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ครวัฮกั ครวัฮอม

ครวัฮกั ครวัฮอม หมายถงึ ขา้วของเครื่องใชส่้วนตวัเช่นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดบัตกแต่ง 
เครื่องรางของขลงัประจาํกาย อาวุธ เป็นตน้ ในที่น้ีจะกล่าวถึงภาพรวมกวา้งๆของวสัดุอุปกรณ์
เครื่องใชเ้หล่าน้ีที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชใ้นชีวิตประจาํวนั ขา้วของบางอย่างเกี่ยวขอ้งกบัพิธีกรรมทาง
ศาสนา ความเชื่อ วฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิน่ และมลีกัษณะเฉพาะของถิน่ทีอ่ยู่



กลุ่มชนที่อาศยัอยู่ในดินแดนลา้นนามอียู่หลายกลุ่มหลากเชื้อชาติ คนลา้นนา

และเชยีงใหมจ่ะเรยีกตนเองวา่ เป็นคนไทหรอืคนไต บางคนกเ็รยีกตนเองว่า “คนเมือง” ซึ่ง

สนันิษฐานว่าสมยัก่อนดนิแดนลา้นนาเคยตกเป็นเมอืงขึ้นของพม่า คร ัน้เมือ่มคีนพม่าเขา้มา

ปะปนอยู่มาก ชาวพื้นเมอืงเชยีงใหมเ่ดมิจงึไดค้ดิคาํเรยีกตนเองใหมว่่าเป็น คนเมอืง บางท่าน

ก็ว่าคาํว่า “คนเมอืง” เป็นการประกาศยืนยนัว่าตนเองเป็นคนในเมอืงที่มีความเจริญทาง

วฒันธรรม

หลงัจากที่ลา้นนาไดก้ลบัฟ้ืนคนืชีวติอกีคร ัง้หลงัการกอบกูบ้า้นเมืองของพระเจา้

กาวลิะ ในยคุน้ีนับว่าเป็นการรวบรวมผูค้นจากต่างถิ่นใหเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในเชียงใหม่ อนัถอื

เป็นยุคที่ว่า “เก็บผกัใส่ซา้ เก็บขา้ใส่เมือง” พระเจา้กาวลิะไดก้วาดตอ้นผูค้นจากภาคเหนือ

ของพมา่ท ัง้จากเมอืงลื้อ เมอืงเขนิ เมอืงยอง เมอืงไตและยงัรวมไปถงึบางส่วนของสบิสองปนั

นาใหเ้ขา้มาอยู่ในเชยีงใหม่และลาํพูน ในยุคน้ีเองทาํใหผู้ค้นในเชยีงใหม่มหีลายเชื้อชาตพินัธุ ์

คนพื้นเมอืงเชยีงใหมเ่ดมิทีม่เีชื้อสายมาจากล ัว๊ะและไทยวนค่อยๆ หายไปจากสงัคมเมอืง แต่

ยงัมบีางส่วนหลงเหลอือยู่ตามหมู่บา้นในชนบทแถบอาํเภอแม่แจ่ม คนเมอืงทีอ่าศยัอยู่ในตวั

เมอืงเชียงใหม่เองกลบัไม่ใช่คนพื้นเมอืงด ัง่เดมิ ทว่าเป็นกลุม่ชนที่อพยพเขา้มาอยู่ทหีลงัอนั

ไดแ้ก่ ชาวลื้อ ชาวไต ชาวเขิน ชาวยอง เป็นตน้
ทีม่าhttps://www.chiangmainews.co.th/page/archives/587816







เจา้นางแวน่ทพิยแ์ห่งเมอืงเชยีงตงุในชดุไหมคาํ ในงานพระราชพธิอีภเิษก
สมรสกบัเจา้ฟ้าเมอืงแสนหว ี(ไทใหญ่) การแต่งงานทีเ่ป็นไปเพือ่การเมอืง
ระหวา่งรฐั



เจา้ดารารศัมี พระราชชายา ( 26 สงิหาคม พ.ศ. 2416 - 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2476) เป็น
เจา้หญงิในราชวงศท์พิยจ์กัรจากนครเชยีงใหม่ ผูม้บีทบาทสาํคญัต่อการรวมลา้นนาเขา้
กบัสยาม โดยการถวายตวัเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมลา้นนา



เจา้อบุลวรรณา เป็นเจา้นายฝ่ายเหนือ เป็น
พระธดิาในพระเจา้กาวโิลรสสุรยิวงศ์

เจา้บวัทพิย ์ณ เชยีงใหม ่เป็นพระธดิาใน
เจา้แกว้นวรฐั เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่

การแต่งกายเจา้นายชาวไตโหลง
(ไทใหญ่)ในราชสาํนกัเชยีงตงุ



รูปแบบเครื่องแต่งกายชาวลา้นนาในอดีตผ่านงานจติรกรรมลา้นนา

จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



จติรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั จ.น่าน



จติรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั จ.น่าน



จติรกรรมฝาผนงัวดัพระสงิห ์จ.เชยีงใหม่



จติรกรรมฝาผนงัวดัพระสงิห ์จ.เชยีงใหม่



จติรกรรมฝาผนงัวดับวกครกหลวง จ.เชยีงใหม่





ซ่ิน หรอื ผา้นุ่ง
ชาวลา้นนาก็เรียกผา้นุ่งสาํหรบัผูห้ญิงว่า " ซ่ิน/สิ้ น“ 

เช่นกนั ผา้ซิ่นคือผา้ที่เย็บเป็นถงุสาํหรบัผูห้ญงินุ่ง จะมขีนาดส ัน้ยาว
และกวา้งแคบต่างๆกนัไป ขึ้นอยู่กบัรูปร่างของผูนุ่้ง และวธิีการนุ่ง 
นอกจากน้ียงัขึ้นอยู่กบัโอกาส เวลา และสถานที่ ตลอดจนอาจจะ
เปลีย่นแปลงตามความนิยมในแต่ละยุคสมยัดว้ย 

โครงสรา้งของผา้ซ่ินโดยทัว่ไป จะประกอบดว้ย 3 สว่น 
คือ ส่วนเอวหรอืหวัซ่ิน ส่วนตวัซ่ิน และส่วนตีนซ่ิน สาํหรบัผา้ซิ่นที่
ใชนุ่้งในโอกาสพเิศษ เช่น ในพธิีกรรม ในงานทาํบุญที่วดั จะต่อตีน
ซิ่นดว้ยผา้ทอพิเศษดว้ยเทคนิคการ “จก” มีการตกแต่งลวดลาย
งดงามกวา่ปกต ิเรยีกวา่ "ผา้ซิน่ตนีจก" (คาํเมอืง ผา้สิ้นตีน๋จก๋) 

ลวดลายของซิน่ตนีจกนัน้มคีวามหลากหลายสูงมากตาม
ทอ้งถิ่น แต่โดยรวมแลว้ลวดลายท ัง้หมดลว้นไดแ้นวคิดมาจาก 
"ธรรมชาติรอบตวั" "คติความเช่ือ" และ "พทุธศาสนา" ผา้ซิ่นตีน
จกในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่มชีื่อเสียงโด่งดงัตวัอย่างเช่น 
ผา้ซิ่นตีนจกจากอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ และผา้ซิ่นตีนจก
จากอาํเภอลอง จงัหวดัแพร่

จติรกรรมฝาผนังลา้นนา วดัภมิูนทร ์จ.น่าน



ผา้ซิน่ตนีจกเมอืงลอง จ.แพร่







ผา้ตนีจกเมืองลอง จ.แพร่
เมอืงลองในอดตีเป็นเมอืงของชาวไทยยวนหรอืชาวไทยโยนก ทีม่วีฒันธรรมต่างๆ 

รวมท ัง้ดา้นการแต่งกายเป็นแบบเดยีวกบัชาวโยนกเมอืงอื่นในอาณาจกัรลา้นนาโดยท ัว่ไป ชาว
ลา้นนาเป็นพวกไทยยวนซึง่มเีทคนิคและศิลปะในการทอผา้ในรูปแบบของตนเอง ผูห้ญงิไทยวน
นิยมแต่งกายดว้ยผา้ซิ่นทอชนิดต่างๆ และผา้ซิ่นตนีจกเป็นผา้ซิ่นที่ทอขึ้นเพือ่ใชใ้นโอกาสพเิศษ 
โดยวสัดุทีใ่ชใ้นการทอมที ัง้ทีเ่ป็นฝ้ายไหม ดิ้นเงนิ ดิ้นทอง ทอเป็นผา้ลวดลายสวยงาม

การทอผา้ตีนจกของชาวเมอืงลอง เริ่มขึ้นมานานเพยีงใดไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่
สนันิษฐานว่าความรุ่งเรืองของเมอืงลองมมีามานานกว่า 200 ปี จากหลกัฐานภาพถ่ายเจา้นาย
ฝ่ายหญงิของเมอืงแพร่ในสมยัก่อนพ.ศ. 2445 พบว่า ผา้ซิ่นที่ใชส้วมใส่จะมเีชิงซิ่นเป็นตีนจก 
สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นซิ่นตีนจกที่ทอขึ้นโดยช่างทอผา้ชาวเมอืงลอง นอกจากน้ีหลกัฐานการใช ้
ผา้ทอตนีจกเมอืงลอง ในการแต่งกายของชาวเมอืงลองยงัปรากฏมานานนบัรอ้ยปี หลกัฐานน้ีคือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ วดัเวียงตา้ม่อน ตําบลเวียงตา้ อาํเภอลอง ฝีมอืช่างพื้นบา้นที่มคีวาม
งามไม่ดอ้ยไปกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวหิารที่วดัภูมนิทร ์จงัหวดัน่าน จติรกรรมเวยีงตา้
เป็นภาพวถิชีีวติความเชื่อการแต่งกายของชาวบา้นเวยีงตา้ ซึ่งเป็นคนเมอืงลองในยุคนัน้ จาก
ภาพจะเหน็ผา้ถงุทีผู่ห้ญงิในภาพใชส้วมใส่เป็นซิน่ตนีจก

ทีม่า https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_11.php



ภาพจติรกรรมฝาผนังที่ วดัเวยีงตา้ม่อน ตาํบลเวยีงตา้ อาํเภอลอง จ.แพร ่ปจัจุบนัไดเ้คลื่อนยา้ยไปเกบ็รกัษาที่ ไรแ่ม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย





โกมลผา้โบราณ
จ.แพร่



ผา้ทอพื้นเมืองน่าน
มที ัง้ผา้ทีท่อขึ้นโดยชาวพื้นเมอืงเมอืงน่านด ัง้เดมิ และผา้ทอพื้นเมอืงทีม่าจาก

แหลง่อืน่ สบืเน่ืองมาจากความสมัพนัธท์างการเมอืง และการอพยพโยกยา้ยถิน่ของผูค้น
ภายหลงัการสงครามจากหวัเมอืงชายพระราชอาณาเขต เขา้มาเป็นไพร่พลเมอืงของเมอืง
น่าน ระหว่างพทุธศตวรรษที ่10-25 กลุ่มชนเผ่าทีส่าํคญัไดแ้ก่ ไทลื้อ และชาวไทยภูเขา
เผ่าต่างๆ ผา้พื้นเมืองน่านดัง้เดิม ไดแ้ก่ ผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ถงุย่าม (ลายขาวดาํ) ผา้ห่ม 
(ผา้ตาแสง หรือ ผา้ตาโกง้) ผา้ลายคาดก่านแบบน่าน ผา้พื้นเมอืง จากแหลง่อื่น เช่น ผา้
ตนีจกจากเมอืงพชิยั ซิ่นม่าน ซิ่นเชยีงแสนจากเชียงตุง ผา้ลายลื้อจากเมอืงเงนิ เมอืงคง 
เมอืงฮนุ เมอืงลา้ และสบิสองปนันา ผา้ไหมซิน่ลาวจากเมอืงหลวงพระบางและเวยีงจนัทร ์
ซิน่ก่านคอควาย และซิน่ตามะนาวจากแพร่ ซิน่ลายขวางจากเมอืงเชยีงใหม ่เป็นตน้

กลุ่มชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัน่านมที ัง้ชนชาติไท ชาวไทยภูเขา ที่อาศยัอยู่
เดมิและไดอ้พยพมาจากลา้นชา้ง สบิสองปนันา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ไดแ้ก่ ไทยวนหรือไทยโยนก ไทลื้อ ถิ่น(ลวัะ) ขม ุมง้(แมว้) เยา้ (เมี่ยน) และมลาบร ี
(ผตีองเหลอืง) จงึทาํใหผ้า้ทอเมอืงน่านมทีีม่าหลายแห่งดว้ยกนั

ผา้ทอเมอืงน่านเป็นผา้ทีท่อจากฝ้าย ในอดตีนัน้จะใชฝ้้ายทีม่ใีนทอ้งถิน่ โดย
เริ่มจากการปลูกฝ้าย และเขา้สู่ขบวนการผลติเป็นเสน้ดา้ย โดยภูมปิญัญาของทอ้งถิ่น
ท ัง้หมด รวมท ัง้กรรมวิธียอ้มสีธรรมชาติ เช่น สีดาํจากผลมะเกลอื สีแดงจากครัง่ สี
เหลอืงจากขมิ้น แก่นขนุนและสีนํา้ตาลไดจ้ากเปลอืกตน้สุน เป็นตน้ การสืบทอดทาง
วฒันธรรม พบวา่ ผูท้ีม่อีาชพีทอผา้ส่วนใหญ่สบืเชื้อสายมาจากชาวไทยลื้อโบราณ
ทีม่า https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_27.php จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



ซ่ินพื้นเมืองน่านที่โดดเด่นมีอยู่ 5 ชนิด ไดแ้ก่
1) ซ่ินม่าน เป็นซิ่นที่มลีายขวางสลบัริ้วสพีื้นไม่เกิน ๓ ส ี

สีที่ใช ้เช่น สีดาํ สีแดง ชมพู ม่วง มีลกัษณะที่เด่นคือ มป้ีาน 
การจดัช่องขนาดของลายไม่เท่ากนั ตีนซิ่นจะตอ้งมสีแีดงและ
ป้านใหญ่ทีต่่อจากตนีซิน่ขึ้นไปจะใชส้นีํา้เงนิเขม้หรอืสมี่วง เพยีง
สเีดยีวและคัน่ดว้ยริ้วไหมเงนิไหมทองทอสลบัท ัง้ผนื

จติรกรรมฝาผนังวดัภมิูนทร ์จ.น่านจติรกรรมฝาผนังวดัหนองบวั จ.น่าน



2 )  ซ่ิ น ป้ อ ง เ ป็ นซิ่ น ทอด ้ว ย
เทคนิคการขดิ ลายขวางสลบัริ้ ว 
สีพื้ นมีช่วงขนาดเท่ากันตลอด 
ลกัษณะเด่น คือทอเป็นริ้ วเล็ก 
ทอสลบักบัลายมกุคัน่ดว้ยริ้วไหม
เงนิหรือไหมทองสีสลบันัน้เป็นสี
เดยีวกนัท ัง้ผนื เช่น พื้นแดง พื้น
เขยีว พื้นสนีํา้ตาล สลบัลายมกุ

จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



3) ซ่ินคาํเคิบ เป็นซิ่นทีท่อดว้ยเทคนิค
การเก็บขิดของชาวไทยวนจงัหวดัน่าน 
โดยใชด้ิ้นทองเป็นเสน้พุง้ตลอดท ัง้ผืน 
ลวดลายซิ่นจะเป็นลวดลายขนาดเล็ก
นิยมต่อตีนที่เป็นจกดว้ยดิ้นทองเช่นกนั 
แต่บางผนือาจจะไม่ต่อตีนจกแต่ทอดว้ย
ผา้ฝ้ายสพีื้นธรรมดา

จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



4) ซ่ินก่าน เป็นซิ่นของชาวไทลื้อ เมอืง
น่านที่ทอดว้ยลวดลายมดัหมี ่ในภาษา
ถิ่นเมืองน่านเรียกว่า “มดัก่าน” หรือ 
“คาดก่าน”  ซิ่ น ก่ าน น้ีมีท ั้งที่ ทอใน
ลกัษณะโครงสรา้งของซ่ินป้องและซ่ิน
ม่าน เ ช่น ซิ่น ก่านคอควายเป็นซิ่น
พื้นบา้นของ ชาวไทยวน เป็นซิ่นสดีาํมี
ริ้ วสีแดงคาดตรงส่วนบนของตีนซิ่น 
(เหมือนกบัการมดัหมี่ในภาคอีสานที่
บา้นดอนไชย อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดั
น่าน)



5) ซ่ินเชียงแสน เป็นซิ่นที่มลีกัษณะเป็นผนืผา้สีแดงมรีิ้วสีเขม้ เช่น สีดาํ หรือ คราม เป็นลายขวางทอดว้ย
เทคนิคขดัสานธรรมดาตลอดท ัง้ผนื ชื่อของ ซิ่นชนิดน้ี แสดงถงึแหล่งกาํเนิดว่าเป็นเอกลกัษณ์เก่าแก่ของชาว
ไทยเชยีงแสนในอดตี

จติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



ราชสาํนกัเชยีงตงุ



ราชสาํนกัเชยีงตงุ



ราชสาํนกัเชยีงตงุ



ราชสาํนกัเชยีงตงุ



เสื้อปัด๊ ซิน่มดัก่าน จ.น่าน



เสื้อปัด๊ ซิน่มดัก่าน ซิน่ป้อง จ.น่าน





การเกลา้ผมและเครื่องประดบัศีรษะ 

1. การเกลา้ผม การเกลา้มวยผมของหญิง
ชาวลา้นนามหีลายแบบ เช่น เจา้นายไทเขนิจะเกลา้มวย
ไวก้ลางหวั ไทใหญ่มวยอยู่กลางหวั แต่จะเอียงมา
ทางซา้ย เพือ่ใหป้ลายผมทิ้งชายยาวหอ้ยลงมา ส่วนการ
เกลา้ผมอย่างคนไทยวน มชีื่อเรียกขานต่างๆ กนั ดงัน้ี 

‘เกลา้วิดวอ้ง’ เป็นการเกลา้ผมทรงสูงแลว้
ดงึปอยผมขึ้นมาเป็นวอ้งหรอืเป็นห่วงอยู่กลางมวย 

‘เกลา้ผมบ่มจอ๊ง หรือ ผมอ ัว่จอ๊ง’ คือ การ
เอาผมปลอมปอยหน่ึง (จอ๊ง-ชอ้ง) ใส่เขา้ไปในมวยผม
เพื่อใหม้ขีนาดใหญ่ขึ้น ‘เกลา้ผมแบบอี่ปุ่ น หรือ เกลา้
แบบสตรญีี่ปุ่ น’ เป็นทรงผมที่นิยมมากในสมยั พระราช
ชายาเจา้ดารารศัมี

ที่ ม า https://www.facebook.com/Lannalangu
age/photos

จติรกรรมเวยีงตา้ จ.แพร่                          จติรกรรมวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



2. เครื่องประดบัศีรษะและการตกแต่งมวยผม ‘ป่ินปกัผม’ ชาวยองเรยีกป่ินว่า หมาดโห
ส่วนลาวลา้นชา้งเรยีกวา่ หม ัน้เกลา้ การใชป่ิ้นปกัผมมปีระโยชนท์ ัง้ใชเ้พือ่ขดัผมใหอ้ยู่ทรง 
หรอืใชเ้ป็นเครื่องประดบัเพือ่เพิม่ความสวยงามใหม้วยผม วสัดุทีน่าํมาทาํป่ินก็มแีตกต่าง
กันไป เ ช่น ป่ินเงิน ป่ินทองคํา  ป่ินทองเหลือง ป่ินที่ทํ าจากเขา -กระดูกส ัตว ์
ลกัษณะของป่ินปกัผม มหีลายรูปแบบต่างกนัออกไป เช่น ป่ินทองเหลอืงลกัษณะโบราณ
ที่แม่แจม่ ทาํเป็นช่อชัน้คลา้ยเจดีย ์ ซึง่ป่ินโบราณทีพ่บในลา้นนาก็มลีกัษณะเช่นเดยีวกนัน้ี 
ส่วนยอดป่ินอาจประดบัดว้ยอญัมณีอย่างทบัทมิหรือหนิสก็ีได ้นอกจากน้ียงั มป่ิีนที่ทาํ
เป็นรูปร่ม ไดแ้ก่ ป่ินจอ้งของชาวไทลื้อ หรอืไทเขนิในเชยีงตงุ

จติรกรรมวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



‘ดอกไมไ้หว’ เมือ่ยามจะไปวดัทาํบญุหญงิชาวลา้นนามกัจะเหน็บดอก ไมไ้วท้ีม่วย

ผม ดงัมคีาํกล่าวว่า ‘เหน็บดอกไมเ้พื่อบูชาหวั และเพื่อกม้หวับูชาพระเจา้’ โดยดอกไมส่้วน

ใหญ่ที่นาํมาประดบัเวลาไปวดันัน้ มกัเป็นดอกไมห้อมสสีุภาพ เช่น ดอกเก็ดถะหวา (ดอกพดุ

ซอ้น) ดอกจาํปา-จาํปี เป็นตน้ ส่วนดอกไมท้ีน่าํมาประดบัเพือ่เพิม่ความสวยงามนัน้ มกันิยมใช ้

ดอกเอื้องผึ้ง ซึ่งต่อมาไดม้กีาร ประดษิฐด์อกเอื้องดว้ยทองคาํ เงนิ ทองเหลอืง เรียกว่า เอื้อง

เงนิเอื้องคาํ นอกจากนัน้ก็ยงัมดีอกเอื้องทีท่าํจากกระดาษอกีดว้ย

‘หวีสบั’ หวีสบัที่นํามาประดบัผมมีท ัง้หวีงา หวีทอง หวีเงิน หวีเขาสตัว ์ หรือ

ปจัจบุนัมกัเหน็เป็นหวพีลาสตกิ ซึ่งพบไดม้ากในหญงิ ชาวไทลื้อสบิสองพนันา ทีม่กัจะใชห้วสีบั

สีสนัสดใสเป็นเครื่องประดบัมวยผม ส่วนหวีที่ทาํจากทองคาํ เงนิ หรือ หวีที่ทาํจากงาชา้ง 

มกัจะเป็นหวขีองชาวไทใหญ่ 

‘โพกหวั เคยีนผา้’ มกัพบการโพกหวัในชวีติประจาํวนัของ คนเฒ่าคนแก่ชาวยอง

ในลาํพูน หรือชาวไทลื้อในสิบสองพนันา ที่ต่างก็โพกผา้ขาวเป็นปกติเวลาไปวดัเพื่อความ

เรยีบรอ้ย อกีท ัง้ยงัช่วยกนัแดดและกนัฝุ่ นผงทีจ่ะมาเกาะผมทีช่โลมนํา้มนัมะพรา้วไว ้

นอกจากนัน้การโพกผา้ยงัสามารถเป็นตวับ่งชี้สถานภาพของผูห้ญิงอกีดว้ย เช่น 

หญงิไทลื้อในเมืองอู ถา้ยงัไม่ออกเรอืนจะ โพกหวัดว้ยผา้สชีมพู แต่ถา้ออกเรอืนแลว้ จะโพก

ผา้สอีะไรกไ็ด ้
จติรกรรมเวยีงตา้ จ.แพร่





เครื่องประดบัร่างกาย
1. ตุม้หู การเจาะหูนัน้ภาษาลา้นนา เรียกว่า บ่องหู ชาวไทใหญ่ เรียกว่า ป่ีหู ส่วนตุม้หู
ของชาวไทยวนมลีกัษณะต่างๆ กนัไป เช่น

‘ด็อกหู’ ซึ่งสนันิษฐานว่าอาจเป็นคาํๆ เดยีวกบั ‘ดอกหู’ ซึ่งอาจหมายถงึการ
เอาดอกไมม้าเสยีบไวท้ีต่ิ่งหูก็เป็นได ้จะมลีกัษณะ เป็นตุ่มกลมๆ ‘ลานห’ู มีลกัษณะเป็น
แผ่นใบลาน แผ่นเงนิ หรือทองคํา นาํมามว้นแลว้ใส่เขา้ไป เพือ่ใหรู้ที่เจาะไวข้ยายกวา้ง
ออก เรยีกว่า ‘ควากหู’ นอกจากนัน้ยงัมคีาํต่างๆ ทีใ่ชเ้รยีกตุม้หูอกีหลายคาํ เช่น ท่อตา๊ง
ท่อตา๊งลานหู หนา้ตา้ง หละกัด๊ เป็นตน้

จติรกรรมวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



2. สรอ้ย ‘สรอ้ยคอ’ หรอืที่ภาษาเหนือเรียกว่า ‘สายคอ’ แต่เดมิการ
ใส่สรอ้ยคอของหญิงลา้นนาอาจจะไม่เป็นที่นิยมนัก เน่ืองจาก
พจิารณา ดูจากภาพจติรกรรมฝาผนงัตามวดัต่างๆ ไม่ปรากฏวา่มรูีป
ผูห้ญงิใส่สรอ้ยคอ แต่จะมกีารใส่สรอ้ยสงัวาลปรากฏอยู่แทน ดงันัน้
การ ใส่สรอ้ยคอน่าจะเพิ่ง ไดร้ ับความนิยมในสมยัหลงัมา น้ี
‘จี้คอกบัสรอ้ยอบุะ’ จี้คอเป็นเครื่องประดบัที่ใชคู่้กบัสรอ้ยคอ โดยมี
รูปแบบแตกต่างกนัไปตามความชอบของแต่ละคน ส่วนสรอ้ยอบุะจะ
มีลกัษณะกลมกลืนกนัระหว่างส่วนที่เป็นสรอ้ยกบัอุบะ ซึ่งน่าจะ
ไดร้บัอทิธพิลมาจากภาคกลาง

‘ลอ็กเกต เข็มกลดั’ ลอ็กเกตจะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั 
‘จี้ ’ แต่จะเปิดออกได ้โดยขา้งในมกันิยมใส่รูปบคุคลทีม่คีวามสาํคญั 
ต่อเจา้ของ แต่บางคร ัง้ลอ็กเกตน้ีก็สามารถดดัแปลงเป็นเขม็กลดัได ้
ดว้ย

‘สรอ้ยสงัวาล’ ผูรู้ท้างดา้นการแต่งกายแบบลา้นนาได ้
กล่าวไวว้่า สรอ้ยสงัวาลน้ีน่าจะเป็นเครื่องทรงของเจา้นายฝ่ายหญิง 
มากกว่าจะเป็นของหญิงสามญัชน จาํนวนเสน้ของสรอ้ยสงัวาลยงั
บอกถึงฐานะทางสงัคมอีกดว้ย แต่โดยปกติจะใส่พาดทบัผา้สไบ
เพยีง เสน้เดยีว

จติรกรรมวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



3. กระดมุ ภาษาพื้นเมอืงเรยีก ‘บ่าต่อม’ น่าจะใชก้นัอย่าง

แพร่หลายในช่วงตน้รตันโกสินทร ์เพราะเมื่อสงัเกตจาก

ภาพจิตร กรรมฝาผนงัในลา้นนา ก็จะเห็นแต่ผูช้ายที่ใส่

เสื้อแบบฝรัง่เท่านัน้ที่ติดกระดุม กระดุมมหีลายประเภท

และใชว้สัดุแตกต่างกนัไป เช่น ลกัษณะกระดุมที่เป็น

เชือกถกัขอดเป็นปม น่าจะไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน ส่วน

เสื้อของไทใหญ่ไทลื้อจะเป็นกระดุมห่วงทีส่ามารถถอดไป 

ใชก้ ับเสื้ อตวัอื่นได ้โดยกระดุมเหล่าน้ีมีท ัง้ทาํมาจาก

ทองคาํ นาก เงนิ อญัมณี แกว้ เป็นตน้

4. เข็มขดั ภาษาลา้นนาเรียกว่า ‘สายฮ ัง้บอกแอว’ ส่วน

ชาวจงัหวดัน่านเรยีกว่า ‘แบว้’ สนันิษฐานว่าเพี้ยนมาจาก

คาํว่า ‘BELT’ ส่วนชาวลาํปางเรียกว่า ‘ตา้ย’ เป็นท ัง้

เครื่องใชแ้ละของประดบั ควบคู่ไปกบัผา้ซิ่นและเตี่ยว

สะดอ แต่ถา้สงัเกตจากภาพ จิตรกรรมฝาผนงั ภาพของ

ท ัง้บุรุษและสตรีลว้นแต่ไม่ใชเ้ขม็ขดั แต่จะใชว้ธิีทบและ

ขมวดปมผา้ซิน่หรอืกางเกงแทน



5. กาํไล ภาษาลา้นนาเรยีกกาํไลวา่ ‘ขอแขน

วอ้งแขน ขะแป่ง’ ชาวไทลื้อเชียงคํา เรียก

กําไลว่า ‘กอกไม’้ ส่วนชาวไทใหญ่ เรียกว่า 

‘แหวนมือ’ โดยลกัษณะของกาํไลนัน้มีหลาย

แบบ เช่น กาํไลวง คือ กาํไลที่มลีกัษณะเป็น

วงกลมธรรมดา กาํไลเกลียว มีลกัษณะเป็น

เกลียวเดียวหรือหลายเกลียวเรียงกนั ส่วน

กาํไลขอ้เทา้ จะเรยีกวา่ ‘ขอแฅ่ง หรอื วอ้งแฅ่ง’

6. แหวน ภาษาไทลื้อเรียกว่า ‘จอบมือ’ ภาษา

ไทใหญ่เรียกว่า ‘มงกวย’ ทางภาคเหนือมี

แหวน ช่อ  (จ ้อ )  ล ักษณะ เ ป็น ช่อ เ ป็นช ั้น

ความสาํคญัของแหวนลา้นนา น่าจะอยู่ที่หวั

แหวนเป็นสาํคญั คือ แกว้หรืออญัมณีที่ใช ้

ประดบัแหวน แกว้วเิศษที่ถอืว่าเป็นของมงคล 

ในการนาํมาทาํเป็นหวัแหวน เช่น แกว้วิทูรย์

แกว้ผกัตบ แกว้บวัรกต แกว้มหานิลไชยโชค 

แกว้มหานิลซายคาํ เป็นตน้
จติรกรรมวดัภมูนิทร ์จ.น่าน



ค่านิยมการสกัหมึกดาํของชายลา้นนาสมยักอ่น

การสกัหมึกดาํคือการนําเหล็กปลายแหลมจุ่ม
หมกึดาํแทงทีผ่วิหนงัหื้อเป๋นลวดลายตามที ่ตอ้งการ ลกัษณะ
จากการสกัหมกึดาํที่สะทอ้นหื้ออตัลกัษณ์ดา้นค่านิยมการสกั
หมกึดาํของผูช้ายลา้นนาม ี๓ ลกัษณะ ไดแ้ก่การสกัหมึกดํา
เป๋นลายสงิหแ์ละมอม การสกัหมึกดําเป๋นลายกางเกงขากอ้ม 
และการสกัหมึกดาํท ัง้รา่งกายยกเวน้ใบหนา้

หมอสกัหมึกดาํของชาวลา้นนาคอืพระหรอืผูค้รํา่
ในคาถาอาคม ชาวลา้นนาเช่ือว่าลายสกัหมึกดําที่เป๋นเลข
ยนัตห์รืออกัขระเป๋นคาถาเสมือนเกราะป้องกนัภยั ผูท้ี่มี
ลวดลายมคีวามม ัน่ใจว่าตนจะปลอดภยัจากภยัอนัตรายท ัง้
ปวง ดว้ยเหตุดงักล่าวการสกัหมกึดาํจึงเป๋นความใฝ่ฝนัของ
ชายหนุ่ม การสกัหมกึดาํสาํหรบัผูช้ายชาวลา้นนาถอืว่าเป๋นสิ่ง
ห น่ึงที่  หญิงสาวชาวลา้นนาใชต้ ัดสินว่ า เ ป๋นชายชาตร ี
เน่ืองจากหญิงสาวในสมยันัน้เชื่อว่ามคีวามกลา้หาญ ปกป้อง
คุม้ครองดูแลเธอได ้

จติรกรรมวดัภมูนิทร ์จ.น่าน







ดาบเมือง
ดาบเป็นสิง่ประดษิฐท์ี่ทาํจากเหลก็ใชเ้ป็นอาวุธ มดีว้ยกนัหลาย

แบบหลายขนาดตามความตอ้งการในการใชง้าน ในลา้นนาสมยัโบราณ ดาบ
คอือาวุธทีใ่ชใ้นยามศึกสงคราม นอกจากน้ีดาบยงัเป็นอาวุธประจาํเรอืนดว้ย 
โดยท ัว่ไปแลว้ตวัดาบหรือใบดาบจะทําดว้ยเหล็กดี มีส่วนกวา้งที่สุด
ประมาณ 3 น้ิวมอืขวาง ยาวประมาณหน่ึง ศอกถงึสองศอก มกี ัน่ คือ ส่วน
ทีฝ่งัเขา้ไปในดา้มประมาณครึ่งฝ่ามอื ส่วนดา้มนิยมทาํดว้ยไมไ้ผ่ขดัดว้ยเสน้
หวาย หรือเสน้ใยอื่น ๆ ทาํเป็นปลอกหรือปอบสวมรดัอยู่เต็ม หรืออาจทาํ
ดว้ยลวดเงนิหรือหุม้เงนิเป็นระยะ ๆ ส่วนฝกั ทาํดว้ยไมส้กัหรือไมโ้มกมนั
ประกบกนัเพือ่ใหต้วัดาบสอดเขา้ไป มปีลอกหวายหรอืลวดเงนิ รดัใหค้งรูป
และเพือ่ ความสวยงามและยงัมเีชอืกมดัทีฝ่กัเป็นห่วงเพือ่ใชส้ะพายไขวห้ลงั
หรอืสะพายบา่

วลิกัษณ ์ศรป่ีาซาง

ภาพวาดโดย พงษพ์รรณ เรยีนนนัชยั





เบญจภาคเีครื่องรางลา้นนา 
“เครื่องรางของขลงั” ภาษาลา้นนาใชค้ําว่า ของกระหนัน หรือ ของขะหนัน

แต่คาํน้ียากต่อการสื่อความสาํหรบัคนท ัว่ไปในลา้นนาปจัจุบนั เราจึงทบัศพัทค์าํน้ีมาใช ้
กระแสความนิยมเครื่องรางลา้นนาในปจัจุบนั(พ.ศ.2558)มเีครื่องรางลา้นนาอยู่ ๕ อย่าง 
หรอื เบญจภาคเีครื่องรางลา้นนา ทีน่กัเลน่หาเครื่องรางทางเหนือตอ้งม ีคอื 

"เบญจภาค ีของดขีองใช ้เครื่องรางเด่นได ้เก็บไวต้ามหวงั ผา้ยนัตอ์ิ่นมา้ คาถา
เขม้ขลงั อิ่นแกว้ พลงั คนหูมแห่หอ้ม ยนัตค์ร ัง่บ่าตนั พนัหนงัแวดออ้ม สะทอ้นคนทาํ รํา่
พษิ กะลาราหู ก ัง้กาํชีวติ ปิดป้องเหตุไข ้ภยัพาล งวัธนู รา้ย กลา้แกร่งแขง็หาญ หา้ขลงั
บนัดาล ตา้นภยัพา่ยสิ้น" 
"อนัประกอบไปดว้ย" 
1. ผา้ยนัตอ์ิน่มา้ หรอื มา้เสพนาง สุดยอดนิยมตอ้งของครูบาวงั วดับา้นเด่น จงัหวดัตาก 
2. อิ่นโบราณ มหีลายเน้ือ ท ัง้โลหะ หนิ ไม ้เขา งา ส่วนมากเป็นของปู่ครูไม่ทราบนาม เป็น
เครื่องรางอนัมมีาแต่เก่าก่อน 
3. ตะกรุดพอกคร ัง่ ทัง้ยนัตก์าํสะทอ้น ครูบาชุมํวดัวงัมยุ ลาํพนู 
4. กะลาราห ูของครูบานนัตา วดัทุ่งมา่นใต ้ลาํปาง 
5. ววัธนู ของลา้นนา (เฉพาะทีพ่บในพื้นถิน่ ๘ จงัหวดัภาคเหนือ) 

ผศ.วลิกัษณ ์ศรป่ีาซาง



มา้เสพนาง
เครื่องรางของขลงัสายเมตตามหา

นิยม เสน่หรุ์นแรง ว่ากนัว่าเป็นหน่ึงในสี่สุดยอด
มหาเสน่ห.์..ววัเสพนาง หนูกินนํา้นมแมว ววักิน
นํา้นมเสอืแต่โบราณนานมา “มา้เสพนาง” น่าจะมี
จดุเริ่มมาจากพม่าแลว้แผ่ขยายมายงัลา้นนา ขลงั
ถงึขนาดที่ว่า ชายใดจะไปเที่ยวหากพกติดตวัไป
ดว้ย จกัตอ้งไดส้าวนัน่ปะไร

“ใครมีไวบู้ชา...หญิงเห็นหญิงรัก 
ชายเห็นชายรกั มีเสน่หแ์ก่ผูพ้บเหน็ เกิดเมตตา
รกัใคร่...สมหวงั เร่ืองความรกั ชีวิตครอบครวัมี
ความสุขความเจริญ ไปที่แห่งหนตาํบลใดก็มคีน
ใหค้วามอนุเคราะหอุ์ม้ชู ไม่อดอยากยากไร.้..คน
อยากพูดคุย อยากรูจ้กั มเีสน่หดี์นกัแล...”



อิน่ หรอื อิ้น
ชาวลา้นนาเชื่อว่า การที่ไดม้ี "อิ้น" ไวบู้ชา จะทาํใหม้ีคน

เมตตารกัใคร่ ถา้บูชาไวใ้นเคหสถานก็จะทําใหผู้ค้นในบา้นนั้นรกัใคร่
ปรองดองกนั ถา้บูชาไวก้บัตวัก็จะทําใหมี้เสน่หเ์มตตามหานิยม อุดม
ดว้ยโชคลาภ ขา้วของเงนิทองไหลมาเทมา คา้ขายรุ่งเรือง มีแต่ความ
ร่มเย็นเป็นสขุ "อิ้น" จงึเป็นหน่ึงในเครื่องรางยอดนิยมตัง้แต่อดีตจวบ
จนปจัจุบนัไม่เสือ่มคลาย

ประวตัคิวามเป็นมาของ "อิ้น" นัน้ ไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่าชนชาติ
ใดคิดสรา้งเป็นชาตแิรก มเีพยีงตาํนานซึ่งมากมายหลายหลากต่างกนัไป
ตามภูมภิาค บางท่านว่า "อิ้น" มาจากทเิบตซึ่งมคีวามเชื่อเรื่องศกัดิ์สทิธิ์
ว่า หญงิชายเสพสมกนัจะทาํใหเ้กิดสิง่มชีวีติ การมชีายหญงิร่วมกนั เป็น
ตวัแทนของการเกดิ การงอกงาม และความสมดุล (หยนิ หยาง) และสบื
ทอดกนัเขา้มาทางพม่า บางท่านก็ว่าเป็นการสรา้งเพือ่ระลกึถงึหญงิชายคู่
แรกของโลก เป็นตน้



กา๋สะทอ้น หรอื ตะกรุดกาสะทอ้น

ตะกรุดกาสะทอ้น จดัเป็นเครื่องราง สายเหนือ ที่ไดร้บั

ความนิยมมานาน เชื่อกนัว่า มีอทิธิคุณช่วยป้องกนัสิ่งชัว่รา้ยและไม่

ดีต่างๆ ใหส้ะทอ้นกลบัออกไป ไม่สามารถส่งผลรา้ยแก่ผูท้ี่พกบูชา

ติดตวัได ้เป็นตะกรุดยอดนิยมลา้นนา ไม่ว่าจะสาํนกัใดที่ขึ้นชื่อ

จะตอ้งมยีนัต ์หรือตะกรุดพอกครัง่ที่ชื่อว่า กาสะทอ้น กา๋สะทอ้น

ดว้ยทกุที่

ถา้จะนบักนัจริงกบัตาํรา กาสะทอ้น ก่าสะทอ้น ทาง

ภาคเหนือ เชยีงใหม ่ลาํพูน ลาํปาง เชยีงราย พะเยา น่าน แพร่ รวม

ไปถึงพม่า มีเป็นพนัๆตาํราการสรา้งครบั ไม่ว่าจะเป็นยนัต ์หรือ

คาถาใด ทีเ่หลา่ครูบาอาจารยท่์านรํา่เรยีนและใชไ้ดผ้ลมา ท่านจะสบื

ทอดต่อๆกนัมาเพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณข์องสาํนกันัน้ๆ



กะลาราหูลา้นนาโบราณ กลายเป็นเครื่องรางป้องกนัสิง่ช ัว่
รา้ยในภาคเหนือจะพบรูปพระราหูแกะตามบา้นบนัไดวหิาร
ไมแ้กะ หรือบานประตูที่เรียกว่าหาํยนตส่์วนจะเป็นกะลา
ตาเดยีวตามตาํราโบราณเป็นของทนสทิธิ์มฤีทธิ์ในตวั บาง
คนกะลาราหูยงัเป็นเครื่องรางยอดนิยมของคนลา้นนา
โบราณขอแท ้ๆ เก่าๆพกบูชาแกะรูปพระราหูติดตวัเพื่อ
ป้องกนัเคราะหย์ามรา้ยบูชาเม่ือยามมีเคราะหห์รอืรูต้วัว่ามี
เคราะห ์จติใจเศรา้หมองเดือดเน้ือรอ้นใจเช่ือกนัว่ามีกะลา
พระราหูจะแคลวคาดจากภยัอนัตรายทัง้ปวงประสบโชค
อยู่เยน็เป็นสขุ 

ตวัจรงิหายากมาก การบูชาพระราหูนัน้ตามคาํ
กล่าวของคนในปจัจุบนัใหก้ารกระทาํดงัน้ีชาํระร่างกาย
จติใจใหด้แีละบูชาดว้ยเครื่องหอมเหมอืนดงับูชาสิ่งทีค่วร
บูชาท ัง้มวลมีดอกไมห้อมธูปหอมนํา้อบนํา้หอมบา้งก็ใช ้
เครื่องกาํจดัอย่างถูกดาํเทยีนดาํนํา้ดาํเป็นตน้บูชาชิ้นนอก
ชายคาเรือนขนาดพระจนัทรส่์องฟ้า ที่เป็นเครื่องรางกบั
พวกติดตวักนัภยัหากชิ้นใหญ่แกะจากกะลาถ่ายรูปมกัจะ
ตัง้ไวบู้ชาเสยีมากกวา่



ววัธนู
ววัธนูลา้นนาตวัเลก็จิว๋แต่เป็นเครื่องรางที่เขม้ขลงันกั ววัธนูถอืได ้

วา่เป็นเครื่องรางของขลงัทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งผูกพนัธก์บัชาวลา้นนามาโดยตลอด
ตัง้แต่สมยัโบราณเป็นเครื่องรางที่มไีวบู้ชาตัง้แต่ไพร่ฟ้าสามญัชนตลอดจนถงึ
ขนุนางจนถงึเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดินก็ยงัมีไวป้้องกนัตวัในยามศึกป้องกนัคุณไสย์
ภตูผีิปีศาจเวลาออกเดินทางไปไหนตอ้งคา้งอา้งแรมในป่า ต่างบา้นต่างเมืองก็
จะสรา้งววัธนูนําพกตดิตวัไปดว้ยตลอดและนิยมมีไวบู้ชาทัง้ในบา้นที่พกัอาศยั
ววัธนูที่สรา้งขึ้นจากครูบาอาจารย ์มกีารสรา้งขึ้นในหลายรูปแบบ ววัธนูที่เกิด
จากการ หลอ่ ปัน้ และสานขึ้นจากไม ้

ววัธนูที่เป็นรูปลกัษณ์ของววัธนูชนิดที่ไดจ้ากการหล่อ มกัเป็นรูป
หลอ่จากโลหะอาถรรพ ์เช่น เศษบาตรพระที่แตกชาํรุด ตะปูตอกโลงศพผตีาย
โหงเจ็ดป่าชา้หรือโลหะที่ถลุงจากทองขวานฟ้า โลหะที่อยู่บนบริเวณหลงัคา
โบสถฟ้์าผ่า ส่วนทีไ่ดจ้ากการปัน้มกัใชด้นิ ขี้ผึ้ง หรอื คร ัง่ ซึ่งไดม้าจากทีต่่าง ๆ 
กล่าวคือ ดนิมกัเป็นดนิจากขี้เถา้ของศพคนตายวนัเสารเ์ผาวนัองัคาร ดนิจาก
ป่าชา้เจด็แห่ง ดนิทีพ่ลมีาจากสีม่มุเมอืง ดนิจากจอมปลวกอารกัษเ์มอืงหรอืดนิ
โป่ง ถา้เป็นขี้ผึ้งมกัเป็นขี้ผึ้งจากเทยีนที่จุดขา้งโลงศพขณะมพีธิีชกัผา้บงัสุกุล)
ขี้ผึ้งจากรงัของผึ้งที่รุมต่อยคนจนคนเสียชีวติหรือขี้ผึ้งบริสุทธิ์ และหากเป็น
คร ัง่ก็มกัเป็นคร ัง่จากไมพ้ทุรา



จบการนําเสนอ

ลานนาศึกษา LANNA STUDIES
ศิลปะและงานหัถศิลปจากภูมิปญญาทองถิ่น

- ครัวบาน
- ครัววัด

- ครัวฮักครัวฮอม
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