
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

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

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์
ท้องถิ่น ซึ่งม ีผู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้ 
สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเองโดย
อาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา
ผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้
เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวใน
การด าเนินชีวิตของคนเรา  
รตันะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่ง
สอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สติปัญญาอัน
เกดิจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะใช้ชีวิตอย่า
ยั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไรซึ่งในท่ีสุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์
ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วย
ตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุค
สมัย  
ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคม
ในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก 
ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกท้ังยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม 
เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต 
ซ่ึงเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้
แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต
ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา 

เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิต
ในวงกว้าง 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 การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และ
เป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด
จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและ
ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กร
ทางสังคมอ่ืนๆ 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 การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 



ด้านศาสนาและประเพณี 
ศาสนสถาน ในพ้ืนทีต่ าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 วัดห้างฉัตร ม.1 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด

ล าปาง 
 

2 วัดเตาปูน ม.1 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

พิธีกรรมแห่หอผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเพณ ี(หยวกส้า ปลาย า) ปลาส้า ปลาย า 

ใน วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี (วันพญาวัน) 

ตุ้ม...ตุ้ม...ตุ้ม...ตุ้ม....... เสียงกลองดังเป็นจังหวะและถี่ข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นรัวถี่ๆ มาจากศาลเจ้าพ่อขุนตานหลัง
บ้านของฉัน พร้อมกับเสียงตามสายแว่วมาของเฒ่าแก่นายโฮง* ประกาศว่า “วันนี้เป็นวันส าคัญของคนบ้านห้างฉัตร 
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วขอให้ลูกหลานมาช่วยกันจัดดาเครื่งถวาย หยวกส้า ปลาย า ถวายแด่องค์เจ้า
พ่อขุนตาน หลังจากกลับวัดกลับวาแล้วให้มาช่วยกันตั้งเครื่องดาส ารับกับข้าว ถวายเจ้าพ่อกัน”  ฉันรีบกุลีกุจออกไป
ซื้อผลไม้ เพราะเมื่อวานนักวิจัยโครงการ “การสืบค้นประวัติศาสตร์ ต านาน เจ้าพ่อขุนตานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชนบ้านห้างฉัตร” ได้ชักชวนฉันให้ไปร่วมท าบุญกัน ดอกชบาสีแดงสดหลังบ้านถูกริดออกจากต้น 4 – 
5 ดอก ใบโกศลใบใหญ่ก็เด็ดมาพร้อมกัน จัดแจงมัดไว้กับธูป – เทียน จากนั้นก็ปั่นจักรยานคันเล็ก ไม่ถึง 5 นาที ฉันก็
มาถึงศาลเจ้าพ่อขุนตานต้นเสียงที่ประกาศเมื่อสักครู่ ศาลเจ้าพ่อขุนตานเรียกอีกอย่างว่า “โฮงเจ้าพ่อ” หรือ “หอเจ้า
พ่อ” หมายถึงสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตานที่อยู่หลังบ้านของฉันนั้นเอง 

          ฉันมองหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว มองเข้าไปในมีคนอยู่ประมาณ 6-7 คน ก าลังจัดแจงเครื่องถวายส าหรับ
ประเพณีในวันนี้  ฉันเข้าไปข้างในวางดอกไม้ธูปเทียน ยังถาดบูชาที่จัดเตรียมไว้ และไปสักการะองค์เจ้าพ่อขุนตาน ขอ
พรคุ้มครองให้อยู่ดีมีสุข  ฉันเหลือบไปเห็นคุณยายท่านหนึ่งก าลังสาละวนกับการเตรียมส ารับกับข้าว  เลยนั่งคุยกันพัก
ใหญ่ จึงรู้ว่าคุณยายเป็นหนึ่งใน 7 คน ที่เป็น “เฒ่าแก่กลางโฮง” มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องถวาย ส ารับ ข้าวปลาอาหาร
ในงานประเพณี หรืองานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน  คุณยายไหล  ฉัตรแก้ว เล่าว่าตนมีหน้าที่เป็นแม่ครัว
ของเจ้าพ่อขุนตาน (แม่หาบ) ซึ่งมี 2 อีกคนคือ คุณนารี ฉัตรแก้ว ในทุกเทศกาลที่มีประเพณีเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุน
ตานตนต้องเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องดาเสมอๆ  ฉันเริ่มสนใจและถามต่อ ถึงเครื่องถวาย (เครื่องดา) ที่จะต้องใช้ในวันนี้ว่า
มีก่ีอย่างเพราะเห็นมีข้าวของมากมายเหลือเกิน ยายไหลจึงแจกแจงให้ฟังว่าประกอบไปด้วย 

1.      เครื่องถวาย(เครื่องดา)  7 อย่าง ประกอบไปด้วย น้ าพริกข่า 1 ถ้วย /ผักนึ่ง(มะแคว้งขม,ผักแคบ,มะเขือยาว
,ผักค้าว) 1 ถ้วย / ข้าวเหนียว 1 ถ้วย / ขนมลูกลาน(ขนมต้มผสมน้ าอ้อย) 1 ถ้วย / เหมี้ยงส้ม 1 ถ้วย / หยวกส้า 
ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  1 ถ้วย และหยวกแก่ 1 ถ้วย  รวมเปน็เครื่องดาทั้งหมด   7  อย่าง จ านวน  2 ส ารับ 

.      เครื่อง 8 และเครื่อง 4 ประกอบไปด้วย ดอกไม้ / ขนมแหลม (ข้าวต้ม) / หมาก / พลู / ธูป / เทียน/ บุหรี่ / 
เหมี้ยง / ข้าวตอก /หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  8 ควัก และหยวกแก่ 8 ควัก  เครื่อง 8 และเครื่องและ
เครื่อง 4 ต่างกันที่จ านวนของที่ใส่ คือ อย่างละ 8 และ อย่างละ 4  จ านวน  2 ส ารับ 

  

3.      ขันเก๊า ขันเชิญ เครื่อง 2  ประกอบไปด้วย ดอกไม้ / หมาก / พลู / ธูป / เทียน/ บุหรี่ / ข้าวตอก / เหมี้ยง  / 
ข้าวเหนียว /หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  1 ถ้วย และหยวกแก่ 1 ถ้วย อย่างละ 2 

  

4.      เครื่องดาของปู่เจ้าบ้านประกอบด้วยดอกไม้ / หมาก / พลู / ธูป / เทียน/ บุหรี่ / ข้าวตอก / เหมี้ยง  / ข้าว
เหนียว /หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  1 ถ้วย และหยวกแก่ 1 ถ้วย / ผลไม้ / ขนม / เหล้า 1 ขวด 



5.      เครื่องดาของเสาหลักหมูประกอบด้วย น้ า  1 ถ้วย / ข้าวเหนียว   1 ควัก / หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวก
อ่อน  1 ควัก และหยวกแก่ 1 ควัก 

6.      นอกจากนี้ยังมีเครื่องดาประกอบอื่นๆ อีกเช่น 

·       เหล้า (น้ ายาฆ่าพยาธิ)             5        ขวด 

·       น้ าเปล่า                             5        น้ าเต้า 

·       เหมี้ยงอม 

·       บุหรี่มวนใบตอง 

·       น้ ายาทิพย์โอสถสมุนไพรจันทน์ขาวและจันทน์แดง 

·       หยวกส้า ปลาย า อย่างละ      4 และ 8   ควัก (กระทง) 

         หลังจากท่ี ยายไหล แจกแจงรายละเอียดเครื่องส ารับที่จะต้องจัดแจงแล้ว ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ทยอยกันเข้ามาในศาล 
ผู้หญิงเข้ามาช่วย ยายไหล จัดดาเครื่องถวาย บ้างมวนบุหรี่  บ้างเย็บควัก (กระทง) ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง  บางคนห่อเหมี้
ยง บางคนแยกเนื้อปลาแห้งและก้างออกส าหรับน ามาส้า*  ต่างคนต่างช่วยกันคนละไม่ละมือ 

     ผู้คนจากต่างถิ่นก็ทยอยกันเข้ามากราบไหว้สักการะ บางที่มาไกลจากต่างอ าเภอ พ่ออินแก้ว แก้วเสมอใจสันนิฐาน
ให้ฟังว่าลูกหลานเจ้าพ่อที่มาในวันนี้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางเดินทัพในอดีตของเข้าพ่อขุนตาน เนื่องจาก
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน นับตั้งแต่บ้านล าปางกลาง บ้านจ า อ.เกาะคา   บ้านจู๊ด   บ้านแม่ปุง    บ้านแม่
ป้าง บ้านต้นผึ้ง   อ.ห้างฉัตร  ปัจจุบันเป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดตากบริเวณอ าเภอห้างฉัตร โดยไม่ต้องเข้าไปในตัวเมือง
ล าปาง 

     ฉันละสายตาจากผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีจัดดาเครื่องถวาย  มองเห็นชายวัยกลางคน 3-4 คน ก าลังเลาะต้นกล้วยป่า และ
แยกเอาหยวกกล้วยอ่อนและแก่ไว้ต่างหาก   2 คนในกลุ่มนั้นเป็น “เฒ่าแก่กลางโฮง” ชื่อว่า ลุงสมบูรณ์ กันทิมา และ
ลุงสมชาย  ทองศิริ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมและปรุงอาหารที่เรียกว่า “ปลาส้า ปลาย า” โดยขั้นตอนเหล่านี้ห้ามผู้หญิง
เข้าใกล้เด็ดขาด ฉันจึงได้แต่นั่งมองและชวน “เฒ่าแก่กลางโฮง” คุยเป็นระยะ ซึ่งเขาเองก็ยินดีตอบฉันทุกเรื่องที่ฉัน
สงสัยไม่ต่างจาก ยายไหล เลย ท าให้ฉันประทับใจที่สุด เลยได้สูตรการท า “ปลาส้า ปลาย า” ที่เป็นประเพณีโบราณสืบ
ต่อกันมานับถึงปัจจุบัน 

     อุปกรณ์ที่ส าคัญในการท าก็คือ  รางส าหรับสับหยวกกล้วยให้ละเอียด ลักษณะเป็นรางไม้สักยาวคล้ายเรือ  มีด
หรือพร้าส าหรับสับ กะลามังส าหรับบีบน้ าหยวกกล้วยให้แห้ง มีเฒ่าแก่นายโฮง 2 ท่านเดิมเป็นคนลงมือ และมีผู้ช่วยที่
เป็นผู้ชายช่วยกันแกะหยวกกล้วย อันไหนเป็นใบก็คัดท้ิง ฉันเห็นทุกคนตั้งอกตั้งใจจัดแจง ไม่ให้ผิดเพ้ียนจารีตที่เคยสืบ
ต่อกันมา และท าอย่างเต็มท่ีมีคนเข้ามานั่งมองและช่วย เฒ่าแก่กลางโฮงก็อธิบายเสมือนก าลังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้
ลูกหลานจดจ าให้ขึ้นใจ ฉันคนหนึ่งที่สัมผัสความรู้สึกนั้นได้  แม้กระทั่งการเลือกหยวกกล้วยที่เป็นหยวกแก่และหยวก
อ่อนก็พิถีพิถัน  การสับต้องสับให้ละอียดและแยกกันคนละหัวมุมของรางสับจนหมดและท าการคั้นเอาน้ าออกให้แห้ง 



     ลองมาดูส่วนประกอบของการท า “ปลาส้า ปลาย า” ว่ามีอะไรบ้าง ส่วนประกอบส าคัญคือ หยวกกล้วยสับ
ละเอียดทั้งแก่และอ่อน ต้องเป็นหยวกกล้วยป่าเท่านั้นจึงจะไม่ฝาด  ส่วนปลาก็จะเป็นปลาช่อนตัวโต ในอดีตชาวบ้าน
จะไปช่วยกันหาที่ “สระหลงใหม่” เชื่อว่าเป็นสระของเจ้าพ่อ ชาวบ้านลงช่วยกันจับปลา  ปลาตัวใหญ่ตัวแรกจะต้อง
น ามาปรุงเป็นอาหารถวาย แต่ปัจจุบัน “สระหลงใหม่” กลายเป็นสระร้างและถูกสัมปทานไปแล้ว เลยท าให้ชาวบ้าน
ต้องซื้อปลามาย่างกันเอง โดยใช้ปลาทั้งหมด 16 คู่ 32 ตัว น ามาย่างพ่ึงไว้ 1 คืนก่อนจะน ามาท าเป็นอาหาร เก็บ
ไว้ 1 คู่ ส าหรับน ามาเลี้ยงฉลองในวันปีใหม่เมือง (วันปากปี)  ส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็จะเป็น พริกแห้งป่น และเกลือ น า
ทั้งหมดมาคลุกเคล้าและสับรวมกันในรางโดยเฒ่าแก่กลางโฮงคนเดิม เป็นอันเสร็จการปรุง “ปลาส้า ปลาย า”  ขึ้นตอน
ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของ แม่หาบ(ยายไหล) ที่จะจัดแจง “ปลาส้า ปลาย า” ลงในเครื่องถวายข้างต้น เครื่องถวายส่วนหนึ่ง
แบ่งไปที่วัด และที่ศาลปู่เจ้าประจ าหมู่บ้าน 

     เสียงกลองเล็กตีเป็นระยะจ านวน  3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณว่าพิธีใกล้จะเริ่มแล้ว ระหว่างนั้น เฒ่าแก่กลางโฮง
อีก 3 ท่าน คือ คุณประเสริฐ ถาวร คุณจ าลอง  แสงบุญเรือง และคุณวิจิตร  วงศ์ทา  มีต าแหน่งเป็นช่างม่วน (ช่าง
ดนตรี ร าดาบ ร าหอก พิธีกรรม) ก็จัดแจงความเรียบร้อยข้างในบริเวณ โดยเป็นเขตหวงห้ามให้ผู้หญิงเข้าไป ฉันจึงได้
แต่ชะเง้อมองอย่างสนใจ เฒ่าแก่กลางโฮงท่านหนึ่งนั่งฝนน้ ายาทิพย์โอสถ (ยาแก้) ประกอบไปด้วยสมุนไพร จันทน์ขาว
และจันทน์แดง เป็นอีกเครื่องถวายหนึ่งที่ฉันเห็น 

     เวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษ สัญญาณกลองครั้งที่ 3 ดังขึ้น หมายถึง ให้ทุกคนเตรียมพร้อมพิธีก าลังจะเริ่มต้น
แล้ว เฒ่าแก่กลางโฮงท่ายหนึ่งไปจุดธูป เผ่าเทียนไว้ที่ประตูศาลเจ้าพ่อเพ่ือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เฒ่าแก่กลางโฮงที่
เหลือเริ่มต้นท าพิธีเชิญ ได้ความว่า 

 .........สาธุ  สาธุ  สาธุ เจ้าพ่อเป็นเจ้า ขอไหว้สาเจ้าพ่อกู้ตนกู้องค์ ก็มีเจ้าพ่อพระบาทกลางค าเป็นเก๊า เจ้าพ่อขุนตาน 
พระยาเบิกเป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าฟ้าเขียว  เจ้าเปลวป่องฟ้า เจ้าหมื่นหาญ เจ้าหาญกรวด  เจ้าหาญเจ็ดเตี่ยว เจ้า
ข้อมือเหล็ก เจ้าน้อย เจ้าพ่อจอมกู่ เจ้าปู่เสื้อบ้าน พร้อมเจ้าเสนาหล้า เสนาจันทร์ เสนาอ ามาตย์ ทุกตนทุกองค์ 
ตลอดจนเจ้าฟ้าบริวารของเจ้าพ่อทุกตนทุกองค์ ข้าพเจ้าขอไหว้สาบุญยาบารมีเจ้าพ่อทุกตนทุกองค์....... 

       พิธีกรรมด าเนินไปอยู่พักใหญ่      ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงช่างม่วน ร้องร าท าเพลง เสียงปี่ เสียงกลอง เป็น
ท านองเฉพาะที่ใช้ในพิธี ช่างหอก ช่างดาบก็ออกมาร่ายร า เพ่ือถวายแด่องค์เจ้าพ่อ เป็นอันเสร็จพิธีถวาย “หยวกส้า
ปลาย า” ให้กับเข้าพ่อ มีคนมากระซิบบอกฉันว่ารอธูปหมดก่อนนะ ให้เจ้าพ่อฯ กินเสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมกัน ระ
ว่างนั่งรอฉันก็ไปนั่งคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ถึงความเป็นมาของประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตานท าให้รู้ว่าในหนึ่งปีคน
บ้านห้างฉัตรต้องสืบทอดประเพณีได้แก่ 

เดือน  5 (เหนือ) ออก  6 ค่ า มีประเพณีถวายไก่  

เดือน 6 (เหนือ)ออก 6 ค่ า มีประเพณีถวายปลาส้า 

เดือน 7 (เหนือ) วันพญาวัน มีประเพณีถวายปลาส้า  

เดือน  9 เหนือ  ออก  15 ค่ า มีประเพณีถวายไก่ นอกจากนี้ต่างหมู่บ้านก็ยังมีประเพณีที่เก่ียวข้องเหมือนกันโดย
มักจะไปท าในสถานที่ที่เก่ียวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน เช่น วัดดอยน้อย  วัดปางม่วง 



     ฉันสังเกตเห็นว่าระหว่างที่ท าพิธีแต่ละครั้ง ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม เป็นครั้งคราว คนข้างๆ ฉันสะกิดให้เพ่ือนบ้านดูเป็น
ระยะๆ ฉันก็คิดว่าคงเป็นความบังเอิญเพราะช่วงนี้กรมอุตุฯก็เตือนว่าสภาพแปรปวนบ่อยๆ มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ได้ยิน 
เฒ่าแก่นายกลางพูดว่า “ประเพณีนี้เป็นประเพณีท่ีท าในระหว่างเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูร้อน” คงเป็นจังหวะ
เดียวกันที่พอเหมาะพอเจาะกันพอดี แต่ก็ยังพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติว่า  เป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคน
แก่ที่เอาช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนฤดูกาล (ข้ึน 15 ค่ า เดือน 8 ตามปฎิทินไทย หรือ 
เดือน 6 เป็ง ออก 15 ค่ าของคนล้านนา) และเชื่อมโยงเอาพิธีกรรมเข้ามาให้เกิดเป็นกิจกรรมรวมคนใน ช่างเป็นกุศโล
บายที่มาจากภูมิปัญญาโดยแท้   

     เฒ่าแก่กลางโฮงประกาศเสียงดังว่า เอ้า ! พวกเรายกมือไหว้รับศีลรับพร คงหมายถึงพิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าพ่อ
ฯ คงเสร็จแล้ว พร้อมๆ กับธูปที่หมดก้านพอดี  คงถึงเวลาของพวกเราแล้วที่จะได้ชิม “ปลาส้า ปลาย า”ว่ารสชาติจะ
เป็นอย่างไร “ปลาส้า ปลาย า” เฒ่าแก่นายโฮงทยอยเอา “ปลาส้า ปลาย า” ออกแจกจ่าย บ้างก็ขอใส่ถุงแบ่งไปให้
ลูกหลาน คนที่บ้าน ฉันคนหนึ่งหล่ะที่ไปให้น้องๆ ที่ส านักงาน เผื่อจะได้บุญบ้างที่ได้กินอาหารที่ท าถวายเจ้าพ่อ ทุกคน
สีหน้ายิ้มแย้ม นั่งล้อมวงทานข้าวกลางวันด้วยกันอย่างอ่ิมเอมที่ได้ร่วมท าบุญกันในวันนี้ 

     คนเฒ่าคนแก่เริ่มทยอกกันกลับ  ฉันเองก็เตรียมตัวกลับเหมือนกัน จึงเดินไปล่ าลาผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ทันใดนั้นฉันก็ต้อง
ตกใจเมื่อมีพ่ีผู้หญิงคนหนึ่งล้มลงหมดสตินอนลงไป แต่คนรอบข้างก็ดูจะเฉยๆ ไม่สนใจนักแต่ก็ยังสะกิดกันให้ดู มีคนมา
กระซิบบอกฉันว่า พี่เขาเป็นร่างทรงของเสือเจ้าพ่อขุนตาน เมื่อมีประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน ก็จะเป็นอย่าง
นี้ทุกที ฉันก็เลยหายสงสัยว่าท าไมทุกคนไม่ตกใจเหมือนฉัน คงเพราะว่าเห็นเป็นประจ า แต่ฉันกลับขนลุกซู่เพราะพ่ีเขา
อยู่ข้างหลังฉันห่างกันไม่ถึงศอก ยิ่งไปกว่านั้นจากร่างที่หมดสติก็ค่อยๆ คลานเข้าไปช้าๆ จุดธูปก าใหญ่ไหว้เจ้าพ่อขุน
ตาน คล้ายๆ กับยังไม่มีสติ ท าท่าร่ายร าอยู่ซักพักก็หมดสติลงไป ฉันได้แต่สงสัยในใจไม่กล้าถามใคร ได้แต่คิดว่าแล้ว
เรื่องอย่างนี้จะเป็นกุศโลบายที่อธิบายเรื่องภูมิปัญญาเหมือนการพยากรณ์สภาพอากาศที่ผู้เฒ่าผู้แก่เอาไปเชื่อมโยงกับ
ประเพณีเหมือนที่ฉันคิดหรือไม่ ท าให้ฉันไม่กล้านึกต่อ และไม่พยายามหาเหตุผลเพ่ืออธิบายสิ่งที่เห็น ได้แต่ก้มลงกราบ
และบอกเจ้าพ่อขุนตานถึงความตั้งใจที่เข้ามาท างาน การสืบค้นประวัติศาสตร์ ต านาน ของเจ้าพ่อขุนตานเพ่ือสร้าง
กลไกของความเข้มแข็งในหมู่บ้านให้เกิดข้ึน และขอพรให้งานชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงดังความตั้งใจของคนในชุมชน ก่อนกลับ
ได้กราบลาเจ้าพ่อฯและบอกนักวิจัยท่านอ่ืนๆ ว่าคงจะต้องกลับแล้ว 

     บางสิ่งบางอย่างในวันนี้ฉันไม่อยากหาค าอธิบาย ถึงแม้บางเรื่องเป็นเพียงกุศโลบายที่สร้างไว้ให้คนรุ่นหลัง แม้แต่
ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้สูงอายุที่ไม่แน่ใจว่าจะมีแรงพาไม่เท้าคู่ใจมายังศาลแห่งนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ ค าอธิบายบอก
สอนเพ่ือให้ซึมซับถึงวิธีการท าปลาส้า ปลาย า” ไม่รู้ว่าจะจดจ ากันได้ครบหรือไม่ และจะจ ากันไปได้อีกก่ีรุ่น แม้กระทั้ง
ความประหลาดใจของสิ่งที่อธิบายไม่ได้ ซักวันอาจจะไม่มีคนถามถึง ฉันได้แต่ภาวนาว่าอย่างไรเสียขอให้ลูกหลานเจ้า
พ่อขุนตานอย่าได้ลืมประเพณีโบราณท่ีส าคัญเหล่านี้เลย เพราะปัญหาที่เกิดข้ึนจากประเด็นงานวิจัยคือประเด็นความ
ขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น การแบ่งก๊กแบ่งกอของคนในชุมชน ยังคงครุกรุ่นอยู่เนืองๆ หวังใจไว้ว่าประเพณีเหล่านี้คง
ช่วยหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีสมานรอยร้าว และทะลายก าแพงของขั้วตรงข้าม แม้ผู้สูงอายุบ้านห้างฉัตรจะ
ค านึงถึงและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ใช้เรื่องราวของประเพณีเพ่ือเรียงร้อยคนให้เข้าร่วมในประเพณี ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้โครงการ ”การสืบค้นประวัติศาสตร์ ต านาน เจ้าพ่อขุนตาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชนบ้านห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง”อย่างน้อยที่สุดเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังท าให้ฉันได้
สัมผัสกับคุณค่าความงดงามในบารมีของเจ้าพ่อขุนตาน และความเสียสละ เอ้ืออาทรของผู้สูงอายุ หวังใจไว้ว่าหากมี
โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือให้งานชิ้นนี้ส าเร็จดังเป้าหมายคงจะเป็นบุญส าหรับฉันมากโขที่เดียว 



ด้านการจัดการ 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

- กลุ่มเย็บผ้า   -   กลุ่มเลี้ยงกบ 
- กลุ่มทอเสื่อกก  -   กลุ่มเลี้ยงสุกร 
- กลุ่มปลูกถ่ัวสิลง  -   กลุ่มเลี้ยงปลา 
- กลุ่มเลี้ยงไก่ (พ้ืนบ้าน) -   กลุ่มปลูกผักสวนครัว 
- กลุ่มเลี้ยงโค   -   ร้านค้าชุมชน 
- กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ 

 


