
รองศาสตราจารย์ลิปิกร  มาแก้ว
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คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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“เทศกาล” หมายถึง คราวสมัย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่องานบุญหรืองานรื่นเริงอื่นๆอาจ
จัดต่อเนื่องกันหลายๆครั้งหรือเว้นระยะการจัดก็ได้ตามความเหมาะสม

“ประเพณ”ีหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่คนใน
สังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้ง
ประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิดแผกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะ
ท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
เฉพาะส่วนปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น ส าหรับประเพณี
ไทยมักมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในคติพระพุทธศาสนาและ พราหมณ์มาแต่
โบราณ



“วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม คนส่วนใหญ่ก็
ปฏิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมย่อมเปลีย่นแปลงไปตามเงื่อนไขและ
กาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรือคน้พบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท าให้สมาชิกของ
สังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลกิใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การ
รักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมเดิม จึงต้องมีการปรับปรงุเปลีย่นแปลง
หรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามยุคสมัย 

วัฒนธรรม อาจแบ่งอย่างกว้างๆได ้๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ 
ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับปัจจยัสี่ และวัฒนธรรมทางจิตใจ ได้แก่ เรื่องศาสนา 
ศิลปะ วรรณคดี กฎระเบียบต่างๆที่ส่งเสริมในเรื่องจิตใจ



ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเนื้อความแล้วก็เป็นส่ิง
อย่างเดียวกัน คือ เป็นสิ่งท่ีไม่ใช่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง 
แต่เป็นสิ่งที่สังคมหรือคนในส่วนรวมร่วมกันสร้างให้มีขึ้น 
แล้วถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยลักษณะและวิธีการต่างๆว่าโดย
เนื้อหาของประเพณี และวัฒนธรรมที่อยู่ในจิตใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความคดิเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ 
ซึ่งสะสมและสืบต่อร่วมกันมานานในส่วนรวม จนเกิดความ
เคยชิน เรียกว่า นิสัยสังคมหรือประเพณี 





อาณาจั กรล้ านนา ใ น อ ดี ต มี ค ว า ม

เจริญรุ่งเรือง ผู้คนสงบสุขร่มเย็นนับตั้งแต่โบราณกาลอีก
ทั้งความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึก หล่อ
หลอมก่อให้เกิดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
สืบเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชนชาวล้านนาได้ยึดถือ
หลักธรรม และปรัชญาค าสอนของ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท า
ให้มีความสงบสุขตลอดมา



ล้านนา มีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ มีความ

คล้ายคลึงกันทั้งรูปร่างหน้าตาและจารีตต่างๆ ดังมีผู้กล่าวว่า
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้เองก่อเกิดความเป็น ล้านนา 
คือ  ลั๊วะ เม็ง ไทยวน ไทลื้อ   ไทยอง   ไทใหญ่ และ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งไทภูเขาอีกหลายเผ่า ล้านนา ปัจจุบันถ้า
นับตามแผนที่ประเทศไทยประกอบด้วย ๘ จังหวัดภาคเหนือ คือ  
เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา  น่าน  แพร่  ล าปาง  ล าพูน  และ
แม่ฮ่องสอน หากนับตามที่ปรากฏในต านานหรือด้านวัฒนธรรม 
ล้านนายังรวมไปถึง เชียงตุง ในพม่า สิบสองพันนาในประเทศจีน
และบางส่วนในประเทศลาวอีกด้วย



พระพุทธศาสนา บ่อเกิดแห่งความเชื่อความศรัทธา สร้างค่านิยม
ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปกรรม  ด้านการปกครอง  
ด้านภาษา  ตัวอักษร  ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่ คือ อาหาร  
ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  แม้ว่าชาวล้านนาจะมีศรัทธา
แรงกล้าในพุทธศาสนาแต่ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือ ผี ก็ยังปรากฏ
อยู่ ในสังคมชาวล้ านนา  ความเชื่ อทั้ งสองอย่ างนี้ อยู่คู่ เคียงกัน 
พระพุทธศาสนาในล้านนาจึงมีความโดดเด่นในการผสมผสานความศรัทธา
และความเชื่อ การนับถือผี  คติในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้า
ด้วยกัน







ด้านภาษา  วรรณกรรม  อาจแยกวรรณกรรมได้ 2 ประเภท คือ

วรรณกรรมมุขปาฐะ คือ วรรณกรรมที่ถ่ายทอดทางวาจา วรรณกรรมมุขปาฐะ

ได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงชาวบ้าน โวหารรักของหนุ่มสาว นิทานชาวบ้าน
ปริศนาค าทาย ภาษิต,  สุภาษิต,  ค าพร, ค ากล่าวในโอกาสต่างๆเป็นต้น

วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร ได้แก่ วรรณกรรมบาลี วรรณกรรมชาดก

ต านาน ประวัติ  ต ารา กฏหมาย ค าสอน กวีนิพนธ์ เช่น คร่าว โคลง ร่าย
กาพย์ ค าร่ า เป็นต้น จากหลักฐานที่ค้นพบเกือบทั้งหมด ล้วนจารบนใบลานแทบ
ทั้งสิ้น ตัวอักษรที่จารเป็นอักขระล้านนา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในล้านนานิยมจารใบ
ลาน เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น วรรณกรรม ทางศาสนา หรือต าราต่างๆไว้ เพราะมี
ความทนทานสามารถเก็บไว้ได้หลายร้อยปี ถือว่าเป็นองค์ ความรู้ภูมิปัญญาของ
บรรพชนล้านนาที่มีคุณค่า
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แนวคิดเรื่องจักรวาลเชื่อว่าศูนย์กลางของจักรวาล จะประกอบไป
ด้วย เขาพระสุเมรุ ในศาสนสถานของเขมรจะแทนด้วย ปรางค์
ประธานซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพสูงสุด คือพระศิวะ ส่วนในพุทธ
ศาสนาจะแทนด้วย พระธาตุเจดีย์หรือพระวิหาร ในแนวคิดเดียวกัน
แต่เปลี่ยนเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ซึ่งศูนย์กลางจักรวาลนี้
จะเป็นเสมือนตัวแทนอ านาจของพระมหากษัตริย์ไปด้วยใน เวลา
เดียวกัน ในแนวคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์คือสมมติเทพที่อวตารมาจาก
เทพสูงสุดส่วนทางพุทธ ศาสนาก็เปรียบพระมหากษัตริย์เสมือน
ธรรมราชาซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นั่นเอง





















 หมายถึง เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร สัตตภัณฑ์หมายถึง
พุทธปรัชญาหรือหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาอันหมายถึง โพชฌงค์ ๗ สัท
ธัมมะ ๗ หรือสัปปุริสธัมมะ ๗ และแนวที่สองมีความเห็นว่าหมายถึงทิว
เขาทั้ง ๗ ที่เรียงรายลดหลั่นล้อมรอบเขาพระสุเมรุ  ส าหรับแนวความคิด
เรื่องทิวเขาซึ่งอยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

เขาพระสุเมรุซึ่งล้านนาเรียกว่าสิเนรุหรือสิเนโรนั้น มีทิวเขา ๗ ทิว 
ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมาจากทิวเขาด้านในสุดถึงทิวยอดสุดชื่อ 
ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสน เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์  ทั้งนี้ทิว
เขาแต่ละทิวจะมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของเขาซึ่งอยู่ด้านในของ ตน 
กล่าวคือทิวเขายุคันธรจะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของเขาพระสุเมรุ และทิว
เขาอัสสกัณณ์จะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของทิวเขาวินันตกะ เป็นต้น 





















วัดในวัฒนธรรมล้านนาแบ่งตามแนวทางปฏิบัติของสงฆ์ได้
เป็น 2 ฝ่าย คือวัดฝ่ายคามวาสี และ วัดฝ่ายอรัญวาสี(วัดป่า) 
วัดฝ่ายคามวาสีจะมุ่งเน้นการปฏิบัติและการศึกษาทางด้านพระ
ธรรมคัมภีร์  บางครั้งเรียกว่าฝ่าย คันถธุระ แปลว่าคัมภีร์ 
หมายถึงการมุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้รู้ถึง พุทธพจน์ พระธรรมวินัย 
และพระอภิธรรมต่าง ๆ ส่วนพระฝ่ายอรัญวาสีนั้น จะมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติด้วยการ วิปัสสนาธุระ หรือการท าให้จิตใจสงบ เพื่อพัฒนา
จิตไปสู่พระนิพพาน



๑.  เขต พุทธาวาส หมายถึงพื้นที่สมมุติ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสงฆ์และ 
ฆารวาสเป็นที่ตั้งของ สถูป เจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร หอกลอง-หอระฆัง ซุ้มโขง และ
ศาลาบาตร เป็นต้น







วัฏจักรชีวิตของชาวล้านนา เกี่ยวข้องกับประเพณี  
พิธีกรรม ความเชื่อ มานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถี
ชีวิตในแต่พื้นถิ่นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิ
ประเทศ รวมทั้งประเพณี  พิธีกรรม ความเชื่อ ต่างๆ
ก็อาจแตกต่างกันไปตามสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ 
แบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ



ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด เช่น ประเพณีการเกิดหรือ 
คลอดบุตรในล้านนา ,การตั้งช่อเด็กเกิดใหม่  เป็นต้น

 การตั้งชื่อ ในอดีตล้านนานิยมการตั้งชื่อตาม วันที่
เกิด เช่น เกิดวันจันทร์ ก็ตั้งชื่อ อี่จั๋น หรือ ไอ่จั๋น เป็นต้น  หรือพ่อ
แม่ จะขอให้พระภิกษุที่วัดเป็นคนตั้งชื่อให้ หรือบางครั้งก็จะขอให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนตั้งชื่อให้และจะหามื้อจั่นวันดีหรือวันที่
เป็นมงคลตามหลักของการตั้งชื่อ



ประเพณีเกี่ยวกับการอยู่   เช่น การอู้บ่าว อู้สาว ,การ
กินแขกแต่งงาน/เอาผัวเอาเมีย , ประเพณีการแปลงหอ
ยอเฮือน / ปกหอยอเฮือน ,ผ้านุ่ง  ครัวใบ การแต่ง
กายแบบล้านนา , และ ข้าวน้้า  ก้ากิ๋น อาหารล้านนา 
เป็นต้น

























อาหารล้านนาเป็นอาหารที่ปรุงจากสมุนไพรเป็นหลัก ใช้
ไขมันหรือกะทิเป็นส่วนผสมน้อย  จึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดี ชาวล้านนามักมีความเชื่อเกี่ยวกับอาหารมากมาย เช่น
ในวันปากปี ก็ต้องกินแกงขนุน เพื่อให้มีความสุข มีผู้ค้ าชูอุดหนุน 
มีโชคมีลาภ ส่วนการปรุง มีวิธีหลากหลาย เช่น แกง  จอ  จ่าว  
เจี๋ยว ย า  ส้า ต า  โสะ แอ็บ อ็อก  ป่าม ลาบ  เป็นต้น 



















พระพุทธศาสนา เป็นบ่อเกิดแห่งเทศกาลงานประเพณี

และวัฒนธรรมของล้านนา ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตลอดทั้ง
ปี ส่วนใหญ่มักสอดคล้องกับวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ความ
ศรัทธาในพระศาสนา สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็น
ประเพณีมีการ “สืบฮีต สานฮอย” หรือเรียกว่า “ประเพณี 
๑๒ เดือน” ในแต่ละเดือนจะมีเทศกาลงานประเพณีต่างๆจัด
ขึ้นมากมาย ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนถึงตาย 



ประเพณี ๑๒ เดือนล้านนา เป็นประเพณีที่ก าหนด
ขึ้นในรอบปีของชาวล้านนา  ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นใน
ล้านนาอาจมีความแตกต่างกันบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในประเพณีในแต่ละเดือน  การนับเดือนของล้านนาเป็น
การนับเดือนทางจันทรคติ ซึ่งมีความต่างจากของภาค
กลางคือ การนับเดือนของล้านนาจะเร็วกว่าภาคกลาง  
๒  เดือน เช่นเดือน  ๗  เหนือจะเป็นเดือน ๕  ของภาค
กลางประมาณกลางเดือนเมษายน การเรียงล้าดับเดือน 
จะเริ่มที่ เดือน  ๗  เหนือ ถือว่าเป็นการเริ่มศักราชต้นปี 
กล่าวคือเริ่มในปีใหม่สงกรานต์



 ประเพณี สงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์นี้ชาวล้านนาเรียกว่า ปเวณีปี
ใหม่ หรือปาเวณีปีใหม่เมือง (อ่าน"ป๋าเวนีปี๋ใหม่") ช่วงเทศกาล
เวลา ๕ วัน ประชาชนจะหยุดงานทั้งสิ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระนี้ทั้งในแง่
ศาสนาและพิธีกรรม โดยตลอด เทศกาลสงกรานต์ตามปฏิทิน
โหราศาสตร์ของชาวล้านนานั้น จะถือเอาวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจาก
ราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็น วันสังกรานต์ล่อง หรือวันมหาสงกรานต์ ซึ่ง
จะไม่ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ตามประกาศของทางการเสมอไป
(แต่ปัจจุบันนี้จะยึดตามประกาศของทางการ) เทศกาลนี้จะมีวันต่าง 
ๆ และมีพิธีกรรมและการละเล่นหลายอย่างที่ เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 



 คือวันมหาสงกรานต์ ซึ่งออกเสียงแบบล้านนาว่า "สัง-ขาน" นี้คือวันที่
พระอาทิตย์โคจรไปสุดราศีมีนจะย่างเข้าสู่ราศีเมษ ตามความเชื่อแบบ
ล้านนากล่าวกันว่าในตอนเช้ามืดของวันนี้ "ปู่สังกรานต์" หรือ "ย่าสัง
กรานต์"จะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดงสยายผมล่องแพไปตามล าน้ า ปู่หรือย่าสัง
กรานต์นี้จะน าเอาสิ่งซึ่งไม่พึงปรารถนาตามตัวมาด้วย จึงต้องมีการยิงปืน
จุดประทัดหรือท าให้เกิดเสียงดังต่าง ๆ นัยว่าเป็น "การไล่สังกรานต์" 
และถือกันว่าปืนที่ใช้ยิงขับปู่หรือย่าสังกรานต์นั้นจะมีความขลังมาก ตั้งแต่
เช้าตรู่ของวันนี้จะมีการปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด มีการซักเสื้อผ้า เก็บ
กวาดและเผาขยะมูลฝอยต่าง ๆ มีการด าหัวหรือสระผมเพื่อให้เกิดความ
เป็นมงคลแก่ตนเอง



"การล่องสังกรานต์ ในแมแ่จ่ม" 

















หรือ วันเน่า ในแง่ของโหราศาสตร์แล้ว วันนี้ควรจะเรียกว่า วันเนา 
เพราะเป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ระหว่างราศีมีนและราศีเมษ อัน
เป็นวันที่ถัดจากวันสังกรานต์ล่อง แต่ในการออกเสียงแล้วทั่วไปมัก
เรียก"วันเน่า" ท าให้เกิดความคิดที่ห้ามการกระท าสิ่งที่ไม่เป็น
มงคล โดยเฉพาะห้ามการด่าทอทะเลาะวิวาทกัน กล่าวกันว่าผู้ใดที่
ด่าทอผู้อื่นในวันนี้แล้ว ปากของผู้นั้นจะเน่า และหากวิวาทกันใน
วันนี้ บุคคลผู้นั้นจะอัปมงคลไปตลอดปี



 เป็นวันเถลิงศกเริ่มต้นจุลศักราชใหม่ วันนี้เป็นวันที่มีการท าบุญ
ทางศาสนาดัง ตั้งแต่เวลา เช้าตรู่ผู้คนจะน าเอาส ารับอาหารหวาน
คาวต่าง ๆ ไปท าบุญถวายพระตามวัด ทานขันเข้า (อ่าน"ตานขัน
เข้า") เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่ล่วงลับ
ไปแล้วด้วย บางคนอาจน าส ารับอาหารไปมอบให้แก่บิดามารดา 
ปู่ย่า ตายาย ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่ตนเคารพนับถือ เรียกว่า ทานขัน
เข้าฅนเถ้าฅนแก่ จากนั้นจะน าทุงหรือธงซึ่งได้เตรียมไว้ไปปักบน
เจดีย์ทราย ทั้งนี้ มีคติว่าการทานทุง นั้นมีอานิสงส์ สามารถช่วย
ให้ผู้ตายที่มีบาปหนักถึงตกนรกนั้นสามารถพ้นจากขุมนรกได้



ค าว่า ตุง ในภาษาถิ่นล้านนา หมายถึง ธง ในภาษาไทยภาคกลาง ตรง
กับลักษณะประเภท ปกาฏะ ของอินเดีย คือมีลักษณะเป็นแผ่นวัสดุ ส่วน
ปลายแขวนติดกับเสา ห้องเป็นแผ่นยาวลงมา วัสดุที่ใช้ท าตุงนั้นมีหลาย
อย่าง เช่น ไม้ สังกะสี ทองเหลือง ผ้า กระดาษ ใบลาน เป็นต้น

 ตุง เป็นสิ่งที่ท าขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งในงาน
มงคลและอวมงคลต่าง ๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุต่าง 
ๆ แตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมในแต่
ละท้องถิ่นด้วย













 ประเพณีขึ้นพระธาตุ/สรงน้้าพระ ธาตุ วันเดือน 8 เพ็ญ (เหนือ) 
เป็นวันที่มีความส าคัญทางพุทธศาสนามาก กล่าวคือ ตรงกับวันประสูติ 
ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกท าพิธี
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยการท าบุญถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์และรักษาศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรมกันทั่วไป ในล้านนาไทย 
ประชาชนนิยมพากันไปสู่บุญสถานที่ส าคัญ ๆ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ก็
จะพากันไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงรายไปพระธาตุจอมกิติและ
พระธาตุดอยตุง จังหวัดล าพูนไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ล าปางไปนมัสการพระธาตุล าปางหลวงเป็นต้น





นอกจากการสร้างประเพณีไปไหว้พระธาตุที่ส าคัญ ๆ แล้ว 
คนโบราณของล้านนายังสร้างค่านิยมให้บังเกิดขึ้นกับประชาชน
ด้วยการให้ประชาชน “ชุธาตุ” คือถือเอาพระธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่พึ่ง
ของตนด้วย พระธาตุเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้ ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ได้ฐาปนาไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระหริภุญชัย พระบรมธาตุศรีจอมทอง 
ฯลฯ ตามประเพณีชาวเหนือถือกันว่าคนเกิดปีใดจะต้องไป
สักการะบูชาพระธาตุที่นั้น จึงจะเป็นศริิมงคลแก่ตนให้มีอายุยืนมี
บุญอานิสงส์มาก มีดังนี้



























คือการสังเวยเซ่นไหว้ผีแห่งต้นน้ าล าธาร โดย
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูท านา ชาวบ้านที่มีส่วนใช้น้ าจากต้นน้ า
เดียวกัน จะนัดกันไปประกอบพิธีกรรม เพื่อให้ผีขุนน้ า
ได้ช่วยดูแลให้มีน้ าหล่อเลี้ยงข้าวกล้าตลอดการท านา 
ช่วยให้ข้าวอุดมสมบูรณ์ และอย่าได้เกิดภัยใดๆในการ
ท านา



เป็นท าพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษแบบหนึ่ง โดยเป็นกลุ่มคนที่สืบ
เชื้อสายจากต้นผี เดียวกัน ได้แก่ ผีมด ผีเม็ง และผีมดซอน
เม็ง จะท ากันในช่วงเดือน ๘,๙ เหนือ บางคนท าพิธีทุกปี บางคน
ก็ท าทุก ๓ ปี มีการสร้างปะร าพิธีขึ้นมาแล้วบอกกล่าวพี่น้อง
เครือญาติเดียวกันมาร่วมงาน มีวงดนตรีปี่พาทย์บรรเลง และมี
การอัญเชิญผีมาทรงร่าง ลูกหลานในตระกูล ลงมารับเครื่องเซ่น
และฟ้อนร าร่วมกัน มักจัดกัน ๒ วัน







แต่ละแห่งมักจัดขึ้นไม่พร้อมกัน บางแห่งจัดขึ้นในช่วง
สรงน้ าพระ เช่น พระนอนขอนม่วง ที่อ าเภอแม่ริม ก าหนด 
เอาวันแรม ๑๔-๑๕ ค่ า เดือน ๙ เหนือ วัดพระนอนป่า
เก็ดถี่ก าหนดเอาวันสงกรานต์ปีใหม่ ส่วนพระธาตุดอยสุเทพ
นั้นก าหนดเอาวันเพ็ญเดือน ๘ ซึ่งตรงกับประเพณีไหว้พระ
ธาตุ



 ประเพณี "เข้าอินทขีล" คือ การสักการะบูชาเสาหลักเมือง เสาอินทขีลหรือเสาหลัก
เมือง ของเชียงใหม่นี้ ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีย์หลวง อ าเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่สร้าง ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์มังราย   เสาอินทขีลเป็นเสาหลักเมือง คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่เคารพ
สักการะและนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของ ชาวเมืองและบรรพ
บุรุษในอดีต เป็นปูชนียสถานส าคัญของเชียงใหม่ การท าพิธีดังกล่าวนี้ มักจะเริ่มท า
ในวันแรม ๑๓ ค่ า เดือน ๘ เหนือ และเสร็จเอาเมื่อวันขึ้น ๔ ค่ า เดือน ๙ เหนือ เป็น
ประจ าทุกปี จึงเรียกกันว่า "เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก" ในระหว่างการท าพิธีนี้ จะมี
การจัดให้มีซอพื้นเมือง และมีช่างฟ้อนดาบ ฟ้อนหอกสังเวยเทพยดาอารักษ์ ผี 
(เสื้อ) บ้าน ผี (เสื้อ) เมือง 









คือพิธีแสดงคารวะแก่ครูของอาจารย์  เช่นครู เก๊า
ครูป๋าย ครูต๋าย ครูยัง  ครูสั่ง ครูสอน  เพื่อบอกกล่าวแก่
ครูในการที่จะใช้วิชาการที่เรียนมา หรืออาจเชิญครูมาสถิต
อยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์แก่การประกอบพิธี  ส าหรับ
เครื่องขึ้นขันตั้งสังเวย โดยทั่วไปมี พานหรือโตก กรวย
ดอกไม้ เทียนกรวยเบี้ย ผ้าขาว ผ้าแดง หมาก ช่อ กล้วย 
อ้อย มะพร้าว ข้าวเปลือก ข้าวสาร เป็นต้น













 ประเพณีเข้า พรรษา ชาวล้านนามักออกเสียงว่า “เข้าวัสสา” คือการที่พระสงฆ์อยู่
ประจ าที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปที่ต่างๆ และพัก
อยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่อื่นภายในก าหนด ๓ เดือน เรียกว่า เข้า วัสสา ตั้งแต่
วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๐ เหนือ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเกี๋ยง (เดือน 11 ภาค
กลาง)เมื่อถึงวันนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจะพากันไปใส่บาตร รับศีล ตอนกลางคืนมีการ
ถวายเทียนเข้าพรรษา ก่อนจะถึงวันหรือเวลาถวายเทียน มักจะมีการแห่เทียน
พรรษาไปตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นที่สนุกสนาน มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย รวมทั้ง
การทานแด่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะไปท าบุญที่กันทุกวันพระ มีการฟังเทศน์ ฟังธรรม คนเฒ่าคนแก่จะมีการไป
นอนวัดจ าศีล ส าหรับคนทั่วไปบางคนก็ตั้งใจใน การงดเว้นบาปและถือศีล 
เช่น รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา งดเว้นดื่มสุรา งดเว้นเนื้อสัตว์ตลอดพรรษา เป็น
ต้น ทางราชการยังได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย



พิธีแรกนาของชาวล้านนานั้นมีความหมายอย่างเดียวกับพิธีแรกนาของ
ภาคกลาง คือการเริ่มลงมือ ไถนาครั้งแรก เพื่อให้เป็นสิริมงคลอันจะยังผลให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าวกล้าในนาโดย ปราศจากสิ่งร้ายใด มารบกวน การแรก
นา จะเริ่มหลังจากต้นกล้าที่หว่านมีอายุใกล้จะครบ ๑ เดือน แล้วก็จะหาวันหรือ
ฤกษ์ยามที่ดีในการแรกนา วันเสาร์นั้นท่านห้ามปลูกนาหว่านกล้าถือว่าเป็นวันไม่ดี
สัตว์ต่าง ๆ จักเบียดเบียน แล้วเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ นับตั้งแต่วัวหรือควายพร้อม
กับเครื่องไถนาครบชุด รวมทั้งคราด จอบ เสียม มีดและขวานที่ใช้ในการท้านา 
โดยเฉพาะชุดสะตวงหรือกระบะกาบกล้วยซึ่งใช้สังเวยแก่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ 
และแม่โกสก(แม่โพสพ) และแท่นวางเครื่องสังเวยแก่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ 
รวมทั้งพระอินทร์ และแม่ธรณีเจ้าที่ ซึ่งในกระบะนั้นจะบรรจุด้วย ดอกไม้ ธูป
เทียน ข้าวตอกกล้วย ข้าวสุก หมาก พลู อาหาร หมาก เมี่ยง บุหรี่ เป็นต้น 





ประเพณีเอามื้อ ปลูกนา ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่
ชาวบ้านลงมือด านาปลูกข้าว สมัยก่อนก่อนจะไม่มีการ
ว่าจ้าง แต่ระดมแรงมาช่วยกัน ให้เสร็จเป็นเจ้า ๆ ไป 
ผู้ใดที่เคยไปช่วยผู้อื่นพอถึงคราวตนปลูกข้าวผู้นั้นก็จะ
มาช่วย ส่วนเจ้าภาพก็จะเตรียมจัดข้าวปลาอาหารมา
เลี้ยงผู้ที่มาช่วยงาน ต่อมามีการว่าจ้าง เรียกกันว่า 
"ใส่รางวัล"







ในช่วงเข้าพรรษา จะมีการฟังธัมม์ คือการที่ศรัทธาสาธุชนรับฟัง
พระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์เป็นผู้เทศน์ ซึ่งการเทศน์นั้น อาจเป็นการเทศน์
โดยโวหารคือที่พระสงฆ์ใช้ความคิดหลักจากคัมภีร์แล้วกล่าว อธิบายโดย
โวหาร ของตน หรือเทศน์โดยการอ่านจากคัมภีร์ใบลานก็ได้ แต่ตามธรรม
เนียมปฏิบัติแล้ว การเทศน์แบบล้านนาหมายถึงการที่พระสงฆ์เทศน์โดย
การอ่านคัมภีร์ที่จารึกในใบ ลาน และการอ่านนั้นอาจเป็นการอ่านโดย
ทอดเสียงรับกันไปเป็นช่วง ๆ กึ่งท านองเสนาะ หรืออาจมีการเอื้อนเสียง
ให้สอดคลอ้งกับอารมณ์ตามเนื้อเรื่องเป็นช่วง ๆ ไปก็ได้ การเทศน์มักจัด
ขึ้นตอนบ่ายของวันพระ โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา คัมภีร์ที่พระน ามา
เทศน์ในวันพระดังกล่าวมักจะเป็น ชาดก ซึ่งคัมภีร์ที่น ามาเทศน์นั้นมีทั้ง
เรื่องยาว เป็นตอนๆและผูกเดียวจบ หรือเรียกว่า ธัมมโ์ทน



หลังจากที่ใช้วัวหรือควายไถนา และปลูกข้าวกล้าใน
นาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสูขวัญวัว ควาย เป็นการขอ
ขมาวัว ควายที่ได้ใช้งานหรือทุบตี โดยจะเชิญปู่อาจารย์มา
ประกอบพิธีกรรมให้ ซึ่งในค ากล่าวในพิธีกรรมนั้น นอกจาก
จะมีค าขอขมาแล้วจะมีค ากล่าวให้ร าลึกถึงบุญคุณของวัว
และควายอีกด้วย





เป็นประเพณีทานหาคนตาย ถือกันว่าช่วง วันขึ้น ๑ ค่ า ถึง
วันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๑๒ เหนือ เป็นช่วงที่พญายมราชได้ปล่อย
วิญญาณผู้ตายกลับมาสู่เมืองมนุษย์เพื่อมาขอรับ ส่วนบุญจาก
ญาติพี่น้องลูกหลาน จึงมีการท าบุญอุทิศถึงผู้ตายกันมาก หาก
เป็นการทานหาผู้ที่ตายปกติก็จะมีการน าอาหารไปถวายพระที่วัด
ตามปกติ พระจะกรวดน้ าแผ่กุศลโดยเอ่ยนามผู้ตายที่ถูกระบุชื่อ 
ถ้าทานถึงผู้ที่ตายโหง ญาติจะนิมนต์พระมารับถวายอาหารนอก
วัด เพราะเชื่อกันว่าผีตายโหงเข้าวัดไม่ได้





ประเพณีการทานสลาก บ้างก็เรียกว่า กินข้าวสลาก หรือ"ตานก๋วยสลาก" 
ซึ่งก็คืองานประเพณีท าบุญสลากภัตต์ นิยมท ากันในช่วงราวปลายเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม จะท ากันถี่มากในเดือนกันยายน เพราะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อดอยากของ
ชาวบ้าน ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งฉางใกล้จะหมด หรือหมดไปแล้ว คนที่มีข้าวเปลือก
ก็จะเก็บไว้กินจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในปีต่อไปเมื่อคนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึง
ผู้ที่เป็นญาติพี่น้อง ที่ตายไปแล้วว่าคงจะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกันจึงรวมกัน
จัดพิธีท าบุญ ทานสลากภัตต์ จัดข้าวปลาอาหารของกินของใช้ไปถวายแก่พระภิกษุ
สงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไป โดยการท าบุญทานสลากภัตต์ จะไม่
จ าเพาะเจาะจงถวายแก่สงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง จึงท าสลากเขียนค าอุทิศลงในเส้นสลากแล้ว
น าไปรวมปะปนกันให้พระภิกษุสามเณรจับสลาก หากภิกษุหรือสามเณรรูปใดจับ
สลากได้ "ก๋วยสลาก"หรือภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทานอันไหน ก็ยกถวายแก่รูปนั้น 







ประเพณีออกวัสสา ออกวัสสา หรือ ออกพรรษา คือวันสิ้น
เทศกาลเข้าพรรษาสิ้นระยะไตรมาส (๓ เดือน) ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน
เกี๋ยงเหนือ (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) และ ในวันนี้ ทางสงฆ์จะจัดพิธี
เรียกว่า วันมหาปวารณา ค าว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ว่า
กล่าวถึงข้อที่ผิดพลาดล่วงเกินระหว่างทีจ่ าพรรษาอยู่ ด้วยกัน หลังจากวัน
แรม ๑ ค่ า เดือนเกี๋ยงไปแล้ว พระสงฆ์จะไปแรมคืนที่อื่นก็ได ้ ก่อนวัน
ออกพรรษาหนึ่งวันซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ชาวบ้านจะมีการ
ท าอาหาร ขนม เพื่อน าไปท าบุญเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับเข้าพรรษา ส่วน
ในวันออกพรรษาจริงนัน้ บางแห่งจัดท าบุญใส่บาตรเทโว









จะท าในช่วงแรม ๑ ค่ า เดือนเกี๋ยงถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนยี่ 
สมัยก่อนชาวล้านนาไม่ค่อยนิยมทอดกฐินอย่างปัจจุบัน เป็นงาน
ใหญ่และเตรียมงานมาก โดยเฉพาะการเตรียมบริวารกฐินและการ
เลี้ยงดูญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน ผู้ที่จะถวายกฐินได้จึงต้องเป็นผู้มี
ฐานะดี มีเจตนาแรงกล้า จึงจะถวายได้ การที่ผู้ใดจะถวายกฐิน
จะต้องมีการจองกฐินที่วัดและประกาศให้ทราบทั่วกัน ไป บาง
แห่งมีการถวายกฐินพิเศษที่เรียกว่า "จุลกฐิน" นั้น จะต้องมีการ
เก็บฝ้าย มากรอเป็นด้ายและทอเสร็จเป็นผืนทันถวายได้ภายในวัน
เดียว ซึ่งต้องใช้เจตนาแรงกล้า จริง ๆ จึงจะท าส าเร็จได้









นิยมท ากันในเดือนย่ี การทอดผ้ามี ๓ ลักษณะ คือ ผ้าป่า
หางกฐิน คือ เมื่อทอดกฐินแล้วก็เลยทอดผ้าป่าตามไปด้วย ผ้าป่า
โยง เป็นผ้าป่าเจ้าภาพเดียวบ้างหรือหลายเจ้าภาพบ้าง จัดท า
รวมกันหลายกอง ผ้าป่าสามัคคี เป็นการแจกฎีกาบอกบุญไปยังที่
ต่าง ๆ ให้ร่วมท าบุญตามแต่ศรัทธา มักจัดขึ้นเพื่อหาทุนเพื่อ
สร้างเสนาสนะในวัด ปัจจุบันผ้าป่าบางครั้งก็ไม่มีการทานผ้า อาจ
เป็นสิ่งของอ่ืน เช่น หนังสือ ข้าว ตามแต่สะดวกหาได้



“ตานต้อด”เป็นลักษณะการทิ้งทาน โดยผู้เจตนา

ถวายทานจะเตรียมปัจจัยไทยทานต่าง ๆ ไว้พร้อมหาก
ต้องการน าไปถวายพระสงฆ์หรือผู้ยากไร้ ก็จะแอบเอาของ
ทานนั้นไปวางไว้หน้ากุฏิหรือหน้าบ้าน หลังจากวางของ
แล้วก็จะจุดประทัด อาจจะแอบดูอยู่ตามพุ่มไม่ให้ผู้รับทาน
เห็นตัว ส่วนผู้รับทานเมื่อได้ยินเสียงประทัดก็จะออกมาดู
และรับของทานนั้นไป



ประเพณีเดือน ยี่ เพง-ยี่ เป็ง คือ ประเพณีในเทศกาลวัน
เพ็ญ เดือน ๑๒ ซึ่งแต่เดิมนั้นพิธีส าคัญของเทศกาลนี้อยู่ที่พิธีกรรม ตั้ง
ธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านจะมีการประดับประดาวัดวา
อารามบ้านเรือน ด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ท าอุบะดอกไม้ไปถวายวัด 
ท าซุ้มประตูป่าด้วยต้นกล้วย อ้อยก้านมะพร้าว เตรียมข้าวปลาอาหารเป็น
พิเศษ เช่น ห่อนึ่ง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบ และขนมต่าง ๆ ไปท าบุญ 
บางแห่งมีพิธีกวนข้าวมธุปายาสหรือบ้างเรียก ข้าวพระเจ้าหลวง ถวาย
เป็นพุทธบูชาในตอนเช้ามืดของวันเพ็ญเดือน ๑๒ นี้ด้วย จากนั้นก็จะมี
การทานขันข้าวหรือส ารับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหารและ
กัณฑ์เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่เช้าถึง
กลางคืน บางแห่งก็จะมีการสืบชะตา ด้วย



ยี่เป็ง แปลว่า วันเพ็ญเดือนยี่ หรือ เดือนสิบสอง ในการนับ
เดือนของภาคกลาง เพราะในล้านนานับเดือนตามจันทรคติที่เร็ว
กว่าไปสองเดือน  ประเพณียี่เป็งในล้านนาสิ่งที่มีความส าคัญคือ 
การท าบุญ ฟังเทศน์ในคติความเชื่อ มูลเหตุ การเริ่มต้นของ
ประเพณียี่เป็งในล้านนานั้นกล่าวคือ มีความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เชื่อในโลกหน้า ตามคัมภีร์ใบลานของล้านนา 
พระมาลัยเสด็จไปนรกและสวรรค์แล้วกลับมาเทศนาแก่ผู้คน ว่าถ้า
ต้องการเกิดพบศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย จงฟังเทศน์

มหาเวสันดรให้จบภายในวันเดียว จึงก่อให้เกิด ประเพณีตั้งธรรม
หลวง หรือเทศน์มหาชาติขึ้นในประเพณียี่เป็งล้านนา

















หมายถึงการฟังพระธรรมเทศนา เรื่องใหญ่ หรือเรื่องส้าคัญ 
เพราะ ธรรมหลวงที่มักใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระ
ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มา ประสูติแล้วตรัสเป็น
พระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ ค าว่า"ตั้ง"แปลว่า
เริ่มต้น การตั้งธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนาจาก
คัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย ประเพณีนี้ตรงกับงานประเพณีฟัง
เทศน์มหาชาติ ของภาคกลาง ความเชื่อในการฟังเทศน์มหาชาติ “ 
บุคคลใดตั้งใจฟังธรรมมหาชาติจนจบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง 
ท่านว่าผู้นั้นจะวุฒิจ าเริญด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน และจะได้
เกิดร่วมศาสนาพระศรอีริยเมตไตรยในอนาคต 























ประเพณีเกี่ยว ข้าวเอาเฟือง เมื่อข้าวในนาที่ปลูกไว้สุกมีสี 
เ ห ลื อ งทอง เ ต็ มท้ อ งทุ่ ง ก็ จ ะ เ ป็ น ฤ ดู เ ก็ บ เ กี่ ย ว ซึ่ ง บ้ า ง
เรียกว่า "เกี่ยวข้าวเอาเฟือง" คือการเก็บเกี่ยวข้าวและฟางข้าว
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ การเกี่ยวข้าวเอาเฟืองนี้จะเริ่มกันตั้งแต่
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้น ไป ชาวบ้านจะเอามื้อ
หรือเอาวัน คือการลงแขกคือผลัดกันไปช่วยเกี่ยวข้าวในแปลงนา 
ของเพื่อนบ้านให้เสร็จเป็นราย ๆไป



เป็นพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวหลังจากการเก็บ
เกี่ยวเพื่อเป็นการขอขมาและ ขอบคุณแม่โพสพหรือเทพี
แห่งข้าว และยังเป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะท าให้ข้าวไม้หายและ
หมดไปจากยุ้งฉางเร็วอีก ด้วย วันที่ท าพิธีโดยปกติถือเอา
วันที่ขนข้าวขึ้นยุ้งเสร็จแล้ว หากไม่ทันก็อาจท าในวันรุ่งขึ้นก็
ได้ 





เข้าโสสานกัมม์หรือพิธีทุเจ้าเข้าก านี้ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธ
ศาสนาซึ่งพระสงฆ์จะอยู่ในป่าช้าหรอืสสุาน เข้าไปพักอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ในป่า
ช้า จึงมีชื่อที่มักเรียกว่า อยู่รุกขมูล หรือเข้ารุกขมูล ในพิธีกรรมดังกล่าว
นี้ พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติในธุดงควัตรอย่างเข้มงวดจึงเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า เป็นการที่พระสงฆ์ อยู่ก าหรือเข้าก า เพราะจะต้อง ก ากิน ก าอยู่ 
คือสังวรณ์หรือส ารวมความประพฤติทุกอย่างโดยเคร่งครัด เพื่อต้องการ
บรรเทาความห่วงหาอาลัยต่อวัตถุข้าวของที่ได้รับจากการถวายในการ
ประกอบพิธีโสสานกัมม์หรือทุเจ้าเข้าก านี้ นอกจากจะมีอานิสงส์มากแล้ว 
การที่ประชาชนมาร่วมท าบุญกันมากนี้ ก็ย่อมจะเป็นที่มาของทุนทรัพย์ที่
จะน าไปใช้ในสาธารณกุศล เช่นการสร้างศาลาในป่าช้า หรือ อื่น ๆ ต่อไป







ประเพณีทานหลัวผงิ ไฟพระเจ้า   การทานหลัวผิงไฟพระเจ้าหรอื
การถวายฟืนเพ่ือจุดไฟผิงแก่พระพุทธรปูนี้ เป็นพิธีที่จัดท าข้ึนใน ฤดูหนาว 
ทั้งนี้เพราะในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดอืนสี(่ประมาณเดือน 
มกราคม)อากาศหนาวมาก ประชาชนเห็นว่าพระเจ้าหรอืพระพุทธรปูก็จะ
หนาวด้วย จึงได้ร่วมกันขนเอาฟืนมากองรวมกันเพื่อจดุไฟให้พระเจ้าไดผ้ิง
ไฟ เจ้าอาวาสจะให้ภิกษุสามเณรหรือศิษยท์ั้งหลายเข้าป่าหาฟืน โดยเลือก
เอาไม้ฟืนที่มีสีขาว ให้ถ่านดี และไม่แตกเวลาติดไฟเพ่ือใช้เป็นหลัวผิงไฟ
พระเจ้าชนิดไม้ที่นิยมมาก เช่นไม้คนทา ไม้โมกมัน ไม้สะคร้อหรือไม้มะขาม 
เป็นต้น











ประเพณีทานข้าวหลาม-ข้าวจี่ จะจัดขึ้นในเดือน ๔ เหนือ ขึ้น ๑๕ 
ค่ า (วันเพ็ญเดือน๖ คือประมาณเดือนมกราคม) หลังจากที่ชาวไร่ชาวนา
เสร็จภารกิจทางไร่นาได้ข้าวขึ้นยุ้งฉางหมดแล้ว ก็จะท าพิธี ทานเข้าใหม่ 
เพื่อให้พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารที่ประกอบจากข้าวใหม่ที่เพิ่งได้มาจากท้อง 
ทุ่ง เช่น ข้าวจี่ ข้าวหลาม ข้าวเม่า ข้าวต้ม ข้าวต้มกะทิ ข้าวขนมจ็อก
(ขนมเทียน) ข้าวต้มใบอ้อย น าอาหารเหล่านี้ไปร่วมถวายพร้อมกับ
อาหารคาวประเภทอื่น ในขณะเดียวกัน ก็ถือโอกาสทานขันข้าว คือถวาย
อาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย 



ประเพณีปอย ลูกแก้ว/ปอยน้อย เป็นงานเฉลิมฉลองใน
ประเพณีพิธีการบรรพชาหรือบวชเณร ซึ่งจะท ากันในเดือน 
๕,๖,๗,๘ เหนือ คือราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
จุดประสงค์ของการจัดปอยลูกแก้วหรือปอยบวช หรือปอยหน้อย 
ประเพณีการบวชสามเณรของชาติพันธุ์ ไทใหญ่ เรียกว่า ปอย
ส่างลอง ก็เพื่อ ลูกศิษย์วัดที่เรียกว่าขะโยมวัดที่คอยมาอยู่รับใช้
ท างานในวัดเป็นเวลาพอ สมควร และได้เรียนจบการศึกษาภาค
บังคับแล้ว ทางวัดและญาติผู้ใหญ่ก็จะร่วมกันจัดงานพิธีบรรพชา
ให้เป็นสามเณรในพระพุทธ ศาสนา 















ประเพณีปอยหลวง ปอยหลวงเป็นประเพณีเฉลิมฉลองเสนาสนะ
ที่สร้าง ขึ้นในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ก าแพงวัดหรือ กุฏิ 
เป็นต้น การที่เรียกว่า ปอยหลวง เพราะเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลเป็นจ านวนมาก 

งานปอยหลวง มักจะนิมนต์  หัววัด คือศรัทธาต่างวัดต่างๆมา
ร่วมงาน และส่วนมากจะน าช่างฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง
และตีกลองสะบัดไชย  เป็นต้นมาร่วมขบวนแห่ครัวทานและแสดงในงาน
ด้วย ชาวล้านนาถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ดังค าโบราณกล่าวว่า เป็นงานบุญ  
กินใหญ่  ทานหลวง













เป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วน กุศลไปหาผู้ตายซึ่งตายด้วยอุบัติเหตุต่าง ๆ
รวมทั้งตายทั้งกลม หรือตายเนื่องจากการคลอดบุตร ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าคนที่"
ตายโหง"นั้นวิญญาณไม่มีความสุข ผู้ที่ยังอยู่เช่นสามีหรือภรรยาและลูกหลาน
พี่น้องมักก็เชิญวิญญาณเข้าสิง ขอนกระด้างหรือคนทรงที่มีอาชีพทางนี้
โดยเฉพาะเพื่อ ไต่ถามชีวิตความเป็นอยู่หลังจากที่เสียชีวิตแล้ว และถามความ
ต้องการหรือเมื่อทราบว่าต้องการสิ่งใดก็จะจัดส่งไปให้โดยวิธีการ จัดถวายทาน 
ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าบุญอุทิศไปให้ตรงกับวันตายก็ได้ แต่มักนิยมครบ 
รอบปีตายมากกว่า ปอยเข้าสังฆ์จะจัด ที่บ้าน เพราะคนตายสมัยก่อนจะรีบ 
น าไปฝัง ไม่นิยมเผาเหมือนในปัจจุบัน และในขณะที่ตั้งศพบ าเพ็ญกุศลนั้นไม่มี
พิธีท าบุญอุทิศถวายทานให้ผู้ตาย นอกจากพิธีสวด หรือแสดงพระธรรม
เทศนา จะจัดพิธีทานทีหลังเมื่อเจ้าภาพพร้อม ถ้าเทียบกับภาคกลางก็
เช่นเดียวกับพิธีท าบุญร้อยวันให้ผู้ตายนั่นเอง



คือ การท าศพพระสงฆ์ ด้วยการใส่เรือนศพท าเป็นปราสาท
ลากไปสู่ป่าช้าของชาวล้านนาไทย และเรือนปราสาทวางอยู่บนไม้
แม่สะดึง มีล้อเลื่อนไปด้วย ชาวไทยใหญ่จึงเรียกว่า “ปอยล้อ” 
คือ การลากศพไปด้วยล้อเลื่อนนั่นเอง การลากปราสาทศพ  ท า
แก่ผู้ใหญ่ในแผ่นดิน เช่น เจ้าผู้ครองนคร เจ้านายในพระราชวงศ์ 
ส าหรับในพุทธศาสนา ก าหนดเอาพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชั้นพระเถระ 
หรือพระผู้อาวุโสมีพรรษามาก เป็นที่เคารพยกย่องของลูกศิษย์
และประชาชนทั่วไป



















ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา เครื่อง ดนตรีล้านนา
เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน คือเป็น
เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเรียบง่ายและประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุใน
ธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งตัวผู้ เล่นเองนั้น
นอกจากจะมีความสามารถในการเล่นดนตรีแล้ว ส่วนใหญ่ก็มักมี
ความสามารถในการประดิษฐ์เองได้ด้วย เครื่องดนตรีล้านนามีครบ
ทุกประเภทตามวิธีการปฏิบัติที่ท าให้เกิดเสียงดนตรี คือครบทั้ง ๔ 
ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด สี ตีและเป่า ดังต่อไปนี้



 ประเภท เครื่องเป่า เครื่องดนตรทีี่ใช้ลมเป่าออกจากปากผ่านเครือ่งดนตรี
ท าใหเ้กิดสุ้มเสียง ต่างๆประกอบด้วย ปี่ แนและขลุ่ย เป็นต้น

 ประเภทเครื่องดดี เครื่องดนตรีของล้านนาประเภทที่อาศยัการดีดทีส่าย
เพื่อให้เกิดเสียง มีสองอย่าง คือ เพียะ (อ่าน “ เปี๊ยะ ” ) และ ซึง ใน
โคลงนิราศหรภิุญชัย เรียกซึงว่าติ่งเช่นเดยีวกับทีช่าวไทใหญ่เรียก มี
ลักษณะคล้ายกระจับปี่หรอืคล้ายพิณหรอืซุงของภาคอีสาน

 ประเภทเครื่องสี ได้แก่ เครื่องสายที่มีคันสี เสียงดนตรีจะเกิดจากการ
เสียดสีระหว่างสายคนัชักกับสายเส้นลวดทองเหลืองที ่ขึงตึงอยู่ เครื่อง
ดนตรีประเภทเครือ่งสีของล้านนา ได้แก่ สะล้อ อาจเรียกว่า ถะล้อ ธะล้อ 
หรือ ทะร้อ ซึ่งมีรูปศัพท์เดิมจากภาษาขอมว่า “ ทรฺอ ” ซึ่งภาษาไทยกลาง
ออกเสียงเป็น “ ซอ ” แต่ในโคลงนิราศหริภิญชัยว่า “ ธะล้อ ”



หรือ กลองห้ามมารรูปลักษณะเป็นกลองยาวคอดกลาง
ปลายบานเป็นล าโพง ยาวประมาณ ๓.๐-๓.๕ เมตร ขนาดหน้า
กลองเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๐-๘๐ เซนติเมตร ต้องวางบนล้อ
เกวียน ใช้คนลากหลายคน เวลาตีต้องขึ้นนั่งคร่อมตีหรือยืนอยู่
ด้านหน้ากลอง ใช้มือขวาตีโดยมีผ้าพันมือท าเป็นรูปกรวยแหลมให้
ผ้าพันมือกระทบหน้ากลอง ใช้ตีเป็นสัญญาณวันพระ ๘ ค่ า หรือ 
๑๕ ค่ า ในล้านนามีประเพณีการแข่งขันตีกลองหลวง ซึ่งนิยมกัน
มากในช่วง พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา









กลองแอว หรือ กลองตึ่งนง ค าว่า “ แอว ” แปลว่า 
สะเอว เรียกตามลักษณะกลองที่มีเอวคอดกลาง ส่วนค าว่า 
“ ตึ่งนง ” เรียกตามลักษณะเลียนเสียงตีกลองและฆ้อง 
กลองแอวมีรูปทรงแบบเดียวกับกลองหลวงแต่มีขนาดเล็ก
กว่า คือ ยาวประมาณ ๑๗๕ เซนติเมตร ขนาดหน้ากลอง
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ใช้หามหรือใช้
ตั้งกับที่ตี ใช้ตีประสมวงกลองแอว และมีประเพณีการ
แข่งขันการตีกลองแอวเดี่ยวๆ ด้วย





 กลองปูเจ่ เป็นกลองก้นยาวแบบของชาวไทใหญ่มีขนาดเล็ก กว่ากลอง
แอว ยาวประมาณ ๑๔๐ เซนติเมตร ขนาดหน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๒๖ เซนติเมตร ใช้สะพายตีและเล่นประสมวงกลองปู เจ่ ตี
ประกอบการฟ้อนดาบ  ฟ้อนเชิง  ฟ้อนนกกิงกะหล่า ฟ้อนโต เป็นต้น



 กลองสิ้งหม้อง คือ กลองยาวขึ้นหนังหน้าเดียวแบบของภาค
กลาง รูปร่างคล้ายกลองปูเจ่ และหน้ากลองมีขนาดเท่าๆ กัน แต่มี
รูปทรงสั้นกว่า คือยาวประมาณ ๘๐-๙๐ เซนติเมตร คนตีกลอง
สามารถใช้สะพายบ่าได้ ใช้ในขบวนแห่ต่างๆ

 กลองปูชา (อ่าน “ ก๋องปู๋จา ” ) คือกลองบูชา เดิมเรียกว่า
กลองนันทเภรี เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กับที่ 
แต่ใช้ตีหน้าเดียว มีหน้ากว้างประมาณ ๓๐ นิ้ว ขึ้นไป ปกติจะตั้ง
ไว้ที่ศาลาไว้กลอง หรือตั้งไว้ภายในวัด ใช้ตีเป็นพุทธบูชาในโอกาส
เกี่ยวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น วันขึ้นหรือแรม ๗ ค่ า และ 
๑๔ ค่ า ระหว่างเข้าพรรษา เป็นต้น







 กลองมองเซิง รูปลักษณะคล้ายกลองปูชา แต่มีขนาดเล็กกว่า สามารถใช้สะพายตี
ได้ ปกติจะใช้ตีประกอบวงมองเซิงซึ่งเป็นดนตรีแบบของไทใหญ่ มีฆ้องชุดซึ่งมีขนาด
และเสียงไล่ระดับกันมีสว่า (ฉาบ) ตีผสมวง

 กลองตะหลดปด เป็นกลองสองหน้าขนาดเล็กมักนิยมแขวนติดกับกลองหลวง หรือ
กลองแอว ใช้ตีดัดจังหวะร่วมกับการประสมวงกลองแอวหรือวงตึ่งนง เล่น
ประกอบการฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนเมือง

 กลองเต่งถิ้ง หรือ กลองโป่งป้ง เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้า มีขาตั้ง ใช้ตีทั้งสอง
หน้าลักษณะเดียวกับตะโพนไทยและตะโพนมอญ ใช้เล่นประสมวง “ เต่งถิ้ง ” หรือ 
วง “ พาทย์ ” (วงปี่พาทย์มอญ) และวงสะล้อ-ซึง ถ้าเป็นขนาดเล็กบางทีก็
เรียกว่า “ กลองโป่งป้ง ” หรือ “ กลองตัด ” เรียกตามลักษณะของเสียงที่ดังจาก
การตีกลอง
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