความสะอาด
และปรุงแต่งรสชาติให้กลมกล่อม จึงนิยมรับประทานกันทั่วไป ลาบมี
หลายอย่างขึ นอยู่กับวิธีการและชนิดของเนื อที่จะน้ามาท้าลาบ เช่น    
ถ้าท้าจากเนื อหมูก็เรียกลาบหมู ถ้าท้าจากเนื อวัวควายก็เรียกลาบควาย 
ถ้าท้าจากไก่ จากปลาก็เรียกลาบไก่ ลาบปลา ส่วนวิธีการนั นก็ขึ นอยู่กับว่าต้องการลาบแบบไหน เช่น ลาบขมุ 
ลาบเหนียว ลาบหมี่ และลาบเหลว(เลือด) เป็นต้น 
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วิธีลาบ น้าเนื อที่จะลาบพร้อมเครื่องใน เช่น ตับ ล้าไส้เล็ก  กระเพาะ  เพี ย  น ้าดี  ถ้าลาบหมูเพ่ิมหนัง
หมูด้วยและเลือดสดๆ ไว้ จากนั นน ้าเนื อมาสับให้ละเอียด เนื อที่จะลาบต้องล้างขูดให้สะอาดและแห้งสนิท ถ้าเป็น
เขียงไม้แกร่งจะดีมาก ขณะลาบเนื อต้องคอยเติมเลือดลงไปด้วย เลือดต้องเป็นเลือดที่กระด้างเป็นก้อน ถ้าตักมา
จากโพรงช่องท้องขณะช้าแหละและใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ ถ้าใส่น้อยนิยมท้าลาบหมี่จะได้รสชาติแบบลูกกรุง 
ถ้าใส่มากเกินจะกลายเป็นลาบเลือด (คนละอย่างกับของภาคอีสาน) เครื่องปรุงลาบประกอบด้วยพริกป่น (ต้อง
เผาหรือคั่วพริกให้กริบด้าก่อนป่น) เครื่องเทศ (จะเลือกใส่เฉพาะบางอย่างตามสูตร หัวหอมเผา กระเทียมเผาหรือ
สด เกลือ ข่าเผา ตะไคร้เผา กะปิเผา น้าเครื่องปรุงเหล่านี มาต้าในครกให้แหลกเรียกว่า “น ้าพริกลาบ” แล้วน้าไป
ผสมกับเนื อที่ลาบไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (บางสูตรจะเอาน ้าพริกลาบไปผัดให้หอมเสียก่อน) ส่วนเครื่องในน้ามา
ล้างให้สะอาดแล้วต้มให้สุก (บางคนชอบสดๆ) หั่นเป็นชิ นเล็กๆ ผสมลงไปด้วย ปรุงรสด้วยน ้าปลา ผักชี ผักไผ่ 
สระแหน่หั่นฝอย เน้นรสเผ็ดเป็นหลัก รับประทานกับผักสดและข้าวเหนียว (ถ้าไม่ชอบดิบก็น้าไปค่ัวให้สุก)  

ลาบหมู ท้าได้หลายวิธี คือ ลาบหมี่ ลาบธรรมดา  ลาบขมุ  และ
ลาบแหลว (ลาบเลือด) อาจมีมันหงาน คือ มันตรงสันคอหั่นเป็นแผ่น ใส่
ลงไปด้วย ถ้าเป็นลาบหมีต้องเจียวกระเทียมและทอดตะไคร้หั่นฝอย 
เครื่องในทอดกรอบโรยลงไปผสม และโรยหน้า (ทรงเครื่อง) ถือเป็นลาบ
ลูกกรุง ส่วนลาบขมุเป็นลูกทุ่งแท้ คือ ท้าง่ายไม่พิถีพิถันในการปรุง (อาจ
ใส่เฉพาะพริกป่น เกลือ กระเทียม เครื่องเทศ) 

 

ลาบวัว – ควาย ท้าเหมือนลาบหมูต่างกันตรงที่ต้องใส่เพี ย (อาหารที่
ย่อยแล้วและน ้าย่อยในส้าไส้เล็ก) และน ้าดีจากถุงน ้าดีลงผสมไปด้วย 
(ต้มให้สุก) จะได้รสขมหวานกลมกล่อม ส่วนกระเพาะต้องล้างให้สะอาด
เรียกว่า คันนา หรือหย้อ หั่นเป็นค้าจะใส่ดิบๆ หรือลวกให้พอสุกก็ได้ใส่
ลงไปด้วย บาลคนอาจแยกกินต่างหากเป็นเครื่องเคียงกับลาบ ลาบปลา
ท้าจากปลาสดๆ แล่เอาแต่เนื อมาลาบ ปรุงด้วยน ้าพริกลาบเหมือนลาบ
เนื อ ปลาที่นิยมท้าลาบเป็นปลาน ้าจืด ได้แก่ ปลาแข้ ปลาเพลี ย ปลานิล 

ปลาตะเพียน ปลากราย  
 

ลาบไก่  มีวิธีการและขั นตอนยุ่ งยากใช้ เวลานานเป็นลาบ
ทรงเครื่อง ไก่ที่ใช้ลาบต้องเป็นไก่พื นเมือง เป็นอาหารที่นิยมท้ากินกันใน
โอกาสพิเศษหรืองานเลี ยงหรือในเทศกาลต่างๆ เช่นเดียวกับลาบหมู ลาบ
ควาย ลาบวัว ส่วนประกอบหลักของลาบไก่ คือเนื อไก่สด น้ามาสับให้
ละเอียดคลุกเคล้ากับเลือดสด ปรุงด้วยเครื่องปรุงอันประกอบด้วยพริก
แห้งเผา และเครื่องเทศต่างๆ ลาบกินกับผักสดนานาชนิด โดยเฉพาะ
ประเภทสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแรง และเรียกผักที่น้ามากินกับลาบว่า    
ผักกับลาบ ลาบที่ยังไม่สุก เรียกว่า ลาบดิบ ถ้าต้องการรับประทานแบบสุก ก็น้าไปคั่วกับน ้ามันพืชเล็กน้ อย 
หรือไม่ใส่น ้ามันก็ได้ตามชอบ เรียกว่า ลาบคั่ว 

 

7.๒ แกงฮังเล 
แกงฮังเลเป็นแกงประเภทเนื อปนมัน จะใช้หมูหรือเนื อก็ได้ จะเคี่ยวเนื อจนเปื่อยให้เหลือแต่น ้าแกงข้นๆ 

ปรุงให้ได้รสเปรี ยว – หวาน – มัน แกงฮังเล หรือฮางเล เป็นอาหารต้าหรับพม่า หรือชาวไทยใหญ่ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดหยิบยืมกันมานานหลายชั่วอายุคน แต่เดิมคนยวนหรือโยนกเป็นผู้รับมา ต่อมาได้
กลายเป็นอาหารพื นบ้านล้านนาไป แกงฮังเลมีอยู่ด้วยกันกลายต้ารับ ได้แก่ ต้ารับเชียงแสน ต้ารับเชียงตุง และต้า
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หรับเชียงใหม่ โดยเฉพาะแกงฮังเลเชียงแสนซึ่งเป็นต้นต้ารับแกงฮังเลในเชียงรายนั นถือว่าอร่อยกว่าทุกต้ารับ 
นิยมท้าแกงชนิดนี ในช่วงเทศกาลงานบุญ เพราะเก็บไว้กินได้สองสามวันโดยไม่บูด หรือจะท้ากินกันในยามปกติก็
ได ้

 

แกงฮังเลหมู ต้องเตรียมหมูสามชั นมาหั่นเป็นชิ นสี่เหลี่ยมโตๆ 
ถ้าไม่ชอบมันก็ให้มีเนื อมากกว่ามัน แล้วต้าเครื่องแกงลงคลุกหมักไว้ 
เติมด้วยผงฮังเลหมักเข้าด้วยกัน (ผงฮังเลจะคล้ายผงกระหรี่แต่คนละ
รส มีขายในภาคเหนือตอนบน) เครื่องแกงประกอบด้วยพริกแห้ง 
กระเทียม หัวหอม ตระไคร้ ขมิ น เกลือ โขลกให้ละเอียดรวมกัน 
จากนั นจึงตั งหม้อเอาเนื อที่หมักลงผัดให้หอมแล้วเติมน ้าลงนิดหน่อย
เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ ใช้ไฟอ่อน เมื่อเนื อเริ่มเปื่อยได้ที่ก็เติมน ้าให้พอปรุง

รสอีกครั งโดยใส่ขิงหั่นฝอย ถั่วลิสงคั่วทั งเม็ด กระเทียมปอกเปลือก กระเทียมดอง ถ้าเป็นต้นต้ารับเชียงตุงจะใส่
มันเทศเป็นชิ นๆ ลงไป  ถ้าต้ารับเชียงแสนจะใส่กระท้อน ส่วนต้ารับเชียงใหม่จะใส่มะขามเปียกลงไป ปรุงให้กลม
กล่อมก็เป็นแกงฮังเลที่อร่อยน่ากินครบ  ๓ รส ปัจจุบันแกงฮังเลได้ถูกดัดแปลงให้มีรสชาติเปลี่ยนไปตามความ
นิยม อาจมีวัฒนธรรมของไทยลื อเข้ามาผสมผสาน ถือเป็นอาหารที่เป็นที่รู้จักทั่วไปทั งจังหวัด ตลอดจนถึง
ภาคเหนือตอนบน 

 
7.๓ แกงโฮะ 
ค้าว่า “โพฮะ” แปลว่า รวม “แกงโพฮะ” คือ แกงน้าเอาอาหารหลาย ๆ 
อย่างมารวมกันเช่นเดียวกับ “จับฉ่าย” ของจีน ในสมัยก่อนแกงโฮะ
มักจะท้าจากอาหารที่เหลือหลาย ๆ อย่างรวมกันแต่ปัจจุบันนี ใช้อาหาร
ใหม่ท้าก็ได้หรือจะเป็นของที่ค้างคืนก็ได้โดยการปรุงใหม่อีกที 
 

 

เครื่องปรุง-วิธีปรุง จะต้องมีหน่อไม้ดอง แกงฮังเล แกงเผ็ด แกงแค เป็นหลักยืนพื น ส่วนอาหารที่จะน้า
ลงไปสมทบนั นไม่นิยมแกงปลา ลาบ แกงผักกาด หรืออาหารที่มีรสเด่นเฉพาะตน แต่จะใช้อาหารที่ประกอบด้วย
ผักหลายชนิดที่มีเนื อหมู หรือไก่ประกอบรส โดยให้เทน ้าแกงออกจนหมดเอาลงเคี่ยวรวมกัน เติมหน่อไม้ดอง วุ้น
เส้น แล้วปรุงรสตามชอบใจ และอาจใส่พริกขี หนูและใบมะกรูดด้วย จากนั นจึงน้าไปผัดในน ้ามันอีกครั งหนึ่ง ทั งนี 
หากจะปรุงใหม่ทั งหมดก็จะใช้เนื อหมูติดมัน ผักต่างๆ เช่น ผักกาด ถั่วฝักยาว ผักต้าลึง หน่อไม้ดอง วุ้นเส้น 
มะเขือ ใบมะกรูด  

เครื่องปรุงน้่าพริก มีพริกสด หัวหอม กะเทียม เกลือ กะปิ โขลกเข้าด้วยกันให้ละเอียดแล้วเอากะทะตั ง
น ้ามัน เอาพริกลงผัดกับเนื อแล้วเอาผักต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ลงผัดเติมน ้าพอสมควร เคี่ยวให้แห้งแล้วเอาวุ้นเส้นใส่ลง
ไป ชิมรสตามชอบโรยพริกขี หนู ใบมะกรูด  

 

  7.๔ ขนมเส้นน  ำเงี ยว  
เป็นอาหารต้ารับชาวล้านนา ชนชาติที่นิยมอาหารชนิดนี คือ คน

เมือง ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยลื อ ชาวไทยเรียกว่า “ข้าวปุ้น” ลักษณะ
คล้ายขนมจีนน ้ายาของภาคกลาง แตกต่างกันที่การปรุงน ้าแกงที่ตักราด
ขนมจีน เรียกว่า ขนมเส้น (ทางเหนือเรียกขนมจีนว่า ขนมเส้น) สูตรการ
ปรุงน่าจะเป็นต้ารับของชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะซึ่งเผยแพร่วัฒนธรรมนี 
นานแล้ว จนปัจจุบันอาหารประเภทนี ได้แพร่หลายไปแทบทุกจังหวัดใน
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ภาคเหนือ แต่มีรสชาติแตกต่างกันออกไปด้วยมีการประยุกต์ขึ นมาใหม่ ขนมเส้นน ้าเงี ยวมีวิธีท้าดังนี  
เส้นขนมจีน แต่เดิมใช้แป้งที่ต้าจากข้าวเจ้า ซึ่งต้องหมักค้างคืนหลายคืนเพ่ือให้เหนียวแล้วน้ามาลวดน ้า

ร้อน บีบนวดจนเหนียวนุ่ม จากนั นน้ามาบีบลงในหม้อน ้าร้อนผ่านตะแกรงรูเล็กๆ เมื่อเส้นสุกได้ที่ก็จะลอยขึ นมา 
ใช้กระชอนตักมาพักให้สะเด็กน ้า ก็จะเป็นเส้นขนมที่เหนียวนุ่มอร่อยแต่มีสีคล ้าอยู่บ้าง ปัจจุบันมีกรรมวิธีที่
ทันสมัยและรวดเร็วกว่า ไม่ต้องหมักแป้งค้างคืน เส้นขนมจีนจึงขาวนวลน่ากิน 

น้่าแกง หรือน้่าขนมเส้น มีเครื่องปรุงคือ น ้าพริก (ไม่ใส่ข่า ตะไคร้ ขมิ น) ถั่วเน่าแผ่น (ท้าจากถั่วเหลือง
บดหมักท้าเป็นแผ่นบางมีขายตามท้องตลาดในภาคเหนือ เวลาที่จะใช้ให้น้ามาผิงไฟให้หอมกรอบ น้าโขลกลงใน
น ้าพริก) มะเขือเทศ เลือดหมูหรือไก่ (เลือดที่แข็งตัวเป็นก้อน) กระดูกหมู เนื อหมูสามชั น หรือเนื อแดง (บางราย
ใช้เนื อวัว) 

วิธีท่า น้าน ้าพริกลงผัดในหม้อให้หอม (ถ้าเป็นหม้อดินยิ่งดี) น้าเนื อที่
เตรียมไว้สับให้ละเอียดลงผัดรวมกับน ้าพริก เคี่ยวไปจนแตกมัน จากนั นเร่งไฟ
แล้วเติมน ้าให้พอ เอากระดูกลงต้ม พอใกล้สุกเติมมะเขือเทศผ่าซีกและเลือด
หมู เป็นชิ นๆ ลงไป เวลากินก็หยิบเส้นลงใส่ ในถ้วย เหยาะด้วยน ้ ามัน
กระเทียมเจียว ผักชี แล้วตักน ้าแกงราดลงไป รับประทานร้อนๆ มีเครื่องเคียง 
คือ ถั่วงอกและแคบหมู หรือหนังพอง ปรุงรสด้วยมะนาว หรือผักกาดดองหั่น
ฝอย พริกป่นทอด ถ้าไม่ชอบเส้นขนมจีนจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแทนก็ได้ แต่ต้องลวกเส้นให้นุ่ม  

 

7.5 ถั่วเน่ำ 
เป็นอาหารพื นบ้านชนิดหนึ่งของชาวล้านนาหรือทางภาคเหนือท้ามา

กันตั งแต่สมัยโบราณ เป็นอาหารที่ได้จากวิธีถนอมอาหาร ถั่วเน่าท้าจากถั่ว
เหลืองที่ผ่านการต้มสุก และปรุงรสชาติด้วยเกลือ พริกย่างป่นทิ งไว้ 2-3 วันจน
มีกลิ่นและมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม และมีรสชาติเค็ม ชาวล้านนาส่วนใหญ่จะใช้
ถั่วเน่าแทนกะปิ การน้าถั่วเน่าที่ผ่านจากการหมักโดยถั่วที่เริ่มเปื่อยยุ่ย เรียกว่า 
“ถั่วเน่าซา” น้าไปคั่วหรือผัดใส่ไข่และหอมแดง แต่ถ้าน้าถั่วเน่าซามาโขลกหรือ
บดให้ละเอียดจนกลายเป็นสีไข่ไก่แล้วนิยมน้ามาห่อใบตองปิ้งจะเรียก “ถั่วเน่า
เมอะ” และถ้าน้า “ถั่วเน่าเมอะ” มาท้าเป็นแผ่นวงกลมตากแห้งแล้วเป็นสี

น ้าตาล ก็จะเรียก “ถั่วเน่าแข็บ ”และในปัจจุบันถั่วเน่าแข็บยังมีการพัฒนาและน้ามาแปรรูปเป็นถั่วเน่าผง เพ่ือ
ความสะดวกในการปรุงรสของอาหาร ถั่วเน่าเป็นอาหารพื นบ้านที่อยู่คู่กับคนล้านนามาเป็นเวลานาน เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมแลวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนา ที่ส้าคัญยังสามารถสร้างเสริมรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย 

วิธีและข้ันตอนการท่าถั่วเน่า 
ขั นตอนแรก น้าเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพน้ามาคัดแยกเมล็ดที่เสียออก 

แล้วน้าไปล้างน ้าให้สะอาดและแช่น ้าทิ งไว้ 1 คืน เพ่ือให้ถั่วนิ่ม จากนั นน้าถั่ว
เหลืองมาซาวน ้าทิ งไว้ให้พอหมาดๆ ต้มในน ้าเดือดนาน 4-6 ชั่วโมง หรือ 1 วัน 
จนกว่าถั่วจะเปื่อย น้าไปใส่ในกระบุง ตะกร้า หรือเข่ง ที่รองและปิดทับด้วยใบตอง
ตึงหรือใบตอง หาฝาหม้อหรือไม้ที่หนักๆ มาทับอีกชั น หมักให้ถั่วอบและร้อนโดย
ทิ งไว้ 2 หรือ 3 คืน หรืออาจน้าไปตาก ส่วนใหญ่นิยมหมักถั่วเน่า ประมาณ 2-3 
วัน จะได้ถั่วที่เริ่มเปื่อยยุ่ยและส่งกลิ่นเล็กน้อย โดยมีกลิ่นและรสชาติก้าลังดี 
เรียกว่า ถั่วเน่าซา (ถั่วเน่าที่ยังเป็นเมล็ด  คล้ายเต้าเจี ยวของคนจีนแต่ไม่มีน ้า)     
ถั่วเน่าซานี สามารถน้าไปประกอบอาหาร เช่น เอามาผัดกับไข่ หอมแดง กระเทียม หรือถั่วเน่าซาใช้ผัดกับเนื อไก่
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หรือหมู เรียก ถั่วเน่าคั่ว นอกจากนั นถ้าจะแปรรูปเป็นถั่วเน่าแผ่นต้องใช้เวลาหมัก 2 วัน เพราะท้าให้ไม่มีกลิ่น
แรงเกินไป ในสมัยโบราณมีกรรมวิธีผลิตถั่วเน่าแผ่น ส้าหรับเก็บไว้ปรุงอาหารในครัวเรือน คือ ใช้วิธีโขลกกับครก
ให้ละเอียดแล้วท้าเป็นแผ่นบางๆ อีกหนึ่งวิธีก็คือแผ่ถั่วเน่าที่ปั้นเป็นก้อนกลม ให้บางๆ แล้วน้าไปตากแดดให้แห้ง 
แต่ในปัจจุบันมีเครื่องบดในการท้าถั่วเน่าแผ่น นอกจากนั นถั่วเน่ายังมีการผลิตเป็นแบบผงป่นเพ่ือสะดวกในการ
ปรุงอาหารอีกด้วย รสชาติของถั่วเน่าจะออกไปทางเค็ม กลิ่นและรสชาติกลมกล่อมกว่าของถั่วเหลืองที่ผ่านการ
หมักในรูปแบบอ่ืน 

คุณค่าทางโพภชนาการ ถัว่เน่าเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้บริโภค นอกจากใช้เป็นอาหารเสริม
รสชาติแล้วยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยโปรตีนในถั่ว ถั่วเน่ายังมีสารอาหารที่ย่อยสลายง่ายและ
สารอาหารอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งทางการแพทย์เชื่อว่ามีผลในการลดอัตราการเป็น โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ ใช้ลดความอ้วนและบ้ารุงสมองได้อีกด้วย         

 

7.6 ผักกำดจอ จอผักกาด เป็นต้ารับอาหารที่ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่ก้าลัง
ออกดอก หรือเรียกว่า “ผักกาดจ้อน” หรือ “ผักกาดดอก” ซึ่งปรุงด้วย 
เกลือ กะปิ ปลาร้าหรือกะปิ ปรุงรสด้วยน ้ามะขามเปียกหรือมะขามสด ใส่
กระดูกหมูด้วยก็ได้ ซึ่งบางแห่งนิยมใส่น ้าอ้อยลงไปด้วย บางสูตรใส่ถั่วเน่า
แข็บ หรือถ่ัวเน่าแผ่นย่างไฟ นิยมรับประทานกับพริกแห้งทอด ตัดเป็นท่อน 
โรยหน้าแกง หรือรับประทานต่างหาก แล้วแต่ชอบ 

ขั้นตอนและวิธีการท่า ต้มน ้าเปล่า พอเดือดใส่ซี่โครงหมูสับต้มจนกระทั่งหมูนุ่ม  โขลกกระเทียม 
หอมแดง กะปิ เกลือ รวมกันให้ละเอียดใส่ลงในหม้อต้มซี่โครงหมู พอเดือดใส่ผักกวางตุ้งเด็ดเป็นท่อน พอผักนุ่ม
ใส่ถั่วเน่าแผ่นโขลกละเอียด ใส่น ้ามะขามเปียกคนให้ทั่วพอเดือดปิดไฟ ตั งกระทะใส่น ้ามันพอร้อนใส่พริกขี หนูแห้ง
ลงทอดพอกรอบตักขึ น ใส่กระเทียมสับเจียวให้เหลืองแล้วเททั งกระเทียมเจียวและน ้ามันใส่หม้อจอผักกาด (จ่าว) 
คนให้เข้ากัน   

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกส่วนผสม บางสูตรใส่ปลาร้า หรือบางสูตรใส่น ้าอ้อยเพ่ือให้มีรสหวาน ถ้าใช้
มะขามสดให้ลวกหรือเผาแล้วแกะเอาเปลือกออก เลือกเอาแต่เนื อและน ้าเพ่ือน้าไปปรุงรส จะท้าให้รสชาติของจอ
ผักกาดจะกลมกล่อม การเลือกผักกาดกวางตุ้งท่ีใหม่และสด จะท้าให้จอผักกาดมีรสชาติกลมกล่อม 

 

7.7 แกงแค 
แกงแค เป็นแกงที่ประกอบด้วยผักหลายชนิด และมีเนื อสัตว์เป็น
ส่วนผสมด้วยหนึ่งอย่าง เรียกชื่อแกงแคตามชนิดของเนื อสัตว์ที่น้ามา
เป็นส่วนผสมนั น เช่น แกงแคไก่ แกงแคกบ แกงแคจิ๊นงัว แกงแคปลา
แห้ง ผักที่เป็นส่วนผสมหลัก ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผักต้าลึง ผักชะอม 
ใบชะพลู ผักชีฝรั่ง มะเขือพวง เห็ดลมอ่อน ผักเผ็ด และดอกแค 
ขั้นตอนและวิธีปรุง สับเนื อสัตว์ที่ใช้แกงเป็นชิ นพอค้า เตรียมเด็ดหรือ
หั่นผักทุกชนิดล้างให้สะอาดพักไว้ โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด 

(พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ข่าหั่นตะไคร้ซอย กะปิ ปลาร้า) เจียวกระเทียมที่สับแล้วพอเหลือง ใส่เครื่องแกงลง
ผัดให้หอม ใส่เนื อสัตว์ที่เตรียมไว้แล้วผัดให้สุกแล้วใส่น ้าพอท่วมไก่ ตั งต่อให้เดือดใส่ผักที่สุกยากก่อนแล้วตามด้วย
ผักที่สุกงา่ย คนให้เข้ากันพอผักสุกยกลง  

เคล็ดลับในการปรุงและเลือกส่วนผสม การคั่วหรือผัดเครื่องแกงควรใช้ไฟปานกลาง เครื่องแกงบางสูตร
อาจใส่เม็ดผักชี มะแขว่น หน่อข่า เพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอมของแกงแค ผักที่ใช้เป็นส่วนผสมสามารถใส่ผักชนิดอ่ืนๆได้ 
เช่น หน่อไม้ต้ม ยอดมะพร้าว จักค่านแห้ง ดอกแคขาว ดอกแคแดง เคล็ดลับในการเลือกส่วนผสมถ้าเป็นแกงแค
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ไก่ควรใช้ไก่บ้าน รสชาติน ้าแกงจะกลมกล่อม พริกแห้งที่ใช้ท้าน ้าพริกควรใช้พริกขี หนูยอดสนแห้งผสมกับพริก
ขี หนูสวนอย่างละครึ่ง   

7.8 แกงผักหวำนใส่ไข่มดแดง 
แกงผักหวาน มี 2 ต้ารับ คือ แกงผักหวานป่าและแกงผักหวานบ้าน 
นิยมแกงใส่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นฤดูที่ผักหวานป่าผลิยอดในช่วง มีนาคม - 
มิถุนายน และเป็นช่วงเดียวกับมดแดงออกไข่ การแกงผักหวานจะใส่ได้
ทั งปลาย่างสดและปลาแห้งก็ได้  

 
ขั้นตอนและวิธีปรุง  โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด (พริกชี ฟ้าแห้ง กระเทียม หอมแดง กะปิ     

ปลาร้า)  ต้มน ้าพอเดือดละลายเครื่องแกงในน ้าเดือด ใส่ปลาแห้ง/ไข่มดแดงต้มแล้วตามด้วยผักหวานป่าต้มผักจน
สุก ถ้าชอบวุ้นเส้นก็ใส่วุ้นเส้นคนให้เข้ากันปิดไฟ  

 

7.9 แกงกระด้ำง บ้างเรียกว่า แกงหมูกระด้าง แกงหมูหนาว นิยมใช้ขาหมูท้าเพราะเป็นส่วนที่มีเอ็น
มาก เป็นส่วนที่ท้าให้แกงข้น เกาะตัว หรือกระด้างง่าย แต่ปัจจุบันมีการเติมผงวุ้นเย็น เพ่ือช่วยให้แกงกระด้างได้
ดีและเร็วขึ น  

แกงกระด้างในปัจจุบันมีอยู่ ๒ สูตร คือ  
สูตรที่ ๑ แกงกระด้างของเชียงใหม่ จะมีส่วนผสมของพริกไทย

เม็ด กะปิ หัวหอม กระเทียม รากผักชีหั่นฝอย การท้าคือน้าขาหมูที่ท้า
ความสะอาดแล้วสับเป็นชิ นเล็ก ๆ (บางคนอาจต้มก่อนแล้วค่อยหั่น) โขลก
เครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด น้าไปคลุกกับขาหมูที่สับไว้ แล้วน้าไปตั งไฟ
อ่อน ๆ เคี่ยวจนแตกมันแล้วใส่น ้าลงไปพอประมาณ เคี่ยวจนเปื่อย และให้
เหลือน ้าแกงพอขลุกขลิก ปรุงรสตามชอบ ถ้าใส่หัววุ้นก็น้ามาละลายน ้า 
แล้วใส่ลงไปในแกง พอเดือดอีกครั งก็ยกลง เทใส่ถาด หรือภาชนะอ่ืนตามสมควร แล้วน้าไปเก็บ ถ้าเป็นฤดูหนาว
อาจเก็บไว้ในตู้กับข้าวคืนหนึ่ง แกงก็แข็งตัวได้ หรือจะเก็บในตู้เย็นก็ได้ 

สูตรที่ ๒ แกงกระด้างเชียงราย เครื่องแกงมีพริกแห้ง (แช่น ้าก่อนน้าไปโขลก) ตะไคร้ กระเทียม เกลือ 
ข่า หอมแดง กะปิ โขลกเครื่องแกงเหล่านี เตรียมไว้น้าขาหมูไปเผา แล้วแช่น ้า ขูดขนท้าความสะอาดให้ดี แล้ว
น้าไปต้มให้สุก และเปื่อยโดยใส่เกลือ และรากผักชีด้วย จากนั นน้าขาหมูออกมาหั่นเป็นชิ นเล็ก ๆ แล้วน้าใส่ลง
หม้อแกง ใส่น ้าแกงพอประมาณ เอาเครื่องแกงลงละลาย เคี่ยวจนน ้างวดให้เป็นแบบยางมะตูม ปรุงรสตามใจชอบ 
แล้วยกลงเทใส่ภาชนะ ทิ งไว้ให้เย็นและแข็งตัว ก่อนน้ามารับประทาน หั่นผักชี ต้นหอมโรย ก็รับประทานได้ แกง
กระด้างเจียงใหม่ หละปูนจะมีสีขาว ส่วนแกงกระด้างเจียงราย จะเป็นสีออกส้ม ๆ จากพริกแห้ง 
 

7.10 ขนมไทยภำคเหนือ  
ชาวล้านนามีขนม (อ่านว่า เข้าหนม) เป็นอาหารประเภทของหวาน ปรุงด้วยแป้งและกะทิ และน ้าตาล 

หรือน ้าอ้อย โดยปกติมักจะท้าขนม เมื่อมีเทศกาล โอกาสพิเศษ หรือพิธีกรรมเท่านั น และมักจะเป็นการเตรียม
เพ่ือท้าบุญ เช่น วันพระ วันส้าคัญทางพุทธศาสนา วันสงกรานต์ งานประเพณี  งานท้าบุญ ขนมที่นิยมท้า เช่น 
ขนมจ็อก ข้าวต้มหัวงอก ขนมลิ นหมา ข้าววิตู ขนมกล้วย ข้าวแต๋น ขนมเทียน ขนมสอดไส้ ขนมเกลือ ข้าวแคบ 
ข้าวขวบ  
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7.11 ข้ำวมูนข่วย หรือขนมวง  
ขนมไทยใหญ่ มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่น "ข้าวมูนข่วย" หรือ ขนมวง หรือ

คนทั่วไปมักเรียกโดนัทไทยใหญ่ เป็นของทานของชาวไทใหญ่มาตั งแต่อดีต โดยมี
วิธีการท้าง่าย ๆ คือน้าแป้งมาปั้นให้เป็นวงแล้วโรยงา จากนั นน้าลงไปทอดใน
น ้ามันร้อน ๆ หลังจากแป้งสุกยกขึ นมาราดด้วยน ้าอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียวข้น ลอง
ทานดูจึงรู้ว่ารสชาติของขนมมูนข่วยนี อร่อยเกินหน้าตาของมันไปหลายช่วงตัว ทั ง
รสสัมผัสที่กรอบนอกเหนียวนุ่มอยู่ภายใน ทั งความหอมหวานจากน ้าอ้อยเคี่ยว
นั นช่างผสมผสานกันจนเกิดเป็นความอร่อยที่ยากจะอธิบายได้ 

วิธีท่า มีทั งแบบสีออกเหลืองนวลเนียน กับสีเข้มด้าอันนี เค้าบอกว่าใช้
ข้าวก่้า หรือข้าวเหนียวด้า เอามาโม่แป้งท้าเอง 

1) ผสมแป้งข้าวเหนียว + ข้าวจ้าวนวดให้ได้ที่พักไว้แล้วจึงโรยด้วยงา
ขาว กดเบาๆ เพ่ือให้งาติดกับตัวแป้ง 

2) เคี ยวน ้าอ้อยให้เหนียวพอประมาณ 
3) น้าแป้งมาปั้นเป็นวงกลมจนหมด 
4) น้ากระทะ (ใช้กระทะแบน) ตั งไฟร้อนปางกลางใส่น ้ามันลงไปพอท่วมกระทะ น้าแป้งที่ปั้นไว้เป็น

วงกลมลงเรียงในกระทะน ้ามัน พลิกกลับด้านไปมาจนสุก 
5) วิธีเคลือบน ้าตาลอ้อย 

      – น้าน ้าตาลน ้าอ้อยใส่น ้าเล็กน้อยตั งไฟให้เป็นยางมะตูม 
      – น้าขนมที่ยกลงจากกระทะน ้ามัน โดยใช้ไม้เสียบขนมจุ่มลงไปในหม้อ น ้าตาลน ้าอ้อยรอจนน ้าตาลอ้อย
ซึมเข้าไปในเนื อแป้งจนทั่ว แล้วจึงยกขึ นพักไว้ให้เย็นและรับประทานได้เลย  
 

คุณค่าทางโพภชนาการ ขนมวงให้คาร์โบไฮเดรตสูง 
นิยมรับประทานเป็นอาหารว่าง มีขายในตลาด จะมีขายใน
ทุกฤดูกาล ส่วนผู้ที่ เป็นเบาหวานหรือความดันไม่ควร
รับประทานเนื่องจากเป็นขนมที่มีรสหวาน และใช้น ้ามัน
จ้านวนมากอาจท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

 
8. กลุ่มอำชีพ สินค้ำและผลิตภัณฑช์ุมชน 

ต้าบลโป่งน ้าร้อนมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อนและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื นที่ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
รู้จักและมีชื่อเสียง ดังนี  

8.๑ วิสำหกิจชุมชนไม้กวำดบ้ำนเปียงกอก หมู่ 6  
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านเปียงกอก ตั งอยู่เลขท่ี 17 หมู่ที่6 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ บริหารงานโดย นางจนัติ๊บ  หน่อวงศ์  

ความเป็นมา หมู่บ้านเปียงกอกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ดอย (ภูเขา) จึงท้าให้มีดอกก๋ง (ดอกหญ้า) ขึ นเป็น
จ้านวนมาก ท้าให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเก็บมามัดเป็นไม้กวาดใช้ภายในครัวเรือน ต่อมาลูกหลานได้สืบทอดการท้าไม้กวาด
เพ่ือใช้ในครัวเรือน และได้รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเปียงกอก เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน พ. ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสุนนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี พระองค์ได้เสด็จ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา และทางกลุ่มได้สาธิตการท้าไม้กวาดดอกหญ้าให้พระองค์ท่านได้
ทอดพระเนตร พระองค์ท่านได้มองเห็นความส้าคัญของการท้าไม้กวาดดอกหญ้าและทรงตัดถามถึงการตลาดและ
ทรงเมตตาหาตลาดรองรับการผลิตให้กับกลุ่ม ท้าให้สมาชิกกลุ่มเกิดแรงจูงใจในการท้ากลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ามา
ได้จนถึงทุกวันนี  ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554 เกิดน ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเปียกกอกท้าให้
ประชาชนเดือนร้อน บ้านเรือนพังเสียหาย จึงได้มีหน่วยงานพัฒนาสังคมเข้ามาส่งเสริมและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหลังน ้าลด และได้พัฒนาการท้าไม้กวาดให้มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มขึ นได้แก่ 

ลายขุนเขา เป็นการแสดงถึงท่ีตั งของหมู่บ้านเปียงกอก ต้าบลโป่งน ้าร้อน ที่มีขุนเขาล้อมรอบ 
ลายน้่าไหล เป็นการแสดงถึงล้าน ้าใจที่เป็นล้าน ้าสายหลักใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการท้า

เกษตรกรรมในพื นที่หมู่บ้านเปียกกอก พื นที่ต้าบลโป่งน ้าร้อนและต้าบลเวียง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ลายข้าวโพพด เป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่หมู่บ้านเปียงกอก ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมมี

อาชีพการปลูกข้าวโพดในหมู่บ้าน 
ลายดอกแก้วและลายมะลิซ้อน แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่มีการน้าดอกมะลิซ้อนและ

ดอกแก้วไปกราบพระในวันพระเสมอ 
ลายสร้อยดอกหมาก เป็นการแสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติของต้าบลโป่งน ้าร้อน ซึ่ง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของต้าบลและอ้าเภอฝาง 
ลายไทย เป็นการแสดงถึงความเป็นไทย มีความสามัคคีเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในหมู่บ้าน

เปียงกอก 
ลายเกี้ยว เป็นการแสดงถึงความเป็นสิริมงคลเพราะเป็นการสานลายน ้าขึ นไปเรื่อยๆ  
ลานน้่าป่าหลาก เป็นการแสดงถึงการเกิดอุทกภัยในคืนวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ หมู่บ้านเปียงกอก 

ซึ่งท้าให้เกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนบ้านเปียงกอก และเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่สามารถลืมได้ จึงมี
การจารึกประวัติศาสตร์การสูญเสียครั งนั นลงบนด้ามไม้กวาดและเป็นสินค้า OTOP ระดับสี่ดาวของกลุ่ม ที่มี
คุณภาพดี มีความคงทน สวยงาม และเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 

 

8.๒ กลุ่มเกษตรกรท ำไร่โป่งน  ำร้อน 
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กลุ่มเกษตรกรท้าไร่โป่งน ้าร้อน ได้จดทะเบียนจัดตั งกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2519 
เลขทะเบียนที่ ชม.84/2519 เดิมชื่อว่า กลุ่มเกษตรกรท้าไร่ม่อนปิ่น ซึ่งอยู่ ในพื นที่การปกครองของต้าบลม่อน
ปิ่น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ได้ด้าเนินการขอเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรท้าไร่โป่งน ้าร้อน ตาม
ชื่อของต้าบลที่แยกขึ นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแยกส่วนการปกครองจากต้าบลม่อนปิ่นมาเป็นต้าบลโป่งน ้า
ร้อน จนกระทั่งปัจจุบันได้ย้ายส้านักงานจากเดิมเลขที่ 43 หมู่ 5 ต้าบลโป่งน ้าร้อน ซึ่งประสบปัญหาเรื่องพื นที่
คับแคบและได้ย้ายส้านักงานมาตั งใหม่ที่เลขที่ 149 หมู่ 4 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื นที่
จ้านวน 5 ไร่ เพ่ือรองรับการด้าเนินงานต่างๆ ของกลุ่ม โดยปัจจุบันมี นายภาคิณ  พันธุพิน เป็นประธาน
กรรมการกลุ่มฯ 

การด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรท้าไร่โป่งน ้าร้อน ที่ผ่านมาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
เกษตรกร แต่ทางคณะกรรมการด้าเนินการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงไม่มีความรู้ในด้านการบริหารการเงิน การ
บัญชีแต่มีความตั งใจที่จะท้า ท้าให้มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือด้านการด้าเนินงานของกลุ่มฯ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรท้าไร่ต้าบลโป่งน ้าร้อน มีสมาชิก จ้านวน 108 คน 
ได้ด้าเนินธุรกิจที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ นจึงได้จัดจ้างพนักงาน จ้านวน 1 คน เพ่ือท้างานและให้บริการแก่สมาชิกในด้าน
ต่างๆ และจากผลการด้าเนินงานที่ผ่านมาสมาชิกให้ความร่วมมือในการช้าระหนี เป็นอย่างดีจึงท้าให้กลุ่มมีรายได้
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรท้าไร่โป่งน ้าร้อนได้รับพระราชทานโล่รางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ้าปี 2552 สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ้าปี 2559 และรางวัลเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในระดับ
ภาคเหนือ ประจ้าปี 2559 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กลุ่มเกษตรกรท้าไร่ต้าบลโป่งน ้าร้อนได้ด้าเนินกิจการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ มาตรฐานของ
กลุ่มตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั งนี  ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรท้าไร่โป่งน ้า
ร้อนได้ด้าเนินการสนับสนุนทางวิชาการเกษตรให้แก่สมาชิกและชุมชน พัฒนาเครือข่ายรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
และในปัจจุบันทางกลุ่มได้ด้าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในภาคเกษตรกรรมของต้าบลโป่งน ้าร้อน อีกทั งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในต้าบลโป่งน ้าร้อนและเป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนและซื อขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหัวฝำย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต้าบลโป่งน ้าร้อน มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและเป็นสินค้า OTOP 

ระดับสองดาว วางจ้าหน่วยทั่วไปคือ น ้าพริกคั่วทรายกุ้ง ถั่วเหลืองอัดแผ่น (ถั่วเน่าแค็บ) และในปัจจุบันกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝายยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส้าหรับคนในชุมชน ส้าหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถ
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-886310, 089-8353039, 098-350309 
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9. กลุ่มศำสนสถำนในพื นที่ต ำบลโป่งน  ำร้อน 
9.1 วัดไชยมงคล  

วัดไชยมงคล ตั งอยู่เลขที่ 107 บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      
เมื่อก่อนสถานที่วัดแห่งนี เคยเป็นวัดร้างมาก่อนหลายร้อยปี และมีพระธุดงค์มาจ้าพรรษาเวียนเรื่อยมาตามประวัติ
อ้างอิงจากผู้เฒ่าในหมู่บ้าน ก่อตั งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2536 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระสิทธิ์สิทธานต์ 
สิริมงฺคโล เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส ภายในบริเวณวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ และ
ศาลาบาตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 วัดธัมมิกำวำส  
 วัดธัมมิกาวาส ตั งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับการ
จัดตั งเป็นวัด พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2508 มีท่านพระครูวรวงศ์วิเชียร เป็นเจ้า
อาวาส อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ และศาลาบาตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปต่างๆ 
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9.3 วัดวำฬุกำรำม หมู่ที่ 3 
วัดวาฬุการาม ตั งอยู่บ้านหัวฝาย หมุ่ที่ 3 ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ได้รับการจัดตั งเป็นวัด พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2508 เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 
๒๔๒๓ (ตรงกับ เดือน ๑๒ ขึ น ๑๓ ค่้า) สถานที่ตั งวัด (วิหาร) หลังแรก คือที่บ้านคุ้มหลังเก่าที่ได้ช้ารุดทรุดโทรม 
จึงได้สร้างวัด (วิหาร) หลังที่สองนี  คือ สร้างได้ ๑๑ ปี หลังจากนั นก็ได้สร้างหลังใหม่ เป็นหลังที่ ๓ คือในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น่าสร้างวัดหลังที่ ๓  (ปัจจุบัน) 
          ๑.พระอาจารย์ จ่าหลิ่งต๊ะ 
          ๒. ผู้แก่อุง 
          ๓. พ่อเฒ่าจองหว่าหลิ่ง 

พร้อมด้วย คณะศรัทธาบ้านหัวฝายทุกครัวเรือน ตรงกับ (เดือน ๑๒ ขึ น ๑๕ ค่้า) 
รายนามพระภิกษุที่ได้จ่าพรรษาอยู่ที่วัด (วิหาร) ท้ัง ๓ หลัง คือ 

          ๑. พระแหลง     ๒. พระนุช 
          ๓. พระมหาวัน     ๔. พระกอนติ่งย๊ะ (อายุ ๙๙ พรรษา ๔๐ ) 
          ๕. พระเต่หมิ่งต๊ะ (อายุ ๖๕ พรรษา ๔๕)  ๖. พระจิ่งนะ 
          ๗. พระตีนอ่อง     ๘. พระเก่หล่า 
          ๙. พระวิจิ่งต่า     ๑๐. พระวิจิ่งต่า 
          ๑๑. พระหนั่นเดียะ    ๑๒. พระกอนตี่ยะ 
          ๑๓. พระหว่าระ     ๑๔. พระจุจ่าหลิ่งต๊ะ 
          ๑๕. พระสิริธรรมโม    ๑๖. พระอธิการกอวิโท  โกวิโท 
 

ชีวประวัติหลวงปู่ครูบากอวิโพท  โกวิโท หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบากอ (ครูบาแขนด้า) บิดาพ่อเฒ่า
จายหลู่ มารดาแม่นางจางเหยิ่น มีพ่ีน้องทั งหมด ๔ คน หลวงปู่เป็นคนที่ ๑ เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๔๖๘ ที่หมู่บ้านปางแรม เมืองปางยาง จังหวัดปางซาง รัฐฉาน ประเทศพม่า มารดาได้เสียชีวิตลงในขณะที่
หลวงปู่อายุได้ ๗ ขวบ ในวัยเยาว์ช่วยพ่อท้านามีอยู่วันหนึ่งขณะช่วยพ่อจูงควายไถนาอยู่ควายได้เสียชีวิตลง หลวง
ปู่รู้สึกสงสารควายมาก ตอนนั นหลวงปู่อายุเพียง ๑๑ ปี หลังจากสิ นฤดูท้านา จึงได้ขออนุญาตคุณพ่อบรรพชาเป็น
สามเณรตามประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่วัดปางแรมบ้านเกิด เพื่ออุทิศให้กับมารดาที่เสียชีวิตไป หลังจากบวชเป็น
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สามเณรแล้วพอถึงก้าหนด ๓ เดือน ถึงวันลาสิกขา หลวงปู่ฯ ไม่ยอมสึกจึงออกอุบายขออนุญาตโยมพ่อดูฤกษ์ลา
สิกขากับหลวงพ่อ (พระอุปัชฌาย์) ที่บวชให้ จากนั นพระอุปัชฌาย์ทราบว่ามีความต้องการว่าไม่อยากสึก จึงได้สั่ง
ไปอยู่กับพระอาจารย์ที่เมืองมัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ ๑๐ ปี จากนั นมาหลวงปู่ฯอายุได้
ประมาณ ๒๐ (ย่าง ๒๑ ปี) จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระอาจารย์วิเจยะเป็นพระอุปัชฌาย์ จึงได้ให้
สัจจะตนเองว่าจะฉันอาหารเจหลังจากบวชเป็นพระแล้ว และได้อยู่ปฏิบัติธรรมศึกษาวิชาอาคมพม่ากับพระ
อาจารย์ ได้ประมาณ ๕ ปี จึงได้กราบลาพระอาจารย์ ต่อมาได้ศึกษาวิชาคมกับพระอาจารย์วัดปางหลวง เมือง
ปานหลวง รัฐฉาน ประเทศพม่า และได้ธุดงค์อยู่ตามป่าเขา และได้โปรดญาติโยมและได้ไปเยี่ยมโยมพ่อที่บ้านเกิด 
บ้านปางแรม เมืองปางยาง จังหวัดปางซาง และได้จ้าพรรษาที่วัดปางแรม บ้านเกิดจนโยมบิดาเสียชีวิตลง 
จากนั นได้เดินทางไปจ้าพรรษาที่ประเทศเขมร เพ่ือศึกษาร่้าเรียนวิชาอาคมสายมอญที่วัดผักชี ประเทศ
เขมร ประมาณ ๙ ปี  
 ขณะนั นเกิดสงครามเขมร หลวงปู่จึงได้เข้ามาประเทศไทยกับ
พระอาจารย์ โดยมาพักอยู่ที่วัดดอนกุล ประมาณ ๑ ปี ต่อมาหลวงปู่ได้
กลับสู่ประเทศพม่าอีกครั งและได้จ้าพรรษาที่วัดฝายหลิน เมืองทุ่งปาง 
จังหวัดตองกี  ประเทศพม่า ประมาณ ๒ ปี จากนั นหลวงปู่ก็ออกธุดงค์
อีกครั งตามแนวตะเข็บชายแดนไทย -พม่า หลวงปู่ ได้ศึกษา ต่ารา
ส้มป่อยมนต์กับพระอาจารย์ที่ประเทศพม่าและได้พกติดตัวตลอดเวลา 
เพ่ือป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายขณะเดินธุดงค์ตามถนนหนทางตามป่าเขา เนื่องจากหลวงปู่ฯ ฉันอาหารเจจึง
เชื่อว่าสัตว์ร้ายต่างๆ ไม่ท้าอันตรายแก่หลวงปู่ฯ ได้ หลวงปู่ฯ ออกธุดงค์ตามป่าเขาเดินทางไปเรื่อยๆ ตั งแต่แนว
ตะเข็บชายแดนพม่า-ไทย-เขมรมาแถวจังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน จากนั นได้เดินทางเข้ามาถึงชายแดนไทยเข้ามา
ทางดอยอ่างขาง และได้มาจ้าพรรษาที่ป่าบ้านลานา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขณะนั นวัดเวียงหวายไม่มีเจ้า
อาวาส คณะศรัทธาจึงได้อาราธนานิมนต์ มาจ้าพรรษาที่วัดเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่    

 หลังจากนั นหลวงปู่ฯก็เดินทางกลับไปยังประเทศพม่าอีกครั ง และได้กลับ
เข้ามาที่ประเทศไทยทางชายแดนไทยบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และได้มาจ้า
พรรษาอยู่ที่ วัดใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย และได้อยู่ปฏิบัติธรรมศึกษา
วิชาอาคมล้านนากับหลวงพ่อพระอาจารย์อาริยะวังโส ประมาณ ๑๐ ปี คณะ
ศรัทธาลูกศิษย์ที่เคยดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่ฯ ทราบข่าวจึงได้กราบอาราธนานิมนต์
หลวงปู่ฯ กลับมาจ้าพรรษาที่วัดวาฬุการามบ้านหัวฝาย ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง       
จ.เชียงใหม่  เนื่องจากขาดเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน 

       หลวงปู่กอ ฉายานาม ครูบาแขนด้า หรือครูบาแขนลาย หรือ เจ้าสล่าแขนด่า ที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่า 
เจ้าส่าแขนหล่า ที่สักยันต์บนแขนทั งสองข้างและล้าตัว   จนถึงเข่า ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ไทยใหญ่ผู้เข้ม
ขลังในสรรพวิชาอาคม บรรพชาเป็นสามเณรตั งแต่อายุ ๑๑ ขวบ อุปสมบทเป็นพระภิกษุอายุ ๒๐ ปี ไม่เคยสึกร่้า
เรียนวิชาอาคมทั งสายมอญ (เขมร) สายพม่า (ไทยใหญ่) และสายล้านนา ศึกษาต้าราไม่ต่้ากว่า ๓ ห้อง แม้แต่ผู้
เฒ่าชายไทยใหญ่ก็ให้ความเคารพศรัทธา ตั งแต่อ้าเภอเชียงดาว ไชยปราการ-ฝาง-แม่อาย จ.เชียงรายสุดชายแดน 
และหากมีใครโดนของ (คุณไสย) ที่ไหนแล้วถอนออกไม่ได้ ก็ต้องมาให้ท่านหลวงปู่ฯ ช่วยแก้ไขเอาออกให้ส้าเร็จ
ทุกรายไป ผู้ใดที่ค้าขายไม่ดีขายไม่คล่องก็มักจะมาขอรับพร และขอวัตถุมงคลจากท่านเสมอ ส้มป่อยมนต์ญาติ
โยมที่เคยรับไปเคยมีประสบการณ์รอดชีวิตจากอุบัติเหตุมามากมาย อีกทั งครูบากอโกวิโท ยังเป็นพระเกจิอาจารย์
รูปเดียวที่แม้แต่หลวงปู่ครูบาสิทธิ อภิวณโณ แห่งวัดปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย กล่าวยกย่องให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าท่าน
คือ ของแท้ เป็นพระอริยสงฆ์ ชาวไทยใหญ่ที่อายุพรรษาสูงที่สุด 



40 
 

 วัตรปฏิบัติ หลวงปู่ครูบากออวิโพท  โพกวิโพท เริ่มบรรพชาเป็นสามเณร
ตั งแต่อายุ ๑๑ ขวบ ถึงปัจจุบัน (ไม่เคยสึก) เป็นพระสงฆ์ชาวไทใหญ่ที่มีอายุยืนถึง 
๙๐ ปี พรรษาที่ ๗๐ ฉันอาหารเพียงมื อเดียว ฉันอาหารเจมาตลอด เมื่อครั ง
อุปสมบทเป็นพระเดินธุดงค์ศึกษาวิชาอาคม ทั ง ๓ ห้อง พม่า (ไทยใหญ่) เขมร 
(มอญ) และล้านนา ไม่ยึดติดในทรัพย์สิน เงินทอง รูป รส กลิ่น เสียง ปฏิบัติธรรม 
กิจวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น เป็นประจ้าถือว่าเป็นพระมีปฏิปทาที่เมตตาน่าเลื่อมใส
ศรัทธา ปัจจุบัน หลวงปู่ครูบากอวิโท โกวิโท หรือ เจ้าส่าแขนด้า ได้มรณภาพสิริ
อายุ 91 ปี 8 เดือน พรรษา 70 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 
23.22 น. ณ วิหารวัดวาฬุการาม (หัวฝาย) ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ด้วยอาการสงบ  
 

9.4 วัดมธุรำวำส หมู่ที่ 5 
วัดมธุราวาส (ต้นผึ ง) ตั งอยู่เลขที่  78 หมู่ที่  5 ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย ที่ดินที่ตั งวัดมีเนื อที่ 3 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 407 เลขท่ี 3 อาณาเขตทิศเหนือจรดทาง
สาธารณะ ทิศใต้จรดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจรดล้าเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจรดทางสารณะ อาคาร
เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ และศาลาบาตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปต่างๆ  

วัดมธุราวาส สร้างเมื่อ พ.ศ.2445 โดยมีพ่อน้อยค้ามา  มะลิแก้ว, นายใจ๋  หน่อวงค์, นายตา  จันทร์
หอม พร้อมด้วยคณะศรัทธาชาวบ้านได้ช่วยกันแผ้วถางพื นที่เพ่ือสร้างวัดขึ น ชาวบ้านเรียกว่า “วัดต้นผึ ง” ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2516 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร 
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 147 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ
นามคือ 
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รูปที่ 1 พระอ้าย  ผูกรัก  พ.ศ.2554 – 2465 
รูปที่ 2 พระบุญศรี  บัวระวงค์  พ.ศ.2465 – 2467   
รูปที่ 3 พระปัญญา  หน่อราช  พ.ศ.2467 – 2487   
รูปที่ 4 พระบุญมา  มะโนพันธ์  พ.ศ.2487 – 2493  
รูปที่ 5 พระต้น  ถิรญาโณ  พ.ศ.2493 – 2497  
รูปที่ 6 พระอ่ินค้า  อินฺทวีโร  พ.ศ.2497 – 2508  
รูปที่ 7  พระอินตา  อินฺทสาโร  พ.ศ.2508 – 2515  
รูปที่ 8 พระอ่ินค้า  อินฺทวีโร  พ.ศ.2515 – 2516 
รูปที่ 9 พระอ่ินค้า  เตชธมฺโม  พ.ศ.2516 – 2525 
รูปที่ 10  พระครูวิสิฐจารุวรรณ  พ.ศ.2525 – 2540  
รูปที่ 11  พระเสริฐ  สิริวณฺโณ  พ.ศ.2540 – 2545  
รูปที่ 12 พระมหาเอกมงคล อภิมงฺคโล พ.ศ.2545 – 2554  
รูปที่ 13 พระสมชาย  ปญฺญาวชิโร พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  
การศึกษามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ.2526 นอกจากนี ทางวัดยังให้ความ

อนุเคราะห์สถานที่สร้างที่ท้าการกลุ่มเกษตรกร จัดสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ศาลาไทยพักร้อน ตลาดสดของ
หมู่บ้าน 

 

9.5 วัดปิตยำรำม หมู่ที่ 6 
วัดปิตยาราม ตั งอยู่บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ได้รับการจัดตั งเป็นวัด พ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2542 มีพระเสริฐ  สิริวณฺโณ เป็นเจ้า
อาวาส อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ และศาลาบาตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6 วัดพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม  

วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) เดิมเป็นส้านักสงฆ์
ส่วนหนึ่งของต้าบลม่อนปิ่น ต่อมาได้แยกออกมาเป็นต้าบลโป่งน ้าร้อน 
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบันวัดอยู่ในเขตต้าบล  โป่งน ้าร้อน มีหลวงปู่สาย  
วิสุทฺธิญาโณ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระจ้าเริญ  โชติธมฺโม (แสนสี) เป็น
รองเจ้าอาวาส อาณาเขตของวัดทิศเหนือติดต่อ ต.แม่สาว อ.แม่อาย   
จ.เชียงใหม่ และประเทศพม่า ทิศใต้ติดต่อ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่          
ทิศตะวันออกติดต่อ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวันตกติดต่อ     
ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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การเดินทางไปวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม สามารถใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม-่ฝาง) แยกเข้าสู่เส้นทาง
ไปต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากตัวเมือง
เชียงใหม่ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ตั งอยู่ห่างจากตัวอ้าเภอฝางไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร เมื่อเดินทางไปยังเส้นทาง
หลักของต้าบลโป่งน ้าร้อน – บ้านหัวฝาย จะเห็นป้ายชื่อวัดพระธาตุศรี
มหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) และถนนทางขึ น/ลง วัดพระธาตุ
ศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร อยู่ด้านขวามือ  
เมื่อขึ นไปตามเส้นทางนี  ถนนทางแยกซ้ายไป พระบรมธาตุเจดีย์ ศาลาบ้าเพ็ญบุญหลังใหญ่ กุฏิหลวงพ่อสาย เจ้า
อาวาส ถนนทางตรงไป   พระพุทธฤทธานุภาพประทานพรฝาง พระเจ้าทันใจ และจุดชมวิ วเมืองฝาง 
ในบริเวณวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม จะมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาบ้าเพ็ญบุญ ศาลา และกุฏิ
สงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป พระพุทธฤทธานุภาพประทานพรฝาง พระเจ้าทันใจ พระเจดีย์เก่า พระบรมธาตุ
เจดีย์ 

 พระพุทธฤทธานุภาพประทานพรฝาง (ก้าลังก่อสร้าง) ณ วัดพระธาตุศรี
มหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) เกิดขึ นโดยทางคณะสงฆ์อ้าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีพระครูสุจิตตานุรักษ์ ดร.เจ้าคณะอ้าเภอฝาง เป็นประธาน พร้อม
ด้วยอ้าเภอฝาง ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า 
ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาทั งหลาย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ไว้ประจ้าอ้าเภอฝาง หน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๒๙ เมตร ประดิษฐาน ณ วัด
พระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่นเดิม) เริ่มวางศิลาฤกษ์สร้างฐาน
และองค์พระใหญ่ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๕๙) 
เป็นระยะเวลาจะครบ ๕ ปีแล้ว ตามโครงการก่อสร้างระยะเวลา ๕ ปี ให้แล้วเสร็จ 

ขณะนี สร้างเสร็จไปแล้ว ๗๐% ก็ยังเหลือการตกแต่งองค์พระอีกประมาณ ๓๐% ก็จะสร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๐  
 ในบริเวณเดียวกันจะมีศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) ซึ่งทางวัด
จะมีการจัดโครงการธรรมสัญจร ของคณะสงฆ์อ้าเภอฝาง ๑๐ ต้าบล และคณะศรัทธาญาติโยม พุทธศาสนิกชน
ทุกท่าน เพ่ือเป็นการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามศีล  ๕ ซึ่งจะท้า
ให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสืบทอดพระพุทธศาสนา 

 

 

 
 
 
 
 
           จุดชมวิวเมืองฝำง มองจำกบริเวณ พระพุทธฤทธำนุภำพประทำนพรฝำง วัดพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม 
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9.7 มัสยิดอัสสอำดะฮ์ 
มัสยิดอัสสอาดะฮ์ ตั งอยู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

25 ครอบครัว มีประชากร 102 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.40 ของประชากรทั งหมู่บ้าน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยพื นฐานวิถีชีวิตด้านสังคมพบว่ามุสลิมในบ้านหัวฝายอพยพมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั งแต่ 

ปี พ.ศ. 2495 โดยที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท้าสวนหอมหัวใหญ่ กระเทียม สวนส้มสาย
น ้าผึ ง ท้านาข้าว ท้าสวนพริก มีการรวมกลุ่มกันจัดตั งและเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง และศูนย์
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ที่ดีทั งภายในครอบครัว ภายในชุมชน และเพ่ือนบ้าน นอกจากนี คณะกรรมการ
มัสยิดอัสอาดะฮ์มีการบริหารงานเป็นอย่างดี โดยมีพื นฐานมาจากความมีคุณธรรม อีกทั งมีศาสนสถานที่ส้าคัญ 
คือ มัสยิด เพ่ือใช้ในการประกอบศาสนกิจและจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนสอน
ท่องจ้าคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งท้าให้มุสลิมในบ้านหัวฝายมีความรู้ทั งตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้านภาษา
และด้านศาสนามีความรู้คู่คุณธรรม 

 
10. กลุ่มสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน 

10.1 โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเกษตรกรรมบนพื นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนำ 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตั งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 6 

บ้านเปียงกอก ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์: 053 452 366 
 

ความเป็นมาและพระราชด่าริ เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาด้าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเกษตรกรรมบนพื นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาบนที่ดิน
ราชพัสดุแปลงที่  ชม.363 ต.โป่งน ้ าร้อน คิดเป็นพื นที่
โดยประมาณ 578 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ซึ่งเดิมเคยเป็น
พื นที่บางส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ (สวพ.1) 

เพ่ือเป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื นที่สูง
ทางภาคเหนือของประเทศไทย  
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โครงการได้ด้าเนินการศึกษา ทดลอง และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพืชพรรณและระบบการจัดการ
ด้านการเกษตรต่างๆ รวมถึงด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตพืชให้ แก่เกษตรกร
และประชาชนที่สนใจ เพ่ือเป็นการพัฒนาการด้าเนินกิจกรรมของเกษตรกรให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ นตามแผนงาน
ต่างๆ จ้านวนทั งสิ น 3 แผนงาน รายละเอียดดังนี  

1.  แผนงำนวิจัยและพัฒนำกำรผลิตพืช 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

2. แผนงำนธุรกิจเพื่อสังคม 
   - กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบ  ครบวงจร 
  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์  สตรอเบอรี่ 
3. แผนงำนบริกำรกำรพัฒนำสังคม 
   - กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์พืช 
   - กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร 
   - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปลูกพืช ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
   - กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภายโครงการฯ ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับทดลองทางการเกษตรต่างๆ อีกมากมายส้าหรับการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็น

แหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนที่ส้าคัญของประชาชนต้าบลโป่งน ้าร้อนและบุคคลทั่วไป และในโครงการฯ ยังมีที่
พักและมีร้านกาแฟ “ทรัพย์-ปัน” จ้าหน่ายเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ทั่วไป 
 

10.2 อุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก 
ส้านักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้จัดส่งเจ้ าหน้าที่

ด้าเนินการส้ารวจและตกแต่งให้เป็นสถานที่พักผ่อนเมื่อปี 
พ.ศ.2511 ต่อมา ปี พ.ศ.2524 กรมป่าไม้ได้อนุมัติจัดตั งให้
เป็น “วนอุทยาน” โดยใช้ชื่อว่า “วนอุทยานบ่อน ้าร้อนฝาง” 
มีพื นที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้าฝาง 31 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 19,375 ไร่ จนกระทั่ งในปี  พ.ศ.2531   
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กองอุทยานแห่งชาติในขณะนั นได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของกองอุทยานแห่งชาติมารับงานวนอุทยานบ่อน ้าร้อนฝาง 
เพ่ือด้าเนินการส้ารวจและจัดตั งให้เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป ในปี พ.ศ.2543 อุทยานแห่งชาติแห่งนี ได้รับการ
ประกาศจัดตั งให้เป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 97 ของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง” โดยมี
อาณาเขตครอบคลุมพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน ้าฝาง 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง และอ.ไชยปราการของ
จังหวัดเชียงใหม่ และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ทางด้านทิศตะวันตกยาวประมาณ 70 
กิโลเมตร มีเนื อที่ทั งหมดประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 327,500 ไร่ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่
น่าสนใจในพื นที่คือ “บ่อน ้าพุร้อนฝาง” และ “ดอยผ้าห่มปก” ซึ่งเป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับสองของ
ประเทศไทยด้วยความสูง 2,285 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
อุทยานแห่งชาติแม่ฝางได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก” เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อของ 
“ดอยผ้าห่มปก” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญและโดดเด่นของอุทยานฯ และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2551 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั งเป็น “อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก” จนถึงปัจจุบัน 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดที่นักท่องเที่ยวนึกถึง
เป็นอันดับแรกคือ การพิชิตยอดดอยผ้าห่มปก ซึ่งเป็นยอด
ดอยที่มีความสูงที่ท้าทายนักไต่เขาเป็นอย่างยิ่ง ความสูงถึง 
2,285 เมตร เป็นยอดดอยที่มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว 
จึงเป็นยอดดอยหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกันมาก การ
เริ่มต้นเที่ยวดอยผ้าห่มปกนั นเริ่มต้นที่ม่อนกิ่วลม ซึ่งเป็น
บริเวณลานกางเต็นท์ใกล้เชิงดอยมากที่สุด  จากที่ท้าการ
อุทยานฯ มายังกิ่วลมเป็นทางลูกรังขึ นเขาต้องใช้รถยนต์

ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั น บริเวณกิ่วลมนี ถือได้ว่าเป็นจุดเรียกน ้าย่อยได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่พัก
แรมแล้ว ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามด้วย สามารถมองเห็นทะเลหมอกในยามเช้าได้ นอกจากนี ยังเป็นจุดดูนก
นานาชนิดเช่นกัน จากกิ่วลมสู่ดอยผ้าห่มปกจะต้องเดินเท้าขึ นเขาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร บนยอดดอย
เป็นทุ่งโล่งปกคลุมไปด้วยหญ้าและมีลมแรง รวมถึงมีหน้าผาสูงที่สามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล มองเห็นถนนบน
สันเขาขนานกับแนวชายแดนไทยและพม่า และสภาพป่าที่
อุดมสมบูรณ์อยู่เบื องล่างในฤดูหนาว จะมองเห็นทะเลหมอก
อย่างสวยงาม มองเห็นยอดดอยอ่างขางอยู่ เหนือเมฆ 
นอกจากนี ยังมีพืชพรรณไม้ให้ได้ศึกษาอยู่ตลอดเส้นทางอีก
ด้วย นอกจากดอยผ้าห่มปกแล้ว ที่อุทยานฯ แห่งนี ยังมีถ ้า
ห้วยบอนที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก มีความลึกจากปาก
ถ ้าด้านหน้าไปยังอีกด้านหนึ่งประมาณ 324 เมตร กว้าง 
20-30 เมตร มีเสาหินงอกอยู่ทั่วบริเวณและมีถ ้าเล็กถ ้าน้อย
อยู่อีกประมาณ 10 ถ ้า หรือคุณจะเลือกเที่ยวน ้าตกก็ได้มีน ้าตกอยู่หลายแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้การเที่ยวดอย ไม่ว่า
จะเป็นน ้าตกตาดหมอก และน ้าตกตาดเหมย ซึ่งตั งอยู่ไม่ไกลกันนัก เป็นน ้าตกที่สวยงามสายน ้าไหลตกลงจาก
หน้าผากระทบแผ่นหิน ฟุ้งกระจายอย่างสวยงาม มีปริมาณน ้ามากในช่วงฤดูฝน การเดินทางท่องเที่ยวก็สะดวก 
เพราะอยู่ติดถนนลาดยางห่างจากอ้าเภอแม่อายเพียง 4 กิโลเมตร  

 
 
 
 

ที่ตั้ง ส้านักงานอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 224 หมู่ที่ ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์: 0-5345- 3517, 08-4483-4689   e-mail : doiphahompok.np@hotmail.com  
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 อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ  
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท        
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท 
ที่พักและสิ่งอ่านวยความสะดวก  
ในอุทยานฯ ได้จัดเตรียมบ้านพัก ห้องอาบน ้าแร่ ห้องอบไอน ้า 
ร้านอาหาร และ ร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก และลานกางเต็นท์ 
พร้อมเต็นท์และเครื่องนอนให้เช่าในราคา 250-800 บาท/คืน 

(พักได้ 2-6 คน) และมีบริการให้เช่าชุดเครื่องนอนประกอบด้วย หมอน ถุงนอน ที่รองนอนและชุดสนาม ใน
อัตรา 150 บาท/ชุด/คืน หรือชุดเครื่องนอนประกอบด้วยหมอนใหญ่ ที่นอน ผ้าห่มและชุดสนามในอัตรา 200 
บาท/ชุด/คนื โดยติดต่อและช้าระค่าธรรมเนียมได้ที่ที่ท้าการอุทยานฯ 

การเดินทาง 
รถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 

107 (เชียงใหม่ - ฝาง) ถึงอ้าเภอฝางแล้วไปตามถนนฝาง - ม่อนปิ่น 
ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี ยวขวาไปตามถนน รพช. 4054 อีก 
ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงบริเวณบ่อน ้าร้อนฝาง ซึ่งเป็นที่ตั งที่ท้า
การอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก รวมระยะทางจากเชียงใหม่ถึงที่ท้า
การอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที  

รถโพดยสารประจ่าทาง มีรถประจ้าทางปรับอากาศของ
บริษัทขนส่งจ้ากัด และบริษัทรถร่วมเอกชน ระหว่างกรุงเทพ-ฝาง , 
เชียงใหม่-ฝาง เมื่อถึงอ้าเภอฝาง จะมีรถรับจ้างคอยบริการรับส่งสู่ที่
ท้าการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ระยะทางประมาณ 11 
กิโลเมตร  

ส้าหรับเส้นทางไปดอยฟ้าห่มปกนั นควรเดินทางด้วยรถ
ขับเคลื่อนสี่ล้อตามถนนสายฝาง – บ้านห้วยบอน เมื่อถึงบ้านห้วย
บอนแล้ว ตรงไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 18 กิโลเมตร จะถึงที่ตั ง
ลานกางเตีนท์กิ่วลม ซึ่งห่างจากยอดดอยผ้าห่มปกโดยทางเดินเท้า 
ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 3 ชั่วโมง 

 

10.3 น  ำพุร้อนฝำง 
บ่อน้่าพุร้อนฝาง ตั งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าฟ้า
ห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติที่ มีความน่า
อัศจรรย์อยู่ในตัว ตรงที่เป็นบ่อน ้าพุร้อนที่เกิดขึ นมาจากหิน
ร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก (แม็กม่า) ไหลแทรกมาตามช่อง
หินขึ นมาใกล้เปลือกโลก ท้าให้ชั นหินบริเวณนั นมีอุณหภูมิ
สูงขึ น และเม่ือน ้าบาดาลไหลผ่านชั นหินร้อนดังกล่าว จึงท้าให้
อุณหภูมิของน ้ านั นสู งขึ นตามไปด้วย ท้าให้ เกิดแรงดัน

มหาศาลและดันตัวเองผ่านรอยแยกของหินแกรนิตขึ นมาบนพื นผิวโลก จนเกิดเป็นน ้าพุร้อนพุ่งขึ นมา โดยมีไอ
ร้อน เป็นควันลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร้อนของน ้าในบ่อน ้าพุร้อนนั นมีความร้อนสูงประมาณ 80-100 
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว   
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ส้าหรับบ่อน ้าพุร้อนฝาง มีมากมายกว่า 50 บ่อ โดยตั ง
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆ ภายในบริเวณพื นที่ที่กว้างใหญ่
กว่า 10 ไร่ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้พัฒนาพื นที่ให้มีความ
สวยงามเข้ากับธรรมชาติ โดยท้าทางเดินด้วยแนวหิน เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชมบ่อน ้าพุร้อนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่อน ้าพุ
ร้อนบางบ่อก็มีขนาดใหญ่ บางบ่อมีขนาดเล็ก แต่ว่าจะมีบ่อใหญ่
อยู่หนึ่งบ่อที่จะมีไอน ้าพุ่งขึ นสูงกว่า 40-50 เมตร ซึ่งสร้างความ
ตื่นตะลึงให้กับผู้ที่ได้มาชม พร้อมกับส่งกลิ่นก้ามะถันกระจายไป
ทั่วและก็มีบางบ่อที่มี อุณหภูมิสูงถึงขนาดสามารถต้มไข่จนสุกได้ภายในระยะเวลาแค่ 10-20 นาที ซึ่งทาง
อุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้จัดเป็นกิจกรรมต้มไข่ในบ่อน ้าพุร้อนไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  น ้าพุร้อนที่พุ่งขึ นมาจาก
บ่อเหล่านี ยังมีคุณสมบัติของแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์มากมายอย่างเช่น แคลเซียม โซเดียม ซัลเฟอร์ ที่เชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการช่วยรักษาโรคผิวหนัง และโรคไขข้ออักเสบได้ ทั งยังช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีเมื่อน้ามาอาบ ซึ่ง
บ่อน ้าพุร้อนฝางก็ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติของแร่ธาตุดังกล่าวที่สามารถน้ามาอาบได้โดยปลอดภัย 
ทางอุทยานฯ ได้จัดท้าห้องอาบน ้าแร่ ห้องอบไอน ้า และบ่อน ้าร้อนไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาอาบ
น ้าพุร้อน โดยตั งอยู่ก่อนถึงที่ท้าการ อุทยานแห่งชาติฯ เล็กน้อย และทางอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้จัดให้มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเดินขึ นเขาป่าเบญจพรรณมาถึงยังบ่อน ้าพุร้อน มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ห่างจากบ่อ
น ้าร้อนประมาณ 300 เมตรจะมี ห้วยแม่ใจซึ่งมีน ้าไหลมากตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบริการอาบน้่าแร่  
- อาบน ้าแร่กลางแจ้งไม่จ้ากัดเวลา ผู้ใหญ่ 20 เด็ก 10  
- อบไอแร่ ผู้ใหญ่ 30 เด็ก 10 บาท  

 

ค่าบริการห้องแช่น้่าแร่ 
- ค่าบริการท่านละ 50 บาท ใช้บริการ 2 ท่านขึ นไปต่อห้อง 
- ราคาเหมาห้อง ห้องละ 150 บาท ใช้บริการ 3-5 ท่าน 
- ถ้าต้องการใช้บริการ 1 ห้อง ต่อ 1 คน คิดห้องละ 100 บาท 
- ใช้บริการครั งละ 30 นาท ี

 

บริการผ้าเช่า 
- ผ้าถุงผืนละ 10 บาท  - กางเกงตัวละ 10 บาท 
- ผ้าขนหนูผืนเล็ก 10 บาท - ผ้าขนหนูผืนใหญ่ 15 บาท 
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10.4 ห้วยแม่ใจ  
 ห้วยแม่ใจคือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่ง ที่ตั งอยู่ในบริเวณที่ท้าการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้า 

ห่มปก ห่างออกไปทางทิศตะวันตกของบ่อน ้าพุร้อน ประมาณ 100 เมตร ห้วยแม่ใจมีแหล่งต้นน ้าจากดอยผ้าห่ม
ปกไหลผ่านหุบเขาก่อนลงสู่แม่น ้าฝาง สายธารจะมีน ้าใสไหลเย็นตลอดทั งปี มีลานส้าหรับนั่งพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้
ในป่าเบญจพรรณที่ร่มรื่น ผู้ที่เข้ามาเที่ยวสามารถลงเล่นน ้าสัมผัสความใสเย็นได้ตลอดทั งปี  และในบริเวณ
เดียวกันจะมีร้านอาหารและเครื่องดื่มส้าหรับให้บริการนักท่องเที่ยว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงใหม่ (ฝำง)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ฝาง) ส้านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเชียงใหม่  กรมวิชาการเกษตร  เริ่มก่อตั งปี       
พ.ศ.2484 โดยหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ปลัดกระทรวงเกษตร , 
พระช่วงเกษตรศิลปะการ อธิบดีกรมเกษตร และหม่อมเจ้าลักษณา
กร เกษมสันต์ หัวหน้ากองพืชพรรณในสมัยนั นได้ขึ นมาตรวจราชการ
อ้าเภอฝาง จึงได้สั่งให้นายกสินธ์  สุวพันธุ์ เปิดพื นที่ดงหลักหมื่นใน
เขต ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย เพ่ือเป็นสถานีทดลองเกษตร แต่พื นที่

ดังกล่าวขาดแคลนน ้า ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันได้บุกเบิกป่าแปลงที่  2 พื นที่ 1,580 ไร่ ใน ต.โป่งน ้าร้อน   
อ.ฝาง ซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกในปัจจุบัน  จัดตั งเป็นกิ่งสถานีเกษตรสาขาสวนชา โดยมี
หม่อมเจ้าลักษณากร เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก และปีพ.ศ.2497 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกสิกรรมฝาง ปีพ.ศ.2518 
เปลี่ยนเป็น สถานีทดลองพืชสวนฝาง ต่อมาปีพ.ศ.2547 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัย
การผลิตเชียงใหม่ และในปีพ.ศ.2552 เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตั งอยู่เลขที่ 270 ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ 
0-5345-1441 ตั งอยู่ก่อนถึงทางเข้าที่ท้าการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ห่างจากตัวอ้าเภอฝางประมาณ  
8 กิโลเมตร มีความสูง 686 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง มีล้าห้วยแม่ใจไหลผ่านกลางพื นที่ตลอดทั งปี 
ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่้าสุดระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย    
1,520 ม.ม./ปี  
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro Tourism) 
ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ มีงานวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ การผลิตพันธุ์และการรวบรวมพันธุ์พืช เช่น ลิ นจี่  ชา ดอกหน้าวัว กาแฟ มันฝรั่ง มะคาเดเมีย 
พืชผักและไม้ดอก มีให้เที่ยวชมตลอดทั งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่น่าสนใจ 
- ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งแบบปลอดโรค 
- การเพาะเลี ยงดอกหน้าวัว 
- การสาธิต และการแปรรูปชา 
- Walk Rally สัมผัสธรรมชาติ การวิจัยพันธุ์พืชต่างถิ่น สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการความร่วมมือ

ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน และเยี่ยมชมการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ 
 อัตราค่าบริการที่พัก 

- บ้านพุทรา (พัดลม 3 ห้อง,แอร์ 1 ห้อง)เหมาจ่าย 1,500 บาท/คืน 
- บ้านอินทนิล (พัดลม) 3 ห้อง เหมาจ่าย 1,000 บาท/คืน 
- บ้านต้นปาล์ม (พัดลม) 4 ห้อง เหมาจ่าย 1,000 บาท/คืน 
- บ้านต้นไผ่ (พัดลม) 5 ห้อง เหมาจ่าย 300 บาท/ห้อง/คืน 

ค่าเช่าเต็นท์ (หากต้องการนอนเต็นท์) 
- เต็นท์สนาม 2 คน 100 บาท/คืน 
- เต็นท์สนาม 4 คน 150 บาท/คืน 
- เต็นท์สนาม 6 คน 200 บาท/คืน 
- กรณีน้าเต็นท์มาเอง (จ่าย) 50 บาท/คืน/เต็นท ์
- ห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง ( 100 คน ) 1,000 บาท/วัน 

อาหารและเครื่องดื่ม ทางสโมสรต่อน ้าใจจะมบีริการเครื่องดื่มและอาหารตามสั่งไว้คอยให้บริการ 
สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 0-5345-1441-2  e-mail: chm3@doa.in.th 
การเดินทาง 
เส้นทางที่ 1 จาก จ.เชียงใหม่เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทาง 165? กม. ผ่าน อ.แม่ริม อ.แม่แตง 

อ.เชียงดาว และ อ.ไชยปราการก่อนถึงตัว อ.ฝาง 3 กม. ให้เลี ยวซ้ายเข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองไป อ.แม่อาย ถึงสี่แยกไฟ
แดงให้เลี ยวซ้ายจากนั นอีกประมาณ 100 ม. ให้เลี ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 5 กม. ผ่านหมู่บ้านเป็นทางลาด
ยางตลอดเส้นทาง 
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เส้นทางที่ 2 จาก จ.เชียงราย ระยะทาง 135 กม. ทางไป อ.แม่จัน เลี ยวซ้ายก่อนเข้า อ.แม่จัน เข้ามาทาง
บ้านท่าตอน อ.แม่อาย ก่อนเข้าตัวเมือง อ.ฝาง เลี ยวขวาออกทางเลี่ยงเมืองไป อ.ไชยปราการ ถึงสี่แยกไฟแดงให้
เลี ยวขวา ประมาณ 100 เมตร เลี ยวขวาอีกครั งและตรงไปอีกประมาณ 5 กม.เป็นทางลาดยางตลอดเส้นทาง 

รถโดยสารประจ้าทาง  
- เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ด้วยรถบัสโดยสารประจ้าทาง เชียงใหม่ -ฝาง-ท่าตอน 

รถออกเดินทาง 05.00-19.30น. (ออกทุกครึ่งชั่วโมง) 
- เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ โดยรถตู้รับ-ส่งประจ้าทางเชียงใหม่-ฝาง-ท่าตอน รถ

ออกเดินทาง 07.00-16.30น. (ออกทุกชั่วโมง) 
- เดินทางจากท่ารถฝางมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่โดยรถยนต์โดยสาร/มอเตอร์ไซค์

รับจ้างที่จอดรอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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กำรนับเดือนของชำวล้ำนนำ 
ชาวล้านนาของเรามีภาษาเขียนของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากการเขียนในภาษาไทยกลางอย่างสิ นเชิง     

ซึ่งสืบทอดมาตั งแต่อดีต เรามีภาษาเขียนและภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งภาษาพูดอาจจะแตกต่างกันบ้างตาม
ถิ่นที่อยู่แต่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจรู้เรื่อง แต่ก็มีที่เหมือนกันก็คือเรามีการนับเดือนที่
คนภาคเหนือรู้จักกันดีซึ่งถือว่าเป็นการใช้ในวงแคบและคนรุ่นใหม่รุ่นหลังไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่เพ่ือเป็นการ 
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจในการนับเดือนว่าในแต่ละเดือนนั นทาง
ภาคเหนือกับภาคกลางมีความแตกต่างดังนี  

 
เดือนภำคเหนือ เดือนภำคกลำง เดือนตำมปฏิทิน 

เดือนเกี๋ยง (เดือน ๑) 
 

เดือนสิบเอ็ด ตุลาคม 

เดือนยี่ (เดือน ๒) 
 

เดือนสิบสอง พฤศจิกายน 

เดือนสาม 
 

เดือนอ้าย ธันวาคม 

เดือนสี่ 
 

เดือนยี่ มกราคม 

เดือนห้า 
 

เดือนสาม กุมภาพันธ์ 

เดือนหก 
 

เดือนสี่ มีนาคม 

เดือนเจ็ด 
 

เดือนห้า เมษายน 

เดือนแปด 
 

เดือนหก พฤษภาคม 

เดือนเก้า 
 

เดือนเจ็ด มิถุนายน 

เดือนสิบ 
 

เดือนแปด กรกฎาคม 

เดือนสิบเอ็ด 
 

เดือนเก้า สิงหาคม 

เดือนสิบสอง 
 

เดือนสิบ กันยายน 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 
 

 ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางอ้าพัน  นิยม 
เกิด วันที่ 4 กันยายน 2505  อายุ  55 ปี สถานที่เกิด ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง        
จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 96/1 หมู่ที่ 1  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน นวดแผนไทย  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญา การนวดแผนไทย ลูกประคบ อบสมุนไพร  
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดจากโครงการอบรมนวดแผนไทย สนับสนุนโดย อบต.โป่งน ้าร้อน
ร่วมกับ กศน.อ้าเภอฝาง ตั งแต่ 1 มิถุนายน 2547 และหัดท้าลูกประคบซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบิดา
มารดา   
ระยะเวลาในการท่างานด้านที่มีความเชี่ยวชาญ   15 ปี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของภูมิปัญญาให้ผู้อ่ืน  โดยการสอนนวดให้แก่ผู้ที่สนใจ 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
การประกอบอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถเลี ยงตนเองและครอบครัวได้ 

 
 

 
 

 ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางจันทร์ฟอง  เรือนใจ 
เกิด วันที่ 20  มีนาคม 2506  อายุ  54 ปี สถานที่เกิด ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง     
จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  226 หมู่ที่ 1 ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 
อาชีพปัจจุบัน ท้าสวน, นวดแผนไทย 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย  นวดแผนไทย 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอด จากโครงการอบรมนวดแผนไทย  อบต.โป่งน ้าร้อนร่วมกับ กศน.
อ้าเภอฝาง ตั งแต่ พ.ศ. 2547    

 ผลงำนที่ประทับใจ  
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถเลี ยงตนเองและครอบครัวได้ 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 
 

 ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางหน้อย  มีใจ 
เกิด วันที่ 10  ธันวาคม 2491  อายุ  69 ปี สถานที่เกิด อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 122 หมู่ที่  2  ต.น ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญา หัตถกรรมด้านการจักสานตะกร้าไม้ไผ่/ ท้าตะกร้าและพานด้วยกระดาษ/ ตัดตุง 
การเรียนรู้ของภูมิปัญญา ได้รับการหัดและฝึกฝนด้วยตนเอง 
การถ่ายทอดองค์ความรู้  เป็นวิทยากรฝึกสอนการสานตะกร้า ตัดตุง    

 ผลงำนที่ประทับใจ  
การสานตะกร้าไม้ไผ่ เป็นอาชีพที่สามารถเลี ยงตนเองและครอบครัวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางสุวรรณ  ค้าฟู 
เกิด วันที่ 15  มกราคม 2490  อายุ  70 ปี สถานที่เกิด อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 93 หมู่ที่  2 ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน  

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญา การท้าเครื่องแต่งดาพิธีกรรมสืบชะตา สงเคราะห์ /การท้าบายศรี 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดจาก นายบันเทิง  กันทอน 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
การท้าเครื่องแต่งดาพิธีสืบชะตาและการท้าบายศรี 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายบันเทิง  กันทอน 
เกิด วันที่ 8  เมษายน 2490  อายุ  70 ปี สถานที่เกิด อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี   101 หมู่ที่  2  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน ท้านา 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญา ปู่จารย์ประกอบพิธีสืบชะตา สงเคราะห์ฯลฯ/ ประกอบพิธีทางศาสนา/ ภาษาบาลี /การฟ้อนดาบ 
ฟ้อนเจิง 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา  ได้รับการถ่ายทอดจากบวชเรียนที่วัดอุทกวลี ต้าบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 
พ.ศ. 2501 ส้าหรับการท้าเครื่องแต่งดาพิธีกรรมต่างๆ ได้รับการสืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่สมัยยังเป็นเด็กๆ 
ฟ้อนเจิง ได้รับการฝึกสอนจากคุณครูอนันต์  เรรามัน จ.เชียงใหม่ ฟ้อนดาบ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก บิดา 
และคุณครูค้า  กาไว 
การถ่ายทอดองค์ความรู้  เป็นวิทยากรฝึกสอนฟ้อนเจิงให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน ้าร้อน ถ่ายทอดการท้า
เครื่องแต่งดาพิธีสืบชะตา ส่งเคราะห์ฯลฯ ให้นางสุวรรณ  ค้าฟู   

 ผลงำนที่ประทับใจ  
- ภาษาบาลี 
- การประกอบพิธีทางศาสนา, ประกอบพิธีสืบชะตา 

 เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ   
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมต้าบลโป่งน ้าร้อน เมื่อปี พ.ศ.2547 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายจ้านง  สุค้า 
เกิดวันที่ 6  กรกฎาคม 2502  อายุ  58 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 245 หมู่ที่  2  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย ช่างไม้ รับเหมาก่อสร้าง วาดรูปขาย 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำ ด้านการวาดภาพ /งานปั้น/ งานไม้ / การเสียบและตอนกิ่งขยายพันธุไม้ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา การวาดภาพ งานปั้น งานไม้ ได้ฝึกฝนด้วยตนเอง ส่วนการเสียบการตอนก่ิงได้เรียนรู้
จากประสบการณ์การท้างานในสถานีทดลองพืชสวนฝาง 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นศูนย์ถ่ายทอดด้านเศรษฐกิจพอเพียง   

 ผลงำนที่ประทับใจ  
- ภาพวาดในวิหารวัดสันผักหนาม อ.ลี  จ.ล้าพูน พ.ศ. 2540 
- จัดแสดงผลงานในงานโอทอปอ้าเภอฝาง สนามกีฬากลางอ้าเภอฝาง พ.ศ. 2559 
- ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรด้านการเกษตร 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายสุพรรณ  แซ่กุย 
เกิด วันที่ 23  สิงหาคม 2504   อายุ  56 ปี สถานที่เกดิ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 104 หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีพปัจจุบัน  ท้าสวน 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการตีและตอกลายเครื่องเงินเครื่องเขิน สมุนไพรพื นบ้าน 

เรียกขวัญ ต๋ามเทียน 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา  สมุนไพรพื นบ้านเรียนรู้จากนายปัญญา  ปิ่นหย่า / การตแีละตอกลายเครื่องเงินเงิน 
ได้ฝึกฝนด้วยตัวเอง โดยอาศัยการสังเกตและลอกเลียนแบบลายต่างๆ จากสถานที่ท่องเที่ยวและวัดต่างๆ 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
ตอกลายแผ่นทองเหลืองส้าหรับท้ากาแลวัดวาฬุการาม (หัวฝาย) พ.ศ.2557 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 
1. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางบัวพรรณ  เอกะวัน 
เกิด วันที่ 17  มกราคม 2505   อายุ  55 ปี สถานที่เกดิ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 104 หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน  เกษตรกร 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท้าถั่วเน่าแผ่น (ถั่วเน่าแค็บ) อาหารและขนมพื นบ้าน (ไทยใหญ่) 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา  เรียนรู้และสืบทอดจากบรรพบุรุษและได้ฝึกฝนด้วยตัวเอง  

 ผลงำนที่ประทับใจ  
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองอัดแผ่น (ถั่วเน่าแค็บ) ตราแพรทอง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางวันดี  มุกศรี 
เกิด วันที่ ปี พ.ศ.2505  อาย ุ 55 ปี สถานที่เกิด อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี   41/1  หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน  รับจ้างทั่วไป 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะการแสดงฟ้อนนก 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา เรียนรู้จาก นางวุ่นนะ หมู่ 9 ต้าบลม่อนปิ่น อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้ฝึกสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

 ผลงำนที่ประทับใจ  
เป็นวิทยากรสอนการแสดงการฟ้อนนก 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายอินต๊ะ  สวัสดิ์สุข 
เกิด วันที่  24 พฤษภาคม 2499    อายุ  61  ปี สถานท่ีเกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี   2  หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน  เกษตรกร 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะการแสดงฟ้อนโต การเล่นเครื่องดนตรีไทยใหญ่ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการหัดและฝึกฝนเอง และการเรียนรู้ในระหว่างบวชเรียน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้  เป็นผู้ฝึกสอนการแสดงฟ้อนโตให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  

 ผลงำนที่ประทับใจ  
เป็นวิทยากรสอนการแสดฟ้อนโต 

 
 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายแก่น  ทาเป็ง 
เกิด วันที่ ปี พ.ศ. 2504  อายุ 56  ปี สถานที่เกิด อ้าเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี   - หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
อาชีพปัจจุบัน  ท้าสวน 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้านโหราศาสตร์ การดูฤกษ์ยาม /วัฒนธรรมและประเพณีไทยใหญ่ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดมาจาก นายวียะ  สวัสดิ์สุข และครูบากอ โกวิโท วัดวาฬุการาม 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
การดูฤกษ์ยามและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่ 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางสาวณัฐกมล  แซ่กุย 
เกิด วันที่  25  ธันวาคม 2510 อายุ  50 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  160  หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
อาชีพปัจจุบัน  รับจ้าง 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตอกลายแผ่นทองเหลือง ทองขาว เครื่องเงิน 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ฝึกหัดด้วยตนเอง 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
การตอกลายเครื่องเงิน แผ่นทองเหลืองส้าหรับท้ากาแลของวัดวาฬุการาม 

 
 

 

 ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายอุเทน  หิรัญกฤษกวี 

เกิด วันที่  -    อายุ  39 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  28  หมู่ที่  3  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต 
อาชีพปัจจุบัน  เกษตรกรรม 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปติมากรรมงานปั้น จิตรกรรมฝาผนัง การวาดรูป 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดโดยการฝึกหัดและฝึกฝนจนเกิดความช้านาญ และศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ น้าผลงานด้านปติมากรรมไปเผยแพร่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย ที่จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
ผลงานด้านปติมากรรมและจิตรกรรมที่น้าไปแสดงในการจัดงานต่างๆ  
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายสิงห์ค้า  เรือนใจ 
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2503  อายุ 57 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  373  หมู่ที่  5 ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีพปัจจุบัน  ท้าสวน 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท้าบอกไฟดอก (ดอกไม้ไฟ) 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดมาจากนายประพันธ์  เรือนใจ และฝึกหัดเองด้วยการทดลองท้าจน
ประสบผลส้าเร็จ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้  
- สอนการบอกไฟดอกให้ผู้ที่สนใจ 
- จัดท้าบอกไฟดอกเข้าร่วมการแข่งขันในการจัดงานประเพณียี่เป็ง อบต.โป่งน ้าร้อน พ.ศ.2558 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันบอกไฟดอก 
 
 

 
 

 

 ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางบัวเรียว  มูลวอ 
เกิด วันที่ 24  กันยายน 2505  อายุ  55 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  215  หมู่ที่  5  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน  นวดแผนไทย, รับจ้าง 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น การนวดแผนไทย ท้าลูกประคบ อบสมุนไพร 
การเรียนรู้ภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดมาจาก นางไข่  แก้วเรือนใจ (มารดา) และได้ศึกษาจากโครงการ
อบรมอาชีพของ อบต.โป่งน ้าร้อน และอนามัยบ้านท่าหัด เมื่อ พ.ศ.2554 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ สอนนวดแผนไทยให้ผู้ที่มีความสนใจ 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
ประกอบอาชีพนวดแผนไทยหารายได้ดูแลครอบครัว 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายสมศักดิ์  วงค์เล็น 
เกิด วันที่ 7  มิถุนายน 2501 อายุ  59 ปี สถานที่เกิด ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  66/1  หมู่ที่  5  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
อาชีพปัจจุบัน  ท้าสวน 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมด้านการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระบุง ไซ แซะ ฝักมีด  
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดมาจากนายชื่น  จินาแก้ว (ปู่) และนายเรือน  วงค์เล็น  (บิดา) 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ส้าหรับไว้ใช้งานในครัวเรือนได้เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายโดด  สารพัตร 
เกิด วันที่ 20  มีนาคม 2496 อายุ  64 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  46  หมู่ที่  6  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน  ท้าสวน 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น การท้าไม้กวาดดอกหญ้า / เล่นเครื่องดนตรีพื นเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย  
การเรียนรู้ภูมิปัญญา เรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกฝนให้เกิดความช้านาญ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้  เป็นวิทยากรฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนเล่นดนตรีพื นเมือง 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
เป็นวิทยากรฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนเล่นดนตรีพื นเมือง 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายถวิล  มูลเฟย 
เกิด วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2493 อายุ 67 ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  93  หมู่ที่  6  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 7 
อาชีพปัจจุบัน ท้าไม้กวาดขาย ท้าสวน 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะการเล่นดนตรีพื นเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย จักรสาน และท้าไม้กวาดดอกหญ้า 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา เรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกฝนให้เกิดความช้านาญ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นวิทยากรฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนเล่นดนตรีพื นเมือง 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
- เป็นวิทยากรฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนเล่นดนตรีพื นเมือง 
- เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้าไม้กวาดบ้านเปียงกอก 

 
 

 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางจันติ๊บ  หน่อวงค์ 
เกิด วันที่ 10 ธันวาคม 2503 อายุ  57 ปี สถานที่เกิด อ้าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  17  หมู่ที่  6  ต้าบลโป่งน ้าร้อน  อ้าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 
อำชีพปัจจุบัน การท้าไม้กวาดจ้าหน่ายภายใต้การด้าเนินการของกลุ่มวิสหกิจชุมชนท้าไม้กวาดบ้านเปียกกอก 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น หัตถกรรมด้านการท้าไม้กวาดดอกหญ้า 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ฝึกหัดด้วยตนเองและได้รับการฝึกสอนจากวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคม จ.เชียงใหม่  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกสอนให้กับเด็กนกัเรียนและผู้สนใจทั่วไป 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้าไม้กวาดบ้านเปียงกอก  
- เข้าร่วมแสดงผลงานการประกวดร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั งที่ 38 พ.ศ.2557 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางค้าแปง  ศรีจอม 
เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2478  อายุ  82  ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  24  หมู่ที่  7  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น การตัดตุง การท้าดอกไม้พลาสติก,กระดาษ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ฝึกหัดด้วยตนเอง  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื นที่ต้าบลโป่งน ้าร้อน 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
เป็นวิทยากรสอนการตัดตุงให้แก่เด็กในการจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมต้าบลโป่งน ้าร้อน พ.ศ.2560 

 
 
 

 
 
 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายประทีป  ศรีธรรมชาติ 
เกิด วันที่ 8  สิงหาคม 2520  อายุ  38  ปี สถานที่เกิด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  23  หมู่ที่  7  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
อาชีพปัจจุบัน  เกษตรกร 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การท้าปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยอินทรีย์ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ธีระพงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นวิทยากรสอนการท้าปุ๋ยหมักให้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
- การท้าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง, ปุ๋ยอินทรีย์  
- เป็นคณะกรรมการด้าเนินงานกลุ่มเกษตรกรท้าไร่โป่งน ้าร้อน 
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ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ของดีต ำบลโป่งน  ำร้อน 

 

 
 
 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายศรีนวล  ปิ่นอุต 
เกิด วันที่ 16  เมษายน  2491  อายุ  69  ปี สถานที่เกดิ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  87  หมู่ที่  7  ต.โป่งน ้าร้อน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 
อาชีพปัจจุบัน  ช่างไม้ 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรถ่ำยทอดผลงำน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น หัตถกรรมการแกะสลักไม้ ท้าและเล่นเครื่องดนตรีพื นบ้าน (สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย) 
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้รับการถ่ายทอดจาก นายถา  ปิ่นอุต (บิดา) ตั งแต่ปี 2500  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นวิทยากรสอนเครื่องดนตรีพื นบ้าน 

 ผลงำนที่ประทับใจ  
- เป็นวิทยากรสอนเครื่องดนตรีพื นเมือง (ซึง) ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เวียง 
- การแสดงผลงานแกะสลักไม้งานมหกรรมเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก  พ.ศ. 2559 ณ ต้าบลแม่คะ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

    ที่ปรึกษำ 
1. เจ้าคณะต้าบลโป่งน ้าร้อน       
2. เจ้าอาวาสวัดในต้าบลโป่งน ้าร้อน      
3. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต้าบลโป่งน ้าร้อน     
4. ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโป่งน ้าร้อน       
5. ก้านัน-ผู้ใหญ่บ้านต้าบลโป่งน ้าร้อน 
6. สมาชิกสภา อบต.โป่งน ้าร้อน  

 

คณะท ำงำน     
1. นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล    :  นายก อบต.โป่งน ้าร้อน   
2. นายทศพร  วงศ์ทะกัณฑ์       :  ปลัด อบต.โป่งน ้าร้อน   
3. นางสาวศรีวรรณ  พงษ์ตัน       :  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ ง  
4. นายสวัสดิ์  ปันผสม  :  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านป่าบง  
5. นายวุฒิพงษ์  อุ่นอินต๊ะ       :  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย  
6. ว่าที่ รท.เชียงรุ้ง  ธิป่าหนาด :  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านโป่งน ้าร้อน  
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68 
 

 
 
 
 
 
 


