
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 
 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารยล์ิปิกร  มาแก้ว 
หลักสตูรทัศนศลิป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

 
ความหมายของ ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

 “ประเพณี”หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่คนในสังคมยึดถือ
ปฏิบัติสืบกันมา ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิด
แผกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์  และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีเฉพาะส่วนปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น ส าหรับประเพณีไทยมักมีความ
เกี่ยวข้องกับความเชื่อในคติพระพุทธศาสนาและ พราหมณ์มาแต่โบราณ 

“วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม คนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และใน
ที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การรักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิม จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามยุคสมัย  

วัฒนธรรม อาจแบ่งอย่างกว้างๆได้ ๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสี่ 
และวัฒนธรรมทางจิตใจ ได้แก่ เรื่องศาสนา ศิลปะ วรรณคดี กฎระเบียบต่างๆที่ส่งเสริมในเรื่องจิตใจ 

ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเนื้อความแล้วก็เป็นสิ่งอย่างเดียวกัน คือ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง 
แต่เป็นสิ่งที่สังคมหรือคนในส่วนรวมร่วมกันสร้างให้มีขึ้น แล้วถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยลักษณะและวิธีการต่างๆ
ว่าโดยเนื้อหาของประเพณี และวัฒนธรรมที่อยู่ในจิตใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น ความรู้สึก 
ความเชื่อ ซึ่งสะสมและสืบต่อร่วมกันมานานในส่วนรวม จนเกิดความเคยชิน เรียกว่า นิสัยสังคมหรือประเพณี  

 

อาณาจักรล้านนา ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง  ผู้คนสงบสุขร่มเย็นนับตั้งแต่โบราณกาลอีกทั้งความ
ศรัทธา ในพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึก  หล่อหลอมก่อให้เกิดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 



สืบเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ชนชาวล้านนาได้ยึดถือหลักธรรม และปรัชญาค าสอนของ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า  มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต    ท าให้มีความสงบสุขตลอดมา   

ล้านนา มีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ มีความคล้ายคลึงกันทั้งรูปร่างหน้าตาและจารีตต่างๆ ดัง
มีผู้กล่าวว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้เองก่อเกิดความเป็น  ล้านนา  กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆที่อาศัยอยู่ 
คือ  ลั๊วะ  คือชาวพ้ืนเมืองในกลุ่มมอญเขมร ตั้งถิ่นฐานกระจายทั่วไปในภาคเหนือเลยไปถึงเมืองเชียงตุง เมือง
ยองและ หุบเขาต่าง ๆ ชนเผ่าลัวะมีหลายเผ่า และมีระดับความเจริญแตกต่างกันมาก   เม็ง ชาติพันธุ์มอญ
โบราณที่ตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือมาช้านานแล้ว   ไทยวน   เป็นคนกลุ่มใหญ่ใช้ภาษาค าเมือง    ไทลื้อ ไทยอง 
เชื่อกันว่าติดต่อกับกลุ่มชนในพื้นที่มานานแล้วก่อนที่จะอพยพเคลื่อนย้ายมาเพ่ิมอีกตามหลักฐานที่ปรากฏในยุค 
เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง (สมัยพระเจ้ากาวิละ)  ไทขึน   กลุ่มชนแห่งลุ่มน้ าขืนหรือชนต่างกลุ่มเรียก  เขิน   
อยู่ในจังหวัดเชียงตุง ประเทศพม่า    ไทใหญ่   ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาติพันธุ์
อ่ืนๆ รวมทั้งไทภูเขาอีกหลายเผ่า ล้านนา ปัจจุบันถ้านับตามแผนที่ประเทศไทยประกอบด้วย ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ คือ  เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา  น่าน  แพร่  ล าปาง  ล าพูน  และแม่ฮ่องสอน หากนับตามที่
ปรากฏในต านานหรือด้านวัฒนธรรม ล้านนายังรวมไปถึง เชียงตุง ในพม่า สิบสองพันนาในประเทศจีนและ
บางส่วนในประเทศลาวอีกด้วย 

พระพุทธศาสนา  บ่อเกิดแห่งความเชื่อความศรัทธา สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านศิลปกรรม  ด้านการปกครอง  ด้านภาษา  ตัวอักษร  ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่ คือ 
อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  แม้ว่าชาวล้านนาจะมีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาแต่
ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือ ผี ก็ยังปรากฏอยู่ในสังคมชาวล้านนา  ความเชื่อทั้งสองอย่างนี้อยู่คู่เคียงกัน 
พระพุทธศาสนาในล้านนาจึงมีความโดดเด่นในการผสมผสานความศรัทธาและความเชื่อ การนับถือผี  คติใน
ศาสนาพราหมณแ์ละศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน 

ผีเหยผี หมายมีนักล้ า พ่องอยู่เงิบถ้ า วังน้ าเมืองปล๋า พ่องอยู่ป่าไม้ สอดไซร้คูหา พ่องอยู่มรรคา หน
ตางเป่งกว้าง,  ผีโพงไพร สอดไปทั่วด้าน กล๋างต้าเตียวตาง ป่าไม ้, เซาะกิ๋นเมือกคาว เอายังชีพไว้ กบ
เขียดต๋ายไหม ้กล๋างนา, ดูดกิ๋นคาวแล้ว คายเก๊ียวซากปล๋า เหี้ยต๋ามคันนา เวทนาแต๊ไส้, 
ฝูงเขามีก๋รรม กระท าง่าวไบ้ เกิ่งผีเกิ่งพราย บอกไว้ ,อันผีในคน วังวนแต๊ไซร้ หันนอกฝั่งได้ เจื่อก า, 
ภายในนั้นแล้ว เหลือแฮ้วเหลือตั๋ง จิตใจ๋อาธรรม มืดด าก่ าเส้า, พ่องเอาเผียบกั๋น สาวนางหนุ่มเฒ่า เปี๋ย
ได้มือยาว สาวไว้, พ่องผีหยุบหัว มากลั๋วแต๊ไซร้ ขนคิงปอได้ ไหวเฟือน, พ่องเป๋นผีบ้า บ่ต๊าไปเหมือน 
อยู่หอยังเฮือน หุยฮ้องหุยไห้ ขอฮื้อหมู่เฮา กึ๊ดยาวบ่ไกล้ แป๋งใจ๋ภายใน จุ่มไว้, พระเจ้าพระธรรม องค์
ค านั้นไซร้ ฮ้ือหมั่นสาไหว้ ความด,ี อายุวรรณะ พละสุขี ป่่าเป็งความดี เจ้าจี๋ดอกเอ้ือง......... แสน
พรหมลือ ผู้แต่ง 
วัฒนธรรมด้านภาษา  วรรณกรรม  และตัวอักขระล้านนา ภาษาในวรรณกรรมและสื่อที่ใช้คือ

ตัวอักษร โดยรวมแล้วต้องอาศัยซึ่งกันและกัน   โดยทั่วๆไปนั้น  อาจแยกวรรณกรรมได้ 2 ประเภท คือ  
วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร  คือ  วรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยตัวอักษร  และวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ 



วรรณกรรมที่ถ่ายทอดทางวาจา วรรณกรรมมุขปาฐะ  ได้แก่  เพลงกล่อมเด็ก  เพลงชาวบ้าน โวหารรักของ
หนุ่มสาว  นิทานชาวบ้าน  ปริศนาค าทาย  ภาษิต,  สุภาษิต,  ค าพร, ค ากล่าวในโอกาสต่างๆเป็นต้น  และ 
วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร  ได้แก่ วรรณกรรมบาลี  วรรณกรรมชาดก  ต านาน  ประวัติ  ต ารา  กฏหมาย  
ค าสอน  กวีนิพนธ์  เช่น  คร่าว  โคลง  ร่าย  กาพย์  ค าร่ า  เป็นต้น  จากหลักฐานที่ค้นพบเกือบทั้งหมด  ล้วน
จารบนใบลานแทบท้ังสิ้น  ตัวอักษรที่จารเป็นอักขระล้านนา  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  ในล้านนานิยมจารใบลาน  
เพ่ือบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น วรรณกรรม ทางศาสนา  หรือต าราต่างๆไว้  เพราะมีความทนทานสามารถเก็บไว้ได้
หลายร้อยปี  ถือว่าเป็นองค์ ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนล้านนาที่มีคุณค่า 

ก าบ่าเก่า ,สุภาษิตล้านนา 
1.ฝนจะตกจะไปเจื้อใจ๋ดาวมีลูกสาวจะไปเจื้อใจ๋มัน 
2.ฝนบ่ตกบ่ฮู่เฮือนไฝฮั่นไผดีไผชั่วเฮาบ่ได้อยู่กัยเขา 
3.พริกมีเฮือนเหนือเกลือมีเฮือนใต้ 
4.ฟังก าเล่าบ่เตาต๋าหัน 
5.หมาบ่เห่าจะไปหลอกคนหัววอกจะไปคบมัน 
6.อย่ากิ๋นก่อนตานอย่ามานก่อนแต่ง 
7.อย่าไปตี๋กลองแข่งฟ้า อย่าไปขี้ม้าแข่งตะวัน 

ปริศนาค าทายที่มีค าตอบเกี่ยวกับคน เช่น   ทังลุ่มก็มีขน ทังบนก็มีขน เดิกมาเอาชนกัน ค าตอบคือ ขนตา  
เมื่อแดด ๆ ย่างมาสองคน มืดฟ้าบดฝน ย่างมาคนเดียว ค าตอบคือ เงา 
ปริศนาค าทายที่มีค าตอบเกี่ยวกับสัตว์ 

 เสาสองเสา คาสองไพ ไผบ่จ  า ตึงซอตึงจ๊อย ค าตอบคือ ไก ่

 แมงอะหยัง บ่รู้หอม ค าตอบคือ แมลงสาบ 

 ปริศนาค าทายที่มีค าตอบเกี่ยวกับพืช 

 บิดหาง ร้องโอ๊ก ค าตอบคือ หน่อไม้ 

 สูงกว่าน้ า ต่ ากว่าเรือ ค าตอบคือ ใบบัว 

ปริศนาค าทายที่มีค าตอบเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ 

 หัวเท่านกเขา เผากินเจ็ดวันบ่หมด ค าตอบคือ กล้องยาสูบ 

 ต่ าเตี้ยเรี่ยดิน ไผใคร่กินขึ้นย่ า ค าตอบคือ มองต าข้าว 

 ปริศนาค าทายที่มีค าตอบเกี่ยวกับศาสนา 



 หัวเป็นหนาม ถามบ่ปาก ปากก็แดงจ่ าปึ่ง ดักอยู่กึ้กงึก ตึงบ่อู้ไผ ค าตอบคือ พระเจ้า 

 ลูกสามคน หน้ามนเหมือนแม่ บ่าหนุ่มบ่าแก่ อายุเท่ากัน ค าตอบคือ กลองปูชา, กลองสะบัดชัย 

 ปริศนาค าทายที่มีค าตอบเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

 โก่งโธ้งโน้ง ข้ามโต้งสามแสน ค าตอบคือ ผีอี่ฮุง(รุ้งกินน้ า) 

 บ่มีต้น บ่มีหัว บ่มีตัว มีเท่าเม็ด ค าตอบคือ ฝน 

ปริศนาค าทายเบ็ดเตล็ด ไม่สามารถจัดเข้าพวกได้ 

 ควายสิบตัวมีซาวเอ็ดขา เป็นจะได ค าตอบคือ นับผิด 

 บ่มีตีน บ่มีตาขึ้นเค้าไม้ ค าตอบคือ งู , เครือเขา(ค าตอบมี 2 ประเภทขึ้นไป) 

 ปูอะหยังอยู่ในนา ปูอะหยังอยู่ในขันข้าว ปูอะหยังอยู่ที่ตุ๊เจ้า ปูอะหยังอยู่ในเล้าหมู ค าตอบคือ ปู
สาด , ปูทา(ปลาทู) , ปูชา , ปหูมี(ปีหมู)(ค าตอบมี 3 ประเภทข้ึนไป) 

 ตีบ่ดัง ยองดัง ค าตอบคือ แว่นตา 

 อะหยัง เก้าส้อน ค าตอบคือ ก้อนเส้า (ปริศนาค าผวน) 

 อยากกินชิ้น ฟั่งไปคั่วงา ค าตอบคือ ฆ่างัว(ปริศนาค าผวน) 

พุทธศาสนาในดินแดนล้านนา  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และต านาน กล่าวกันว่าเริ่มขึ้นใน
สมัยพระนางจามเทวี เมื่อพระองค์ได้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัยในราว พ.ศ. ๑๒๐๕  กษัตริย์ในราชวงค์ของ
พระองค์สร้างความเป็นปึกแผ่นด้านพระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปและมีความเจริญมั่นคง  จนกระท่ังถึง
ปี  พ.ศ. ๑๘๙๙  ในรัชกาลของพระญากือนา แห่งราชวงค์มังราย พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกา ที่
รุ่งเรืองอยู่ในกรุงสุโขทัยได้แพร่เข้ามาสู่อาณาจักรล้านนา พระญากือนา จึงแต่งราชทูตถือพระราชสาสน์ไปน้อม
อาราธนาพระสุมนเถระ จากเมืองสุโขทัยมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่ และได้พระราชทานที่ดิน
ถวายเพ่ือสร้างวัดแด่พระสุมนเถระ พระราชทานนามวัดนี้ว่า  วัดบุปผารามสวนดอกไม้  หรือวัดสวนดอกใน
ปัจจุบัน  พระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นศรีเมืองเวียงพิงค์เชียงใหม่ ก็โปรดให้สร้างในรัชสมัยของพระองค์  
พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆมาก็ได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เช่น รัชกาลพระญาสามฝั่ งแกน มี
พระสงฆ์ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกามากกว่ายุคสมัยที่ผ่านมา  รัชกาลพระญาติโลกราช ทรงอุปถัมภ์การ
ท าสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ เป็นครั้งที่  ๘  ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 
๒๐๒๐  เป็นต้น 

กาลต่อมาแม้ในยุคที่พม่าปกครองเชียงใหม่และล้านนานับเป็นเวลา  ๒๐๐  กว่าปี  การทาง
พระพุทธศาสนาก็มิได้เสื่อมสลายเนื่องจากต่างก็นับถือพุทธศาสนาเช่นกัน หากแต่รับเอาธรรมเนียมและ
อิทธิพลด้านศิลปกรรมมาผสมผสาน ก่อเกิดวัฒนธรรมร่วมกับประเพณี พิธีกรรมล้านนา เช่น  พิธีการบวช



ลูกแก้ว  การนับถือพระอุปคุตแบบพม่า และการสร้างสิงห์ไว้หน้าประตูวัดเป็นต้น ล่วงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน 

คติความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลล้านนา  คติความเชื่อเรื่องจักรวาล ซึ่งแนวคิดดังกล่าว น่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู โดยเนื้อหาหลักของแนวคิดนี้ เป็นคติในการสร้างความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับ
จักรวาลโดยเชื่อว่าหาก จักรวาลเล็กซึ่งหมายถึงโลก เกิดความสมดุลย์กับจักรวาลใหญ่แล้ว จะเกิดความอุดม
สมบูรณ์และความสงบสุขขึ้นในโลกมนุษย์ ดังนั้นจึงออกแบบให้ผังวัดหรือศาสนสถานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส
อันเป็นตัว แทนของความสมดุลนั่นเอง แนวคิดเรื่องจักรวาลเชื่อว่าศูนย์กลางของจักรวาล จะประกอบไปด้วย 
เขาพระสุเมรุ ในศาสนสถานของเขมรจะแทนด้วย ปรางค์ประธานซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพสูงสุด คือพระศิวะ ส่วน
ในพุทธศาสนาจะแทนด้วย พระธาตุเจดีย์หรือพระวิหาร ในแนวคิดเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งศูนย์กลางจักรวาลนี้จะเป็นเสมือนตัวแทนอ านาจของพระมหากษัตริย์ไปด้วยใน เวลาเดียวกัน 
ในแนวคิดที่ เชื่ อว่ากษัตริย์คือสมมติ เทพที่อวตารมาจากเทพ สูงสุดส่ วนทางพุทธ ศาสนาก็ เปรียบ
พระมหากษัตริย์เสมือนธรรมราชาซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นั่นเององค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม
อ่ืนๆ ที่อยู่ในผัง ล้วนสร้างโดยมีแนวคิดสอดคล้องกับคติจักรวาลทั้งสิ้น อาทิเช่น ก าแพงสี่เหลี่ยมเปรียบเสมือน
ก าแพงจักรวาล พ้ืนทราย เปรียบเสมือนทะเลศรีทันดร ซุ้มโขง คือทางเข้าของป่าหิมพานต์ ปราสาทเฟ้ืองบน
สันหลังคาของพระวิหาร เปรียบเสมือนเขาสัตตบริภัณฑ์เจ็ดชั้น เป็นต้น ซึ่งการอุปมาอุปมัยดังกล่าวล้วนเป็น
เรื่องราวที่จ าลองแผนผังของจักรวาลตาม ความเชื่อทางพุทธศาสนาลงไว้ในโลกมนุษย์เพ่ือให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์นั่นเอง และแผนผังของวัดตามคติจักรวาลดังกล่าวนี้ ถือเป็นส่วนส าคัญที่สุด ที่ได้กลายมาเป็นเสมือน
สิ่งที่ก าหนดบทบาทความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวล้านนา ไปด้วยในขณะเดียวกัน เนื่องจาก เมื่อเขตพุทธวาสห
มายถึง พุทธภูมิ หรือที่อยู่พระพุทธเจ้าผู้ที่บริสุทธิ์ หรือผู้ที่รู้แจ้งแล้ว ดังนั้น ภายในเขตพุทธวาสจึงเป็นเสมือน
หนึ่งเป็นพ้ืนที่ที่บริสุทธิ์หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง สวรรค์ตามความเชื่อของโลกทัศน์ชาวล้านนาดังนั้นชาวล้านนา
จึงให้ความเคารพต่อ ศาสนสถานและเชื่อว่าการเข้าสู่เขตพุทธวาส เป็นการเข้าสู่พ้ืนที่บริสุทธิ์  เข้าใกล้สภาวะ
ของการนิพาน 

สัตตภัณฑ์ ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนาหมายถึง เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร ซึ่ง
อาจจ าแนกออกตามรูปลักษณ์เป็น 2 แบบ คือแบบที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันไดซึ่งมีที่ส าหรับปักเทียนลดหลั่น
กันลงมาได้ 7 – 9 ที่และแบบที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งจะมีที่ส าหรับปักเทียนไล่จากยอด ถึงฐานทั้งสอง
ด้านรวม 7 ที ่ทั้งนี้สัตตภัณฑ์แบบสามเหลี่ยมนั้นมักพบทั่วไปแถบจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และเชียงราย 
ส่วนสัตตภัณฑ์แบบขั้นบันไดนั้นมักจะพบในท้องที่ของจังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน หรืออาจสรุปได้อย่าง
กว้างๆ ว่า สัตตภัณฑ์แบบขั้นบันไดมักพบในละแวกของกลุ่มชนเผ่าไทลื้อเป็นอาทิ 

ค าว่าสัตตภัณฑ์นี้ มีผู้ให้ความหมายเป็น 2 แนว ซึ่งแนวแรกพบจากท่ี ดร . วอลเดมาร์ ซี . ไซเลอร์ สัมภาษณ์
จากพระผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่จ านวนหนึ่ง กล่าวว่า สัตตภัณฑ์หมายถึงพุทธปรัชญาหรือหลักปฏิบัติในพุทธ



ศาสนาอันหมายถึง โพชฌงค์ 7 สัทธัมมะ 7 หรือสัปปุริสธัมมะ 7 และแนวที่สองมีความเห็นว่าหมายถึงทิวเขา
ทั้ง 7 ที่เรียงรายลดหลั่นล้อมรอบเขาพระสุเมรุ  ส าหรับแนวความคิดเรื่องทิวเขาซึ่งอยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุนี้ 
ในขั้นแรกเห็นว่าสัมพันธ์ กับคติความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาซึ่งปรากฎชัดเจน อย่างน้อยที่สุดก็พบ
ในจักกวาลทีปนี ซึ่งเป็นผลงานนิพนธ์ชิ้นส าคัญชิ้นหนึ่งของพระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นปราชญ์แห่งเชียงใหม่ ใน
ยุคประมาณ พ . ศ .2100 และเท่าที่พบในรูปศิลปวัตถุซึ่งตกทอดมานั้น ยังปรากฎเป็นทิวเขาสัตตภัณฑ์จ าลอง
หล่อด้วยโลหะซึ่งใช้เป็นเครื่องบูชาแก่มหา เจดีย์แห่งนครหริภุญชัย และโดยเฉพาะพระพุทธบาทจ าลองท าด้วย
ไม้ทาชาดประดับมุก ซึ่งลายพระบาทเป็นแผนผังจักรวาล โดยมีอักษรล้านนาก ากับจุดส าคัญต่างๆ รวมทั้งทิว
เขาสัตตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน จากรอยพระพุทธบาทจ าลองนี้ สะท้อนให้เห็นว่าจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ยังเล็กกว่า
ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ กล่าวคือ พระพุทธองค์สามารถย่างเหยียบไปบน แต่ละจักรวาลในหมื่นแสนสหัส
โลกธาตุได้อย่างง่ายดาย ดังนี้การที่จะใช้ทิวเขาแต่ละทิวรอบเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล เพ่ือเทิดไว้
ซึ่งพุทธบูชานั้น ย่อมจะงดงามด้วยประการทั้งปวงในแง่ของอามิสบูชา  ในแง่โลกสัณฐานนั้น จักรวาลแต่ละ
จักรวาลมีลักษณะเหมือนถาดเหล็กแบนที่ขังน้ าไว้ ในสภาพเป็นทะเลน้ าเค็มกึ่งกลางถาดน้ าเค็มนั้น มีเขาพระ
สุเมรุทรงสัณฐานเหมือนตะโพนสูง 84,000 โยชน์ ตั้งอยู่บนภูเขาสามเส้า รอบเขาพระสุเมรุซึ่งล้านนาเรียกว่า
สิเนรุหรือสิเนโรนั้น มีทิวเขา 7 ทิว ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมาจากทิวเขาด้านในสุดถึงทิวยอดสุดชื่อ 
ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสน์ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์  ทั้งนี้ทิวเขาแต่ละทิวจะมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่ง
ของเขาซึ่งอยู่ด้านในของ ตน กล่าวคือทิวเขายุคันธรจะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของเขาพระสุเมรุ และทิวเขาอัสสกัณณ์
จะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของทิวเขาวินันตกะ เป็นต้น ในโลณสาครหรือทะเลน้ าเค็มนั้น จะมีทวีปหรือเกาะใหญ่อยู่ 4 
เกาะ คือ อุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวี ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป ในทิศเหนือ ตะวันออกใต้ และตะวันตก
ของทิวเขาสัตตภัณฑ์ และยังมีทวีปน้อยซึ่งเป็นบริวารของทวีปทั้ง 4 อีกทวีปละ 500 ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของ
จักรวาลอย่างคร่าวๆ และท้ังหมดนั้นถือว่าเขาพระสุเมรุและเขาสัตตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล  

ลักษณะเฉพาะของวัดในวัฒนธรรมล้าน นาและการจัดแผนผัง 
วัดในวัฒนธรรมล้านนาแบ่งตามแนวทางปฏิบัติของสงฆ์ได้เป็น 2 ฝ่าย คือวัดฝ่ายคามวาสี และ วัดฝ่ายอรัญวาสี
(วัดป่า) วัดฝ่ายคามวาสีจะมุ่งเน้นการปฏิบัติและการศึกษาทางด้านพระธรรมคัมภีร์ บางครั้งเรียกว่าฝ่าย คันถ
ธุระ แปลว่าคัมภีร์ หมายถึงการมุ่งเน้นศึกษาเพ่ือให้รู้ถึง พุทธพจน์ พระธรรมวินัย และพระอภิธรรมต่าง ๆ ส่วน
พระฝ่ายอรัญวาสีนั้น จะมุ่งเน้นการปฏิบัติด้วยการ วิปัสสนาธุระ หรือการท าให้จิตใจสงบ เพื่อพัฒนาจิตไปสู่
พระนิพพาน พระสงฆ์ฝ่ายนี้จึงมักจะปลีกความวุ่นวายจากเมืองไปสร้างวัดอยู่ไกลจากชุมชน ส่วนวัดฝ่าย
คามวาสีมักจะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนในอดีต วัดที่มีความส าคัญมาก มักจะถูกเรียกว่าวัดหลวงหมายถึงวัดที่ได้รับ
การอุปถัมภ์โดยตรงจากพระมหา กษัตริย์ ส่วนวัดที่ไม่มีความส าคัญ หรือมีความส าคัญน้อย จะถูกเรียกว่าวัด
ราช โดยหมายถึงวัดที่อยู่ภายในชุมชน อุปถัมภ์โดยชาวบ้านหรือสามัญชนทั่วไป ซึ่งวัดสองกลุ่มนี้ การสร้างงาน
สถาปัตยกรรมภายในมักมีความแตกต่างกันทางด้านฝีมือการก่อสร้าง อย่างชัดเจนลักษณะเด่นของวัดใน
วัฒนธรรมล้านนา มักจะแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 



1. เขต พุทธาวาส หมายถึงพ้ืนที่สมมุติ ใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสงฆ์และ ฆารวาสเป็น
ที่ตั้งของ สถูป เจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร หอกลอง-หอระฆัง ซุ้มโขง และศาลาบาตร เป็นต้น ภายใน
เขตพุทธาวาส มักมี พระธาตุเจดีย์ หรือพระวิหาร เป็นประธานของวัด ซึ่งภายในวิหารจะประดิษฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ส่วนภายในองค์พระธาตุเจดีย์จะเป็นที่บรรจุอัฏฐิธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระ 
สาวก ซึ่งอาคารสองหลังนี้ท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า  ในฐานะประธานของพุทธ
ศาสนา ซึ่งจะรับรู้ในทุกกิจกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้นภายในวัด สอดคล้องกับความหมายของค าว่า 
พุทธาวาส ซึ่งมาจากค าว่า พุทธ + อาวาส อันหมายถึง สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นเอง ผังวัด
ในล้านนาที่สมบูรณ์มักสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส หลายแห่งมักสร้างอยู่บนที่สูง ล้อมรอบด้วย
ก าแพงแก้วและศาลาบาตร มีประตูทางเข้า 4 ทาง ทางเข้าหลักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือ
เส้นทางสัญจรหลัก เช่นแม่น้ า ประตูทางเข้าหลักทางทิศตะวันออกนี้มักจะท าซุ้มประตูประดับด้วย
ลวดลายพันธุ์ พฤกษาหรือสัตว์ในเทพนิยาย เรียกว่า ซุ้มโขง โดยมีบันไดทางขึ้นเชื่อมต่อไปด้านล่าง 
พร้อมทั้งมีราวบันไดประดับด้วยรูปนาคทอดตัวยาวจากซุ้มประตูโขงลงสู่ด้านล่าง เช่นเดียวกัน เมื่อ
ผ่านจากซุ้มประตูโขงเข้าไป จะเข้าสู่เขตพุทธาวาส ซึ่งมีพระวิหารและพระธาตุเจดีย์วางอาคารอยู่ใน
แนวเดียวกัน กับซุ้มโขงและบันไดทางขึ้น ในแนวแกนตะวันออกตะวันตก บริเวณโดยรอบจะประกอบ
ไปด้วยอาคารอื่นๆ ที่ส าคัญ เช่น พระอุโบสถ หอไตร พระวิหารขนาดเล็ก เป็นต้น พ้ืนที่โดยรอบมักปู
ด้วยลานทราย ซึ่งมีประโยชน์ในการดูดซับความชื้น ช่วยป้องกันอาคารที่สร้างด้วยไม้ ไม่ให้เสื่อมสภาพ
โดยง่าย  

2. เขตสังฆาวาส มาจากค าว่า สงฆ์ + อาวาส หมายถึงพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของอาคารอันเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมและ วัตรปฏิบัติของสงฆ์ ได้แก่ กุฏิ หอฉันเวจกุฏี(สุขา) ที่สรงน้ าโรงครัว ศาลา เป็นต้น ส่วน
ใหญ่มักแยกกันจากเขตพุทธาวาสอย่างเด็ดขาด แต่มักมีทางเชื่อมถึงกันได้โดยง่าย ในอดีตเขต
สังฆาวาสอาจใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ สามเณร และเป็นที่เรียนของเด็กวัดไปด้วยใน
ขณะเดียวกัน 

3. เขตธรณีสงฆ์ ได้แก่ ข่วงวัด ที่เผาศพ ป่าช้า สวนป่า และที่ว่างอ่ืนๆ หมายถึงพ้ืนที่สาธารณะ ที่สามารถ
ใช้ได้ร่วมกันทั้งสงฆ์และฆารวาส ข่วงวัดหรือที่ว่างด้านหน้าวัดมีความส าคัญเป็นอย่างมาก วัดส าคัญๆ 
ในอดีต มักมีข่วงขนาดใหญ่ไว้ทางด้านทิศตะวันออก ใช้เป็นที่รวมพลและสร้างขวัญก าลังใจของทหาร
ก่อนท าศึกสงคราม นอกจากนั้นยังเป็นจุดแวะพักของนักเดินทางหรือขบวนคารวานสินค้าต่างๆ 
บริเวณนี้จึงมักมีบ่อน้ าใช้ รวมถึงมีต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่เป็นอารักษ์ของศาสน สถาน นอกจากนี้ในช่วงที่มีเทศกาล ข่วงหน้าวัดมักจะถูกใช้เป็นที่ท า
กิจกรรมรื่นเริงประจ าปีต่างๆ อีกด้วย 

ประเพณี วิถีชีวิตคนเมือง  วัฏจักรชีวิตของชาวล้านนา เกี่ยวข้องกับประเพณี  พิธีกรรม ความเชื่อ 
มานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตในแต่พ้ืนถิ่นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งประเพณี  
พิธีกรรม ความเชื่อ ต่างๆก็อาจแตกต่างกันไปตามสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ แบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ 



ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  ประเพณีการเกิดหรือ คลอดบุตรในล้านนามีข้อวัตรปฏิบัติที่ต้องยึดถือกัน
มานาน ข้อวัตรปฏิบัติเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีการบันทึกไว้เป็นเอกสาร   แต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องการเกิดเป็นเรื่องที่
ส าคัญมากส าหรับผู้หญิง ข้อยึดถือปฏิบัติของหญิงแม่มานและหลังเกิดในปัจจุบันได้เลือนหายไป แม้ในชนบทที่
ห่างไกลก็มีเพียงบางอย่างที่ยังใช้ยังยึดถือกันอยู่ ซึ่งก็เพ่ือความอยู่รอดของชีวิตแต่ก็ต้องยอมรับกันว่า ประเพณี
การเชื่อถือเหล่านั้นก็ย่อมเหมาะสมกับความต้องการของคนในสมัย นั้น       ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีที่
เชื่อถือกันมา จะเป็นการเหลือค าหรือฝืนคติปู่ย่าตายาย ซึ่งมักท าให้เกิดเรื่องร้ายไม่สบายทั้งกายและใจ เป็น
การผิดรีต (อ่าน”ฮีต”) คือผิดจารีตประเพณีไป  

การตั้งชื่อ  ในอดีตล้านนานิยมการตั้งชื่อตาม วันที่เกิด เช่น เกิดวันจันทร์ ก็ตั้งชื่อ อ่ีจั๋น หรือ ไอ่จั๋น 
เป็นต้น  หรือพ่อแม่ จะขอให้พระภิกษุที่วัดเป็นคนตั้งชื่อให้ หรือบางครั้งก็จะขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนตั้ง
ชื่อให้และจะหามื้อจั่นวันดีหรือวันที่เป็นมงคลตามหลักของการตั้งชื่อ   ใน สมัยก่อนนามสกุลไม่มีใช้ หรือว่า
บางหมู่บ้านมีสกุลอยู่ไม่ก่ีนามสกุล หรือบางที่ทั้งหมู่บ้านมีนามสกุลเดียวก็มี การมีชื่อซ้ ากันนี้ท าให้เรียกขานกัน
ยากพอสมควร เพราะไม่รู้ว่าชื่อนี้ จะหมายถึง ใครกันแน่นับเป็นความฉลาดของคนโบราณที่จะเรียก “สร้อย
ชื่อ” ต่อท้ายชื่อนั้น เพื่อจ าแนกว่าเป็นคนไหน สร้อยชื่อนี้ เป็นการเรียกโดยคนใกล้ชิด ญาติมิตรเพ่ือนฝูง ที่ผู้ถูก
เรียกจะพอใจหรือไม่ก็ตาม แต่คนอ่ืนก็เป็นที่รู้กันว่า คือใคร และสร้อยชื่อนี้ อาจจะสืบการเรียกไปยังลูกยัง
หลาน นับว่า “สร้อยชื่อ” เป็นมรดก ที่ผู้รับรับไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมมติว่าชื่อ  “แก้ว”มีอยู่มาก เพ่ือการ
แยกแยะให้ถูกตัว การตั้งสร้อยชื่อ ก็มีการตั้งในลักษณะต่าง ๆ ตั้งตามลักษณะของร่างการหรือ สุขภาพอนามัย 
เช่น คนหนึ่งค่อนข้างอ้วนท้วนหน่อยก็จะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วตุ้ย” อีกคนมีรูปร่างงามสง่า ก็จะได้สร้อยชื่อว่า 
“แก้วร่างครึ” อีกคนมีจมูกโต ก็จะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วดังโม” อีกคนมีนิ้วเกินมา ก็จะได้สร้อยชื่อว่า “แก้ว
หน่อ” เป็นต้นตั้งตามแหล่งที่อยู่ อาศัย เช่น คนชื่อแก้ว มีบ้านอยู่หน้าวัด ก็จะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วหน้าวัด” อีก
คนอยู่ริมคูน้ า ก็จะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วริมฅือ” เป็นต้น 

ตั้งตามลักษณะนิสัย เช่น คนที่ชอบโม้ ก็จะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วโว” อีกคนหนึ่งยิ้มแย้มอยู่เสมอ ก็จะได้สร้อย
ชื่อว่า “แก้วหน้าไน่” เป็นต้นตั้งตามลักษณะงาน อาชีพ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น คนที่มีเงินมาก(และไม่
ค่อยใช้เงิน) อาจจะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วเงินเหนา” อีกคนฐานะยากจน อาจจะได้สร้อยชื่อว่า “แก้วถงหิ้น”ต้ัง
ตาม ชื่อคู่ครอง เช่น นางแก้วเมียนายมุ่ย ก็เรียกว่า “แก้วมุ่ย” อีกคน เมียนายเปลี่ยน ก็จะเรียกว่า “แก้ว
เปลี่ยน” การตัง้ชื่อนี้ มีที่บ้านของผู้เขียนมีอยู่คู่หนึ่ง คนผัวชื่อวง คนเมียชื่อกลม ก็เลยเรียกว่า “วงกลม” ฟังดูก็
อมยิ้มได้เหมือนกัน อีกคู่ ทั้งผัวทั้งเมียชื่อ แก้ว ก็เลยเรียกว่า “แก้วคู่” และการตั้งชื่อแบบนี้ ก็เคยหน้าแตก
มาแล้ว ด้วยเหตุว่า เรียกชื่อเมียเป็นชื่อผัว เรียกชื่อผัวเป็นชื่อเมีย สับกัน ฉะนั้นก็ต้องแม่นและการมี สร้อยชื่อนี้ 
นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของ “คนเมือง” แห่งแดนดินถิ่นล้านนาแห่งนี้ ซึ่งจะหาบ้านอื่นเมืองไหนมาเหมือนนั้น 
ไม่ใคร่มี จะมีบ้างแต่ไม่จ าเพาะเจาะจงเหมือนคนเมืองบ้านเรา  

การตั้งชื่อละอ่อนเกิดใหม่ 



จุ๋มปี๋ จุ๋มป๋า เกี๋ยงภา ค าเอ้ย เเสงหล้า ปันเกย จั๋นติ๊บ 
จั๋นสม จั๋นฟอง ค ายอง ชวนพิศ ค าปัน ค าป้อ จั๋นตา 
บัวค า บัวแก้ว บัวตอง อินถา อ่ินแก้ว บัวลา ค ามา ค าหน้อย 
บัวเรียว บัวจิ๋น ทองค า ทองสร้อย สีมา สีมอย เคลือฟ้า 
ศรีหมื่น เต๋จา อุ่นเฮือน แก้วม้า บัวซอน ค าหล้า ศรีออน 
จื้อเมือง เหล่านี้ บ่มีเจ้าของ ขอเจิญจับจอง เลือกเอาเต๊อะเจ้า ต๋ามสบายเจ้า 
 
สร้อยค าเกี่ยวกับรูปร่าง-ลักษณะ 
แหลวแหล้ะแหลวแล่น หมายถึง แหลกไม่มีชิ้นดี  แหลวแฝ้ะแหลวแฟ่น หมายถึง แหลกเป็นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อย 
แหลวแฟ่น หมายถึง แหลกเป็นชิ้น    แหลวแตว หมายถึง แหลกเป็นชิ้นของเหลวเหมือนน้ า 
แหลวเมอะมะ หมายถึง แหลกเป็นชิ้นเหนอะหนะ     เปิดโต้โหล้ หมายถึง เปิดโล่ง 
แน่นแท้ก หมายถึง หนาแน่น แข็งแรง   ม่ันถึ้งหรือแน่นถึ้ง หมายถึง หนาแน่น ไม่ขยับเขยื้อน 
บางแต๊บแย้บ หมายถึง บางเบามาก  ซื่อเหมือนข้าวหนมวง หมายถึง ไม่ซื่อตรง (เป็นค าประชด
ประชัน)  ซื่อแซ้ด หมายถึง ตรงเหมือนไม้บรรทัด  แข็งเป๊ก หมายถึง แข็งมาก 
แข็งเกิ้กเดิ้ก หมายถึง ลักษณะแข็งทื่อ  แข็งกึ่งดึ่ง หมายถึง แข็งทื่อเหมือนศพ 
สูงเอิดเอ้ิง หมายถึง สูงใหญ่  สูงเหมือนเผด หมายถึง สูงเหมือนเปรต ผอมสูง 
สูงใบ้สูงง่าว หมายถึง สูงมากจริงๆ  ต่ าแม้ดแก้ด หมายถึง ลักษณะคนเตี้ยแกร็น 
ต่ าป้อกหล้อก หมายถึง เตี้ยหม้อต้อ  ต่ าม๊อกก๊อก หมายถึง มะขามข้อเดียว 
สั้นป้อกหล้อก หมายถึง คนเตี้ยกลม   สั้นกิ้มดิ้ม หมายถึง สั้นจุ๊ดจู่ 
ยาวอ้าดลาด หมายถึง คนสูงใหญ่หรือสัตว์ตัวยาวใหญ่เช่นงู 
ยาวโจ๊ะโละ หมายถึง หน้ายาว  ยาวเฟื้อย หมายถึง ยาวเป็นทางยาวไปตลอด 
มุ่นมุ้กกุ๊ก หมายถึง สั้นๆทื่อๆ  มนมุ่งก่ง หมายถึง กลมใหญ่เห็นได้ชัด 
มนแกว๊ด หมายถึง กลมดิก  มนอุ๊มลุ๊ม หมายถึง กลมๆรีๆ  ป้อมป้อกหล้อก หมายถึง เตี้ยกลมเล็ก 
ปุ้มปุ๊กหลุ๊ก หมายถึง อ้วนกลมเล็ก  ผอมแก้งแด้ง หมายถึง ผอมข้ีก้าง ผอมแห้ง 
อ้าก้าบงาบ หมายถึง อ้ากว้าง   งามผี้หลี ้หมายถึง คนที่เริ่มเป็นสาว และมีหน้าตาสวย 
งามใบ้งามง่าว หมายถึง สวยมากจริงๆ  ก๊ดโก้งโหง้ง หมายถึง ไม่ตรง  แล้วข าตี้ หมายถึง ตายในที่
เกิดเหต ุ เหี่ยวหยุ้บหย้าบ หมายถึง เหี่ยวย่น  ยานเติบตาบ หมายถึง ยานมาก ข าก๊ะงะ หมายถึง 
ค้างคาอยู่ 

ประเพณีเกี่ยวกับการอยู่   การใช้ชีวิตประจ าวันของชาวล้านนาในอดีต ส่วนมากจะเป็นสังคม
เกษตรกรรม ท านา ท าไร่เป็นหลัก หลังเสร็จจากการท านาแล้ว หนุ่มสาวในสมัยก่อน มักจะมีการแอ่วสาว หรือ
อู้บ่าวอู้สาว        ขนบการแอ่วสาวของชาวล้านนา  เริ่มเมื่อชายหนุ่มกับหญิงสาวก้าวเข้าสู่วัยแรกรุ่น  อายุ



ประมาณ   ๑ ๕  - ๑ ๗   ปี   เรียกช ายหนุ่ ม ว่ า   “บ่ าว  จี ”    เรีย กหญิ งสาวว่ า    “สาวจี ”      ค า
ว่า  “จี ”  หมายถึง  แรกรุ่น หรือ ดอกไม้ตูม   แต่น ามาใช้เป็นค าเปรียบเทียบชายหนุ่มหญิงสาววัยแรก เริ่ม
เหมือนดอกไม้เริ่มตูมก่อนที่จะเบ่งบานอย่างเต็มที่ จึงเรียกว่า  “บ่าวจี๋”  และ  “สาว จี๋”   หากมีวัยอายุ  ๑๗ 
– ๒๒  ปี  ยังถือเป็นหนุ่มสาวเต็มตัว  แต่ ถ้าหากย่างเข้าสู่วัยอายุประมาณ   ๒๓ ขึ้นไป  เรียกว่า  “บ่าว
เคิ้น”  หรือ  “สาวเคิ้น”   ค าว่า  “เคิ้น”  หมาย ถึง   เหลือหรือคงค้าง  ไม่มี คู่ครอง  แต่ถ้าเลยอายุ
ประมาณ  ๒๕  ปีขึ้นไป  เรียกว่า  “บ่าวเฒ่า”  หรือ  “สาวเฒ่า”  เพราะ ครองโสดจนอายุล่วงเลยมามาก
แล้ว   

ก าอู้บ่าว อู้สาว 

เมื่อไปถึงบ้านหญิงสาวแล้วบ่าวก็จะจ๊อย --- "สาวนอนหลับเจ๊า กิ๋นข้ีหมาก๋อง 
บ่าวเตวก๋างกอง กิ๋นจิ้นไก่ต้ม 
สาวนอนหลับเจ๊า มันเติกหัวไผ 
เป๋น......ตั๋วใดมาเห่าหน้าบ้าน" 
เดิ๊กมามะม้อย น้ าย้อยตีนกลอน เดิ๊กมาออนซอน ดาวหมองหม่นฝ้า เงียบเหงาใจ ไปทุกหย่อมหญ้า -- 
วิเวกวังเวงเงียบภัก มนุสส์ทั้งหลาย นอนในส านัก -- ดักเงียบปิ้งเย็นวอย ลมก็บ่พัด สงัดหายสอย -- 
แสงเดือนมอย ลอดลายกิ่งก้าน หันวุยวุย ไปผับทั่วบ้าน -- หนาวเย็นคิง สะท้าน  
ง่อมงันใจ ดวงธัยเหี่ยวม้าน -- บ่มีคู่ป้องนอนพิง บ่มีคู่ซ้อน ใฝ่ข้องอาสิง -- หนาวเย็นคิง คนเดียวเดี่ยว
ดั้น เพ่ินมีคู่สม เชยชมเผื่อฝั้น – แต่ตัวชายเราขาดไร้……………………….. 
ชาย- ฮะแอ้ม  
แม่- เสียงแห่งไผ จ๋ามจ๋ามไอไอ อยู่ตางลุ่มหั้น ฟังลูอ่ีหน้อย  
สาว- มันเป็นเสียงไผ จามจามไอไอ อยู่ตางลุ่มหั้น  
หนุ่ม- อีนายนาฏน้อง อ้ายมาแอ่วหา จักเก๊ิกเกาขา ขึ้นไปนั่งอู้  
สาว- ขึ้นมาเพ้เต๊อะ บ่เกิ๊กตางไผ อยู่ตีนคันได เกิ๊กตางหมาโก้ง  
หนุ่ม- กันน้องว่าแต๊ แม่น้องก็ตาม อ้ายคนบ่งาม ใคร่ขึ้นไปอู้  
สาว- ขึ้นมาเพ้เต๊อะ เปล่งแจ้งกลางตา งามบ่งามตา หล้างหันเป่งป๊อย  
หนุ่ม- กึ๊ดยากแต๊ตั๊ก จักขึ้นไปหา กลัวอ้ายเปิ้นมา ปะใส่ใล่เถ้  
หญิง- ขึ้นมาเพ้เต๊อะ บ่ถ้ากลัวไผ บ่มีคนใด มาแอ่วหาข้า ตั้งแต่เป็นสาว บ่าวบ่หันหน้า หันท่าจักมีคืนนี้  
หนุ่ม- ขอเสี่ยงค ารัก ห่อใบหมากหนุน แกงปลาใสทุน กินแล้วทุ่นใส้  
แม่- เออ อู้กันเต๊อะเน้อ แม่จะไปนอนก่อนละ  
หนุ่ม- ขอนั่งตั๊ดหนี้ อยู่สักบึดใจ มอนตาไหล บ่หล้างว่าถี ่ 
ผีเจ้าที่บ่หล้างว่าสัง สีด าปังบ่หล้าปึ๊ดโจ่ง  
สาว- หมดข้อยล้อย เหมือนกลางวิหาร พ่อร้างบ่ปาน บ่าวจี๋บ่ข้อง 



บ่มีไผไหน จักใฝ่ใจ๋ข้อง น้องอยู่คนเดียวง่อมล้ า  
หนุ่ม- อ้ายบ่เชื่อ ไม้ใหญ่นัก หุมจักมีผี คนงามดี ช่างมีคนเฝ้า  
สาว- ไม้ใหญ่แต๊ ตางในมันกล๋วง ซ้ าด้วงจีใน ใช้การบ่ได้  
หนุ่ม- ฟังค าน้องไธ้ อ้ายหวั่นนักหนา จักขออ าลา ไคลคลาพอกเต้า  
จักจ าเอาค า แห่งนายน้องเหน้า ไปนอนคืนอ่านกึ๊ด  
หล้างจักสม อารมณ์ท่ีพึด จักพลิกพอกหน้ามาไช  
ขอลาก่อนเต๊อะ บ่ใช่ใจไกล มันเดิ๊กล้ าไป อยู่เมินบ่ได้  
สาว- ไปเต๊อะไปเต๊อะ บ่ใช่ว่าจ า กลางดงด า ไปเดิ๊กเดิ่นข้อน  
ถ้ายังสนใจ อาลัยใฝ่อ้อน หื้อพลิกมาไจแถมเน้อ 

หญิง สาวกล่าวว่า    อ้ายลงเฮือน      ข้ามน้ ากี่ท่า            ข้ามหญ้ากี่กอ        ปลูกดอกซอม
พอ     กอไหนกี่ต้น (ความหมายแฝงคือ  พ่ีชายได้แวะคุยสาวคนอ่ืนมากี่บ้าน  กี่ คนแล้ว)   

ชายหนุ่ม กล่าวว่า   ขอนั่งตั๊ดนี่         อยู่สักบึดใจ           ม่อนตาไหล          บ่หล้างว่า
ถี ่           ผี เจ้าที่บ่หล้างว่าสัง   สีด าปัง              บ่หลา้งปึ๊ดโจ่ง  (ความหมายแฝงคือ  ผีเจ้าที่-ผีประจ าบ้าน
หรือผีอารักษ ์ อาจ หมายถึงพ่อแม่รวมทั้งตัวหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของบ้านด้วย)   

ค าอู้บ่าวอู้สาวบางบทบางตอน ยังปรากฏความหมายเชิงชวนให้คิดคะนึงด้วย  กล่าวคือ  โวหารที่เป็น
ปริศนาเกี่ยวกับเสียงของค า  เช่น   หญิงสาวพูดว่า    กินแกงบ่าฟัก  ใส่งา ต า   (บ่าฟัก -  รัก  และ  งาต า  -
  งามตา)  กินเข้ากับแกงผักสีเสียด   (สีเสียด-เกลียด คนที่พูดด้วย)  ส านวนที่ยกมานี้  ถือเป็นการใช้รหัสเสียง
สระ    คือ   ฟัก     ใกล้เคียงกับเสียงค าว่า   ฮัก  (รัก)  สีเสียด  ใกล้เคียงกับเสียงค า
ว่า     เกลียด   นอกจากนั้นยังมี ค าต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นรหัสเสียงที่มักปรากฏในค าอู้บ่าวอู้สาว  เช่น  งุ้น - 
กุ้น  (คุ้นเคย)    บ่าหนุน – เกื้อหนุน  ลวก  -  หยวก - สวก (ดุ)     พริก - ปิ๊ก  (กลับ)      บางบทบางตอนก็ใช้ 
ค าผวนในการเล่นโวหาร   ชายหนุ่มหญิงสาวต้องอาศัย ปฏิภาณจึงจะสามารถรู้ความหมายที่แท้จริงได้   เช่น     

ชายหนุ่มพูด ว่า    กันมตี้าวี                อ้ายพี่ก็เต็มใจ        บ่ฮักคนใด             ต่อไปวันหน้า   (ค า
ว่า  ต้าวี    ผวนกลับว่า   ตี้ว่า  (ท่ีว่า)   หมายความถึงคนรักท่ีน้องว่า)  หญิงสาวพูดว่า   แมวลี้  มี
แล้ว       ตึงบแ่อมเถา          ตัวน้องบ่เลา          แอมเถาบ่ได ้  (ค า ว่า  แอมเถา  ผวน กลับว่า  เอา
แถม  หมาย ความว่า ถ้ามีคนรักแล้วจะไม่เอาใครอีก)  

กินแขกแต่งงาน/เอาผัวเอาเมีย ประเพณีการแต่งงานอยู่กินร่วมกันเป็นครอบครัว บ้างเรียกว่า"เอาผัว
เอาเมีย" หมายถึงการที่หนุ่มและสาวอยู่กินด้วยกันในฐานะสามีภรรยา ซึ่งตามธรรมเนียมดั้งเดิมนั้นมิได้จัดเป็น
พิธีการเอิกเกริก เพียงแต่เมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงทราบว่าหนุ่มสาวรักกัน หรือเห็นว่ามีการผิดผีเกิดขึ้น ก็จะติดต่อให้
หนุ่มไปใส่ผีหรือท าพิธีขอขมาผีเรือนของฝ่ายหญิง ซึ่งการใส่ผีที่เรียกว่าใส่เอาคือใส่ผีแล้วรับเอาหญิงที่ตนไปผิดผี
นั้นเป็น ภรรยาก็จะไม่สิ้นเปลืองมาก จากนั้นก็จะนัดหมายกับฝ่ายชายให้ไปอยู่กับฝ่ายหญิง ซึ่งเมื่อถึงตอนเย็น



ของวันนัดแล้วฝ่ายชายจะสะพายดาบ  และน าเอาเสื้อผ้าส่วนตัว ซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีชุดใส่ย่ามสะพายไหล่หรือใส่หีบไม้
แล้วถือไป โดยเดินทางไปกับเพ่ือนคนหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น  

ผ้านุ่ง  ครัวใบ  วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างล้านนา หรือเรียกว่า แต่งกายพ้ืนเมืองนั้น ก็เพ่ือแสดง
ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนในพื้นถ่ิน กลุ่มชนชาติพันธุ์ในล้านนานั้นมีความหลากหลาย เช่น ชาวล๊วะ  
ไทยวน  ไทเขิน  ไทลื้อ  ไทใหญ่  ชาวไทภูเขา และอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นความหลากหลายจึงก่อให้เกิด วัฒนธรรม
กายแต่งกายแบบล้านนาร่วมสมัยขึ้น  ในอดีตการแต่งกาย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์จะมี
ความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง แต่งกายตามความเหมาะสมกับงานประเพณีนั้นๆ 

ก าบ่าเก่าเกี่ยวกับเสื้อผ้า ตุ๊กบ่ได้กิ๋น บ่มีไผ๋ต๋ามไฟ ส่องต้อง ตุ๊กบ่ได้นุ่งได้หย้อง ปี่น้องดูแควน  
(หมายความว่ายามเมื่อเราล าบาก ไม่มีใครรู้ เช่นเวลาหิวไม่มีใครฉายไฟดูไส้ ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นพี่น้องยังดูถูก) 

ข้าวน้ า  ก ากิ น  อาหารล้านนาเป็นอาหารที่ปรุงจากสมุนไพรเป็นหลัก ใช้ไขมันหรือกะทิเป็นส่วนผสม
น้อย  จึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี ชาวล้านนามักมีความเชื่อเกี่ยวกับอาหารมากมาย เช่นในวันปากปี 
ก็ต้องกินแกงขนุน เพ่ือให้มีความสุข มีผู้ค้ าชูอุดหนุน มีโชคมีลาภ ส่วนการปรุง มีวิธีหลากหลาย เช่น แกง  จอ  
จ่าว  เจี๋ยว  ย า  ส้า  ต า  โสะ  แอ็บ  อ็อก  ป่าม  ลาบ  เป็นต้น  

 

 

 

 ค าฮ่ าอาหารล้านนา  

แต่งโดย ค าคง สุระวงศ์ บ้านสันทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่  

   อาหารล้านนา       มีมานับร้อย       หมู่สาวอ่อนหน้อย     เขาหากกระท า  
   ของกินล าล า        มีย าลาบส้า        ทังน้ าพริกฮ้า         ถั่วเน่าตาแดง  
   มีทึงขั้วแกง        หลู้แดงปึ้งหลึ้ง      น้ าพริกผักหนึ้ง       แกงอ่อมครัวใน  
   อันลมพัดไหว       เขาไปเอาเสี้ยง     ย ายอดใบเหมี้ยง     เลี้ยงของล าล า  
   มีข้ัวผ า             และย าชิ้นแห้ง     จิกุ่งชุบแป้ง          เอาจืนน้ ามัน  
   นอนหลับเหมือนฝัน  บุญปันขั้วเข้า      มอบปูเนอเจ้า       อาหารล าดี  
   มีทึงแกงปลี        พริกดิบผักต้ม      ทึงแกงหน่อส้ม       อ่ีฮวกกลางนา  
   ต าน้ าพริกปลา       แมงดาพริกแห้ง   บ่าเขือเดือนแจ้ง     ยอดอาหารเมือง  



   มีตึงแกงเขือง      ไก่เข่ืองพู้แจ้       แกงแฅนั้นแล้        จักฅ่านเห็ดลม  
   ถ้าว่ามักขม        นิยมเสี้ยงถ้าน      ตามท่ีเจ้าบ้าน       เขาต้านลือชา  
   ขั้วผักปุมปลา       มาย าผกัส้า        สะเลียมน้ าฮ้า        ปู่ย่าลงพาน  
   ทังแกงปลีตาล      ผักหวานออกพล้าว นิยมชู่ด้าว           หมู่บ้านนาไทย  
   ของกินเพิงใจ       ย าไก่เนอเจ้า     ของล าฅนเถ้า        มีลาบหลามบอน  
   ของกินยามทอน    เห็ดขอนไข่ขั้ว     ของกินกาดหมั้ว     ไส้อั่วหนังพอง  
   ของกินกระปอง     หอมดองชิ้นส้ม    ฅาวหวานอ่อมต้ม    ปลาส้มย าเทา  
   ต าบ่าเขือเผา       เอาแมงดาย้อม    ทึงแกงฅ้อนก้อม     ปลาจ่อมแมงมัน  
   ชิ้นส้มชิ้นสัน        เอามันห่อหนึ้ง     ชิ้นไก่ห่อตึ้ง          นั้นปิ้งครัวใน  
   มีทังตับไต          หัวใจหัวโอ้        ทังแฅ่งเข่าโด้        หัวโอ้มันนอ  
   แกงเห็ดตอปอ      ว่าเห็ดหิ่งห้อย      แกงผักเปนถ้อย     ว่าส้อยสะแล  
   แกงใส่หันแป       นั้นจอผักกาด      หันผักเต็มถาด       นั้นลาบฅวายด า  

ค าฮ่ าน้ าพริกล้านนา  

น้ าพริกล้านนา  มีมามากกว้าง  เขาหากแต่งสร้าง อ้างเป็นของล า  
มีน้ าพริกด า ไว้ย าลาบส้า  ตังน้ าพริกฮ้า ถั่วเน่าปูนา  
น้ าผักกะหลา บ่าฟักแก้วหนึ้ง  เห็ดหล่มสาบทึ้ง ผักหนึ้งลองดู  
น้ าพริกน้ าปู คู่หน่อไล่ต้ม  ปลาหล้าอย่างส้ม  ต้มผักลงแอม  
น้ าพริกปลาแถม  แซมรากผักแว่น  น้ าผักบ่าแขว่น  แฅบหมูหนังพอง 
ใคร่ล าแถมสอง ลองกับชิ้นหนึ้ง  ผักกับเป็นปึ้ง  แถมวิตามิน  
น้ าพริกถั่วดิน กินล าคาบเข้า  จิกุ่งนั้นเล้า  ผักเผ็ดกระถิน  
บรรดาของกิน พ้ืนดินใต้หล้า  พริกชิ้นพ้ืนฟ้า  บ่มีของเทียม  
ของกินอันเขียม น้ าพริกเห็ดถอบ  อันต าบ่ยอบ  น้ าพริกแคบหมู  
พริกกับปลาทู ลองดูก่อนเจ้า  ของล ากับเข้า  น้ าพริกเห็ดโฅน  
บ่ใช่หน้าฝน เห็ดโฅนหายาก  บ่ต้องล าบาก  น้ าหน่อยังมี  
พริกไข่พริกดี  มีล าพ่องเจ้า  เขือขาวนั้นเล้า น้ าพริกแมงดา  
  

ประเพณีการแปลงหอยอเฮือน / ปกหอยอเฮือน เมื่อชายได้ตกลงแต่งงานกับหญิง และได้เข้าไปอยู่
ในเรือนของฝ่ายหญิงแล้ว พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่ได้ใช้แรงงานจากลูกเขย เรียกว่า “ ได้ลูกอ้าย
หลานชาย” การที่ชายไปอยู่รับใช้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงและช่วยในการท าไร่ ท านา ท าสวน เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย ๓ ปี จึงจะแยกตัวลงมาตั้งเรือนใหม่เป็นอีก ๑ ครอบครัว เรียกว่า “ ลงปักซั้งตั้งกิน” การที่อยู่ในเรือนของ



พ่อตา แม่ยาย ๓ ปี ถือเป็นการตอบแทนคุณที่ผู้ชายได้ลูกสาวของเขามาเป็นภรรยา ยังเป็นการฝึกให้ฝ่ายหญิงรู้
ในหน้าที่ของแม่ศรีเรือนที่ดี ส าหรับฝ่ายชายก็จะได้ศึกษาวิธีการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีจากพ่อตา และยังเป็น
ช่วงที่คู่ผัวตัวเมียจะได้เก็บหอมรอมทรัพย์ไว้เพ่ือจะได้แยกลงมา ตั้งเรือนใหม่ ส่วนจะลงตั้งเรือนแบบใดนั้น ก็
แล้วแต่ความขยัน ความอดออมและความสามารถของทั้งคู่เม่ือสามีภรรยาแยกตัวลงอยู่ที่เรือนอีก หลังหนึ่งเพ่ือ
เป็นการสร้างครอบครัวใหม่ 

ประเพณีเกี่ยว กับการตาย/การลากศพ/เสียศพ  เมื่อถึงวันหมดอายุมาถึง คนเฒ่าสมัยก่อนมักจะ
ตายในวงล้อมของลูกหลาน  ถึงจะมีการแก่ตายตามธรรมดาของสัตว์โลก  ในสมัยโบราณลูกหลานก็ยังจะแสดง 
ความเศร้าโศกเสียใจทั้งร้องไห้และร าพันคร่ าครวญดังระงม เสียงดังกล่าวเรียกว่า หุย ชาวบ้านเมื่อได้ยินเสียง
หุย  เป็นสัญญาณก็รู้ได้ว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้ว ก็จะมาช่วยกันจัดการทุกอย่าง  ตั้งแต่การห้างลอยหรืออาบน้ า
ศพ จัดสถานที่ ช่วยกันท าไม้คือท าโลงศพ จนถึงการน าไป ฝังหรือเผาตามประเพณี และถ้าเป็นคหบดีหรือ
เจ้านายจะน าสรีระร่างใส่ปราสาทเพื่อท าการฌาปนกิจตามประเพณี 

ประเพณี ปอยล้อ  เป็นงานปอยหรืองานบุญ  ที่ จัดขึ้น ในการประชุมเพลิงพระภิกษุสงฆ์ที่
มรณภาพ  ทั้งนี้สานุศิษย์ทั้งหลายปรารถนาร่วมกันจัดงานเพ่ือร าลึกถึงบุญคุณและคุณงาม ความดีเพ่ือแสดง
กตเวทิตาคุณก่อน จะท าการฌาปนกิจสรีระสังขารพระภิกษุรูปนั้น ปอยล้อจะจัดเฉพาะงานศพของเจ้าอาวาส
หรือพระภิกษุผู้เจริญพรรษาซึ่ง ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมตามควร ในงานมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกับ
งานปอย อ่ืน ๆ มีการเชิญชวนร่วมกันท าบุญ ถวายสังฆทาน การเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี เลี้ยง
อาหารแขกต่างบ้าน  เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมกันบริจาคทานกันอย่างทั่วถึงตามก าลัง ศรัทธาสิ่งที่จะเห็น
ได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของปอยล้อก็คือปราสาท (อ่าน"ผาสาด") หรือเมรุขนาดใหญ่ที่ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างประณีต
วิจิตรพิศดาร เป็นที่ส าหรับรรจุศพของพระภิกษุผู้มรณภาพปราสาทนั้นนิยมท าเป็นรูปนกหัสดีลิงค์หรือที่
ชาวบ้านเรียกโดยนิยมว่านกหัสดิ์ ซึ่งวางไว้บนแม่ตะเฆ่ที่ท าด้วยท่อนซุงอีกทีหนึ่งแล้วลากไปสถานที่ฌาปนกิจ
หรือสถานที่กว้างใหญ่เหมาะสมของหมู่บ้าน เพ่ือท าการกระท าพิธีพระราชทานเพลิงและถวายเพลิงศพต่อไป 

กั่นโลงล้านนา 
ไพยนต์ยศยิ่งฟ้า............เทวิน 

เทียมแท่นหัสดินทร์............เพศช้าง 
อันองค์เอกอัมรินทร์............ยอแต่งบูชา 
เชิญจากสวรรค์เวียงว้าง.........สู่ห้องเมืองคน 

แสนเสียง เสียงแหบแห้ง  โหยหา 
เสียงพิลาปเวทนา   ร่ าไห้ 
เสียงศิษย์และศรัทธา   วอนโศก  ฟังเนิอ 
เสียงญาติหิวหอดไร้   เทวษเศร้า  โศกา 

 



พระพุทธศาสนา  เป็นบ่อเกิดแห่งเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรมของล้านนา ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือนตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่มักสอดคล้องกับวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ความศรัทธาในพระศาสนา สืบทอดต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นประเพณีมีการ “สืบฮีต สานฮอย” หรือเรียกว่า “ประเพณี ๑๒ เดือน” ในแต่ละเดือนจะ
มีเทศกาลงานประเพณีต่างๆจัดขึ้นมากมาย ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย  

ประเพณี ๑๒ เดือนล้านนา   เป็นประเพณีที่ก าหนดขึ้นในรอบปีของชาวล้านนา  ประเพณีในแต่ละ
ท้องถิ่นในล้านนาอาจมีความแตกต่างกันบ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในประเพณีในแต่ละเดือน  การนับเดือน
ของล้านนาเป็นการนับเดือนทางจันทรคติ ซึ่งมีความต่างจากของภาคกลางคือ การนับเดือนของล้านนาจะ
เร็วกว่าภาคกลาง  ๒  เดือน เช่นเดือน  ๗  เหนือจะเป็นเดือน ๕  ของภาคกลางประมาณกลางเดือน
เมษายน การเรียงล าดับเดือน จะเริ่มที่ เดือน  ๗  เหนือ ถือว่าเป็นการเริ่มศักราชต้นปี กล่าวคือเริ่มในปี
ใหม่สงกรานต์ 

เดือน ๗ เหนือ (ราวเมษายน)   

ประเพณี สงกรานต์  เทศกาลสงกรานต์นี้ชาวล้านนาเรียกว่า ปเวณีปีใหม่ หรือปาเวณีปีใหม่เมือง 
(อ่าน"ป๋าเวนีปี๋ใหม่") ช่วงเทศกาลเวลา ๕ วัน ประชาชนจะหยุดงานทั้งสิ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระนี้ทั้งในแง่ศาสนา
และพิธีกรรม โดยตลอด เทศกาลสงกรานต์ตามปฏิทินโหราศาสตร์ของชาวล้านนานั้น  จะถือเอาวันที่พระ
อาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็น วันสังกรานต์ล่อง หรือวันมหาสงกรานต์ ซึ่งจะไม่ตรงกับวันที่ ๑๓ 
เมษายน ตามประกาศของทางการเสมอไป (แต่ปัจจุบันนี้จะยึดตามประกาศของทางการ) เทศกาลนี้จะมีวันต่าง 
ๆ และมีพิธีกรรมและการละเล่นหลายอย่างท่ี เกี่ยวข้องกัน ดังนี้  

วันสังกรานต์ล่อง คือวันมหาสงกรานต์ ซึ่งออกเสียงแบบล้านนาว่า "สัง-ขาน" นี้คือวันที่พระอาทิตย์โคจรไปสุด
ราศีมีนจะย่างเข้าสู่ราศีเมษ ตามความเชื่อแบบล้านนากล่าวกันว่าในตอนเช้ามืดของวันนี้ "ปู่สังกรานต์"  หรือ 
"ย่าสังกรานต์"จะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดงสยายผมล่องแพไปตามล าน้ า  ปู่หรือย่าสังกรานต์นี้จะน าเอาสิ่งซึ่งไม่พึง
ปรารถนาตามตัวมาด้วย จึงต้องมีการยิงปืนจุดประทัดหรือท าให้เกิดเสียงดังต่าง ๆ นัยว่าเป็น "การไล่สัง
กรานต์" และถือกันว่าปืนที่ใช้ยิงขับปู่หรือย่าสังกรานต์นั้นจะมีความขลังมาก ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้จะมีการปัด
กวาดบ้านเรือนให้สะอาด มีการซักเสื้อผ้า เก็บกวาดและเผาขยะมูลฝอยต่าง ๆ มีการด าหัวหรือสระผมเพ่ือให้
เกิดความเป็นมงคลแก่ตนเอง 

วันเนา วันเนาว์ หรือ วันเน่า ในแง่ของโหราศาสตร์แล้ว วันนี้ควรจะเรียกว่า วันเนา เพราะเป็นวันที่พระ
อาทิตย์โคจรอยู่ระหว่างราศีมีนและราศีเมษ อันเป็นวันที่ถัดจากวันสังกรานต์ล่อง แต่ในการออกเสียงแล้วทั่วไป
มักเรียก"วันเน่า" ท าให้เกิดความคิดที่ห้ามการกระท าสิ่งที่ไม่เป็นมงคล โดยเฉพาะห้ามการด่าทอทะเลาะวิวาท
กัน กล่าวกันว่าผู้ใดที่ด่าทอผู้อ่ืนในวันนี้แล้ว ปากของผู้นั้นจะเน่า และหากวิวาทกันในวันนี้  บุคคลผู้นั้นจะ
อัปมงคลไปตลอดป ี



วันพญาวัน เป็นวันเถลิงศกเริ่มต้นจุลศักราชใหม่ วันนี้เป็นวันที่มีการท าบุญทางศาสนาดัง ตั้งแต่เวลา เช้าตรู่
ผู้คนจะน าเอาส ารับอาหารหวานคาวต่าง ๆ ไปท าบุญถวายพระตามวัด ทานขันเข้า (อ่าน"ตานขันเข้า") เพ่ือ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วด้วย บางคนอาจน าส ารับอาหารไปมอบให้แก่บิดา
มารดา ปู่ย่า ตายาย ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่ตนเคารพนับถือ เรียกว่า ทานขันเข้าฅนเถ้าฅนแก่ จากนั้นจะน าทุงหรือ
ธงซึ่งได้เตรียมไว้ไปปักบนเจดีย์ทราย ทั้งนี้ มีคติว่าการทานทุง นั้นมีอานิสงส์ สามารถช่วยให้ผู้ตายที่มีบาปหนัก
ถึงตกนรกนั้นสามารถพ้นจากขุมนรกได้ จากนั้นก็มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในวันพญาวันนี้ บางท่าน
อาจจะเตรียมไม้ง่ามไปถวายส าหรับค้ าต้นโพ ถือคติว่าเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการจะช่วยกันค้ าจุนพระศาสนาให้
ยืนยาวต่อไป และจะมีการสรงน้ าทั้งพระพุทธรูป สถูปเจดีย์รวมทั้งสรงน้ าพระภิกษุสงฆ์ด้วย ในตอนบ่ายจะมี
การไป ด าหัวหรือไปคารวะผู้เฒ่าผู้แก่บิดามารดา ญาติพ่ีน้องผู้อาวุโสหรือผู้มีบุญคุณหรือผู้ที่เคารพนับถือ เพ่ือ
เป็นการขอขมาและผู้ใหญ่ก็จะให้พร  
 
ตุงล้านนา   

ค าว่า ตุง ในภาษาถิ่นล้านนา หมายถึง ธง ในภาษาไทยภาคกลาง ตรงกับลักษณะประเภท ปกาฏะ 
ของอินเดีย คือมีลักษณะเป็นแผ่นวัสดุ ส่วนปลายแขวนติดกับเสา ห้องเป็นแผ่นยาวลงมา วัสดุที่ใช้ท าตุงนั้นมี
หลายอย่าง เช่น ไม้ สังกะสี ทองเหลือง ผ้า กระดาษ ใบลาน เป็นต้น              
         ตุง เป็นสิ่งที่ท าขึ้นเพ่ือใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่าง ๆ โดยมีขนาด
รูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมใน
แต่ละท้องถิ่นด้วย              
จุดประสงค์ของการท าตุงในล้านนา ดังนี้ คือ 
-           ถวายเป็นพุทธบูชา สร้างให้แก่ตนเองและผู้ล่วงลับไปแล้ว จะได้พ้นจากเวรกรรมและได้ขึ้นสวรรค์- 
           ประดับประดาศาสนสถาน ศาสนาวัตถุ เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง เช่น งานปอยหลวง เป็นต้น 
-           เพ่ือสะเดาะเคราะห์ ขจัดภัยพิบัดต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะภัยที่เชื่อว่าเกิดจากภูตผีปีศาจ หรือ
บาปกรรมทั้งหลาย 
-           ใช้ในทางไสยศาสตร์ ท าเสน่ห์บูชาผีสางเทวดา 
-      ใช้ในพิธีกรรมและเทศกาลต่าง ๆ เช่น พิธีสวดมนต์ พิธีสืบชาตา การขึ้นทาวทั้งสี่ การตั้งธรรมหลวง งาน
ปอยหลวง ทอดกฐิน ประเพณีสงกรานต์  
ประเพณีเกี่ยวกับการตาย ตุงจ าแนกตามการใช้ งาน มีดังนี ้            
1.   ตุงที่ใช้ประดับตกแต่ง สถานที่ที่มีงานสมโภชฉลองถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม เป็นเครื่องหมายน าทางไปสู่บริเวณงาน และใช้ในงานมงคลต่าง ๆ มีดังนี้                   
        ตุง ไชย (ตุงไจย)  เป็นตุงขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมผืนยาว ถือว่ายิ่งยาวยิ่งมีอานิสงค์มาก ตุงไชยท าด้วยผ้า 
เส้นฝ้าย เส้นไหม ซึ่งจะทอเป็นใยโปร่ง มีการตกแต่งประดับประดา บ้างก็ทักทอเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่าง
สวยงาม ถ้าผืนยาวมากมักใช้ไม่ไผ่ล าโตท าเป็นเสาตุงใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ชาวบ้านจะช่วยกันท าตุงไชย



มาปักเรียงรายตามสองข้างทางที่จะเข้าสู่วัด การที่น าตุงไชยมาปักเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ 
นอกจากปักได้สองข้างทางเข้าวัดแล้ว ยังมีการประดับประดาไว้รอบศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ที่ท าพิธีฉลองกัน
ด้วย                   
         ตุง ใย (ตุงใยแมงมุม)  คือ ตุงที่ท าด้วยเส้นด้ายหรือเส้นไหม ผูกกันคล้ายใยแมงมุม เพ่ือใช้ในพิธีส าคัญ
ทางศาสนาเช่นเดียวกับตุงไชย หรือแขวนไว้ในวิหารหน้าพระประธานถวายเป็นพุทธบูชา การท าตุงชนิดนี้
ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละหมู่บ้าน                   
          ตุงกระด้าง  เป็นตุงที่ท าด้วยวัสดุคงรูป ผืนตุงท าด้วยไม้แกะสลักบ้าง ปูนปั้นบ้าง หรือบางครั้งก็เป็น
โลหะแผ่นฉลุลาย นอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกปั้นปูนเป็นลวดลายต่าง ๆ หรือฉลุเป็นลวดลาย
ประดับบนผืนตุง ตุงกระด้างนี้ ผู้สร้างมักเป็นผู้บรรดาศักดิ์สูงหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอเพราะวัสดุที่  ใช้
ตั้งแต่ผืนธงจนการประดับตกแต่งต่างมีราคาสูง และต้องใช้ช่างฝีมือที่ประณีต ซึ่งการสร้างก็เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา                   
           ตุง ขอนงวงช้าง หรือตุงขอนก๋ม มีลักษณะเป็นวงแหวน ท าด้วยไม้ไผ่  มัดโยงกันเป็นปล้องหุ้มด้วย
กระดาษสีต่าง ๆ มักผูกติดไว้บริเวณหน้าพระประธาน                        
           ตุงตัวเปิ้ง คือตุงประปีเกิด เป็นตุงท าด้วยกระดาษ หรือผ้าทอ, พิมพ์หรือเขียนเป็นรูปสัตว์ประจ าปี
เกิด นิยมปักบนเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ หรือแขวนบริเวณหน้าพระประธาน                   
           ตุง ราว คือตุงขนาดเล็ก มักท าด้วยกระดาษฉลุเป็นลวดลายบนผืนตุง รูปทรงสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม
แบบยาว บางครั้งตัดเป็นรูปคล้ายรูปคน ใช้แขวนเชือกเป็นแนวยาวสลับสีกัน โยงตามเสาของศาลาธรรมหรือ
ปร าพิธี หรือในวิหารที่มีพิธีกรรมทางศาสนา                   
           ตุง ตะขาบ ตุงจระเข้  เป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปตะขาบหรือจระเข้  อยู่บนผืนตุงใช้ในงาน
ทอดกฐิน                   
           ตุงดอก บ้อง หรือตุงไส้หมู เป็นตุงที่มีรูปร่างทรงจอมแห ท าจากกระดาษสีต่างผูกติดกับกิ่งไม้ หรือ
ก้านไม้ไผ่เล็ก ๆ ตุงนี้ใช้ในเทศกาลสงกรานต์โดยปักบนกองเจดีย์ทราย หรือประดับเครื่องไทยทานต่าง 
ๆ                    
           ตุง ค่าคิง เป็นตุงที่มีรูปร่างยาวแคบ ความยาวเท่ากับความสูงองผู้ท าพิธี ผืนตุงท าด้วยกระดาษสีขาว 
อาจตกแต่งลวดลายด้วยกระดาษเงิน กระดาษทอง ตุงค่าคิงที่ใช้ในงานขึ้นบ้านใหม่ที่มีพิธีสืบชาตาพิธีสะเดาะ
เคราะห์ หรือปักบูชากองเจดีย์ทราย                   
           ตุง พระบด,พระบฏ,พระบฎ เป็นตุงทที่มีลักษณะเป็นผือผ้าใบหรือกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดต่าง 
ๆ ส่วนมากประมาณ 80 คูณ 100 เซนติเมตร กรอบทั้งสี่ด้านท าด้วยไม้ท าให้ตึง  ตุงพระบฎจะเป็นรูป
พระพุทธรูปประทับยืน ปางลีลา หรือบางเปิดโลก ลักษณะของการใช้งาน ตุงพระบฎใช้ประดับไว้ด้านหลังของ
พระประธานในโบสถ์ นอกจากจะใช้ประดับสองข้างพระประธานแล้ว บางแห่งใช้กับพิธีกรรมความเชื่ออีกด้วย 
เช่น ตุงพระบฏ ที่ ใช้ ในพิธี เลี้ยงผีปู่แวะย่าแสะที่บ้ านแม่เหียะ ต าบลแม่ เหียะ อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่                                



2.   ตุง ที่ใช้ในการประกอบพิธีงานอวมงคล                   
            ตุง สามหาง เป็นตุงที่อาจเรียกชื่อว่า ตุงรูปคนหรือตุงผีตาย ใช้ส าหรับน าหน้าศพในสู่สุสานหรือเชิง
ตะกอน เป็นตุงที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือรวมลักษณะแทนตัวคนเราไว้ด้วยกัน คือส่วนหัวและล าตัวคือส่วนที่กาง
ออกเป็นแขนขาซึ่งบางท่านกล่าวว่าเป็นคติ นิยมเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด เพ่ือเน้นธรรมานุสติถึงความ
หลุดพ้น ได้แก่  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตุงชนิดนี้บางท้องที่  (ล าปาง) เรียกตุ งฮ่างคน  หรือตุงอ่อง
แอ่ง                   
             ตุงแดง, ตุงผีตายโหง, ตุงค้างแดง มีความยาว 4-6 ศอก กว้างประมาณ 1 คืบเศษๆ แบ่งความยาว
ออกเป็น 4 ท่อน ชายด้ายล่างท าเป็น สามชาย ประดับตกแต่งให้สวยงาม การใช้งานใช้ในพิธีสูตรถอนศพที่ตาย
ผิดปกติ เช่นตายเพราะอุบัติเหตุต่าง  ๆ จะใช้ตุงปักไว้บริเวณที่ตายก่อเจดีย์ทรายเท่ากับอายุของผู้ตาย ปักช่อ
น้อยบนเจดีย์ทรายให้ครบ เมื่อเห็นตุงแดงและก่อทรายช่อน้อย ณ จุดใด ก็หมายถึงว่าบริเวณดังกล่าวมีคนตาย
ไม่ดีไม่งาม                   
              ตุง เหล็ก, ตุงตอง ท าด้วยแผ่นสังกะสีหรือแผ่นทองเหลืองขนาดเล็กยาวประมาณ 1 คืบ กว้าง
ประมาณ 2 นิ้ว มีคันตุงท าจากเส้นลวดหรือไม้ไผ่ก็ได้ ส่วนมากจะท าอย่างละ 108 อัน มัดติดเป็นพวงโดยท า
ฐานตั้งไว้  หรือบางแห่งจะวางไว้บนโลงศพ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ชาวบ้านมักจะน ามาไว้ที่วัด ตามฐานชุกชี  เมื่อ
จ าเป็นต้องใช้งานอีก ก็ไม่ต้องท าข้ึนมาใหม ่                 
             ตุงขอนนางผาน มีลักษณะเป็นตุงขนาดเล็กประดับอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของก้นไม้เล็ก ๆ ที่ติด
ขวางบนตุงผืนใหญ่ที่เป็นระยะ ๆ บางครั้งท าเป็นรูปทรงคล้ายพู่ห้อย ตุงนี้ท าเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายที่ฐานะ
ยากจนหรือไร้ญาติ              
3.   ตุงที่ใช้ประกอบการเทศน์ จะใช้ประกอบในพิธีงานเทศกาล ตั้งธรรมหลวง ในเดือนยี่เพ็ง (วันเพ็ญเดือน
สิบสอง) หรืองานตั้งธรรมหลวงเดือนสี่เพ็ง (วันเพ็ญเดือนยี่) โดยการปักตุงดังกล่าวนี้ในกัณฑ์เทศน์ หรือประดับ
อาคารที่มีเทศน์ เช่น โบสถ์ วิหาร หรือศาลาบาตร เป็นต้น ทั้งนี้ตามคติความเชื่อองคนในล้านนาท าตุงใช้
ประกอบการเทศน์ขึ้น ก็เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และเชื่อว่าจะได้อานิสงส์มากตุงที่ใช้ประกอบการเทศน์สอด 
คล้องกับการเทศน์ธรรมเรื่องต่าง ๆ ในทศชาติ ดังต่อไปนี้ 
1.  ตุง ดิน            ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์แรกคือ        เต มิยชาดก 
2.  ตุงทราย         ใช้ ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 2 คือ        ชนกกุมาร 
3.  ตุง ไม ้           ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 3 คือ        สุวรรณสาม 
4.  ตุง จีน            ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 4 คือ        เนมิราช 
5.  ตุง เหียก         ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 5 คือ        มโหสถ 
6.  ตุงเหล็ก         ใช้ ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 6 คือ        ภูริทัต 
7.  ตุง ตอง          ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 7 คือ        จันทกุมารชาดก 
8.  ตุง ข้าวเปลือก  ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 8 คือ        นารถชาดก 
9.  ตุงข้าวสาร      ใช้ ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 9 คือ        วิธู รบัณฑิต 



10.  ตุงเงิน          ใช้ ประกอบการเทศน์กัณฑ์ท่ี 10 คือ      เวสสันดร 
11.  ตุง ค า           ใช้ประกอบการเทศน์กัณฑ์เรื่อง สิตธาตถ์หรือสิตาตถ์ออกบวช              
4.   ช่อ คือตุงชนิดหนึ่งแต่มีขนาดเล็ก เรียกช่ือตามลักษณะการใช้งานหรือรูปทรง                  
              ช่อน้อย  เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ปักเจดีย์ในเทศกาลสงกรานต์, ในการสะเดาะเคราะห์, การสืบชาตา, 
การข้ึนท้าวทั้งสี่, การถาวายเป็นพุทธบูชา                   
              ช่อ ช้าง ท าด้วยผ้าแพรสีต่าง ๆ ปักดิ้นอย่างสวยงามใช้ถือน าหน้าครัวทาง หรือใช้ปักสลับกับตุงไชย
ในงานปอยหลวง              
อานิสงส์ของการสร้างตุง, ทานตุง             
              จากหลักฐาน ต านาน นิราศ ลิลิต และพงศาวดารต่าง ๆ ได้เขียนถึงอานิสงส์ของการสร้างตุงว่าผู้ที่
สร้างตุงถวายเป็นพุทธบูชาจะไม่ ตกนรก ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะได้เป็น
ใหญ่เป็นโต ถ้าสร้างอุทิศให้ผู้ตาย ผู้ตายก็จะพ้นจากการไปเป็นเปรตหลุดพ้นจากบาปกรรมที่ท าไว้จากอานิสงส์
ดัง กล่าวนี้ท าให้ชาวล้านนานิยมสร้างตุงกันทุกชั้นวรรณะ ซึ่งรูปแบบของตุงจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางสังคมของเจ้าของพิธี พ้ืนฐานความเชื่อของสังคม วัสดุและความสามารถของคนในท้องถิ่นในการที่จะ
น าเอาวัสดุที่ม ีมาประดับตุงโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ             
              ใน คัมภีร์ใบลานเรื่อง อานิสงส์ทานตุง ฉบับวัดแม่ตั๋ง ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
ก็ได้กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างเสาตุงและเสาหงส์บูชาพระพุทธเจ้าว่าจะได้ผล  บุญพ้นจากอบายภูมิไปเกิดยัง
สวรรค์ขึ้นดาวดึงส์ หางตุงกวัดแกว่งในยามลมพัด หากพัดแกว่งไปทางทิศตะวันออกผู้สร้างตุงก็จักได้ เป็น
จักรพรรดิราช หากพัดไปทิศอาคเนย์จักได้เป็นมหาเศรษฐี พัดในทิศทักษิณจักได้เป็นเทวดาชั้นมหาราชิก  พัด
ไปทิศหรดีจัก ได้เป็นพระยาประเทศราช พัดไปทิศปัจจิมจักได้เป็นพระปัจเจกโพธิญาณ หากพัดทิศพายัพจักได้
ทรงปิฏกทั้ง 3 พัดไปทิศอุตตระจักได้เป็นท้าวมหาพรหม พัดไปทิศอีสานจักได้เป็นสมเด็จอมรินทราธิราช หาก
พัดลงด้านล่างจักได้เป็นใหญ่ในโลกนี้ หากพัดขึ้นบนอากาศจักได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งและได้พบพระศรี
อาริยเมตตรัย              
สืบ สานวัฒนธรรมการใช้ตุง             
             จาก คติความเชื่อเหล่านี้ท าให้การพบรูปลักษณ์ของตุง เป็นพุทธศิลป์ส าคัญในวัดต่าง ๆ ของล้านนา
อย่างหลากหลายแม้ในปัจจุบันชาวล้านนาส่วนใหญ่ยังนิยมสร้างตุงเพ่ือ ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับการตาย งานเทศกาล และเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตามคติความเชื่อดั้งเดิม 
แต่แนวโน้มการใช้ตุงเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากบรรดาหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน มักใช้ตุง ประดับตามสถานที่จัด
งานต่าง ๆ เพ่ือความสวยงามบางงานน าตุงไปใช้อย่างไม่เหมะสมเป็นการท าลายคติความเชื่อง ดั้งเดิมของชาว
ล้านนา เช่น การน าตุงไปประดับเวทีประกวดนางงาม เป็นต้น บางงานใช้ตุงปักประดับได้แต่ควรใช้ตุงให้ถูก
ประเภทและเหมาะสม หากไม่มีการอนุรักษ์และศึกษารูปแบบคติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ตุงให้เข้าใจ ถ่องแท้
แล้ว อนาคตการใช้ตุงในพิธีการต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเดิมคงจะถูกดัดแปลงให้ผิดเพ้ียนไปในที่สุด 
 



  
วันปากปี ในวันนี้ ศรัทธาที่ไม่ไปที่วัดก็ จะไปเตรียมสถานที่ เพ่ือท าบุญใจบ้าน คือบริเวณที่ตั้งของ เสาใจบ้าน
หรือสะดือบ้านบ้างเรียก แปลงบ้าน หรือส่งเคราะห์บ้าน บริเวณหอเสื้อบ้าน (อารักษ์หมู่บ้าน) ที่วัดตอนเช้าจะ
มีการท าพิธีปูชาเข้าลดเคราะห์ ปูชาเข้ายกเคราะห์ ปูชาเคราะห์ปีใหม่ ปูชาสระพระเคราะห์ เป็นต้น เชื่อว่าผู้ที่
บูชาดังว่าในวันปากปี จะได้รับความคุ้มครองไปตลอดปี และชาวบ้านบางคนจะพากันไปด าหัววัด คือไปท าพิธี
คารวะเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ด้วยวันในล าดับที่ ๕ ของเทศกาลนี้คือ วันปากเดือน ซึ่งถือเป็นวัน
เริ่มต้นของเดือนใหม่ ในวันนี้นิยมมีการส่งเคราะห์ต่าง ๆ ตามแบบที่นิยมนับถือกันมาแต่โบราณ การส่งเคราะห์
ที่ว่านี้มีหลายอย่าง เช่น ส่งชน, ส่งแถน, ส่งเคราะห์นรา เป็นต้น ส่วนการด าหัวนั้นก็จะด าเนินต่อไปจนครบตาม
ต้องการ 
ประเพณีสืบชะตา  คือการต่ออายุให้อยู่ยืนยาวต่อไป พิธีกรรมที่มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมแบ่งออกเป็น 
สืบชะตาคน สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาเมือง  การสืบชะตาคนโดยทั่วไปนิยมท ากันในช่วงปีใหม่ แต่ก็มีการท า
ในโอกาสอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ครบรอบวันคล้ายวันเกิด ได้เลื่อนยศต าแหน่งแต่งงาน  เป็นต้น  

เดือน ๘ เหนือ (ราวพฤษภาคม) 

ประเพณีขึ้นพระธาตุ/สรงน้ าพระ ธาตุ  วันเดือน 8 เพ็ญ (เหนือ) เป็นวันที่มีความส าคัญทางพุทธ
ศาสนามาก กล่าวคือ ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกท าพิธี
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยการท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และรักษาศีล ฟังเทศน์ 
ปฎิบัติธรรมกันทั่วไป ในล้านนาไทย ประชาชนนิยมพากันไปสู่บุญสถานที่ส าคัญ ๆ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ก็
จะพากันไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงรายไปพระธาตุจอมกิติและพระธาตุดอยตุง จังหวัดล าพูนไป
นมัสการพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าปางไปนมัสการพระธาตุล าปางหลวงเป็นต้น 

นอกจากการสร้างประเพณีไปไหว้พระธาตุที่ส าคัญ ๆ แล้ว คนโบราณของล้านนายังสร้างค่านิยมให้บังเกิด
ขึ้นกับประชาชนด้วยการให้ประชาชน “ชุธาตุ” คือถือเอาพระธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่พ่ึงของตนด้วย พระธาตุเจดีย์
ที่กล่าวถึงนี้ ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ได้ฐาปนาไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
พระธาตุดอยสุเทพ พระหริภุญชัย พระบรมธาตุศรีจอมทอง ฯลฯ ตามประเพณีชาวเหนือถือกันว่าคนเกิดปีใด
จะต้องไปสักการะบูชาพระธาตุที่นั้น จึงจะเป็นศิริมงคลแก่ตนให้มีอายุยืนมีบุญอานิสงส์มาก มีดังนี้ 

1. คนเกิดปีไจ้ คือปีชวด พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุศรีจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. คนเกิดปีเป้า คือปีฉลู พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
3. คนเกิดปียี คือปีขาล พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
4. คนเกิดปีเหม้า คือปีเถาะ พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุแช่แห้ง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
5. คน เกิดปีสี คือปีมะโรง พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระเจดีย์พระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บาง

คนว่าปีนี้คนชุ “พระสิงค”์ หรือ “พุทธสิหิงค”์  



6. คนเกิดปีไส้ คือปีมะเส็ง พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย 
เจดีย์เจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ 

7. คนเกิดปีสะง้า คือปีมะเมีย พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุย่างกุ้ง หรือ ชะเวดากอง ประเทศพม่า 
8. คนเกิดปีเม็ด หรือปีมะแม พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุดอยสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
9. คนเกิดปีสัน คือปีวอก พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
10. คนเกิดปีเล้า หรือปีระกา พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุหริภุญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
11. คนเกิดปีเส็ด คือปีจอ พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือวัด

เกตุการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
12. คนเกิดปีไค้ คือปีกุน พระธาตุประจ าปีเกิดคือ พระธาตุดอยตุง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

พระธาตุประจ าปีเกิดนี้ ถือว่าหากผู้ใดเกิดปีไหนแล้วควรไปนมัสการกราบไหว้พระธาตุนั้นๆ ก็จะได้อานิสงส์
มาก ส าหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากพระธาตุที่ประจ าปีเกิดของตนเดินทางไปไม่ถึง ก็ให้กราบไว้เอาเองหรือไปขอผู้ที่
วาดรูปเป็น วาดใส่แผ่นผ้าหรือแผ่นกระดานให้น ามาสักการะบูชาก็ได้  

ค าคร่าวไหว้ชุธาตุปีเกิด 
สิบ สองราศี ของดีแต่เค้า คนแก่คนเฒ่า เพ่ินเล่าไขจา ปีเกิดเฮานั้น ส าคัญนักหนา ชุธาตุใดชา ไกลคาว่าใกล้ 
ลองฟังติดตาม ข้อความนี้ได ้จักซึ้งดวงทัยทะลุ  
ปีไจ้ เพิ่งหนู ปูชาสาธุ บรรจุธาตุเจ้า จอมทอง สถานแห่งนี้ บ่มีหม่นหมอง อ าเภอจอมทอง เชียงใหม่แก้วกว้าง  
ปี๋เป้า เพิ่งงัว บุญตัวได้สร้าง ชุธาตุล าปาง ใหญ่นัก อ าเภอเกาะคา ไขจาชี้ชัก นครเขตห้อง เขลางค์  
ปียี น้าวเนิ้ง เพ่ิงเสือลากหาง คะนองร้องคราง เสียงดังลั่นก้อง  ชุธาตุช่อแฮ เมืองแพรแ่ห่งห้อง เล่าตามต านาน 
บอกไว้  
ปีเหม้า นั้นเหย เฉลยค้อนไค้ หลักฐานท่านได้ ยืนยัน เพ่ิงสัตว์อยู่แภะ กระต่ายท้องตัน หุมหลับเมื่อวัน ชุธาตุ
แช่แห้ง เมืองน่านหนไกล จักไขบอกแจ้ง หลักฐานแสดง ไว้ชัด  
ปีส ีถัดมา นาคาอยู่วัด เพ่ิงนาคปากอ้า ตัวลาย ชุธาตุที่วัด ชีช้ัดขยาย พระสิงห์เนอนาย เวียงพิงค์มิ่งแก้ว  
ปีไส้ เพิ่งง ูดูงามผ่องแผ้ว ชุโพธิ์ไทรฅ า ค้ าพระ ที่ตรัสประญา มหาพุทธะ บรรลุส่องแจ้ง มัคคา สถานแห่งนั้น
มันไกลแท้หนา พุทธคยา อินเดียพุ้นเจ้า  
ปีสะง้า เนอ เลิศเลอบ่เส้า เพ่ิงม้าตัวเลา คึกคัก ชุธาตุหงษา ตะโก้งใหญ่นัก เมืองม่านด่านด้าว ชาวมอญ  
ปีเม็ด เพิ่งแพะ ชี้แนะตามตอน ชุธาตุดอยดอน สุเทพองค์เจ้า สูงเถิงภูพิงค์ ฝั่งพิงค์จอมเหง้า เชียงใหม่เฮา สะ
ร้าง  
ปีสัน แถมหนา บ่คาเฅิ้นค้าง เพ่ิงวอกแก่นกล้า ตาคม ว่องไวไขว่ฅว้า ซู่ซ่าถาโถม ชุธาตุพนม อีสานแฅว้น 
กว้าง นครพนม คนชมอวดอ้าง นับถือลือชา เอ๊าอ๊ด  
ปีเล้า ระกา ทวยมาบ่ลด ตัวเพ่ิงไก่แก้ว เรืองไร ชุธาตุใหญ่นัก วิสุทธิ์หมดใส หริภุญไชย หละพูนแก้วเจ้า  
ปีเส็ดเพิ่งหมา บอกจาน้องเหน้า ปีนี้บ่เบา ค าแล้ว ต านานบอกมา เนอรารา่งแค้ว ชุอยู่บนชั้นฟ้า สง่าราศี ธาตุ



เกตุแก้ว ดวงดี จุฬามณีฉิมพลี เขตข้ัน 
ปีไค้ ปกุีน บุญมีแม่นหมั้น เพ่ิงช้างฉัตรทันต์ ใหญ่ยศ ชุธาตุดอยตุง เด่นสูงงามงด แม่สายเขตห้อง เชียงราย 
เหนือสุดเขตเทิ๊ก ฮ่องเลิ๊กน้ าสาย เขตบ่อดินทราย สุดไปเสี้ยงถ้าน  
สิบสองราศ ีเรื่องมีบ่สั้น ขอจบครบครันเท่าอ้ี เท่านี้เล่าสู่กันฟังก่อนแล นายเหย ฯ 

เดือน ๙ เหนือ (ราวมิถุนายน) 

ประเพณีเลี้ยง ผีปู่ย่า  ผีปู่ย่า  ถือเป็นผีประจ าตระกูลซึ่งสืบทอดมาทางฝ่ายผู้หญิง  นอกจาก
ลูกหลานจักต้องให้ความเคารพ   โดยจัดท าหอผีไว้ทางทิศหัวนอนและให้ความเคารพโดยไม่กระท าสิ่งไม่ควร
แล้วเมื่อ ถึงโอกาสเช่น สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน หรือวันก าหนดเลี้ยงผี  (มักก าหนดกันในช่วงเดือน
๗,๘,๙  เหนือ) ก็ควรจะมีการท าพิธีอย่างสม่ าเสมอตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในแต่ละตระกูล  โดยจะมีการ
น าเครื่องสักการะ  เช่น  ไก่ เหล้า หรือข้าวปลาอาหารอื่น ๆ แล้วแต่จะมีการก าหนดกันมา ไปสังเวยแก่ผีปู่ย่าที่
หอผี เพ่ือผีปู่ย่าจะได้คุ้มครองให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขตลอดไป 

ประเพณีเลี้ยง ผีขุนน้ า     คือการสังเวยเซ่นไหว้ผีแห่งต้นน้ าล าธาร    โดยก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูท านา 
ชาวบ้านที่มีส่วนใช้น้ าจากต้นน้ าเดียวกัน จะนัดกันไปประกอบพิธีกรรม เพ่ือให้ผีขุนน้ าได้ช่วยดูแลให้มีน้ าหล่อ
เลี้ยงข้าวกล้าตลอดการท านา ช่วยให้ข้าวอุดมสมบูรณ์ และอย่าได้เกิดภัยใดๆในการท านา 

ประเพณีฟ้อนผี มด-ผีเม็ง เป็นท าพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษแบบหนึ่ง โดยเป็นกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายจากต้นผี 
เดียวกัน  ได้แก่  ผีมด  ผีเม็ง  และผีมดซอนเม็ง จะท ากันในช่วงเดือน ๘,๙ เหนือ บางคนท าพิธีทุกปี บางคนก็
ท าทุก  ๓  ปี  มีการสร้างปะร าพิธีขึ้นมาแล้วบอกกล่าวพ่ีน้องเครือญาติเดียวกันมาร่วมงาน  มีวงดนตรีปี่พาทย์
บรรเลง และมีการอัญเชิญผีมาทรงร่าง ลูกหลานในตระกูล ลงมารับเครื่องเซ่นและฟ้อนร าร่วมกัน มักจัดกัน ๒ 
วัน 

 

ประเพณีจิบอกไฟ  คือ ประเพณีจุดบ้องไฟ จะจัดขึ้นเป็นพุทธบูชา แต่ละแห่งมักจัดขึ้นไม่พร้อมกัน 
บางแห่งจัดขึ้นในช่วงสรงน้ าพระ  เช่น พระนอนขอนม่วง ที่อ าเภอแม่ริม ก าหนด เอาวันแรม   ๑๔-๑๕  ค่ า 
เดือน ๙ เหนือ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ก าหนดเอาวันสงกรานต์ปีใหม่ ส่วนพระธาตุดอยสุเทพนั้นก าหนดเอาวัน
เพ็ญเดือน  ๘ ซึ่งตรงกับประเพณีไหว้พระธาตุ 

ประเพณี เข้าอินทขีล ประเพณี "เข้าอินทขีล" คือ การสักการะบูชาเสาหลักเมือง เสาอินทขีลหรือเสา
หลักเมือง ของเชียงใหม่นี้ ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีย์หลวง อ าเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่สร้าง 
ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย   เสาอินทขีลเป็นเสาหลักเมือง คู่บ้านคู่เมือง
เชียงใหม่ เป็นที่เคารพสักการะและนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของ ชาวเมืองและบรรพบุรุษใน



อดีต เป็นปูชนียสถานส าคัญของเชียงใหม่ การท าพิธีดังกล่าวนี้ มักจะเริ่มท าในวันแรม ๑๓ ค่ า เดือน ๘ เหนือ 
และเสร็จเอาเมื่อวันขึ้น ๔ ค่ า เดือน ๙ เหนือ เป็นประจ าทุกปี จึงเรียกกันว่า "เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก" ใน
ระหว่างการท าพิธีนี้ จะมีการจัดให้มีซอพ้ืนเมือง และมีช่างฟ้อนดาบ ฟ้อนหอกสังเวยเทพยดาอารักษ์ ผี (เสื้อ) 
บ้าน ผี (เสื้อ) เมือง  

ประเพณีขึ้นขันตั้ง  คือพิธีแสดงคารวะแก่ครูของอาจารย์  เช่นครูเก๊า  ครูป๋าย  ครูต๋าย  ครูยัง  ครูสั่ง 
ครูสอน  เพ่ือบอกกล่าวแก่ครูในการที่จะใช้วิชาการที่เรียนมา หรืออาจเชิญครูมาสถิตอยู่ด้วยเพ่ือเพ่ิมความ
ศักดิ์สิทธิ์แก่การประกอบพิธี  ส าหรับเครื่องขึ้นขันตั้งสังเวย โดยทั่วไปมี พานหรือโตก กรวยดอกไม้ เทียนกรวย
เบี้ย ผ้าขาว ผ้าแดง หมาก ช่อ กล้วย อ้อย มะพร้าว ข้าวเปลือก ข้าวสาร เป็นต้น  การขึ้นครูมี  ๒ ประเภท 
ประเภทที่ ๑ เรียกว่าขึ้นขันตั้งเพ่ือท าพิธีให้ผู้อ่ืน เพ่ือผู้อ่ืนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน และตัวเองเรียกว่า ยกครู 
เป็นการเรียกครูหรือเชิญครูมาช่วย ประเภทที่ ๒ ได้แก่ขึ้นขันตั้งเพ่ือตัวเอง  เป็นต้นว่าจะเล่าเรียนวิชาอาคม 
เวทมนต์จากครูบาอาจารย์  ตั้งขันเพ่ือขอเรียนขอวิชา หรือถ้าเรียนมาแล้วครบรอบปีหนึ่ง ๆ จะต้องจัดบูชา
คร ูทบทวนมนต์ต่าง ๆ วิชาต่าง ๆ ที่เคยได้ร่ าเรียนมา   

เดือน ๑๐ (ราวกรกฎาคม) 

ประเพณีเข้า พรรษา  ชาวล้านนามักออกเสียงว่า “เข้าวัสสา” คือการที่พระสงฆ์อยู่ประจ าที่ใดที่หนึ่ง
ในช่วงฤดูฝน    พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปที่ต่างๆ และพักอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่อ่ืนภายใน
ก าหนด ๓ เดือน เรียกว่า เข้า วัสสา ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๐ เหนือ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเกี๋ยง 
(เดือน 11 ภาคกลาง)เมื่อถึงวันนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจะพากันไปใส่บาตร รับศีล ตอนกลางคืนมีการถวายเทียน
เข้าพรรษา   ก่อนจะถึงวันหรือเวลาถวายเทียน  มักจะมีการแห่เทียนพรรษาไปตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นที่
สนุกสนาน มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย ในช่วง
เข้าพรรษาชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปท าบุญที่กันทุกวันพระ  มีการฟังเทศน์ ฟังธรรม คนเฒ่าคนแก่จะมีการไป
นอนวัดจ าศีล  ส าหรับคนทั่วไปบางคนก็ตั้งใจใน การงดเว้นบาปและถือศีล เช่น  รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา 
งดเว้นดื่มสุรา งดเว้นเนื้อสัตว์ตลอดพรรษา เป็นต้น   ทางราชการยังได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปีเป็นวันต้นไม้
แห่งชาติอีกดว้ย 

ประเพณีแรกนา  พิธีแรกนาของชาวล้านนานั้นมีความหมายอย่างเดียวกับพิธีแรกนาของภาคกลาง 
คือการเริ่มลงมือ ไถนาครั้งแรก เพ่ือให้เป็นสิริมงคลอันจะยังผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าวกล้าในนาโดย 
ปราศจากสิ่งร้ายใด มารบกวน การแรกนา จะเริ่มหลังจากต้นกล้าที่หว่านมีอายุใกล้จะครบ ๑ เดือน แล้วก็จะ
หาวันหรือฤกษ์ยามที่ดีในการแรกนา วันเสาร์นั้นท่านห้ามปลูกนาหว่านกล้าถือว่าเป็นวันไม่ดีสัตว์ต่าง ๆ จัก
เบียดเบียน แล้วเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ นับตั้งแต่วัวหรือควายพร้อมกับเครื่องไถนาครบชุด  รวมทั้งคราด จอบ 
เสียม มีดและขวานที่ใช้ในการท านา โดยเฉพาะชุดสะตวงหรือกระบะกาบกล้วยซึ่งใช้สังเวยแก่ท้าวจตุโลกบาล
ทั้ง ๔ และแม่โกสก(แม่โพสพ) และแท่นวางเครื่องสังเวยแก่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ รวมทั้งพระอินทร์ และแม่



ธรณีเจ้าที่ ซึ่งในกระบะนั้นจะบรรจุด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอกกล้วย ข้าวสุก หมาก พลู อาหาร หมาก 
เมี่ยง บุหรี่ เป็นต้น  

เดือน ๑๑ (ราวสิงหาคม) 

ประเพณีเอาม้ือ ปลูกนา  ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านลงมือด านาปลูกข้าว สมัยก่อนก่อนจะไม่มี
การว่าจ้าง แต่ระดมแรงมาช่วยกัน ให้เสร็จเป็นเจ้า ๆ ไป ผู้ใดที่เคยไปช่วยผู้อื่นพอถึงคราวตนปลูกข้าวผู้นั้นก็จะ
มาช่วย ส่วนเจ้าภาพก็จะเตรียมจัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงผู้ที่มาช่วยงาน ต่อมามีการว่าจ้าง เรียกกันว่า "ใส่
รางวัล" 

ประเพณีฟังธัมม์  ในช่วงเข้าพรรษา จะมีการฟังธัมม์ คือการที่ศรัทธาสาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาที่
พระสงฆ์เป็นผู้เทศน์  ซึ่งการเทศน์นั้น อาจเป็นการเทศน์โดยโวหารคือที่พระสงฆ์ใช้ความคิดหลักจากคัมภีร์แล้ว
กล่าว อธิบายโดยโวหาร ของตน  หรือเทศน์โดยการอ่านจากคัมภีร์ใบลานก็ได้  แต่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
แล้ว  การเทศน์แบบล้านนาหมายถึงการที่พระสงฆ์เทศน์โดยการอ่านคัมภีร์ที่จารึกในใบ ลาน  และการอ่านนั้น
อาจเป็นการอ่านโดยทอดเสียงรับกันไปเป็นช่วง  ๆ  กึ่งท านองเสนาะ หรืออาจมีการเอื้อนเสียงให้สอดคล้องกับ
อารมณ์ตามเนื้อเรื่องเป็นช่วง  ๆ  ไปก็ได้  การเทศน์มักจัดขึ้นตอนบ่ายของวันพระ โดยเฉพาะในช่วง
เข้าพรรษา   คัมภีร์ที่พระน ามาเทศน์ในวันพระดังกล่าวมักจะเป็น ชาดก   ซึ่งคัมภีร์ที่น ามาเทศน์นั้นมีทั้งเรื่อง
ยาว เป็นตอนๆและผูกเดียวจบ หรือเรียกว่า ธัมม์โทน 

ประเพณีสู่ขวัญวัว ขวัญควาย   หลังจากที่ใช้วัวหรือควายไถนา   และปลูกข้าวกล้าในนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จะมีการสูขวัญวัว ควาย เป็นการขอขมาวัว ควายที่ได้ใช้งานหรือทุบตี โดยจะเชิญปู่อาจารย์มา
ประกอบพิธีกรรมให้ ซึ่งในค ากล่าวในพิธีกรรมนั้น นอกจากจะมีค าขอขมาแล้วจะมีค ากล่าวให้ร าลึกถึงบุญคุณ
ของวัวและควายอีกด้วย 

ประเพณีวัน ๑๒ เพง (๑๒ เป็ง)  เป็นประเพณีทานหาคนตาย ถือกันว่าช่วง วันขึ้น ๑ ค่ า ถึงวันแรม 
๑๔ ค่ า เดือน ๑๒ เหนือ เป็นช่วงที่พญายมราชได้ปล่อยวิญญานผู้ตายกลับมาสู่เมืองมนุษย์เพ่ือมาขอรับ ส่วน
บุญจากญาติพ่ีน้องลูกหลาน  จึงมีการท าบุญอุทิศถึงผู้ตายกันมาก  หากเป็นการทานหาผู้ที่ตายปกติก็จะมีการ
น าอาหารไปถวายพระที่วัดตามปกติ  พระจะกรวดน้ าแผ่กุศลโดยเอ่ยนามผู้ตายที่ถูกระบุชื่อ ถ้าทานถึงผู้ที่ตาย
โหง  ญาติจะนิมนต์พระมารับถวายอาหารนอกวัด เพราะเชื่อกันว่าผีตายโหงเข้าวัดไม่ได้ 

ประเพณีทานสลาก ประเพณีการทานสลาก บ้างก็เรียกว่า กินข้าวสลาก หรือ"ตานก๋วยสลาก" ซึ่งก็คือ
งานประเพณีท าบุญสลากภัตต์ นิยมท ากันในช่วงราวปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะท ากันถี่มากในเดือน
กันยายน เพราะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อดอยากของชาวบ้าน ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งฉางใกล้จะหมด หรือ
หมดไปแล้ว คนที่มีข้าวเปลือกก็จะเก็บไว้กินจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในปีต่อไป (ในราวเดือนมกราคม) ส่วน



คนที่ซื้อกินข้าวสารก็จะหาซื้อยากและมี ราคาแพง เมื่อคนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึงผู้ที่เป็นญาติพ่ีน้อง ที่
ตายไปแล้วว่าคงจะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกันจึงรวมกันจัดพิธีท าบุญ ทานสลากภัตต์ จัดข้าวปลาอาหาร
ของกินของใช้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ืออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไป โดยการท าบุญทานสลากภัตต์ 
จะไม่จ าเพาะเจาะจงถวายแก่สงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง จึงท าสลากเขียนค าอุทิศลงในเส้นสลากแล้วน าไปรวมปะปนกัน
ให้พระภิกษุสามเณรจับสลาก หากภิกษุหรือสามเณรรูปใดจับสลากได้ "ก๋วยสลาก"หรือภาชนะที่บรรจุเครื่อง
ไทยทานอันไหน ก็ยกถวายแก่รูปนั้น  

 

เดือน เกี ยงเหนือ (ราวตุลาคม) 
ประเพณีออกวัส สา  ออกวัสสา หรือ ออกพรรษา คือวันสิ้นเทศกาลเข้าพรรษาสิ้นระยะไตรมาส  (๓ 

เดือน) ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเกี๋ยงเหนือ (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) และ ในวันนี้  ทางสงฆ์จะจัดพิธีเรียกว่า วัน
มหาปวารณา ค าว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ว่ากล่าวถึงข้อที่ผิดพลาดล่วงเกินระหว่างที่จ าพรรษา
อยู่ ด้วยกัน หลังจากวันแรม  ๑  ค่ า เดือนเกี๋ยงไปแล้ว พระสงฆ์จะไปแรมคืนที่อ่ืนก็ได้  ก่อนวันออกพรรษา
หนึ่งวันซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา  ชาวบ้านจะมีการท าอาหาร  ขนม  เพ่ือน าไปท าบุญเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับ
เข้าพรรษา  ส่วนในวันออกพรรษาจริงนั้น บางแห่งจัดท าบุญใส่บาตรเทโวคือ ในวันนี้ พระสงฆ์จะท าพิธีทาง
ศาสนาในพระอุโบสถตอนรุ่งอรุณ  ซึ่งพอดีกับฟ้าสางพระอาทิตย์ขึ้น หมู่พระสงฆ์จะเดินออกจากพระอุโบสถ 
ซึ่งชาวบ้านสมมติกันว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นไปโปรด
พระพุทธมารดา ระหว่างที่หมู่พระสงฆ์เดินเรียงมานี้ ชาวบ้านผู้ท าบุญก็จะท าพิธีใส่บาตรด้วย ข้าวสุกบ้าง 
ข้าวต้มบ้าง ขนมที่เตรียมไว้บ้าง  ซึ่งปัจจุบันนิยมใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง พอตอนสาย ๆ ชาวบ้านจะ
ท าบุญที่เรียกว่า ทานขันเข้า ให้กับญาติท่ีตายไปอีก 

ประเพณีทอดกฐิน  จะท าในช่วงแรม  ๑ ค่ า เดือนเกี๋ยงถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนยี่ สมัยก่อนชาวล้านนาไม่
ค่อยนิยมทอดกฐินอย่างปัจจุบัน เป็นงานใหญ่และเตรียมงานมาก โดยเฉพาะการเตรียมบริวารกฐินและการ
เลี้ยงดูญาติพ่ีน้องที่มาร่วมงาน ผู้ที่จะถวายกฐินได้จึงต้องเป็นผู้มีฐานะดี มีเจตนาแรงกล้า จึงจะถวายได้  การที่
ผู้ใดจะถวายกฐินจะต้องมีการจองกฐินที่วัดและประกาศให้ทราบทั่วกัน ไป   บางแห่งมีการถวายกฐินพิเศษที่
เรียกว่า "จุลกฐิน" นั้น จะต้องมีการเก็บฝ้าย มากรอเป็นด้ายและทอเสร็จเป็นผืนทันถวายได้ภายในวันเดียว  
ซึ่งต้องใช้เจตนาแรงกล้า จริง ๆ จึงจะท าส าเร็จได้ 

ประเพณีทอด ผ้าป่า  นิยมท ากันในเดือนยี่  การทอดผ้ามี  ๓  ลักษณะ  คือ ผ้าป่าหางกฐิน คือ เมื่อ
ทอดกฐินแล้วก็เลยทอดผ้าป่าตามไปด้วย ผ้าป่าโยง เป็นผ้าป่าเจ้าภาพเดียวบ้างหรือหลายเจ้าภาพบ้าง จัดท า
รวมกันหลายกอง  ผ้าป่าสามัคคี เป็นการแจกฎีกาบอกบุญไปยังที่ต่าง ๆ ให้ร่วมท าบุญตามแต่ศรัทธา  มักจัด
ขึ้นเพ่ือหาทุนเพ่ือสร้างเสนาสนะในวัด  ปัจจุบันผ้าป่าบางครั้งก็ไม่มีการทานผ้า อาจเป็นสิ่งของอ่ืน เช่น หนังสือ 
ข้าว ตามแต่สะดวกหาได้ 



ประเพณีทานทอด  เป็นลักษณะการทิ้งทาน  โดยผู้เจตนาถวายทานจะเตรียมปัจจัยไทยทานต่าง  ๆ 
ไว้พร้อมหากต้องการน าไปถวายพระสงฆ์หรือผู้ยากไร้  ก็จะแอบเอาของทานนั้นไปวางไว้หน้ากุฏิหรือหน้า
บ้าน  หลังจากวางของแล้วก็จะจุดประทัด อาจจะแอบดูอยู่ตามพุ่มไม่ให้ผู้รับทานเห็นตัว ส่วนผู้รับทานเมื่อได้
ยินเสียงประทัดก็จะออกมาดูและรับของทานนั้นไป 

 

เดือนยี ่(ราวพฤศจิกายน) 

ประเพณีเดือน ยี่เพง-ยี่เป็ง   คือ ประเพณีในเทศกาลวันเพ็ญ  เดือน  ๑๒ ซึ่งแต่เดิมนั้นพิธีส าคัญของ
เทศกาลนี้อยู่ที่พิธีกรรม ตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ  ชาวบ้านจะมีการประดับประดาวัดวาอาราม
บ้านเรือน ด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ท าอุบะดอกไม้ไปถวายวัด ท าซุ้มประตูป่าด้วยต้นกล้วย อ้อย
ก้านมะพร้าว เตรียมข้าวปลาอาหารเป็นพิเศษ เช่น ห่อนึ่ง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบ และขนมต่าง ๆ ไปท าบุญ 
บางแห่งมีพิธีกวนข้าวมธุปายาสหรือบ้างเรียก ข้าวพระเจ้าหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาในตอนเช้ามืดของวันเพ็ญ
เดือน  ๑๒  นี้ด้วย จากนั้นก็จะมีการทานขันข้าวหรือส ารับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหารและกัณฑ์
เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บางแห่งก็จะมีการสืบชะตา ด้วย   จะ
มีการปล่อยโคมลอย  เรียกว่า "ว่าวฮม" หรือ "ว่าวควัน" ในช่วงพลบค่ าจะมีการเทศน์ธรรมชื่อ  "อานิสงส์ผาง
ประทีส" และชาวบ้านจะมีการจุดประทีสหรือประทีป โคมหูกระต่าย โคมแขวน  เป็นพุทธบูชากันทุกครัวเรือน
สว่างไสว หนุ่มสาวก็จะมีการเล่นบอกไฟ แข่งขันบอกไฟ และปล่อยว่าวไฟ กันอย่างสนุกสนาน ปัจจุบัน
ประเพณียี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยการจัดตั้งให้เกิดขบวนแห่ที่อลังการ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา น าหน้ารถที่
ประดับประดาอย่างงดงาม ตามแต่จะรังสรรค์ของแต่ละหน่วยงาน ทุกขบวนจะแห่ไปตามถนนสายหลักใน
กลางเวียงเชียงใหม่และถนนข้างน้ าแม่ปิงแล้วมาสิ้นสุดบริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีหนึ่งๆมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก ตั้งตารอคอยที่จะชมขบวนแห่ประเพณียี่เป็ง ซึ่งถ้ามองในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วถือ
ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 50 ปีที่เริ่มจัดตั้งให้เกิดมีขบวนแห่ประเพณียี่เป็ง
ขึ้นมา 

ยี่เป็ง แปลว่า วันเพ็ญเดือนยี่ หรือ เดือนสิบสอง ในการนับเดือนของภาคกลาง เพราะในล้านนานับ
เดือนตามจันทรคติที่เร็วกว่าไปสองเดือน  ประเพณียี่เป็งในล้านนาสิ่งที่มีความส าคัญคือ การท าบุญ ฟังเทศน์ใน
คติความเชื่อ มูลเหตุ การเริ่มต้นของประเพณียี่เป็งในล้านนานั้นกล่าวคือ มีความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เชื่อในโลกหน้า ตามคัมภีร์ใบลานของล้านนา พระมาลัยเสด็จไปนรกและสวรรค์แล้วกลับมา
เทศนาแก่ผู้คน ว่าถ้าต้องการเกิดพบศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย จงฟังเทศน์มหาเวสันดรให้จบภายในวันเดียว 
จึงก่อให้เกิด ประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติขึ้นในประเพณียี่เป็งล้านนาและเกิดศิลปะแห่งการจัด
วางในประเพณีข้ึนเช่นกัน องค์ประกอบที่ส าคัญในการตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติ คือ สถานที่  องค์



เทศน์ และผู้ฟัง ในส่วนของสถานที่ มักจะจัดภายในวัด เพราะในวัดประกอบด้วยศาสนสถานที่ส าคัญเช่นวิหาร 
เป็นต้น วิหารในล้านนา เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ คือ ลักษณะของวิหารในล้านนา รูปทรงไม่ใหญ่มาก มี
สัดส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์ ใช้โครงสร้างแบบขื่อม้าตั่งไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา ภายใน
วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทอง และโครงสร้างภายในประดับลายค าล้านนา บนฝาผนังเขียนภาพ
จิตรกรรม หรือในอดีตใช้เขียนลงบนผืนผ้าแล้วน ามาแขวนบนผนังวิหาร เมื่อยามมีงานตั้งธรรมหลวง และ
ภายในวิหารจะมีธรรมาสน์ แบบล้านนา มีความวิจิตรงดงาม สล่าหรือช่างสร้างขึ้นเป็นรูปทรงปราสาท ตาม
วรรณกรรมในมหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี เนื้อหาในวรรณกรรมกล่าวถึงสิ่งใดนั้นคนล้านนามักจะ
จัดสร้างขึ้นเสมอเพ่ือให้เกิดอรรถรสในการฟังเทศน์ เช่น ตั้งแต่บริเวณหน้าวิหาร ชาวบ้านจะช่วยกันสร้างซุ้ม
ประตูป่าและเขาวงกต ด้านข้างวิหารประดับตกแต่งด้วยรั้วราชวัติไม้ไผ่ และรายล้อมด้วยต้นกล้วย อ้อย 
ก้านมะพร้าว ตุงราว โคมผัด และโคมไฟหลากสี  โดยจ าลองบรรยากาศตอนพระเวสสันดร นางมัทรีและกัณหา 
ชาลี เดินออกจากเมือง เพ่ือเข้าไปบ าเพ็ญบารมีในป่าหิมพานต์ ผู้ที่จะเข้ามาท าบุญในวิหารจะต้องเดินผ่านซุ้ม
ประตูป่าและเขาวงกต ก่อนถึงจะเข้ามาท าบุญได้ และภายในวิหารมีการตกแต่งด้วยกระดาษฉลุลายเป็นรูปข้า
ทาสบริวาร ม้าแก้ว ช้างแก้ว บริเวณรอบธรรมาสน์ประดับด้วย ราชวัติและเครื่องประดับอื่นๆท่ีสะท้อนให้เห็น
ภาพป่าหิมพานต์ เป็นต้นว่า ดอกบัวชนิดต่างๆ ประทีปพันดวง ช่อ ธง เทียน ธูป อย่างละพันเพ่ือใช้จุดในเวลา
พระเทศน์ ตามจ านวนคาถาของแต่ละกัณฑ์ ในแต่กัณฑ์ของมหาชาติเวสสันดรชาดกล้านนา องค์เทศน์จะใช้
ท่วงท านอง หรือเรียกตามภาษาถ่ินว่า ระบ า เสียงที่ต่างกัน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ เสียงเล็ก เทศน์กัณฑ์ ทศพร 
กุมาร มัทรี ฉกษัตริย์ เสียงกลาง เทศน์กัณฑ์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ จุลพน มหาพน สักกบรรพ์ และเสียงใหญ่ 
เทศน์กัณฑ์ ชูชก มหาราช นครกัณฑ์ เมื่อผู้ฟังได้เข้ามาร่วมอยู่ในบริเวณอันเป็นปริมณฑลแห่งพิธีกรรมแล้ว รูป 
รส กลิ่น เสียง ที่ได้สัมผัสก่อให้เกิดความศรัทธาปสาทะ และเกิดความปีติสุข ตามความมุ่งหมาย เช่นเมื่อฟัง
เสียงเทศน์กัณฑ์มัทรี องค์เทศน์นั่งอยู่ในธรรมมาสน์ทรงปราสาทแบบล้านนา แต่จะไม่เห็นองค์เทศน์ ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ เปิด 1 ด้าน ปิด 3 ด้าน ท าหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงมีลวดลายแกะสลักประดับด้วยกระจก 
และผ้าอย่างสวยงามตามที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานช่างถอดแบบจากวรรณกรรมสร้างขึ้นเป็นธรรมมาสน์ ใน
กัณฑ์นี้จะองค์เทศน์ใช้เสียงเล็กแหลม ซึ่งก่อให้เกิดความสะเทือนใจ สายตามองเห็นรูปภาพที่แขวนอยู่บนผนัง
หรือบนจิตรกรรมฝาผนัง จมูกสัมผัสกลิ่นได้จากมวลดอกไม้ที่ประดับรอบ รสแห่งน้ าธรรมค าสอนซึมซับขึ้น
ภายในจิตใจ  และกัณฑ์ชูชก องค์เทศน์จะใช้เสียงใหญ่ ท่วงท านองตลก ผสานกับเนื้อหาสาระท่ีน าเสนอ เป็น
ต้น พอเทศน์เสร็จเสียงกังสดาลและดนตรีก็ประโคมขึ้นรับในแต่ละกัณฑ์ จนหมดทั้ง 13 กัณฑ์ มีบางกัณฑ์
เทศน์ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคือกัณฑ์ที่กล่าวถึงฝนห่าแก้วเจ็ดประการ หรือฝนโบกขรพรรษ ตกลงมา
เจ้าของกัณฑ์เทศน์ก็จะน าเอาเงินเหรียญใส่ลงในห่อเหมี้ยงใบตองโปรยให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน และพอถึงกัณฑ์
อานิสงส์ผางประทีป ผู้คนจะก็ช่วยกันจุดประทีป โคมไฟ รอบพระเจดีย์และวิหาร ปรากฏแสงสว่างทั่วทัง้
บริเวณ  เพื่อเป็นพุทธบูชา 

ประเพณียี่เป็งล้านนา ก่อให้เกิดพุทธศิลป์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น วรรณกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์(ลายค าล้านนา) สถาปัตยกรรม ดนตรี คีตศิลป์ เครื่องสักการะล้านนา เป็นต้น 



ศิลปะทุกประเภทก่อให้เกิด ความอ่ิมเอิบ ปีติสุข จรรโลงใจ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ท่ามกลางวิถีปัจจุบันผู้คน
พบเห็นแต่สังคมบริโภควัตถุนิยม การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ขาดสุนทรียภาพ ในวิถีชีวิตเช่นนี้จะมีศิลปะใดบ้างที่
จะช่วยยกระดับจิตใจผู้คนให้สูงขึ้น และเกิดความปีติสุข ยามได้สัมผัสศิลปะอย่างแท้จริง 

 

ประเพณีตั้ง ธรรมหลวง หรือ ตั้งธัมม์หลวง หมายถึงการฟังพระธรรมเทศนา เรื่องใหญ่ หรือเรื่อง
ส าคัญ เพราะ ธรรมหลวงที่มักใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อน
จะได้มา ประสูติแล้วตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา  มีทั้งหมด  ๑๓ กัณฑ ์ค าว่า"ตั้ง"แปลว่าเริ่มต้น การตั้ง
ธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย ประเพณีนี้ตรงกับ
งานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ ของภาคกลาง ความเชื่อในการฟังเทศน์มหาชาติ “ บุคคลใดตั้งใจฟังธรรม
มหาชาติจนจบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ท่านว่าผู้นั้นจะวุฒิจ าเริญด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน 
และจะได้เกิดร่วมศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคต ในคัมภีร์มาลัยสูตรก็กล่าวเป็นใจ ความว่า “เมื่อครั้ง
มหาเถรขึ้นไปนมัสการพระเกศแก้วจุฬามณีในชั้นดาวดึงษ์นั้น ได้พบพระอริยเมตไตรยเทพบุตร ท่านก็ได้สั่งมหา
เถรเจ้ามาว่า “ให้คนทั้งหลายฟังธรรมมหาชาติให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ในวันเดียวคืนเดียว แล้วจะได้ร่วมกับศาสนา
ของเรา” ดังนี้ เมื่อพระมหาเถรเทพมาลัยกลับจากสวรรค์แล้ว ก็น าเรื่องนี้มาบอกกับชาวโลกคนทั้งหลายได้ฟังก็
เลยพากันฟังเทศน์มหาชาติจน ถือเป็นประเพณีมา” 

ชื่อกัณฑ์เทศน์และเนื้อเรื่องย่อ ในแต่ละกัณฑ์ 
*ในแต่ละกัณฑ์ที่พระสงฆ์จะเทศน์จะมีเนื้อเรื่องย่อซึ่งเป็นเรื่องราวของ เวสสันดรชาดกท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้เป็นภาษาบาลีดังนี้ 

กัณฑ์ที่ 1 ชื่อกัณฑ์ทศพร พรรณนาตอนที่พระนางผุสดีขอพรจากพระอินทร์ 10 ประการ ก่อนที่จะจุติในโลก
มนุษย์เป็นมารดาของพระเวสสันดร 

กัณฑ์ที่ 2 ชื่อกัณฑ์หิมพานต์ พรรณนาถึงจุติปฏิสนธิของพระเวสสันดร จนถึงทรงได้อภิเษกสมรสกับพระนาง
มัทร ีพระธิดาแห่งกษัตริย์แคว้นมัทราชจนกระทั่งถูกเนรเทศออกจากเมืองเข้าสู่ป่า พรรณนาถึงป่าหิมพานต์ 

กัณฑ์ที่ 3 ชื่อทานกัณฑ์ พรรณนาสัตตสดกมหาทาน พระเวสสันดรสั่งเมืองและให้ทานรถเทียมด้วยม้าแก่ผู้ที่มา
ทูลขอ 

กัณฑ์ที่ 4 ชื่อกัณฑ์วนปเวศน์ พรรณนาถึงสี่กษัตริย์เสด็จถึงนครมาตุลราช พระยาเจตราฐ เจ้าเมืองทูลขอให้
ครองสมบัติ พระเวสสันดรไม่ทรงรับ 



กัณฑ์ท่ี 5 ชื่อกัณฑ์ชูชก พรรณนาถึงพราหมณ์ชูชกขอทานจนได้นางอมิตตดาลูกสาวเพ่ือนเป็นเมีย เมียต้องการ
คนรับใช้ให้พราหมณ์ชูชกไปขอกัณหาและชาลีมาเป็นคนใช้ พราหมณ์จึงออกเดินทางไปสู่เขาวงกฏ เจอพราน
เจตบุตรผู้รักษาทางเข้าป่าหิมพานต์ 

กัณฑ์ที่ 6 ชื่อกัณฑ์จุลพน พรานเจตบุตรถูกชูชกหลอกจึงบอกทางไปสู่เขาวงกฏ 

กัณฑ์ที่ 7 ชื่อกัณฑ์มหาพน พรรณนาถึงพราหมณ์ชูชกพบอจุตฤาษี ก็ชี้ทางไปสู่เขาวงกฏ พรรณนาถึงป่าเขา
ล าเนาไพร 

กัณฑ์ที่ 8 ชื่อกัณฑ์กุมาร ชูชกไปถึงเขาวงกฏเพื่อขอกัณหาชาลี สองกุมารลงไปหลบในสระน้ า พระเวสสันดร
เรียกขึ้นมามอบให้พราหมณ์ชูชก ชูชกทุบตีฉุดกระชากลากสองกุมารไป 

กัณฑ์ที่ 9 ชื่อกัณฑ์มัทรี พระนางมัทรีกลับจากหาผลไม้ในป่าพบสัตว์สามตัวนอนขวางทางจึงไม่พบลูกทั้งสอง 
พอทราบความจริงก็เป็นลมสลบไป 

กัณฑ์ที่ 10 ชื่อกัณฑ์สักกบรรพ์ พระอินทร์แปลงกายมาทูลขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดรแล้วคืนให้ พระ
เวสสันดรทูลขอพร 8 ประการจากพระอินทร์ 

กัณฑ์ที่ 11 ชื่อกัณฑ์มหาราช พราหมณ์ชูชกพา 2 กุมารหลงทางเข้าสู่เมืองสีพี พระเจ้าสัญชัยทรงไถ่กุมารคืน
ด้วยสิ่งของอย่างละ 100 พราหมณ์ชูชกรับประทานอาหารจนตายพระเจ้าสัญชัยเตรียมไปรับพระเวสสันดรและ
พระ นางมัทรี 

กัณฑ์ที่ 12 ชื่อกัณฑ์ฉกษัตริย์ พรรณนาถึงหกกษัตริย์พบกัน เกิดความยินดีจนเศร้าโศกสลบไป พระอินทร์
บันดาลฝนโบกขรพรรณตกลงมาประพรมจนฟ้ืนคืนสติทั้งหมด 

กัณฑ์ที่ 13 ชื่อกัณฑ์นครกัณฑ์ (ขณะเทศน์จะมีการโปรยข้าวตอกข้าวสาร สมมติว่าพระอินทร์ได้บันดาลฝนแก้ว 
“รัตนธารา”) กัณฑ์สุดท้ายถือเป็นกัณฑ์ชัยมงคลพรรณนาถึงพระเวสสันดร พระนางมัทรี ลาจากเพศพรตฤาษีนิ
วัติคืนสู่พระนครครองเมืองสีพี พระอินทร์บันดาลห่าฝนสัตตรตนะธาราตกลงทั้งภูมิมณฑลโปรดให้ประชาชี
ท าบุญท าทาน ตลอดพระชนมชีพ 

เมื่อเทศน์จบกัณฑ์หนึ่งๆ จะมีการประโคมฆ้องกลองบูชาบนวิหารก็จะจุดประทัดบอกสัญญาณให้รู้ว่า“ธรรมจบ 
กัณฑ์หนึ่ง“แล้วคนอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงกลองก็จะประนมมือไหว้มาทางวัดกล่าว ค าว่า “สาธุ” 

กัณฑ์ที่นิยมฟังเป็นพิเศษและนิยม เสียง 
ในมหาเวสสันดรชาดกท้ัง 13 กัณฑ์นั้น จะมีบางกัณฑ์ท่ีคนนิยมฟังเป็นพิเศษและนิยมก าหนดเสียงพระนักเทศน์
ไว้ คือ 



1. กัณฑ์ชูชก นิยมเสียงใหญ่หรือ ค่อนข้างใหญ่ 
2. กัณฑ์มัทร ี นิยมเสียงเล็กคล้ายเสียงผู้หญิง 
3. กัณฑ์กุมาร  นิยมเสียงเล็กกลมกล่อมนุ่มนวล 
4. กัณฑ์สักกบรรพ  นิยมเสียงคล้ายกับมัทรีหรือ กุมาร 
5. กัณฑ์มหาราช  นิยมเสียงใหญ่หนักแน่น 
6. กัณฑ์ฉกษัตริย์  นิยมเสียงเด็กส่วนมากเป็นสามเณร เล็กๆเทศน์ 
7. นครกัณฑ ์ นิยมเสียงใหญ่ทุ้มกังวาน 

ในการเทศน์ตามกัณฑ์ท่ีกล่าวมานี้ ก่อนจะเทศน์พระผู้เทศน์จะใส่กาบเค้า คือแหล่กาพย์ตอนต้นจะเป็นเรื่อง
อะไรก็ได้ที่เข้ากับเหตุการณ์ เช่น กาพย์สิทธารถ กาพย์พิมพาพิลาป กาพย์ศีลห้า เป็นต้น แต่เสียงใหญ่มักนิยม
ใส่กาพย์ค าสอน เช่น กาพย์ทศพิธราชธรรม กาบร่ าสงสาร เป็นต้น เฉพาะกัณฑ์ชูชก จะต้องใส่กาบเค้าเรื่อง
ก าเนิดของชูชก เมื่อจบกาบเค้าแล้วจะด าเนินเทศน์ตามเนื้อเรื่องที่มีในคัมภีร์ 

เดือน ๓ (ราวเดือนธันวาคม) 

ประเพณีเกี่ยว ข้าวเอาเฟือง  เมื่อข้าวในนาที่ปลูกไว้สุกมีสี เหลืองทองเต็มท้องทุ่ง ก็จะเป็นฤดูเก็บ
เกี่ยวซึ่งบ้างเรียกว่า  "เกี่ยวข้าวเอาเฟือง" คือการเก็บเกี่ยวข้าวและฟางข้าวเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  การเกี่ยว
ข้าวเอาเฟืองนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้น ไป    ชาวบ้านจะเอามื้อหรือเอาวัน คือ
การลงแขกคือผลัดกันไปช่วยเกี่ยวข้าวในแปลงนา ของเพ่ือนบ้านให้เสร็จเป็นราย ๆไป 

ประเพณีสู่ขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเพ่ือเป็นการขอขมาและ 
ขอบคุณแม่โพสพหรือเทพีแห่งข้าว และยังเป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะท าให้ข้าวไม้หายและหมดไปจากยุ้งฉางเร็วอีก 
ด้วย วันที่ท าพิธีโดยปกติถือเอาวันที่ขนข้าวขึ้นยุ้งเสร็จแล้ว หากไม่ทันก็อาจท าในวันรุ่งขึ้นก็ได ้ 

ประเพณีเข้าโส สานกัมม์  เข้าโสสานกัมม์หรือพิธีทุเจ้าเข้าก านี้ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา
ซึ่งพระสงฆ์จะอยู่ในป่าช้าหรือสุสาน เข้าไปพักอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ในป่าช้า จึงมีชื่อที่มักเรียกว่า อยู่รุกขมูล หรือเข้า
รุกขมูล  ในพิธีกรรมดังกล่าวนี้  พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติในธุดงควัตรอย่างเข้มงวดจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เป็นการที่พระสงฆ์ อยู่ก าหรือเข้าก า เพราะจะต้อง ก ากิน ก าอยู่ คือสังวรณ์หรือส ารวมความประพฤติทุกอย่าง
โดยเคร่งครัด  เพ่ือต้องการบรรเทาความห่วงหาอาลัยต่อวัตถุข้าวของที่ได้รับจากการถวายในการประกอบ
พิธีโสสานกัมม์หรือทุเจ้าเข้าก านี้  นอกจากจะมีอานิสงส์มากแล้ว การที่ประชาชนมาร่วมท าบุญกันมากนี้  ก็
ย่อมจะเป็นที่มาของทุนทรัพย์ที่จะน าไปใช้ในสาธารณกุศล เช่นการสร้างศาลาในป่าช้า หรือ อื่น ๆ ต่อไป 

 
เดือน ๔ (ราวมกราคม) 



ประเพณีทานหลัวผิง ไฟพระเจ้า   การทานหลัวผิงไฟพระเจ้าหรือการถวายฟืนเพ่ือจุดไฟผิงแก่
พระพุทธรูปนี้ เป็นพิธีที่จัดท าขึ้นใน ฤดูหนาว ทั้งนี้เพราะในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนสี่(ประมาณ
เดือน มกราคม)อากาศหนาวมาก ประชาชนเห็นว่าพระเจ้าหรือพระพุทธรูปก็จะหนาวด้วย จึงได้ร่วมกันขนเอา
ฟืนมากองรวมกันเพ่ือจุดไฟให้พระเจ้าได้ผิงไฟ เจ้าอาวาสจะให้ภิกษุสามเณรหรือศิษย์ทั้งหลายเข้าป่าหาฟืน 
โดยเลือกเอาไม้ฟืนที่มีสีขาว ให้ถ่านดี และไม่แตกเวลาติดไฟเพ่ือใช้เป็นหลัวผิงไฟพระเจ้าชนิดไม้ที่นิยมมาก 
เช่นไม้คนทา ไม้โมกมัน ไม้สะคร้อหรือไม้มะขาม เป็นต้น 

ประเพณี ทานข้าวหลาม-ข้าวจี่   ประเพณีทานข้าวหลาม-ข้าวจี่ จะจัดขึ้นในเดือน ๔ เหนือ ขึ้น ๑๕ 
ค่ า (วันเพ็ญเดือน๖ คือประมาณเดือนมกราคม) หลังจากที่ชาวไร่ชาวนาเสร็จภารกิจทางไร่นาได้ข้าวขึ้นยุ้งฉาง
หมดแล้ว ก็จะท าพิธี ทานเข้าใหม่ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารที่ประกอบจากข้าวใหม่ที่เพ่ิงได้มาจากท้อง 
ทุ่ง เช่น ข้าวจี่ ข้าวหลาม ข้าวเม่า ข้าวต้ม ข้าวต้มกะทิ ข้าวขนมจ็อก (ขนมเทียน) ข้าวต้มใบอ้อย น าอาหาร
เหล่านี้ไปร่วมถวายพร้อมกับอาหารคาวประเภทอ่ืน ในขณะเดียวกัน ก็ถือโอกาสทานขันข้าว คือถวายอาหาร
เพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปหาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย  

เดือน ๕ เหนือ (ราวกุมภาพันธ์) 

ประเพณีปอย ลูกแก้ว/ปอยน้อย  เป็นงานเฉลิมฉลองในประเพณีพิธีการบรรพชาหรือบวชเณร ซึ่งจะ
ท ากันในเดือน ๕,๖,๗,๘ เหนือ คือราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จุดประสงค์ของการจัดปอยลูกแก้ว
หรือปอยบวช หรือปอยหน้อย ประเพณีการบวชสามเณรของชาติพันธุ์ ไทใหญ่ เรียกว่า ปอยส่างลอง ก็เพ่ือ ลูก
ศิษย์วัดที่เรียกว่าขะโยมวัดที่คอยมาอยู่รับใช้ท างานในวัดเป็นเวลาพอ สมควร และได้เรียนจบการศึกษาภาค
บังคับแล้ว ทางวัดและญาติผู้ใหญ่ก็จะร่วมกันจัดงานพิธีบรรพชาให้เป็นสามเณรในพระพุทธ ศาสนา  

เดือน ๖ เหนือ (ราวมีนาคม) 

ประเพณีปอยหลวง   ปอยหลวงเป็นประเพณีเฉลิมฉลองเสนาสนะที่สร้าง ขึ้นในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร 
ศาลาการเปรียญ ก าแพงวัดหรือ กุฏิ เป็นต้น การที่เรียกว่า ปอยหลวง เพราะเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลเป็นจ านวนมาก (ทั้งนี้ มีก าหนดขึ้นมาภายหลังด้วยว่า การจะมีปอยหลวงได้นั้น ของที่จะ
ถวายควรจะมีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ถ้าราคาต่ ากว่านั้นก็อนุญาตให้เพียงท าบุญถวายเท่านั้น) ในงาน
ปอยหลวง ก่อนวันงานจะมีพิธีถวายทาน ตุง  (ธงปฏาก)โดยมีอานิสงส์จากความเชื่อว่าจะน าไปสู่สวรรค์ เมื่อ
ถวายเสร็จจะปักตุงตามแนวถนนภายในชุมชน ตุงจึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของงานด้วย และก่อนจะเริ่มงาน
พิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งถือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ปราบภัยมารได้ จึง
อัญเชิญมาปกป้องคุ้มครองงานปอยหลวงให้ส าเร็จไปด้วยดี โดยสมมติเอาก้อนหินแม่น้ ามาประดิษฐานไว้ที่หอ
ชั่วคราว เรียกว่า  หอพระอุปคุต  เมื่อเสร็จงานแล้วจึงอัญเชิญกลับสู่สะดือทะเล งานปอยหลวง มักจะนิมนต์  
หัววัด  คือศรัทธาต่างวัดต่างๆมาร่วมงาน และส่วนมากจะน าช่างฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิงและตี



กลองสะบัดไชย  เป็นต้นมาร่วมขบวนแห่ครัวทานและแสดงในงานด้วย ชาวล้านนาถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ดัง
ค าโบราณกล่าวว่า เป็นงานบุญ  กินใหญ่  ทานหลวง 

ประเพณีปอยข้าวสังฆ์  เป็นงานบุญเพ่ืออุทิศส่วน กุศลไปหาผู้ตายซึ่งตายด้วยอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมทั้ง
ตายทั้งกลม หรือตายเนื่องจากการคลอดบุตร ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าคนที่"ตายโหง"นั้นวิญญาณไม่มีความสุข ผู้ที่ยัง
อยู่เช่นสามีหรือภรรยาและลูกหลานพ่ีน้องมักก็เชิญวิญญาณเข้าสิง ขอนกระด้างหรือคนทรงที่มีอาชีพทางนี้
โดยเฉพาะเพ่ือ ไต่ถามชีวิตความเป็นอยู่หลังจากที่เสียชีวิตแล้ว และถามความต้องการหรือเมื่อทราบว่าต้องการ
สิ่งใดก็จะจัดส่งไปให้โดยวิธีการ จัดถวายทาน ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าบุญอุทิศไปให้ตรงกับวันตายก็ได้ แต่
มักนิยมครบ รอบปีตายมากกว่า ปอยเข้าสังฆ์จะจัด ที่บ้าน เพราะคนตายสมัยก่อนจะรีบ น าไปฝัง ไม่นิยมเผา
เหมือนในปัจจุบัน และในขณะที่ตั้งศพบ าเพ็ญกุศลนั้นไม่มีพิธีท าบุญอุทิศถวายทานให้ผู้ตาย  นอกจากพิธีสวด 
หรือแสดงพระธรรมเทศนา จะจัดพิธีทานทีหลังเมื่อเจ้าภาพพร้อม ถ้าเทียบกับภาคกลางก็เช่นเดียวกับพิธี
ท าบุญร้อยวันให้ผู้ตายนั่นเอง 

ประเพณีลากปราสาท  คือ การท าศพพระสงฆ์ ด้วยการใส่เรือนศพท าเป็นปราสาทลากไปสู่ป่าช้าของ
ชาวล้านนาไทย และเรือนปราสาทวางอยู่บนไม้แม่สะดึง มีล้อเลื่อนไปด้วย ชาวไทยใหญ่จึงเรียกว่า “ปอยล้อ” 
คือ การลากศพไปด้วยล้อเลื่อนนั่นเอง   การลากปราสาทศพ  ท าแก่ผู้ใหญ่ในแผ่นดิน เช่น เจ้าผู้ครองนคร 
เจ้านายในพระราชวงศ์ ส าหรับในพุทธศาสนา ก าหนดเอาพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชั้นพระเถระ หรือพระผู้อาวุโสมี
พรรษามาก เป็นที่เคารพยกย่องของลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป 

ตุริยะนนถีดนตรีล้านนา  ดนตรีในงานเทศกาล ประเพณี ต่างๆของล้านนา  ดนตรี พ้ืนเมืองล้านนา 
หรือการบรรเลงเครื่องดนตรีและการขับขานในล้านนานั้นมีบทบาททั้งในการประกอบ พิธีกรรม เช่นฟ้อนผี 
และงานศพเป็นต้น ดนตรีล้านนาใช้ประกอบการแสดง และกิจกรรมสันทนาการเพ่ือความบันเทิง ดังจะเห็นได้
ว่าการฟ้อนร าหรือการขับซอหรือขับขานนั้น จะต้องมีดนตรีประกอบเสมอ 

ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา  เครื่อง ดนตรีล้านนาเป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน คือเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเรียบง่ายและประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุในธรรมชาติ  หรือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งตัวผู้ เล่นเองนั้นนอกจากจะมีความสามารถในการ เล่นดนตรีแล้ว ส่วนใหญ่ก็มักมี
ความสามารถในการประดิษฐ์เองได้ด้วย เครื่องดนตรีล้านนามีครบทุกประเภทตามวิธีการปฏิบัติที่ท าให้เกิด
เสียงดนตรี คือครบทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด สี ตีและเป่า ดังต่อไปนี้ 

ประเภท เครื่องเป่า  เครื่องดนตรีที่ใช้ลมเป่าออกจากปากผ่านเครื่องดนตรีท าให้เกิดสุ้มเสียง ต่างๆ
ประกอบด้วย ปี่ แนและขลุ่ย เป็นต้น 



ประเภทเครื่องดีด  เครื่องดนตรีของล้านนาประเภทที่อาศัยการดีดที่สายเพ่ือให้เกิดเสียง มีสองอย่าง 
คือ เพียะ (อ่าน “ เปี๊ยะ ” ) และ ซึง ในโคลงนิราศหริภุญชัย เรียกซึงว่าติ่งเช่นเดียวกับที่ชาวไทใหญ่เรียก มี
ลักษณะคล้ายกระจับปี่หรือคล้ายพิณหรือซุงของภาคอีสาน 

ประเภทเครื่องสี  ได้แก่ เครื่องสายที่มีคันสี เสียงดนตรีจะเกิดจากการเสียดสีระหว่างสายคันชักกับ
สายเส้นลวดทองเหลืองที่ ขึงตึงอยู่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีของล้านนา ได้แก่  สะล้อ อาจเรียกว่า ถะล้อ 
ธะล้อ หรือ ทะร้อ ซึ่งมีรูปศัพท์เดิมจากภาษาขอมว่า “ ทฺรอ ” ซึ่งภาษาไทยกลางออกเสียงเป็น “ ซอ ” แต่ใน
โคลงนิราศหริภิญชัยว่า “ ธะล้อ ” 

ประเภทเครื่องตี  เรียก ตามกิริยาอาการที่ใช้มือหรือวัตถุตีกระทบกับวัตถุท าให้เกิดเสียง ล้านนามีทั้ง
เครื่องตีที่ท าด้วยไม้ เช่น เกราะพาทย์ (อ่าน “ ป้าด ” ) คือ ระนาด เครื่องตีที่ท าด้วยโลหะ เช่น ฆ้อง กังสดาล 
ฉิ่ง สว่า (ฉาบ) และเครื่องตีที่ท าด้วยการขึงหนังสัตว์ให้ตึงเป็นแผ่น ได้แก่ กลอง (อ่าน “ ก๋อง ” ) เป็นเครื่องตี
ให้จังหวะที่มีหลายชนิด หลายขนาดในท้องถิ่นภาคเหนือ มีทั้งประเภทขึ้นหนังหน้าเดียวและประเภทขึ้นหนัง
สองหน้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลองหลวง หรือ กลองห้ามมารรูปลักษณะเป็นกลองยาวคอดกลางปลายบานเป็นล าโพง ยาว
ประมาณ ๓.๐-๓.๕ เมตร ขนาดหน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๐-๘๐ เซนติเมตร ต้องวางบนล้อเกวียน ใช้
คนลากหลายคน เวลาตีต้องขึ้นนั่งคร่อมตีหรือยืนอยู่ด้านหน้ากลอง ใช้มือขวาตีโดยมีผ้าพันมือท าเป็นรูปกรวย
แหลมให้ผ้าพันมือกระทบหน้ากลอง ใช้ตีเป็นสัญญาณวันพระ ๘ ค่ า หรือ ๑๕ ค่ า ในล้านนามีประเพณีการ
แข่งขันตีกลองหลวง ซึ่งนิยมกันมากในช่วง พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา 

  กลองแอว หรือ กลองตึ่งนง ค าว่า “ แอว ” แปลว่า สะเอว เรียกตามลักษณะกลองที่มีเอวคอดกลาง 
ส่วนค าว่า “ ตึ่งนง ” เรียกตามลักษณะเลียนเสียงตีกลองและฆ้อง กลองแอวมีรูปทรงแบบเดียวกับกลองหลวง
แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาวประมาณ ๑๗๕ เซนติเมตร ขนาดหน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ 
เซนติเมตร ใช้หามหรือใช้ตั้งกับที่ตี ใช้ตีประสมวงกลองแอว และมีประเพณีการแข่งขันการตีกลองแอวเดี่ยวๆ 
ด้วย 

กลองปูเจ่ เป็นกลองก้นยาวแบบของชาวไทใหญ่มีขนาดเล็ก กว่ากลองแอว ยาวประมาณ ๑๔๐ 
เซนติเมตร ขนาดหน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๖ เซนติเมตร ใช้สะพายตีและเล่นประสมวงกลองปูเจ่ 
ตีประกอบการฟ้อนดาบ  ฟ้อนเชิง  ฟ้อนนกกิงกะหล่า ฟ้อนโต เป็นต้น 

 กลองสิ้งหม้อง คือ กลองยาวขึ้นหนังหน้าเดียวแบบของภาคกลาง รูปร่างคล้ายกลองปูเจ่  และหน้า
กลองมีขนาดเท่าๆ กัน แต่มีรูปทรงสั้นกว่า คือยาวประมาณ ๘๐-๙๐ เซนติเมตร คนตีกลองสามารถใช้สะพาย
บ่าได้ ใช้ในขบวนแห่ต่างๆ 



  กลองปูชา (อ่าน “ ก๋องปู๋จา ” ) คือกลองบูชา เดิมเรียกว่ากลองนันทเภรี เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้า
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กับที่ แต่ใช้ตีหน้าเดียว มีหน้ากว้างประมาณ ๓๐ นิ้ว ขึ้นไป ปกติจะตั้งไว้ที่ศาลาไว้กลอง หรือ
ตั้งไว้ภายในวัด ใช้ตีเป็นพุทธบูชาในโอกาสเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น วันขึ้นหรือแรม ๗ ค่ า และ 
๑๔ ค่ า ระหว่างเข้าพรรษา เป็นต้น 

 กลองสะบัดชัย เป็นกลองที่ดัดแปลงมาจากกลองปูชา (บูชา) ที่มีขนาดเล็กกว่า เพ่ือใช้หามน าหน้า
ขบวนแห่ได้ใช้ตีเพ่ือความเป็นสิริมงคลในงานมงคลต่างๆ (ยกเว้นงานอวมงคล) โดยเฉพาะน าขบวนแห่ครัวทาน
ปอยหลวง เป็นต้น 

กลองมองเซิง รูปลักษณะคล้ายกลองปูชา แต่มีขนาดเล็กกว่า สามารถใช้สะพายตีได้  ปกติจะใช้ตี
ประกอบวงมองเซิงซึ่งเป็นดนตรีแบบของไทใหญ่ มีฆ้องชุดซึ่งมีขนาดและเสียงไล่ระดับกันมีสว่า (ฉาบ) ตีผสม
วง 

กลองตะหลดปด เป็นกลองสองหน้าขนาดเล็กมักนิยมแขวนติดกับกลองหลวง หรือกลองแอว ใช้ตีดัด
จังหวะร่วมกับการประสมวงกลองแอวหรือวงตึ่งนง เล่นประกอบการฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนเมือง 

กลองเต่งถิ้ง หรือ กลองโป่งป้ง เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้า มีขาตั้ง ใช้ตีทั้งสองหน้าลักษณะเดียวกับ
ตะโพนไทยและตะโพนมอญ ใช้เล่นประสมวง “ เต่งถิ้ง ” หรือ วง “ พาทย์ ” (วงปี่พาทย์มอญ) และวงสะล้อ-
ซึง ถ้าเป็นขนาดเล็กบางทีก็เรียกว่า “ กลองโป่งป้ง ” หรือ “ กลองตัด ” เรียกตามลักษณะของเสียงที่ดังจาก
การตีกลอง 
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