
 
 
 
 
 

 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตำบลท่าสาย 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไป 
ตำบลท่าสาย  ตั้งอยู่ระหว่างถนนเชียงราย - เทิง แยกการปกครองมาจากตำบลสันทราย 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา                         
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าสาย ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่ 19 มกราคม 2539 และประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 หน้าที่ 5 และได้รับจัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลท่าสาย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ของอำเภอเมืองเชียงราย อาคารที่ทำการอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
40,000 ไร่ ตั ้งอยู ่ ณ อาคารที ่ทำการเลขที ่ 377 หมู ่ท ี ่ 5 บ้านหนองยาว ถนนเชียงราย - เทิง               
ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง ทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน 

 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตำบลท่าสายมีเทือกเขาดอยปุยทอดผ่านตั้งแต่ บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 จนถึงบ้านเขื่อนแก้ว 
หมู่ที่ 9 ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีป่าไม้ธรรมชาติขึ้นตามแนวภูเขาและมีธารน้ำเล็กๆไหลตลอดปี 
โดยใช้ประโยชน์เป็นประปาภูเขาเพื่อใช้ในการอุปโภคและเพื่อการเกษตรกรรมของชาวบ้าน 
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แหล่งน้ำธรรมชาติ 
แหล่งน้ำที่สำคัญใช้ในประโยชน์ด้านการเกษตร การเพาะปลูก และการอุปโภค บริโภค ได้แก่ แม่น้ำลาว 
ไหลผ่าน บ้านสันขมิ้น หมู่ที่ 1, บ้านร่องธาร หมู่ที่ 2, บ้านท่าสาย หมู่ที่ 3, บ้านแม่ลาวท่าสาย หมู่ที่ 4, 
บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7, บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 
 
การศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ แต่ละหมู่บ้านมีวัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัด สำนักสงฆ์ รวม 9 แห่ง 
และโบสถ์ รวม 2 แห่ง ดังนี้ 
 
ศาสนาพุทธ 

ชื่อวัด ที่ตั้ง 

วัดร่องธาร หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร 

สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว 

วัดศรีสุพรรณ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย 

วัดสถาน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 

วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 

วัดป่าห้วยบง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 

วัดพระธาตุเกาะแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

วัดป่าเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

วัดป่าหัวดอย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 

วัดป่าธรรมประทีป หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 

วัดหัวดอยรัตนาราม หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ 

วัดเวียงกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
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ศาสนาคริสต์ 

ชื่อวัด ที่ตั้ง 

โบสถ์คริสตจักรเวียงล้านนา หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว 

โบสถ์คริสตจักรเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

โบสถ์คริสตจักรลาหู่ หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

เขตเทศบาลตำบลท่าสาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเหมือนของภาคเหนือทั่วไป 
เกิดจากการผสมผสานการดำเนินชีวิต และศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องการนับถือผี ส่งผลทำให้มีประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่จะแตกต่างกันไป ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ภาคเหนือจะมีงานประเพณีในรอบปี
แทบทุกเดือน จึงขอยกตัวอย่างประเพณีภาคเหนือบางส่วนมานำเสนอ ดังนี้ 
- สงกรานต์งานประเพณ ี
- ประเพณีปอยน้อย/บวชลูกแก้ว/แหล่ส่างลองเป็นประเพณีบวช หรือการบรรพชาของชาวเหนือ 
- ประเพณีปอยหลวง หรืองานบุญปอยหลวง 
- ประเพณีย่ีเป็ง(วันเพ็ญเดือนยี่) หรืองานลอยกระทง 
- ประเพณีตานก๋วยสลาก 
- ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด 
- ประเพณีไหว้ผีขุนน้ำ 
- ประเพณีส่งเคราะห์บ้าน 
- ประเพณีบวชป่า 
- ประเพณีไหว้ผีปู่ย่า / ผีเจ้าบ้าน 
 
ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาเป็นพื้นความรู้ของประชาชนในสังคมที่รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าภูมิปัญญานั้น  
เรียกต่างกัน เช่น  ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น ซึ่งเป็น  เร่ืองที่ได้มี
การกล่าวถึงและมีความสําคัญมากในยุคปัจจุบัน ภูมิปัญญาจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญยิ่ง
ของมนุษย์   สิ่งดังกล่าวสั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรู้ประสบการณ์ ผนวกด้วย ความเฉียบคม ในการ
หยั่งรู้อย่างลุ่มลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่  เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้น
อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชน ท้องถิ่น และ สังคมของตน (ชวน เพชรแกว. 
2547) 
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นอกจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเจนจัดของ กลุ่มชน 

ได้จากประสบการณ์ในสังคมด้วยการปรับตัว และดํารงชีพในสภาพแวดล้อมทางสังคม  วัฒนธรรม          
กับกลุ่มอื ่น จากพื้นที ่และสิ่งแวดล้อมอื่นที ่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาหรือ  ปรับเปลี่ยน          
มาใช้ประโยชน์ หรือแกปัญหาในสิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของ  ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ        
มีผู้กล่าววาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ของการดําเนินชีวิต  ถ่ายทอดสืบต่อกนมาช้านาน
จนกระทังถึงปัจจุบัน องค์ความรู ้ของภูมิปัญญา คือ ส่วนที ่เป็นศาสตร์  สําหรับส่วนที ่เป็นศิลป์             
คือ เป็นความรู้ที่มีคุณค่าทั้งดีและงาม และผู้คนคิดค้นขึ้นมา ไม่ใช้สมอง เพียงอยางเดียว แต่ด้วยอารมณ์ 
ความรู ้ส ึก และจิตวิญญาณ ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ ่นจึงเป็นความ  เข้าใจเกี ่ยวกับโลกและชีวิต                
ที่สัมพันธ์กับวิธีคิด วิถีปฏิบัติ และวิธีให้คุณค่าของกลุ่มชน (ชวน เพชรแกว. 2547) 

 

ในตำบลท่าสายแบ่งสาขาภูมิปัญญาโดยจําแนกเป็น 9 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านเกษตรกรรม  ได ้แก ่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู ้  ท ักษะ                 

และ เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั ้งเดิม ซึ ่งคนสามารถ
พึ่งตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปัญหาการเก ษตร         
ด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ  การเกษตร     
เป็นต้น 

ตำบลท่าสาย มีผู้ที่มีความรอบรู้ ชำนาญ ในภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่จำนวนไม่น้อย ทั้งใน
ส่วนของเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผสมผสาน  ประกอบด้วย 

1. อาวาสสถาน ดอยรายปลายฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ/พืชสมุนไพร/ 
เกษตรพอเพียง 

2. นายประดิษฐ์ อินต๊ะ   การทำปุ๋ยชีวภาพ 
3. นายมนัส  ไชยประเสริฐ  การทำปุ๋ยชีวภาพ 
4. นางนำภา   ขัติกันทา  เศรษฐกิจพอเพียง /การทำปุ๋ยชีวภาพ 
5. นายจรัส  สุวรรณปราการ  การเล้ียงปลา 
6. นายอุ๊ด  แซ่อึ้ง   การเพาะพันธ์กบ 
7. นายทรงศักดิ์ หมั่นไร่   การเพาะพันธ์ปลา 
8. นายจันทร์  คำจันทร ์  การเพาะเห็ด 
9. นายประดิษฐ์ อินต๊ะอดทน  การทำปุ๋ยชีวภาพ 
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2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน  
การแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจําหน่ายผลผลิตทาง  หัตถกรรม  
เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  

ในส่วนของตำบลท่าสาย บุคคลผู ้มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกษตรกรรู ้จักการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร  ลดการใช้สารเคมีที่เห็นอย่างชัดเจน คือ 

1. อาวาสสถาน ดอยรายปลายฟ้า 
2. นางนำพา ขัติกันทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนา 
 

              
 

  
 
 ในส่วนของงานหัตถกรรม ตำบลท่าสายมีปราชญ์ผู ้ม ีความรู ้ด ้านงานหัตถกรรม

หลากหลายด้าน เช่น การจัดทำบายศรี การจัดทำเครื่องจักรสานไม้ไผ่ จากวัสดุเหลือใช้ การทอเสื่อ          
การทอผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นต้น  โดยแยกเป็นดังนี้ 

งานจักรสานจากไม้ไผ่ 
หมู่ 1  นางคำมา คำทา   
หมู่ 2  นางเรือน ไคร้ศร ี
 นายมนัส ไชยประเสริฐ 
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หมู่ 8  นายสวย คำดิบ 
 นายทา  สุ่มมงคล 
 นายเย็น พลทา 
 นายอ้าย คำดิบ 
หมู่ 9 นายบุญเลิศ ไชยะแสน 
 นายสง่า แก้งโทน 
หมู่ 10  นายหนู ทองคำ 
 นายใส่  ปัญญาวิชา 
 นายนวล ทะดี 
 นายแก้ว ปัญญาวิชา 
หมู่ 11 นายตั๋น  สุขแก้ว 
หมู่ 12 นายพูน  ภูดวงเดือน 
หมู่ 13 นายนวล เจ็นคำ 
 นายแอ  คำจันทร ์
 นายแอ  ระลาธิ 
 
การทำบายศร ี
หมู่ 2 นางกนกวรรณ เป็นแผ่น 
 นางปี๋  วงค์เรือน 
 นางผัน  ปัญญา 
หมู่ 7 นางแสงจันทร์ ธรรมยอย 
หมู่ 9 นางประกอบ สำราญบำรุง 
หมู่ 10 นางสำลี เทศสิงห ์
 นางอร  คำจันทร ์
 นางกาญจนา ปัญญาบุญ 
หมู่ 13 นางแก้ว แก้วมณี 
 นางแป่ม ชัยอาษา 
 นางเงิน  ชัยชมภ ู
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การทำโคมแขวน / โคมลอย / ตุง 
หมู่ 2  นายวงศกร  เตชะน้อย 
 นางกนกวรรณ เป็นแผ่น 
หมู่ 13 นางนันทิยา ระลึก 
 

งานทำไม้กวาดดอกหญ้า 
หมู่ 2 นายสิงห์คำ หม่อมพกุล 
หมู่ 8 นางบัวจีน ทิศเกตุ 
หมู่ 9 นายสง่า แก้งโทน 
หมู่ 10 นางหลง วงค์บุญมา 
 

ทอเสื่อ/เย็บหมอนขิด 
หมู่ 6 นางปราณี สุขนิตย ์
 นางจันทร์ สมบัติ 
หมู่ 9 นางประกอบ  สำราญบำรุง 
 นางน้อม สาระลม 
 นางสุณีย ์ ศรีผาย 
หมู่ 10 นางเหลา ภูมิพันธ ์
 นางสุนีย ์ พิมพ์โสดา 
 นางประมวล สอนศรี 
 นางนวลจันทร์ โสภา 
 นางจันทร์ศรี ไชยะแสน 
 นางสำลี เทศสิงห ์
หมู่ 11 นางสุดใจ แก้วคำแหง 
 นางเผย  เอกตาแสง 
 นางศิริกุล  แสงเพชรศิริพันธ์ 
หมู่ 12 นางสำลี สุขนิตย ์
 นางเขียว ฤทธิ์มนตรี 
  
งานจักรสานจากวัสดุเหลือใช้ 
หมู่ 2 นายหลีก วะยาคำ  (เส้นพลาสติก) 
 นางวรรณา เตชะน้อย (เย็บพรมเช็ดเท้า) 
 นางแสงเดือน ยาวิชัย (เย็บพรมเช็ดเท้า) 
หมู่ 12 นายพูน  ภูดวงเดือน (ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์)  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051446022985&__tn__=-a
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3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ

ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้เช่น  ยาจากสมุนไพร
อันมีอยูหลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน เป็นต้น  

ในพื้นที ่ตำบลท่าสาย มีพื ้นที ่ป่าเบญจพรรณ กอรปกับภูมิปัญญาความรู ้ที ่ถ่ายทอด         
จากรุ่นสู่รุ่น มีการนำพืชสมุนไพรมาเพาะปลูกในครัวเรือน รวมถึงพืชผักสวนครัวมาเป็นส่วนประกอบ      
มาใช้เป็นยารักษาโรค ยาประคบ เป็นต้น  ในส่วนของเทศบาลตำบลท่าสาย มีการส่งเสริมแพทย์แผนไทย 
/ สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน โดยการนำปราชญ์ในท้องถิ่นมาถ่ายความรู้สม่ำเสมอ 

หมู่ 2 นายทา  ยอดวงค ์ สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ 4 นางสายทอง คำปัญญา นวดแผนโบราณ 
หมู่ 5 นายทรงศักดิ์ หมั่นไร่  สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นายมูล  บุญก้ำ  สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ 6 นายคำเมือง แสนป้อ  สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นายทา  ศรีบุญเรือง สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ 7 นายสมบูรณ ์ ทองสง่า สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ 8 อาวาสสถาน ดอยรายปลายฟ้า สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นายทา  ยอดวงค ์ สมุนไพรพื้นบ้าน 
 นางอัมภาวัน จันทราพูน นวดแผนโบราณ 
 นางแสงหล้า จันทร์ศิริ นวดแผนโบราณ 
หมู่ 9 นายบุญเลิศ ไชยะแสน สมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ 12 นายศรีมอย อิ่นคำ  หมอพ้ืนบ้าน 
หมู่ 13 นายทา  ตันแพร ่ สมุนไพรพื้นบ้าน 
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4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยวกับ           

การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์       
จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่นํ้า           
การทําแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นนํ้า และป่าชุมชน เป็นต้น 

พื้นที่ของตำบลท่าสายมีป่าไม้ธรรมชาติอยู่ตามแนวเทือกเขาดอยปุย  เป็นลักษณะป่า
เบญจพรรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ก็ยังปรากฏมีการตัดต้นไม้ รวมถึงเผาป่า เพื่อเอาฟืน 
ตลอดจนหาของป่า ส่งผลกระทบต่อต้นน้ำลำธาร สัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนปัญหาหมอกควัน การ
สร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด จึงมีแนวคิดการนำความเชื่อ
ทางด้านด้านศาสนาบวกกับความเชื่อด้านไสยศาสตร์มาเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์ผืนป่า เช่น พิธีบวชป่า 
ไหว้ผีขุนน้ำ สืบชะตาหลวง  

บุคคลผู้เป็นปราชญ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่ 
1. พระครไูพจิตสุวรรณรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าสาย 
2. นายประสิทธิ์ เทพสิงห ์
3. นายสนิท  สายชมภู 
4. นายบุญตั๋น  เมืองไหว 
ทั้งนี้การจะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดการร่วมมือของ

ผู้นำท้องที่ และประชาชนทุกคน 

       
 
5. ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ   

สาขาต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่น  พื้นบ้าน        
และนันทนาการ  

ตำบลท่าสาย มีการแสดงและการละเล่นพื้นเมืองตามเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะงานบุญ 
งานวัด ไม่ว่าจะเป็นสะล้อซอซึง การฟ้อนรำ จ้อย ซอ เป็นต้น 
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วงสะล้อ ซอ ซึง  หมายถึง วงดนตรี ท ี ่นำเอาเครื ่องดนตรี ประเภทเครื ่องสาย              

ของภาคเหนือ คือ ซึงสะล้อ และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก           
ในภาคเหนือ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอยู่เฉพาะในภาคเหนือตอนบนเท่านั้นถือว่าเป็นวงดนตรี
พื้นบ้านของท้องถิ่นล้านนา ในตำบลท่าสายมีปราชญ์อยู่หลายท่าน ประกอบด้วย 

หมู่ 2 นายคำ  ไชยประเสริฐ 
หมู่ 5 นายสิน  แก้วมณี 
 นายต๋าคำ นุกาศ 
หมู่ 6 นายสมาน พุทธวงค์ 
หมู่ 8 นายบุญส่ง คล่องปาก 
 นายเกษม ใจมณี 
 นายบุญจู นาวา 
 นายจาย ยอดวงค ์
 นายผัด  ปงรังกา 
 นายดวง ไชยอะทะ 
 นายสิงห ์ วงค์มูล 
 นายทา  ยอดวงค ์
หมู่ 10 นายคำตัน สมบัติ 
หมู่ 11 นายยอด ใจวัน 
หมู่ 13 นายธนันชัย จันทร์หล้า 
 

     
 

ค่าว จ๊อย ซอ เกิดจากการคิดค้น ความคิด สติปัญญาของผู ้คนในอดีตที ่อาศัยอยู่           
ตามชนบทสิ่งเหล่านี ้ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือในภาษาถิ่นตรงกับคำว่า           
“ภูมิผญ๋า” ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมมาแต่อดีต เป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน   
คนกับธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม คนกับสิ ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี              
วิถีชีวิต การทำมาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ ภูมิผญ๋า หรือ ประหยา เป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ออกมาเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ มักแสดงออกเป็นคำพูดโต้ตอบกันเช่น การแอ่วสาว การถ้องซอ        
(การโต้ตอบกันระหว่างช่างซอชาย หญิง) ค่าว จ๊อย หรือเป็นคำสอนที่ปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
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ค่าว จ๊อย ซอ ในตำบลท่าสาย สามารถรับชมได้จะเป็นที่มีงานวัด งานสมโภชต่างๆ 

ตลอดจนการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม งานถนนคนเดิน กิจกรรมลานวัฒนธรรม ผู้ถ่ายทอดส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ดังนี้ 

หมู่ 3 นายประมวล ชุ่มแก้ว  
หมู่ 7 นายคำ  ยอดวงค ์
หมู่ 8 นายเรืองศักดิ์ รูปสูง 
 นายพิชัย จันทะวงค์ 
 นางยุพิน สลีสองสม 
หมู่ 10 นายพุฒ คำจันทร ์
 นางดี  จันธิมา 
 นายศักดิ์ คำดี 
หมู่ 12 นางดี  สวัสดี 
หมู่ 13 นางป้อ  บุญก้ำ 

       
 

 
การฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนา และกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวไต ชาวลื้อ          

ชาวยอง ชาวเขิน เป็นต้น ลักษณะของการฟ้อน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบดั้งเดิม และแบบที่ปรับปรุง 
ขึ้นใหม่ แต่ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์ทางการแสดงไว้คือ มีลีลาท่ารำที่แช่มช้า อ่อนช้อยมีการแต่งกาย
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงและขับร้องด้วยวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงสะล้อ 
ซอ ซึง วงปูเจ่ วงกลองแอว เป็นต้น โอกาสที่แสดงมักเล่นกันในงานประเพณี  หรืองานต้อนรับแขกบ้าน       
แขกเมือง 

ตำบลท่าสาย มีการจัดกิจกรรมที่มีการแสดง การสมโภช งานประเพณี หรือกิจกรรมอื่นๆ 
ที่มีการแสดงฟ้อนรำอยู่เสมอ เช่น งานกฐิน งานผ้าป่า งานแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ โดยผู้แสดงจะได้รับ
การถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความชำนาญในการฟ้อนรำล้านนา ซึ่งมีการถ่ายทอดให้กลุ่มพัฒนา
สตรี เด็กและเยาวชน ตลอดจนสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรม โดยปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านการฟ้อน ได้แก่ 
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หมู่ 8 นางอัมภาวัน จันทราพูน 
 นางจันทร์สุข เตชะสิงห์ 
 นางจันทร์ มหาวรรณ ์
 

       
 

6. ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้านภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงด้านวรรณกรรมท้องถิ ่นและการจัดทํา  
สารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่น ต่าง ๆ 
ภาษาล้านนา “ตั๋วเมือง” ในสำเนียงภาษาเหนือ หรือ “ตัวเมือง” ในสำเนียงภาคกลางนั้น หมายถึง
ตัวอักษรหรืออักขระล้านนาโบราณที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต ถือได้ว่าเป็นของสูงที่นิยมใช้         
จดจารึกบันทึกเรื่องราวต่างๆ อันทรงคุณค่าไว้บน ใบลาน หินศิลา หรือกระดาษสา ในพื้นที่ตำบลท่าสาย          
มีการถ่ายทอดภาษาล้านนา คือที่วัดเวียงกลาง โดยผู้ถ่ายทอดคือ  นายเจริญชัย เครือคำ หมู่ 13            
บ้านเวียงกลาง ตำบลท่าสาย โดยใช้วัดเวียงกลาง เป็นสถานที่ในการสอนภาษาล้านนาให้กับกลุ่มเยาวชน
ที่สนใจ 
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 7. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์และปรับใช้ 

หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื ่อและประเพณีที ่ม ีค ุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบท                   
ทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี          
บุญประทายข้าว การแผ้วถางรวมถึงการเผาป่าเอาถ่าน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผืนป่าดอยปุย (อุทยาน
แห่งชาติแม่ปืม) เส่ือมโทรมลง ต้นน้ำแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง จึงมีแนวคิดในการบวชป่า เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ให้คนไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า (พื้นที่หมู่ 6 , 9 และ 10)  การส่งเสริมให้คนรู้จักทำบุญตักบาตร เช่นการ
ตักบาตรเป็งปุ ๊ด (การตักบาตรเที ่ยงคืน) จัดขึ ้นทุกวัดทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับความพร้อมของแต่ละวัน              
การไหว้ผีขุนน้ำ (หมู่ 10 บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยอ้อม)  

 

     
 

8. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหาร 
และยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและ 
บริการส่งออกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากรด้วย  ในพื้นที่
ตำบลท่าสายมีทั้งกลุ่มคนเมือง กลุ่มคนอิสาน กลุ่มชาวเขา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แต่ละกลุ่มก็จะมีการถนอม
อาหารที่แตกต่างกันไป แต่ละบ้านละครัวเรือน เช่น การทำผักดอง การทำปลาร้า ปลาตากแห้ง การทำ
ไข่เค็ม  กรรมวิธีในการทำก็แล้วแต่ประเภทอาหารนั้น ๆ และการได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
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