รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
ประธานกรรมการ

นายสมนึก ปาปะเค
กรรมการ

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
กรรมการ

นายชนะ เปรมปรี
กรรมการ

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
กรรมการ

นายกําธร บุญสา
กรรมการ

นายบารมี ดวงใจ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางบังอร อินจันทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายแสงทอง มั่นเมือง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายสําราญ แดงประเสริฐ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายณรงค คงไทย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายสมเดช คําสุข
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

มรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม เปนสมบัตลิ าํ คาทีไ่ ดมกี ารสรางสรรค สัง่ สม
ปลูกฝง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุน หนึง่ มายังคนอีกรุน หนึง่ แตในปจจุบนั มรดก
ภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดรบั ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงของสังคม
ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ บางครัง้ มีการนํามรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
ไปใชในทางที่บิดเบือน หรือไมเหมาะสม และอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมเหลานั้น ตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย
เพื่อปกปอง คุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ไมใหมีการ
กระทํ า อั น อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ มรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๕ กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการส ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ป ญ ญา
ทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดตาก ไดดําเนินการสํารวจขอมูลมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก จํานวน ๕ รายการ จัดทํารายการเบื้องตน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก จํานวน ๒๐ รายการ และเสนอขอ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จํานวน ๑๙ รายการ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดตาก
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่สนับสนุนขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดตากอยางดียิ่ง จนทําใหการจัดทําเอกสารเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

นางสาวรัตนา ตองใจ
เลขานุการ

นางสาวชาลิณี เหี้ยมจะบก
ผูชวยเลขานุการ

สวนที่ ๑

สวนที่ ๑

เกริ่นนํา

สวนที่ ๒

เกริ่นนํา
๓–๕

ผลการดําเนินงาน
๒.๑ สํารวจมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. กลองทุงเย
๖
๒. พิธีแปงขวัญ
๖
๓. ประเพณีขึ้นธาตุเดือนหาไหวพระขึ้นเขาถํา
๗
๔. ประเพณีขึ้นธาตุหินกิ่วดอยดินจี่
๗
๕. ประเพณีตามประทีป
๗
๒.๒ รายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. งานชางแทงหยวก
๘
๒. กลองอืด
๘
๓. ตํานานพระบรมธาตุ บานตาก
๙
๔. ตํานานจามเทวี เมืองตาก
๙
๕. ตํานานพระพุทธบาทดอยโลนและบอนําทิพย
๑๐
๖. ระบํากระทงสาย
๑๐
๗. ลิเกคเณษ เขมะนิน
๑๑
๘. ปพาทยระวีดุริยางค
๑๑
๙. หุนกระบอกสังวาลยศิลป
๑๑
๑๐. เพลงรําวงพื้นบาน อําเภอบานตาก
๑๒
๑๑. ระบําเกลียวเชือก
๑๒
๑๒. ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา
๑๒
๑๓. ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดนําปุ
๑๓
๑๔. ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
๑๓
๑๕. ประเพณีตานกวยสลาก
๑๔
๑๖. พิธีไหวครูดนตรีไทย
๑๔
๑๗. พิธีสืบชะตาบูชาแมนําปง บานจัดสรร
๑๕
๑๘. เมี่ยงจอมพล
๑๕
๑๙. แกงมะแฮะ
๑๖
๒๐. มวยคาดเชือก เมืองตาก
๑๖

ภาคผนวก

ภาพซอลานนา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก
ภาพงานชางแทงหยวก มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๙ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกอบดวย ๒๖ มาตรา โดยในมาตรา ๓ ไดใหความหมาย “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
วา ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล
เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรูสึกเปนเจาของรวมกัน และ
มีการสืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมของตน
มาตรา ๔ ไดกําหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริม
และรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก (๑) วรรณกรรมพื้นบานและภาษา (๒) ศิลปะการแสดง
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (๔) ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล (๕) งานชางฝมือดั้งเดิม (๖) การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการ
ตอสูปองกันตัว (๗) ลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕ กําหนดใหมคี ณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบเอ็ดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก อธิบดีกรมศิลปากร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญดานวรรณกรรมพื้นบานและภาษา ดานศิลปะการแสดง ดานแนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ดานความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ดานงานชางฝมือดั้งเดิม ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
ดานการบริหารจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงการมีสว นรวมของภาคประชาสังคมและชุมชนดวย
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมวัฒนธรรม
เปนผูชวยเลขานุการ

๓

มาตรา ๑๕ กําหนดใหมคี ณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
ประจําจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก วัฒนธรรมจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมพื้นบานและภาษา ดานศิลปะการแสดง ดานแนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธกี รรม ประเพณี และเทศกาล ดานความรูแ ละการปฏิบตั เิ กีย่ วกับธรรมชาติและจักรวาล
ดานงานชางฝมือดั้งเดิม ดานการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
ดานการบริหารจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงการมีสว นรวมของภาคประชาสังคมและชุมชนดวย
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการและผูชวย
เลขานุการ โดยใหมีอํานาจหนาที่
(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด แลวแตกรณี และอาจเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศตอคณะกรรมการ
(๒) ดําเนินการรวมกับชุมชนเพือ่ จัดทํารายการเบือ้ งตนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
(๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องตน มรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอคณะกรรมการ
(๔) ประสานงานเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้ง
ระดมทรัพยากรเพื่อการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
(๕) เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายทอดความรูเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม
(๖) สงเสริมใหรูคุณคาและมีการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
จังหวัดตาก เปนจังหวัดเกาแกมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน บรรพบุรุษไดสั่งสม
สรางสรรคมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไวมากมายที่ผานมา กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ไดประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก จํานวน ๒ รายการ
ดังนี้
๑. ซอลานนา ขึ้นทะเบียนในป พ.ศ.๒๕๕๒
๒. งานชางแทงหยวก ขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. ๒๕๕๔

๔

อยางไรก็ตาม ยังมีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตากอันทรงคุณคาอีกจํานวน
มากที่เสี่ยงตอการสูญหาย ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดตาก ไดสํารวจขอมูลมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก จํานวน ๕ รายการ และจัดทํารายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมจังหวัดตาก จํานวน ๒๐ รายการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
 ญา
ทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดตาก เห็นชอบใหเสนอรายการเบือ้ งตนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดตากตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม จํานวน ๑๙ รายการ ซึ่งรายละเอียดจะไดนําเสนอในสวนที่ ๒ ผลการดําเนินงาน
สํารวจและเสนอขอขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตากตอไป

สวนที่ ๒
ผลการดําเนินงาน
๒.๑ สํารวจมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดตาก ไดสํารวจขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดตาก (ตามแบบ มภ.๑) ทั้งสิ้น ๕ รายการ และจัดทํารายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก (ตามแบบ มภ.๒) เพื่อนําเขาสูการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดตาก กอนเสนอ
ขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ตอไป จํานวน ๑๙ รายการ ดังนี้
๑๑. ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา
๑. กลองอืด
๑๒. ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดนําปุ
๒. ตํานานพระบรมธาตุ บานตาก
๑๓. ประเพณีลอยกระทงสาย
๓. ตํานานจามเทวี เมืองตาก
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
๔. ตํานานพระพุทธบาทดอยโลน
๑๔. ประเพณีตานกวยสลาก
และบอนําทิพย
๑๕. พิธีไหวครูดนตรีไทย
๕. ระบํากระทงสาย
๑๖. พิธีสืบชะตาบูชาแมนําปง
๖. ลิเกคเณษ เขมะนิน
บานจัดสรร
๗. ปพาทยระวีดุริยางค
๑๗. เมี่ยงจอมพล
๘. หุนกระบอกสังวาลยศิลป
๑๘. แกงมะแฮะ
๙. เพลงรําวงพื้นบาน อําเภอบานตาก
๑๙. มวยคาดเชือก เมืองตาก
๑๐. ระบําเกลียวเชือก

๕

คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดตาก ไดดําเนิน
การตามแผนการจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. จัดทําแบบสํารวจมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดตาก ปที่สํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๑
(แบบ มภ.๑) จํานวน ๕ รายการ ไดแก กลองทุงเย พิธีแปงขวัญ ประเพณีขึ้นธาตุเดือนหาไหวพระ
ขึ้นเขาถํา ประเพณีขึ้นธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ และประเพณีตามประทีป
ชื่อรายการ : กลองทุงเย
สาขา : ศิลปะการแสดง
ดนตรี พื้ น บ า นของชาวอํ า เภอบ า นตาก ภาษาถิ่ น เรี ย ก
กลองทึงเย หรือกลองตึงเย เหตุที่เรียกวา กลองทุงเย เพราะลักษณะ
ของเสี ย งและจั ง หวะกลองที่ ดั ง กั ง วานว า ทุ ง เย ลั ก ษณะรู ป ทรง
ยาวประมาณ ๓ – ๔ เมตร ตัวกลองทําจากไมอีหาด หนากลองทําจาก
หนังวัว เครื่องดนตรีประกอบ ไดแก ตะโลดโปด ฆอง และฉาบ การตีกลองทุงเย ผูตีจะตองใชผาพันมือและ
นําขาวบดผสมขี้เถาทาบริเวณหนากลอง เพื่อใหเสียงที่ดังกังวานและไพเราะ
โอกาสในการตีกลองทุงเย คือ ในงานมงคล และงานสําคัญทางศาสนา เชน ประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙,
วันเขาพรรษา, วันสงกรานต, ประเพณีตานกวยสลาก เปนตน
คุณคากลองทุงเย เปนศิลปะการแสดงของชาวอําเภอบานตาก ที่มีถายทอดจากรุนสูรุน โดยมีวัด
เปนศูนยกลางในการรวมกลุมของชุมชน เพื่อถายทอดองคความรูและเผยแพรการแสดง จึงควรคาแกการ
เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

ชื่อรายการ : พิธีแปงขวัญ
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล
พิธีแปงขวัญ เปนความเชื่อเรื่องขวัญของชาวบานตําบล
หัวเดียด อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมา
ตั้งแตบรรพบุรุษจะตองทําพิธีแปงขวัญใหกับบุตรหลาน หรือการ
เรี ย กขวั ญ ๓๒ ขวั ญ ให ม าอยู กั บ เนื้ อ กั บ ตั ว และมาอยู กั บ พ อ แม
โดยเชื่อวาบุตรหลานจะเลี้ยงงายและไมเจ็บปวย
ในอดีต เมื่อแมตั้งครรภครอบครัวจะเลี้ยงหมูแมว ๑ ตัว ไวที่บาน เพื่อนํามาประกอบพิธีกรรม
แตปจจุบันไมสามารถเลี้ยงหมูแมวไวที่บานได จึงมีการประยุกตใชวิธีการจองหมูกับผูขาย ๑ ตัว โดยมีเงื่อนไขวา
ผูขายตองเลี้ยงหมูไวเปนการเฉพาะ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรม
คุณคาพิธแี ปงขวัญ เปนพิธกี รรมทีก่ ระทํากันในครอบครัวมาแตโบราณ สรางความสัมพันธในครอบครัว
เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวติ แกตนเอง ครอบครัว และสังคม จึงควรคาแกการเปนมรดกภูมปิ ญ
 ญา
ทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

๖

ชื่อรายการ : ประเพณีขึ้นธาตุเดือนหาไหวพระขึ้นเขาถํา
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล
วัดเขาถาํ ตัง้ อยูบ า นแพะ ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สรางขึน้
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๓๗ ทางเขาถาํ สูงประมาณ ๗๐ เมตร ภูมปิ ระเทศบริเวณวัดเขาถาํ สวยงาม
มาก สามารถมองเห็นทิวทัศนเมืองตากไดอยางชัดเจน มีศลิ านอยใหญวางเปนระเบียบคลาย
มีคนมาจัดวางซอนกันไวเปนกองใหญ ซึง่ ศิลาเหลานีเ้ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ภายในวัดเขาถาํ มีรอยพระพุทธบาท
จําลอง ประดิษฐานอยูต ง้ั แตป พ.ศ.๒๔๔๓ และหลวงพอทันใจประดิษฐานอยูใ นอุโบสถ
เมื่อถึงวันพระแรก หลังงานประเพณีสงกรานต จะมีการจัดงานประเพณีข้ึนธาตุเดือนหาไหวพระ
ขึน้ เขาถาํ เพือ่ ทําบุญตักบาตรพระสงฆในเทศกาลวันขึน้ ปใหมของไทย แหผา หมพระธาตุ สรงนาํ พระพุทธบาทจําลอง
และไหวพระขอพรเสริมสิรมิ งคลแกชวี ติ คุณคาประเพณีขน้ึ ธาตุเดือนหาไหวพระขึน้ เขาถาํ เปนประเพณีทป่ี ฏิบตั ิ
สืบทอดกันมาตัง้ แตบรรพบุรษุ มีคณ
ุ คาทางจิตใจตอคนในชุมชน และความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาเพือ่ นมัสการ
องคพระธาตุ จึงควรคาแกการเปนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

ชื่อรายการ : ประเพณีขึ้นธาตุหินกิ่วดอยดินจี่
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล
พระธาตุหนิ กิว่ ดอยดินจี่ ตัง้ อยูท บ่ี า นวังตะเคียน หมูท ่ี ๕ ตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พระธาตุประดิษฐานอยูใ นสถูปเจดีย เรียกวา "พญาลอง" ตัง้
อยูบ นภูเขา ลักษณะเปนเจดียท รงมอญขนาดเล็ก สรางไวบนกอนหิน
เลาสืบตอกันมาวา ดวยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวกะเหรี่ยงชื่อวา
นายพะสวยจาพอเห็นกอนหินขนาดใหญสีดําหรือสีนําตาลไหม ตั้งอยูบนชะงอนผา
กิว่ คอดเหมือนจะขาดออกจากกัน ลักษณะคลายพระธาตุอนิ แขวนในประเทศพมา จึงไดสรางพระธาตุหนิ กิว่ ดอย
ดินจีข่ น้ึ และไดอญ
ั เชิญพระสารีรกิ ธาตุบรรจุไวในองคเจดีย พรอมกับพระพุทธรูปทองคําจํานวน ๕ องค เมือ่ ถึงวัน
ขึน้ ๑๕ คาํ เดือน ๓ หรือเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ชาวอําเภอแมสอด จะจัดงานประเพณีขน้ึ ธาตุหนิ กิว่ ดอยดินจี่
เพือ่ นมัสการพระธาตุเสริมสิรมิ งคลเปนประจําทุกป
คุณคาประเพณีขน้ึ ธาตุหนิ กิว่ ดอยดินจี่ เปนประเพณีทป่ี ฏิบตั สิ บื ทอดกันมาตัง้ แตบรรพบุรษุ มีคณ
ุ คาทาง
จิตใจตอคนในชุมชน และความเชือ่ ศรัทธาทางพระพุทธศาสนา เพือ่ นมัสการองคพระธาตุ จึงควรคาแกการเปนมรดก
ภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

ชื่อรายการ : ประเพณีตามประทีป
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล
อําเภอบานตากในอดีต คือ เมืองตากเกาทีม่ คี วามเจริญรุง เรืองทางพระพุทธ
ศาสนา ปจจุบัน คือ บริเวณตําบลเกาะตะเภา ซึ่งทิ้งรองรอยทางประวัติศาสตรและ
ซากปรักหักพักไว เชน เจดียย ทุ ธหัตถี เปนอนุสรณสถาน สรางในสมัยสุโขทัยมีอายุราว
๗๐๐ ป เ ศษ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ เมื อ งตาก เพื่ อ เป น การบู ช าและเทิ ด พระเกี ย รติ
พอขุนรามคําแหงมหาราชในการทํายุทธหัตถีมชี ยั ชนะ จึงมีประเพณีตา มประทีป โดยในวันขึน้ึ ๑๕ คาํ เดือื น ๑๒
ชาวบานจะเขาวัดเพือ่ ทําพิธจี ดุ ฝายสืบชะตาและตามประทีปรอบวัดพระบรมธาตุ บานตากกอน หลังจากนัน้ ในวัน
แรม ๑ คาํ เดือน ๑๒ พระสงฆจะประกอบพิธที างศาสนา และจุดผางประทีปวางโดยรอบเจดียย ทุ ธหัตถี เมือ่ เสร็จพิธี
พระสงฆ พรอมดวยชาวบานจะลอยกระทงผาปาและกระทงประทีป เพือ่ เปนการขอขมาพระแมคงคา
คุณคาประเพณีตา มประทีป เปนประเพณีทส่ี บื ทอดกันมาตัง้ แตบรรพบุรษุ ของชาวอําเภอบานตาก มีคณ
ุ คา
ทางจิตใจตอคนในชุมชน และความเชื่อศรัทธาทางพระพุทธศาสนาในการถวายเปนพุทธบูชาและเทิดพระเกียรติ
พอขุนรามคําแหงมหาราช จึงควรคาแกการเปนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

๗

๒.๒ รายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก (แบบ มภ.๒)
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐ รายการ ดังนี้

๘

ชื่อรายการ : งานชางแทงหยวก
สาขา : งานชางฝมือดั้งเดิม

ชื่อรายการ : กลองอืด
สาขา : ศิลปะการแสดง

จังหวัดตาก มีชา งแทงหยวก ทีป่ รากฏเดนชัด
และสามารถทําขึ้นรูปไดอยางสมบูรณมีเพียง
แหงเดียว คือ ชุมชนระแหง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก การแทงหยวกตระกูลชางตาก จะตอง
แทงลายหยวกทะลุกาบกลวยใหสามารถใชได
ทัง้ ๒ ดาน ไมใชการแทงกาบกลวยเพียงดานเดียว
เหมือนตระกูลอืน่ มีความชํานาญในการแทงลาย
ฟนปลาลายบัว ลายฟนสาม และลายแขงสิงห
ผลงานการแทงหยวกตระกู ล ช า งตาก
มี ทั้ ง ในงานพิ ธี ม งคล หรื อ งานประเพณี เช น
ประดับตกแตงรถขบวนแหในงานประเพณีลอย
กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประกอบ
เบญจาในงานโกนจุก ประดับธรรมาสนในงาน
เทศน ม หาชาติ ประดั บ องค ก ฐิ น และในงาน
อวมงคล ประดับเชิงตะกอนเผาศพ เปนตน
คุ ณ ค า งานช า งแทงหยวก เป น งานช า ง
วิ จิ ต รศิ ล ป ที่ ถ า ยทอดกั น มาตั้ ง แต บ รรพบุ รุ ษ
มี คุ ณ ค า ทางจิ ต ใจและสะท อ นความเชื่ อ ทาง
วัฒนธรรมประเพณี ปจจุบันขาดผูสืบทอดและ
นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย กรมสงเสริม
วั ฒ นธรรมจึ ง ประกาศขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตากใน ป พ.ศ.
๒๕๕๔

ลักษณะคลายกลองหลวง แตมีขนาดยาว
กวา หนากลองทําจากหนังวัว ตัวกลองทําจากไม
เนือ้ แข็ง เชน ไมชงิ ชัน ไมประดู ไมแดง สันนิษฐาน
วา คนเมืองตากสวนหนึง่ อพยพมาจากภาคเหนือ
จึงนําเอาวัฒนธรรมการตีกลองอืดติดตัวมาดวย
ส ว นใหญ พ บในอํ า เภอแม ส อด โดยจะมี ก าร
แขงขันตีกลองอืดในชวงเทศกาลวันสงกรานตเปน
ประจําทุกป คณะกลองอืดที่มีชื่อเสียง ไดแก วัด
หวยแกว วัดไทยสามัคคี และวัดมงคลนิมิต
การตีกลองอืดของจังหวัดตาก จะมีจังหวะ
เร็ ว กว า ทางภาคเหนื อ ท า รํ า ประกอบจั ง หวะ
เปนการรําประกอบการตอสู เรียกวา การฟอน
เจิง ใชในโอกาสงานประเพณีและการละเลน เชน
ประกอบการฟอนเล็บ ขบวนแหตางๆ ประเพณี
ตานกวยสลาก เปนตน
คุ ณ ค า กลองอื ด ดนตรี พื้ น บ า นทางภาค
เหนื อ สื บ ทอดตั้ ง แต บ รรพบุ รุ ษ และถ า ยทอด
จากรุนสูรุน มีวัดเปนศูนยกลางในการรวมกลุม
ชุ ม ชน เพื่ อ ถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละเผยแพร
ศิลปะการตีกลองอืด จึงสมควรเสนอขึน้ ทะเบียน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริม
วัฒนธรรม

ชื่อรายการ : ตํานานพระบรมธาตุ บานตาก
สาขา : วรรณกรรมพื้นบานและภาษา
วัดพระบรมธาตุ บานตาก สรางเมือ่ วันขึน้ ๑๕ คาํ เดือน
๑๑ (ไทย) พ.ศ. ๔๐ (ตามตํานานคัมภีรโบราณ วัดพระบรมธาตุ
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก) ตั้งอยูบนดอยทิศตะวันตกของหมูที่
๓ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
เดิมวัดแหงนี้เปนเมืองตากเกา กอนที่จะมีการยายตัว
เมืองไปอยูท ตี่ าํ บลระแหง ตัวเมืองตาก ในปจจุบนั พระบรมสาริกธาตุ
องคนี้เชื่อกันวามีอัฐิและเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจาบรรจุอยู มีหลักฐานยืนยันเปนคัมภีรโบราณภาษาเหนือ
ปจจุบันเก็บรักษาไว ณ วัดพระบรมธาตุ กลาวถึงการเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจาไปในพื้นที่ตางๆ มิใชเฉพาะ
ประเทศอินเดีย แตเสด็จมายังประเทศไทยถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกเสด็จมาเมื่อพระชนมพรรษาเทาไหรไมปรากฏ
สวนครั้งที่ ๒ พระพุทธองคเสด็จมาเมื่อพระชนมพรรษาได ๖๐ พรรษา ไดเสด็จมาถึงสุวรรณภูมิประเทศ
(ประเทศไทย) แควนทวาราวดี นครพิงค และเชียงตุง โดยเสด็จมาเมืองตากไดพาํ นักอยูท ี่ “ดอยมะหิยงั กะ” ในเขต
ตัวเมืองตาก (เดิม) กอนเสด็จไปยังพมาและตอไปยังแควนมคธ ตามตํานานยังกลาวอีกวา เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจา
ปรินิพาน พระอรหันต ทั้ง ๔ องค ไดนําพระบรมสารีริกธาตุ และพระเกศาของพระพุทธองคมาประดิษฐานไวท่ี
ดอยมะหิยังกะแหงนี้ แลวสรางเจดียทรงสี่เหลี่ยมครอบไว ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๑๑ พ.ศ. ๔๐
จากตํานานดังกลาว ไดสรางความเลือ่ มใสและศรัทธาใหกบั พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ทําใหพทุ ธศาสนิกชน
ทัว่ สารทิศตางหลัง่ ไหลมาสักการะกราบไหวเปนจํานวนมากตลอดทัง้ ป จึงสมควรเสนอขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
 ญา
ทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : ตํานานจามเทวี เมืองตาก
สาขา : วรรณกรรมพื้นบานและภาษา
ตามตํานานพื้นบานกลาววา เจาแมจามเทวี ไดเสด็จ
ทางชลมารคขึ้นมาตามลํานําปง เพื่อจะไปครองเมืองหริภุญชัย
(ลําพูน) พอมาถึงหนาผาแหงนี้เกิดอัศจรรยปนปวนอากาศวิปริต
ถึง ๓ วัน ๓ คืน ก็ไมคลีค่ ลายพระนางจึงเสด็จขึน้ ไปบนหนาผาและ
ทรงจุดธูปเทียนสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ดวยบุญญาบารมีอากาศกลับแจมใสดังเดิม และปรากฏเงาพุทธรูปขึน้ ทีห่ นาผา
๓ องค ปจจุบัน คือ “ผาสามเงา” ตั้งอยูตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก นอกจากนี้ ภายในวัดสามเงา
พบรองรอยทางประวัติศาสตร เลาสืบตอกันวา การเสด็จของพระนางในครั้งนั้นมีเหลานางสนมและทหาร
องครักษติดตามเสียชีวิตหลายคน จนกระทั่งเดินทางมาถึงวัดสามเงา พระนางจึงนําอัฐิของเหลานางสนม
และองครักษ ฝงรวมกันแลวกอองคพระเจดียครอบไวเปนอนุสรณ
จากตํานานดังกลาว มีความสําคัญและเปนประโยชนทางประวัติศาสตร ไดสรางความเชื่อใหกับ
พุทธศาสนิกชน จนกลายเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประชาชนเคารพสักการะ จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

๙

ชื่อรายการ : ตํานานพระพุทธบาทดอยโลนและบอนําทิพย
สาขา : วรรณกรรมพื้นบานและภาษา
ตามตํ า นานท อ งถิ่ น คั ม ภี ร โ บราณภาษาเหนื อ ป จ จุ บั น เก็ บ
รักษาไว ณ วัดพระบรมธาตุ บานตาก ไดกลาวไววา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดเสด็จมายังเมืองตาก พระองคไดเขาไปที่ดอยแหงหนึ่ง มีลักษณะคลาย
ชางหมอบ ไดทรงเหยียบรอยพระพุทธบาท และประทับรอยพระหัตถ
เบื้องขวาไวบนยอดหินศิลาตรงสวนศีรษะชาง สถานที่แหงนี้เดิมเรียกวา
“ดอยโลนเชียงรุง” เพราะสมัยกอนมีผูเห็นแสงสีรุงขึ้นบนทองฟาในวันพระกลางคืน บางครั้งก็เห็นเปนดวงไฟ
ลอยขึ้นจากยอดเขาพระพุทธบาท ปจจุบันเรียก “พระพุทธบาทดอยโลน” ตั้งอยูที่วัดพระพุทธบาทดอยโลน
ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก และในบริเวณเดียวกันยังมีบอนําธรรมชาติ เปนหลุมลึกลงไปภายใน
หินผาอยางนาประหลาด มีนําซึมอยูภายใน ชาวบานเชื่อวาเปนบอนําทิพยศักดิ์สิทธิ์บางครั้งมีผูไปสวดมนต
หรืออธิษฐานจิตบริเวณบอนําทิพย ปรากฏนําผุดขึ้นมาใหเห็นอยางนาอัศจรรย ตามตํานานเลาวาหากมีผูหญิง
ไปตักนําในบอแหงนี้นําจะแหง แตถาเปนผูชายตักนําในบอจะไมมีวันแหง
จากตํานานดังกลาว ไดสรางความเชื่อและศรัทธา ใหกับพุทธศาสนิกชนตองไปนมัสการ หลังจาก
นมัสการพระบรมธาตุบานตากแลว จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริม
วัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : ระบํากระทงสาย
สาขา : ศิลปะการแสดง
ระบํากระทงสาย เปนศิลปะการแสดงของชาวจังหวัดตาก
สะทอนวิถีชีวิตและความเชื่อประเพณีลอยกระทงสาย ทารําเลาวิถีชีวิต
เริ่มตั้งแตฝายชายเปนผูแบกหามเขงชวยกันไปหากะลา จากนั้นก็จะนํา
กะลามาขัดใหสวยงาม จึงเกิดเปนทารําของฝายชาย ฝายหญิงเปนผูทํา
เชื้อไฟ ฟนดายเปนรูปตีนกา ลักษณะ คือการนําดายมาชุบเทียนไข และ
ขดเปนเกลียว แยกเปน ๓ ขา คลายตีนกา เพื่อใหสามารถวางไวบนกะลาที่มีเชื้อเพลิงเปนเทียนไข เกิดเปนทารํา
ของฝายหญิง จากนั้น พอถึงวันลอยกระทง ชาวบานจะนํากะลาที่เตรียมไว จุดไฟแลวปลอยลงลอยเปนจังหวะ
ไปตามลํานําปงอยางตอเนื่องไมขาดสาย เกิดเปนทารําของฝายชายและฝายหญิง นิยมแสดงในงานประเพณี
ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง และในโอกาสสําคัญตางๆ เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงสายจังหวัดตาก
ระบํากระทงสาย สะทอนวิถีชีวิตและความเชื่อประเพณีลอยกระทงสาย แสดงความเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดตากไดเปนอยางดี จึงสมควรเสนอขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม
ไวมิใหสูญหาย

๑๐

ชื่อรายการ : ลิเกคเณษ เขมะนิน

สาขา : ศิลปะการแสดง

จังหวัดตากมีศิลปนพื้นบาน ประเภทลิเก ชื่อ “คณะคเณษ เขมะนิน”
เปนลิเกเด็กและเยาวชน ทําการแสดงในชุมชนแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก โดยเด็กและเยาวชนจะใชเวลาวางฝกซอมลิเก ในชวงเขาวัดปฏิบัติธรรม
ณ วัดกลางสวนดอกไม ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทําใหพอแม
ที่จูงมือลูกหลานเขาวัดปฏิบัติธรรม จึงมีสวนรวมในการแสดงลิเกดวย จากลิเก
ทีม่ รี ปู แบบการแสดงในกลุม เด็กและเยาวชน ปจจุบนั มีการพัฒนาตอยอดมาเปนลิเก ๓ ชวงวัย คือ กลุม เด็กเยาวชน
กลุมวัยทํางาน และกลุมผูสูงอายุ
ตอมากระทรวงวัฒนธรรมไดเล็งเห็นความสําคัญของลิเก จึงไดสนับสนุนใหมีการอนุรักษและสืบสาน
การแสดงพื้นบานลิเกขึ้นในจังหวัดตาก นับแตนั้นมา “ลิเกคเษณ เขมะนิน” จึงไดทําการแสดงตามงานมหรสพ
และงานแกบนในพื้นที่จังหวัดตากมากขึ้น จึงเปนที่รูจักของชาวจังหวัดตาก จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : ปพาทยระวีดุริยางค

สาขา : ศิลปะการแสดง

เมืองตากในอดีตเปนเมืองที่มีชาวมอญอยูมากอนจึงนําศิลปวัฒนธรรม
มาเผยแพรในพื้นที่จังหวัดตากดวย ทําใหศิลปะการดนตรีของจังหวัดตาก มีทั้ง
วงดนตรี ปพาทยมอญ ปพาทยไมแข็ง และปพาทยไทย
วงปพาทยมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของจังหวัดตาก คือ
วงปพาทยระวีดุริยางค ตั้งอยูบานเลขที่ ๖๙ /๙ ถนนตากสิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ถือกําเนิดขึ้นโดยการกอตั้งของคุณครูกําจัด รุงระวี ปจจุบันทานไดเสียชีวิตแลว
วงปพ าทยระวีดรุ ยิ างคมมี าตรฐานดานการบรรเลงและการจัดวง เปนวงดนตรีไทยทีม่ ที งั้ ปพ าทยไมแข็ง
ปพาทยมอญ และปพาทยไทย มี ๓ ขนาด คือ เครื่อง ๕ เครื่องคู และเครื่องใหญ นับวาเปนวงดนตรีที่มีเครื่อง
ดนตรีครบทุกประเภท สามารถบรรเลงเพลงไดทั้งเพลงที่เปนพิธีการ เพลงหนาพาทยชั้นสูง เพลงประยุกต และ
เพลงทั่วไป จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : หุนกระบอกสังวาลยศิลป

สาขา : ศิลปะการแสดง

จังหวัดตากมีศิลปะการแสดงหุนกระบอกชื่อ “คณะสังวาลยศิลป”
เปนผลงานการสรางจากคุณพอและคุณแมของคุณสังวาลย อิ่มเอิบ ในอดีต
“หุน กระบอกสังวาลยศลิ ป” นิยมแสดงในงานเทศกาลตางๆ ทัง้ ในจังหวัดตากและ
จังหวัดใกลเคียง เชนงานลอยกระทง งานรัฐธรรมนูญฯ งานตากสินราชานุสรณ
และงานกาชาดจังหวัดตาก งานวัดเขากบ จังหวัดนครสวรรค จนไดรับรางวัลดี
เดนทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก สาขาศิลปะการแสดง (หุนกระบอก) จากศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษาโรงเรียน
ตากพิทยาคม และไดรับเชิญใหไปแสดงตอหนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย นางเจียมจิตต บํารุงศรี เปนทายาทรุนที่ ๓ ไดถายทอดศิลปะการแสดง
หุน กระบอกใหโรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และมอบหุน กระบอกใหพพิ ธิ ภัณฑ
วัดพระบรมธาตุ อําเภอบานตาก เพื่อเปนแหลงเรียนรูแกเยาวชนรุนหลังตอไป
ปจจุบนั การแสดงหุน กระบอกคณะสังวาลยศลิ ปไดเลือนหายไปตามกาลเวลาและเสีย่ งตอการสูญหาย
ไปในที่สุด จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

๑๑

ชื่อรายการ : เพลงรําวงพื้นบาน อําเภอบานตาก สาขา : ศิลปะการแสดง
เพลงรําวงพืน้ บาน อําเภอบานตาก เปนบทเพลงทีช่ าวบานตําบลตากตก
อําเภอบานตากแตงขึน้ โดยมีทาํ นองเพลง การรอง ทารํา และการแตงกายเรียบงาย
เนือ้ เพลงทีใ่ ชมเี นือ้ หาในการชมธรรมชาติ การเปรียบเทียบ การหยอกเยา เกีย้ วพาราสี
การบอกความในใจสอดแทรกอารมณ และความรูสึกไดอยางมีความหมาย สวน
เครื่องดนตรีประกอบการขับรองจะใชเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กลองสองหนา
ลูกซัด ระนาดเอก ตะโพน ฉิ่ง กรับ ซึง เปนตน นิยมละเลนในงานเทศกาลรื่นเริง เพื่อสรางความสนุกสนาน เชน
ลอยกระทง งานปใหม ประเพณีงานบวช เทศกาลสงกรานต งานบุญ งานรื่นเริงประจําป เปนตน
ในสมัยนั้นผูคนนิยมการละเลนเพลงรําวงพื้นบาน จึงมีการจัดตั้งคณะขึ้น จํานวน ๒ คณะ คือ คณะ
ศรีทา นาและคณะวารีทพิ ย ปจจุบนั ไดรวมวงกันชือ่ “คณะศรีทา นา-วารีทพิ ย” เพลงรําวงพืน้ บาน อําเภอบานตาก
สะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอม สังคม และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี จึงสมควรเสนอ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : ระบําเกลียวเชือก สาขา : ศิลปะการแสดง
จังหวัดตาก มีประชาชนหลายกลุมชาติพันธุ จึงมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชนเผา “ระบําเกลียวเชือก” เปนการแสดงของชนกลุมนอยชาว
กะเหรี่ยง มีแสดงครั้งแรก ณ หมูบานขุนหวยแมทอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
นิยมแสดงในงานประเพณีตางๆ เชน วันขึ้นปใหม วันลอยกระทง และหลังชวง
เก็บเกี่ยวผลผลิต สะทอนใหเห็นถึงความรักสามัคคีในหมูคณะ
ปจจุบันโรงเรียนบานขุนหวยแมทอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ได
พัฒนาการแสดงระบําเกลียวเชือกใหเขากับยุคสมัย โดยปรับปรุงเกลียวเชือกใหเปนสีของธงชาติไทย เนื้อเพลง
มีทั้งภาษากระเหรี่ยง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรีผสมผสานระหวางดนตรีพื้นบานและดนตรีสากล
มีจํานวน ๓ ชุดการแสดง คือ สานสัมพันธไตรรงค รอยดวงใจเปนหนึ่งเดียว และรางแหแหงความสามัคคี
การแสดงระบําเกลียวเชือก สะทอนวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของชาวเขาเผากะเหรี่ยง
จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา (เหนือ) เปนประเพณีทองถิ่นที่เกาแกสืบทอด
กันมานานหลายรอยปของชาวจังหวัดตาก เพื่อเปนการสักการะองคพระบรมธาตุ
และบวงสรวงขอพรเทวดาในกาเริ่มฤดูทํานาตรงกับวันขึ้น ๑๔ คํา และ ๑๕ คํา
เดือนเกาเหนือ ปจจุบันมีปฏิบัติอยูในพื้นที่อําเภอบานตาก ไดแก วัดพระบรมธาตุ
วัดพระธาตุนอ ย วัดดอยเจดีย และอําเภอแมสอด ไดแก วัดพระธาตุหนอกวิ้น
วิถชี วี ติ ของชาวตาก จะมีวฒ
ั นธรรมคอนไปทางลานนาและมีความเชือ่ ไสยศาสตรและภูตผี การทําบุญ
ขึ้นพระธาตุจึงเปนการรวมเอาความเชื่อของทองถิ่น รวมกับการบูชาคุณพระศาสดา โดยเฉพาะวัดพระบรมธาตุ
บานตาก เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองตาก ซึ่งชาวเมืองตากเคารพสักการบูชา เพราะมีประวัติความเปนมา
ทางประวัติศาสตรและจากตํานานกลาวถึงความเปนมาขององคพระบรมธาตุแหงนี้ ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา
วัดพระบรมธาตุ บานตาก จึงถือเปนงานบุญที่ยิ่งใหญของชาวเมืองตาก สมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม

๑๒

ชื่อรายการ : ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดนําปุ
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
วันอัฏฐมีบูชา เปนวันที่มีเหตุการณสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนวัน
คลายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจาซึ่งตรงกับวันแรม ๘ คํา
เดือน ๖ หรือหลังจากวันวิสาขบูชา ๘ วัน
วัดนําปุ ตําบลตากตก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เปนวัดแหงเดียวใน
จังหวัดตากทีจ่ ดั งานประเพณีวนั อัฏฐมีบชู า เปนประจําทุกปจวบจนถึงปจจุบนั โดย
กําหนดใหมกี จิ กรรมจําลองเหตุการณวนั ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจา เพือ่ เปนการนอมจิต
รําลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค และถวายเปนพุทธบูชา ตลอดจนเปนการเผยแพรพระพุทธศาสนา
ประเพณีการจัดงานวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย แตเดิมวัดบางแหงมีขึ้นทุกป ตอมาเมื่อสภาวะ
เศรษฐกิจไมอาํ นวย จึงคอยๆ ลดพิธตี า งๆ ลงและหายไปเปนสวนมาก จึงสมควรเสนอขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
 ญา
ทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
การลอยกระทงในจังหวัดตาก แตกตางจากจังหวัดอื่น เพราะ
สวนประกอบของกระทงใชกะลามะพราว ภายในกะลามีดายดิบฟนเปน
รูปตีนกาหลอดวยเทียนขีผ้ งึ้ สําหรับเปนเชือ้ เพลิงจุดไฟกอนทีจ่ ะปลอยลง
ลอยไปตามกันตลอดจนไมขาดสาย เรียกวา “การลอยกระทงสาย”
เดิมทีการลอยกระทงสายมีรูปแบบการลอยในชุมชน เหตุ
ที่มีการนําเอากะลามาทําเปนกระทงเนื่องมาจากภูมิปญญาชาวบานมีการนําเอามะพราวมาแปรรูปทําเปน
อาหารวาง เรียกวา “เมีย่ ง” สวนของกะลามะพราวจะถูกทิง้ ไวในบริเวณบาน โดยไมมกี ารใชประโยชนเปนจํานวน
มาก ชาวบานจึงเกิดความคิดสรางสรรคนํากะลามะพราวมาลอยกระทง ปจจุบันไดมีการฟนฟูประเพณีดังกลาว
ขึ้นมา เรียกวา “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง” เปนประเพณีที่นําหลักคําสอนทาง
พระพุ ท ธศาสนา ภู มิ ป ญ ญาชาวบ า น และงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม มาหล อ หลอมรวมกั น จนเกิ ด เป น รู ป แบบ
ที่มีเอกลักษณโดดเดนและมีหนึ่งเดียวในโลก จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอ
กรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

๑๓

ชื่อรายการ : ประเพณีตานกวยสลาก
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

ชื่อรายการ : พิธีสืบชะตาบูชาแมนําปง บานจัดสรร
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

ประเพณี ต านก ว ยสลาก นิ ย มปฏิ บั ติ กั น ในเขตอํ า เภอ
ซีกตะวันตกของจังหวัดตาก ๕ อําเภอ คือ อําเภอทาสองยาง อําเภอ
แมระมาด อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภออุมผาง และปฏิบัติ
เปนบางสวนในเขตอําเภอสามเงา อําเภอบานตาก อําเภอเมืองตาก
โดยจะกระทํ า กั น ในช ว งเดื อ นสิ บ (เดื อ นสิ บ สองเหนื อ คื อ ก อ น
ออกพรรษา ๑ เดื อ น) ประเพณี ต านก ว ยสลาก มี ม าตั้ ง แต ค รั้ ง
พุทธกาล เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา และไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษจนถึงลูกหลานในปจจุบัน
เพื่อแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผูลวงลับไปแลว ดวยการทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหผานสิ่งที่เรียกวา
“กวยสลาก” ลักษณะคลายชะลอมขางในกรุดวยใบตอง สําหรับบรรจุของไทยทาน แลวรวบรวมนําไปถวาย
พระที่วัด ไมเฉพาะเจาะจงพระผูรับ แตจะถวายโดยการจับฉลาก
ประเพณีตานกวยสลาก สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตชุมชน ความสามัคคีของชาวบาน และการจรรโลง
พุทธศาสนา จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ยอนหลังไปเมื่อ ๕๐ กวาปที่แลว ประเพณีสืบชะตาบูชา
แมนําปง เปนประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวบานนา ที่มี
ความเชื่อในพิธีกรรมสืบชะตาบูชาแมนํา เพื่อเปนการขอขมาตอ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกษรักษาแมนํา เปนการทําบุญอุทิศกุศลผลบุญ
ให ผู ที่ ล ว งลั บ ดั บ ขั น ธ ไ ปในแม นํ า และบู ช ารอยพระพุ ท ธบาท
พระพุทธเจาตามความเชื่อทางศาสนาหลังจากที่มีการกอสรางเขื่อนภูมิพล
ชาวบานนาที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่สรางเขื่อนภูมิพล ตองอพยพโยกยายบานเรือนมาตั้งถิ่นฐานใหม
เรียกวา หมูบ า นจัดสรร จึงไดนาํ เอาประเพณีสบื ชะตาบูชาแมนาํ มาเผยแพรและยึดถือปฏิบตั ิ ณ ชุมชนบานจัดสรร
หมูที่ ๓ ตําบลสาม อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
พิธีสืบชะตาแมนําปง บานจัดสรร เปนพิธีกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
ที่มีคุณคาตอวิถีชุมชน จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไว
มิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : พิธีไหวครูดนตรีไทย
สาขา : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

ชื่อรายการ : เมี่ยงจอมพล
สาขา : ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

การไหวครู เปนประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแตโบราณ
ในสั ง คมของดุ ริ ย างคศิ ล ป แ ละคี ต ศิ ล ป น อย า งน อ ยจะต อ งจั ด พิ ธี
หรือเขารวมในพิธีไหวครูปละ ๑ ครั้ง ถือเปนการแสดงกตัญุตา
ระลึกถึงวิชาที่บูรพคณาจารยไดประสิทธิ์ประสาท เปนสิริมงคลมา
สูตน ดวยพิธีการนี้ ในทางปฏิบัติจําตองหาบุคคลผูจะเปนผูนําใน
การประกอบพิธีและจะตองเปนผูที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิ และประการสําคัญ คือ ตองไดผานการเขาพิธีรับมอบจาก
อาจารยของผูน นั้ อีกขัน้ หนึง่ จึงจะเปนผูส มควรไดเปนผูป ระกอบพิธหี รือเปนประธานในการประกอบพิธบี ชู าครูได
อยางถูกตอง
นายสําราญ แดงประเสริฐ ไดผานการเขาพิธีรับมอบจาก อาจารยสมบัติ แกวสุจริต จึงเปนผู
ประกอบพิธหี รือเปนประธานในการประกอบพิธไี หวครูดนตรีไทยไดอยางถูกตอง ใหกบั สถาบันการศึกษาทุกแหง
ในจังหวัดตาก ตลอดจนชุมชนที่มีวงดนตรีไทย
พิธีไหวครู เปนประเพณีพิธีที่มีขบวนการขั้นตอน ซึ่งตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน
จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อมิใหเสี่ยงตอการนําไป
ใชอยางไมถูกตองหรือไมเหมาะสม

ชุมชนบานหัวเดียด อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
มีวัฒนธรรมการรับประทานที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง
สืบทอดกันมาอยางยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นั่นคือ
เตาเจี้ยวเมืองตากและขาวแคบ นํามาดัดแปลงเปนอาหารวาง
เรียกวา “เมี่ยงจอมพล” สาเหตุที่เรียกเมี่ยงจอมพล เนื่องจาก
ในอดีตทุกครั้งที่ จอมพลถนอม กิตติขจร มาเมืองตาก จะตอง
ไปกินเมี่ยงชนิดนี้จนชาวบานพากันเรียก “เมี่ยงจอมพล”
เอกลักษณของเมี่ยงจอมพล คือ เตาเจี้ยวที่ใชเปน
นําราดมีรสเปรี้ยวหวาน แตกตางจากเมี่ยงคําทั่วไป ที่นําราดมีลักษณะเหนียว รสชาติหวานเค็ม เมี่ยงจอมพล
หนึ่งคํา จะประกอบดวย มะพราวขูด ขาวตากแหงทอด ถั่วลิสงคั่ว กุงแหง กระเทียมหั่นลูกเตา มะนาวหั่นลูกเตา
ขิงหั่นลูกเตา พริกขี้หนูสด และมะเขือพวง นําสวนประกอบทั้งหมดหอดวยขาวแคบชุบนําใหออนตัวหรือ
ใบชะพลู ราดดวยนําเตาเจี้ยวหอใหพอดีคํารับประทานเปนอาหารวาง มีคุณคาทางสมุนไพรสูง บํารุงรักษาธาตุ
ทั้ง ๔ ใหสมดุลกัน
เมี่ ย งจอมพล จึ ง เป น อาหารพื้ น ถิ่ น สะท อ นวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมการรั บ ประทานที่ สื บ ทอดกั น มา
อยางยาวนาน สมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมใิ หสูญหาย

๑๔

๑๕

ชื่อรายการ : แกงมะแฮะ
สาขา : ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ชาวอํ า เภอบ า นตาก จั ง หวั ด ตาก นิ ย มปลู ก ถั่ ว มะแฮะไว
ตามบ า น จากพื ช พื้ น บ า นนํ า มาปรุ ง เป น อาหารพื้ น เมื อ งประจํ า ถิ่ น
เรียกวา “แกงมะแฮะ” ถือปฏิบัติเปนขนบธรรมเนียมประเพณีในชวง
เทศกาลสงกรานต เนื่องจากเปนฤดูกาลที่มีถั่วมะแฮะ เพื่อตอนรับ
ลูกหลาน พรอมทั้งเตรียมไปวัดทําบุญตักบาตรในวันสงกรานต เอกลักษณของ “แกงมะแฮะ” คือ ความมันของ
ถั่วมะแฮะและรสชาติอรอยกลมกลอมครบรสจากใบสมปอย วิธีทํา ตมถั่วมะแฮะใหเปอย นําพริกแกงผัดกับหมู
จากนั้นตมรวมกับถั่วมะแฮะปรุงรสตามใจชอบ ใสนําปลารา นําปลา มะเขือเทศ ชะอม และใบสมปอย หากไมมี
ใบสมปอยใหใสนํามะขามเปยกแทน นิยมรับประทานคูขาวแคบหรือขาวเกรียบงาดําปงหรือทอด
“แกงมะแฮะ” เปนอาหารพื้นถิ่น สะทอนวิถีชีวิตวัฒนธรรมการรับประทาน และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น ซึ่งมีคุณคาตอวิถีชุมชน จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรม
สงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

ชื่อรายการ : มวยคาดเชือก เมืองตาก
สาขา : การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว

นับแตนั้น

ปที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม

“มวยคาดเชือก เมืองตาก” ศิลปะการตอสูปองกันตัว
ที่สืบทอดตั้งแตสมัยโบราณ เริ่มตนการชกมวย ณ เมืองตาก ในอดีต
ครั้งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กอนจะขึ้นครองราชยสมบัติ
ไดมาดํารงตําแหนงเจาเมืองตาก ทรงนิยมจัดการแขงขันชกมวย
ตอหนาพระที่นั่ง จึงมีนักมวยตางถิ่นมาแสดงฝมือเขารวมการแขงขัน
เพือ่ คัดเลือกเปนทหารในยามศึกสงคราม จึงเกิดนักมวยฝมอื ดีมากมาย
ทหารเอกคูพระทัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนที่รูจักดี
คือ “พระยาพิชัยดาบหัก” การชกมวยในจังหวัดตากจึงเริ่มมีมา

มวยคาดเชือก เมืองตากมีรูปแบบและวิธีการชกที่เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น อุปกรณที่ใช คือ
เชือกสําหรับพันหมัดทั้ง ๒ ขาง แทนการใชนวมเหมือนมวยไทยปจจุบัน ใชสวนของรางกาย คือ หมัด เทา
เขา ศอก พิษสงของมวยคาดเชือก คือ การที่นักมวยจะพันหมัดดวยเชือกชุบแปงใหแหงแข็ง แลวนํามาพันรอบ
หมัดใหเกิดเปนปุมคมจนแข็ง กติกาการชกมวยคาดเชือก เมืองตาก เปนแบบผสมระหวางไทย - พมา เรียกวา
ศึกชิงธง (ยกสุดทาย ยกที่ ๓) ชกกันจนกวาฝายหนึ่งฝายใดจะยอมแพ
ปจจุบันการชกมวยคาดเชือกไมเปนที่นิยมแพรหลาย นักมวยไทยนิยมชกมวยสากล ทําใหการชกมวย
คาดเชือกของไทยลดนอยลงอยางรวดเร็วเสี่ยงตอการสูญหาย จึงสมควรเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริมวัฒนธรรมไวมิใหสูญหาย

๑๖

ซอลานนา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก

งานชางแทงหยวก มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตาก
ปที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม

