
    
 
 
 
 

 
    

ฐานข้อมูล  
 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ในเขตพื้นท่ี เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อ าเภอเชยีงแสน  จังหวัดเชียงราย 

 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ที่

มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมี 
ผู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้ 
สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเองโดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย
เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็น
พ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของ
คนเรา  
รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอน
และปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสุขของ
ในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สติปัญญาอันเกิด
จากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะใช้ชีวิตอย่ายั่งยืน
และถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้
ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเอง
ตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย  
ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมใน
ท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก ลักษณะ
ส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่



เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็น

ทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวง
กว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจ
ในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทาง
สังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอด
หลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 

 
 
 
 



ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวัด / โบสถ์ หมู่ที่ 

1 วัดบ้านแซว 1 
2 วัดพระธาตุแสนเมือง 1 
3 วัดบ้านทุ่ง 2 
4 โบสถ์คริสจักรความรอดป่าไร่หลวง 4 
5 วัดป่าตึง 5 
6 วัดเกาะผาค า 6 
7 วัดสบกก 7 
8 วัดบ้านสวนดอก 8 
9 วัดสันทรายกองงาม  10 

10 วัดวังซาง 10 
11 วัดแม่แอบ 11 
12 โบสถ์คริสจักรแม่แอบฟ้ืนฟูใหม่ 11 
13 โบสถ์คริสจักรร่มเกล้าบ้านห้วยน้ าเย็น 13 
14 วัดหัวกว๊าน 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลปฏิทินกจิกรรมประจ าปี วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความส าคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

หมายเหตุ 

๑  ม.ค.  งานท าบุญข้ึนปีใหม่ วัดต่างๆในพ้ืนที่ต าบล เลี้ยงพระ ฟังธรรม ท าบุญ ตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง  

เทศบาลต าบลบ้านแซว ก านัน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 

มี.ค. วันมาฆบูชา วัดต่างๆในพ้ืนที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

เทศบาลต าบลบ้านแซว ก านัน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน 

 

13 – 16 
เม.ย. 

ประเพณีสงกรานต์ วัดต่างๆในพ้ืนที่ต าบล ท าบุญตักบาตรเทโว,พิธีสงฆ์,ท าบุญสืบชะตาบ้าน
,พ่อบ้าน 
 

วัด/ชุมชน/ประชาชน  

16  เม.ย. ประเพณีสงกรานต์ 
มหกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 

อ าเภอเชียงแสน จัดขบวนร่วมกับอ าเภอเชียงแสน, การแสดง  เทศบาลต าบลบ้านแซว  

18 เม.ย. ประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 

เทศบาลต าบลบ้านแซว จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ,สืบชะตา,รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบ้านแซว/
ชุมชน/ประชาชน 
 

 

มิ.ย. ประเพณีวันวิสาขบูชา วัดต่างๆในพ้ืนที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

เทศบาลต าบลบ้านแซว ก านัน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน 

 

ก.ค. ประเพณีอาสาฬหบูชา,
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

วัดต่างๆในพ้ืนที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

เทศบาลต าบลบ้านแซว ก านัน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน 

 



วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความส าคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 
หมายเหตุ 

12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ เทศบาลต าบลบ้านแซว/อ าเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธี ณ ที่ว่า
การอ าเภอเชียงแสน 

เทศบาลต าบลบ้านแซว  

ต.ค. ประเพณีออกพรรษา วัดต่างๆในพ้ืนที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เทศบาลต าบลบ้านแซว ก านัน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน 

 

พ.ย. ประเพณียี่เป็ง/ลอยกระทง เทศบาลต าบลบ้านแซว/อ าเภอ จัดกิจกรรมแห่โคมไฟ,แข่งขันบอกไฟดอก,น าขบวน
ร่วมกับอ าเภอเชียงแสน 

เทศบาลต าบลบ้านแซว ก านัน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน 

 

5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ เทศบาลต าบลบ้านแซว/อ าเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธี ณ ที่ว่า
การอ าเภอเชียงแสน 

เทศบาลต าบลบ้านแซว  





 

ข้อมูลด้าน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ
ที ่

ประเพณี / วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ระยะเวลา สถานที่ 

1 วันมาฆบูชา มาฆบูชา เป็นวันส าคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่
รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า 
ได้ประกาศ หลักธรรม ค าสั่งสอนของพระองค์ เพ่ือให้พระ
อรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น น าไปเผยแผ่  
วันมาฆบูชา  เป็นวันบูชาพิเศษ 

ขึ้น  15 ค่ า 
เดือน 4 

- 

2 ประเพณีป๋าเวณี ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวัน 
13 - 16  
เมษายน  - 

  ปี๋ใหม่เมือง ขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งตรงกับ ของทุกปี   

    วันที่  13 - 15 เมษายน ของ     

    ทุกปี  มีการท าบุญตักบาต และ     

    สรงน้ าพระ  รดน้ าด าหัวขอพร     

    ผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข       
3 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า เดือน 

6 วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 
ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และ
ปรินิพพาน 
 

ขึ้น  15 ค่ า 
เดือน 7 

- 

4 วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐม
เทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จน
พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรก
ที่มีพระสงฆ์เกิดข้ึนครบองค์พระรัตนตรัย 

ขึ้น 15 ค่ า เดือน 
8 

- 



 

5 วันเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษา เป็นวันส าคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่
พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ตลอด
ช่วงฤดูฝนที่มีก าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามท่ีพระ
ธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน  
ยังมีประเพณีส าคัญท่ีขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียน
เข้าพรรษา" ประเพณีที่กระท ากันเม่ือใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา 
ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่
เป็นประจ าทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้อง
มีการสวดมนต์ท าวัตรทุกเช้า – เย็น และในการนี้จะต้องมี
ธูป - เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจ
กันหล่อเทียนเข้าพรรษาส าหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศล
ทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง 
จะมีอานิสงฆ์เพ่ิมพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตามชนบทนั้น 
การหล่อเทียนเข้าพรรษาท ากันอย่างเอิกเกริกสนุกสนาน
มาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ 3 
รอบ แล้วน าไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน  

แรม 1 ค่ า เดือน 
8 

- 

6 ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ า เดือน 11 จะมี
การ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามค าพระว่า "เทโวโรห
นะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" โดยอาหารที่นิยมน าไปใส่
บาตรคือ ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกโยน 

แรม 1 ค่ า เดือน 
11 

- 



 

 
 
 
 
 
 

7 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่
ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าท ากันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าท่ีปรากฎ
กล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐาน
ว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระท าเพื่อบูชา
พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระ
พรหม ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการชัก
โคมเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์
และลอยโคมเพ่ือบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน ณ 
หาดทรายแม่น้ านัมมทา 

ขึ้น  15 ค่ า 
เดือน 12 

- 

8 ประเพณีวันทานเข้าใหม่  ชาวบ้านทุกครัวเรือนร่วมกันน าข้าวปลาอาหารแห้ง  
 ตรงกับออก 15 
ค่ า        - 

 
   และอาหารคาวหวาน ผลไม้  ข้าวตอกดอก เดือน 4 (เหนือ)   

 
  ไม้ไปร่วมกันท าบุญที่วัดในช่วงตอนเช้า  บางครัวเรือน     

 
  ก็จะท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ตายไป     

 
   แล้วเพ่ิมให้มารับส่วนบุญ     

 
        

9 ประเพณีตานข้าวใหม่      เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้ว จึงมีประเพณี ตรงกับวันเก้ากอง   - 

 
  ตานข้าวใหม่  โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะต้องน าข้าว 

ออก 15 ค่ า 
เดือน 5   

 
  เปลือกจ านวน 3 ถัง  และข้าวสาร 1-3 ลิตร ไปร่วมท าบุญ     

 
  กันที่วัดในช่วงเช้าก็ตักบาตรท าบุญกับพระ  เสร็จแล้ว     

 
  ก็มาแบ่งข้าว โดยแบ่งให้พระสงฆ์ ประมาณ 50 ถัง       

 
  ให้มรรคทายกจ านวน     

 
        



 

ฐานข้อมูลกลุม่อาชพีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านการเกษตร 
ที ่ ชือ่ของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายอินผ่อง  แก้วด า ม.1 
2 การจัดการเศรษฐกิจพอเพียง นายประสิทธิ  กองมงคล ม.14 

 

ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   และการละเล่นพื้นบ้าน 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ทีอ่ยู่ 
1 การฟ้อนเจิง นายแสง  พุทธวงศ์ ม.10 

 

ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์   
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าอ้ิวเมี่ยน นางนิภา  แซ่จา๋ว    ม.12 
2 การท ามีดโบราณ นายจรัส  กันทะดง ม.15 
 
ด้านอาหาร  สมุนไพรและยารักษาโรค 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 อาหารชนเผ่า นางอ๊ก  แซ่ยี่ ม.11 
2 การรักษาสุขภาพตามแผนโบราณ นายประสิทธิ์  จันทรังษี ม.6 

 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 พิธีกรรมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ นายแก้ว  จันแปงเงิน ม.2 
2 วัฒนธรรมอีสาน นางบุญโฮม  สมนึก ม.3 
3 พิธีกรรมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ นายศิริชัย  ตั้งบริบูรณ์ชัย ม.4 
4 พิธีกรรมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ นายเป็ง  แสนค าลือ ม.5 
5 พิธีกรรมทางศาสนา นายประเสริฐ  จันทรังษี ม.6 
6 พิธีกรรมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ นายเกาว่า  แซ่ลี ม.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


