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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น            
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ได้จัดท าขึ้น มีความประสงค์ให้ผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาวเชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนถิ่นก าเนิดของตนเอง เกิดการรวมพลังอันจะ
น าไปสู่การพัฒนา การธ ารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป 
 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น  
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เล่มท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เชียงรายนี้ จะกล่าวถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเชียงราย เทศกาลและงานประเพณีของ
จังหวัดเชียงราย ศิลปะ ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย และชาวเชียงราย
สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ระดมความรู้ ความมุ่งมั่น 
เพื่อท่ีจะให้การด าเนินการในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ  และให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์  
น่าสนใจ  น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เนื้อหา สาระ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย  จากต ารา และเอกสารท่ีสามารถอ้างอิง เชื่อถือได้ น ามา      
เรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบสื่อ Electronics ท่ีมีภาพประกอบเรื่องราว
ในเอกสารแต่ละเล่ม ท่ีสอดคล้องและสามารถสื่อความหมาย ความส าคัญกับเรื่องราว และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบฝึกหัด  นอกจากผู้
ศึกษาเอกสารชุดนี้ จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังได้ฝึกทักษะ
ทางด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  มีนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้ และรักและหวงแหน
มรดกท่ีบรรพบุรุษของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป 
  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าขึ้นส าหรับสถานศึกษา       
ในจังหวัดเชียงราย ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีความสนใจ
และมีความประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนจะได้
รู้จักจังหวัดเชียงรายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ผู้เรียนแสดงได้
ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ดี  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นเมืองเชียงราย  
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ มีท้ังหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย
ท้ังหมด  เรียงล าดับเนื้อหาตามล าดับ  ได้แก่ 
 เล่มท่ี  1  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 
 เล่มท่ี  2  ภูมิศาสตรจ์ังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  3  การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  4  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  5  สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  6  บุคคลส าคัญในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  7  อาชีพส าคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” เล่มท่ี 4  เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย  มีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเชียงราย  เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดเชียงราย  ศิลปะ 
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย  ชาวเชียงรายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา   
และเพื่อใหก้ารศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี ้

1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ  
๒. ท าแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง 
๓.  ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics  
     หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า 
     ในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
๔.  ท าแบบฝึกหัด 
๕.  เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แบบสื่อ Electronics หลกัสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” 
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 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงราย 
 2. อธิบายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงรายได ้
 3. อธิบายเทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดเชียงรายได้ 
 4. อธิบายศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงรายได้  
 5. เห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และของจังหวัดเชียงราย  
             และช่วยกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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                                 แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ศลิปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย    

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดยีว แล้วท าเครื่องหมาย   
             ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก 
  
1.  เพราะเหตุใดวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงรายถึงมีความผสมผสานทางวัฒนธรรม 
     ของหลายเชื้อชาติ 

ก.   การด าเนินชีวิตของกลุ่มชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามเชื้อชาติ ท้องถิ่น 
ข.   เป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นประเพณีท้องถิ่น 
ค.   วัฒนธรรมท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ   
ง.    เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
2.  ข้อใดเป็นประเพณีท่ีได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา 

ก.   ประเพณีการแข่งเรือ 
ข.   ประเพณียี่เป็ง 
ค.   การสืบชะตา 
ง.     ประเพณีจุดบ้องไฟ   

 
3.  กลุ่มชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงราย คือกลุ่มชนใด 

ก.   ชาวเขา 
ข.   คนเมือง 
ค.   ไทยใหญ่ 
ง.    ไทยล้ือ 

4. ภาษาถิ่นท่ีคนเมืองใช้อยู่เรียกว่าภาษาอะไร 
ก.    ภาษาลื้อ 
ข.   ภาษาพื้นเมือง 
ค.   ภาษายอง 
ง.     ภาษาไทย 
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5.  ค าว่า “เตี่ยว” หรือ “เตี่ยวสะดอ” หมายถึงอะไร  
ก.   เสื้อแขนยาวของคนล้านนา 
ข.   เสื้อแขนสามส่วนของคนล้านนา  
ค.   กางเกงสามส่วนของคนล้านนา 
ง.    กางเกงขาสั้นของคนล้านนา 

6.  ประเพณีใดเกิดจากความเชื่อ 
ก.     ประเพณียี่เป็ง 
ข.   ประเพณีสงกรานต์ 
ค.   ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า 
ง.    ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง 

7. ผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ ถ้าลาสิกขาบทออกมาแล้ว จะเรียกค าน าหน้าชื่อว่าอย่างไร   
ก.   อุ้ย   ข. น้อย 
ค.   หนาน   ง. คุณท่าน 

8.  ข้อใดคือวงดนตรีของชาวล้านนา   
ก.  วงสะล้อ ซอ ซึง 
ข.  วงปีพาทย์ 
ค.  วงเครื่องสาย 
ง.   วงดนตรีสากล 

9. ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  ประเพณียี่เป็ง 
ข.  ประเพณี 
ค.  ประเพณีตานสลากภัต 
ง.  ประเพณีฮ้องขวัญ 

10. พระธาตุดอยตุง มีความส าคัญอย่างไรต่อคนเชียงราย 
ก. เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงราย 
ข. เป็นพระธาตุท่ีไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวัดเลย 
ค. เป็นพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย 
ง. เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย 
  

  ข้อที่  1  ค าตอบ คือ ข้อ ง. 
  ข้อที่  2 ค าตอบ คือ ข้อ ข. 
  ข้อที่  3 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที ่ 4 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  5 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  6 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  7 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  8 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  9 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  10 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
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ภาคผนวก 30 
    - แบบฝึกหัด 31 
    - แบบทดสอบหลังเรียน 33 

 

สารบัญ 
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   วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงราย 
 
 คนไทยล้านนามีชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา หุบเขา มีพื้นท่ีราบจํานวนน้อย  ชาวบ้านทํานาแบบนาทดน้ํา พื้นท่ี
สูงปลูกข้าวไร่ พื้นท่ีในท่ีราบแอ่งเขาอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวและพืชอื่น ๆ  ระบบเศรษฐกิจ 
เป็นแบบผลิตเพื่อให้พออยู่พอกิน  
 คนไทยภาคเหนือนิยมปลูกบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่บ้าน หากพื้นท่ีใดอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทํานา มีแม่น้ําไหลผ่าน ก็จะมีหมู่บ้านกระจุกอยู่เป็นหย่อม ๆ       
ตามลุ่มแม่น้ํา ลักษณะบ้านจะเป็นบ้านไม้ยกสูง มีใต้ถุนโล่ง เป็นท่ีเก็บของเครื่องมือ       
ทําเกษตร และเป็นท่ีทํางานหรือพักผ่อนยามว่างได้ด้วย 
 ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมของคนภาคเหนือ หรือคนล้านนา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ภาษาพูด เป็นภาษาไทยท้องถิ่นของชาวเหนือ ท่ีเรียกว่า “คําเมือง”  และ
นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาของชนเผ่าต่างๆ อีกมากมาย 
 2. การรับประทานอาหาร มีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก น้ําพริกอ่อง แกงแค เป็นต้น 
 3. การละเล่นและรื่นเริง ใช้ดนตรีพื้นเมืองท่ีมีลักษณะของเสียงดนตรี ท่ีแสดงถึง
ความอ่อนโยน เช่น การฟูอนเล็บ  การรําเทียน เป็นต้น  
 สําหรับจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ดั้งเดิม และมีวัฒนธรรมสืบทอดมา    
เป็นเวลายาวนาน และยังมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติ เนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายมีการติดต่อสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่าและลาว 
มาช้านาน  ซึ่งสามารถเห็นได้จากรูปแบบอาคาร วัด ได้รับอิทธิพลมาจากลาวและพม่า     
และด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชียงราย ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ํากก โดยมี
ร่องรอยของเมืองท่ีเจริญทางวัฒนธรรมและศิลปะอยู่ตามริมแม่น้ํากกเป็นจํานวนมาก 
  
 
 

เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้านหลากหลายของท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่  ภาษาเขียนท่ีพบมากคือ จารึก  คัมภีร์  ใบลาน  สมุดข่อย  เป็นภาษาเขียน
ท่ีเรียกว่า “อักษรล้านนา” หรือ “ตั๋วเมือง” หรือ “คําเมือง” นั่นเอง   
 เนื่องจากคนเชียงรายในปัจจุบันประกอบด้วย กลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ ซึ่งอพยพมา
อาศัย จากหลายแห่ง ซึ่งมีชาวไทยใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน คนเมือง ทําให้มีภาษา      

ด้านภาษา 
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ใช้หลายภาษา เช่น  ภาษาไทย เป็นภาษาท่ีใช้ในทางราชการ ภาษาคําเมืองหรือภาษา
ล้านนา ภาษายอง  ภาษาลื้อ  ภาษาลาว (อีสาน)  ภาษาของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  เป็นต้น 1 
  - ภาษาพื้นเมือง (อู้กําเมือง) เป็นภาษาพูดของคนพื้นเพดั้งเดิม ท่ีอาศัยมาก่อน
อย่างยาวนาน ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดเชียงราย 
  - ภาษายอง  เป็นภาษาพูดของกลุ่มชนชาวยองท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย ท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต 
  - ภาษาลื้อ  เป็นภาษาพูดของกลุ่มคนเชื้อสายลื้อ ท่ีอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
จังหวัดเชียงรายในอดีตเช่นกัน 
  - ภาษาชนเผ่า หรือท่ีเรียกกันว่า ภาษาชาวเขา  เป็นภาษาของชาวไทยภูเขา
ของแต่ละชนเผ่าท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีภูเขา และพื้นราบอยู่ในหลาย ๆ อําเภอของจังหวัด
เชียงราย  
  - ภาษาลาว (อีสาน)  เป็นภาษาท่ีใช้ในชุมชน หมู่บ้านของผู้คนอีสานท่ีอพยพ
มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มาตั้งถิ่นฐานท่ีทํามาหากิน 
ของครอบครัวซึ่งมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีในหลาย ๆ อําเภอของจังหวัดเชียงรายมาช้านาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :  
    สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  
 
 



3 

 

อักษรล้านนา 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
22..  อนุสรณ์การสมโภชเมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529.  
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 การแต่งกายของชาวเชียงรายปัจจุบันจะแต่งกายท่ัวไปตามสมัยนิยม  และเมื่อถึง
เวลางานบุญหรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ จะแต่งกายตามแบบฉบับของชาวเหนือ คือ 
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวลักษณะแบบ 3 ส่วน เรียกว่า “เตี่ยว” หรือ “เตี่ยวสะดอ”     
ทําจากผ้าฝูายย้อมสีน้ําเงินหรือสีดํา  ส่วนเสื้อก็นิยมสวมเสื้อผ้าฝูายคอกลม แขนสั้น     
แบบผ่าอก กระดุม 5 เม็ด สีน้ําเงินหรือสีดํา เช่นเดียวกัน เรียกว่า เสื้อม่อฮ่อม สําหรับหญิง
ชาวเหนือจะนุ่งผ้าซิ่น (ผ้าถุง) ยาวเกือบถึงตาตุ่ม   นิยมนุ่งท้ังสาวและคนแก่  ผ้าถุงจะมี
ความประณีตงดงาม  ตีนซิ่นจะมีลวดลายงดงาม ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อคอกลม มีสีสัน
ลวดลายสวยงามเช่นเดียวกัน  เรื่องการแต่งกายนี้ หญิงชาวเหนือจะแต่งตัวให้สวยงาม    
อยู่เสมอ ซึ่งชาวเหนือถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแต่งกายของชาย - หญิงชาวเชียงราย 

  

  

  
 
 ชาวเชียงรายก็เหมือนคนภาคเหนือส่วนใหญ่  มีความเชื่อเรื่องผีเช่นเดียวกัน     
แต่ละบ้าน แต่ละตระกูลก็จะมีผีประจําบ้าน ประจําตระกูล ดังนั้น แต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละ
บ้านก็มีประเพณีเลี้ยงผี เช่น ผีปูุย่า ผีมด ผีเมง ผีเสื้อเมือง เป็นต้น เมื่อพุทธศาสนา      
เผยแผ่มายังภาคเหนือ คนเชียงรายก็รับเอาพุทธศาสนาเป็นสรณะ คนเชียงรายเป็นพุทธ  

ด้านการแต่งกาย 

ด้านความคิดและความเชื่อ 
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มามะกะท่ีดี และปฏิบัติศาสนกิจเคร่งครัด แทบทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจําหมู่บ้าน พ่อแม่   
ท่ีมีลูกชายจะนิยมให้ลูกชายบวชเรียน และนิยมให้ลูกชายบวชเณร เมื่อบวชเป็นเณรก็เรียน
หนังสือศึกษาพุทธศาสนาท่ีวัด พออายุได้ประมาณ 19 ปีก็ลาสิกขา แล้วจะมีคํานําหน้าว่า 
“น้อย” เช่น น้อยไชยา ส่วนผู้ท่ีบวชเป็นพระ  ถ้าสิกขาบทออกมาเป็นฆราวาสก็จะมีคํา
นําหน้าว่า “หนาน” เช่น หนานโฮะ หนานอินตา เป็นต้น 

 
    
  
 ชาวเชียงรายมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติจึงมีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนมีนิสัยรักความงาม  
รักศิลปะและดนตรี ด้านศิลปะนับว่ามีความชํานาญเป็นเยี่ยม ผู้ชายชาวเชียงรายมีฝีมือ
ด้านช่างเป็นเยี่ยม งานศิลปะเด่น ๆ เช่น งานปูนปั้น งานแกะสลักไม้ การทําเครื่องเงิน 
เครื่องเขิน ล้วนแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางด้านศิลปะที่งดงามยิ่ง 
 ทางด้านดนตรีและการละเล่นก็จะมีวงดนตรีท่ีเรียกว่า “วงสะล้อ ซอ ซึง” ส่วน   
การฟูอนก็จะมีฟูอนเล็บ ฟูอนเทียน การละเล่นพื้นบ้านก็มีการจ้อย การซอ ซึ่งแสดงเป็น
เรื่องราว แสดงการขับเกี้ยวพาราสีกัน  การแสดงซอพื้นเมืองจะปรากฏให้เห็นตามงาน
เทศกาลท่ัวไป ปัจจุบันแม้จะลดน้อยลงไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นท่ีนิยมกันอยู่ 
 “วงสะล้อ ซอ ซึง”  คือ วงดนตรี ท่ีนําเอาเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย คือ ซึง
สะลอ้  และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันมากในภาคเหนือ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่นล้านนา    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
วงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง 

  

ด้านศิลปะและดนตร ี
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สะล้อ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายท่ีใช้การเล่นโดยการสี  
ซอ เป็นภาษาพื้นบ้านล้านนา หมายถึง การขับร้องเพลง 
ซึง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ท่ีใช้วิธีการเล่นโดยการดีด 

 ค่าว คือคําประพันธ์ท่ีมีลักษณะร้อยรัด สัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลง
ด้วยโคลงสุภาพ  มีหลายชนิดคือ  เรื่องท่ีปรากฏในเทศนาธรรม เรียกว่า ค่าวธรรม  ถ้านําไป
อ่านเป็นทํานองเสนาะเรียกว่า ค่าวซอหรือเล่าค่าว  และถ้าหากเป็นการขับลํานําตอนไป   
แอ่วสาวเรียกว่า “จ๊อย” และท่ีชาวบ้านท่ีพูดคล้องจองกันก็เรียกว่า “อู้เป็นค่าวเป็นเครือ” 
 
 
   
 
 คนไทยทางภาคเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักท้ัง 3 มื้อ ส่วนกับข้าวก็
จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว  เนื้อควาย  หมู  ไก่  ปลา) และผักต่าง ๆ ลักษณะการประกอบ
อาหารก็จะมีท้ังชนิดแห้งและน้ํา  เช่น  ลาบ  หลู้   ไส้อั่ว  แกงฮังเล   แกงอ่อม   แกงโฮะ   
ผักกาดจอ เป็นต้น 
 สําหรับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมือง ทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงราย  
โดยท่ัวไปก็คล้าย ๆ กับจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน แต่เชียงรายจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง
ในเรื่องของรสชาติ และเครื่องปรุง เช่น ขนมจีนน้ําเงี้ยว ลาบเชียงราย  ไส้กรอก  ไส้อั่ว    
หนังควายจี่ ส่วนการบริโภคอาหารจะเป็นไปตามฤดูกาล และประเพณีของท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารับข้าวหรือขันโตกกับข้าว วัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา 

ด้านอาหารการกิน 
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 หลู้ คือ ลาบทางภาคเหนือแต่มีเลือดผสมด้วย หลู้ทําจากเนื้อหมู วัว ควาย นํามา
สับให้ละเอียด ผสมด้วยเครื่องเทศ มีเครื่องในสัตว์หั่นเป็นชิ้น ๆ ผสมลงไปด้วยก็ได้ รสเปรี้ยว 
เค็ม เผ็ด รสร้อนแรง นิยมกินกับเหล้า และมีผักต่าง ๆ มาแกล้ม ทางภาคอีสานลักษณะ
คล้ายกัน เรียกว่า ลาบเลือด   
 ลาบ  ลาบในภาคเหนือแตกต่างจากลาบอีสานโดยจะปรุงด้วยพริกลาบและ
กระเทียมเจียวลาบเหนือ (ลาบเมือง) จะสับเลือดไปพร้อม ๆ กับสับเนื้อ เป็นภูมิปัญญา
เพราะว่า ถ้าไม่ใส่เวลาสับเนื้อ เนื้อจะกระเด็นออกนอกเขียง เครื่องเทศของลาบเมืองจะมี
เยอะกว่า ได้แก่  ดีปลี  มะแขว่น (พืชเฉพาะถิ่น)  นอกจากนั้นจะมีผักโรยหน้าและคนผสม
เพิ่มอีกอย่างท่ีแตกต่างคือ ผักไผ่ (พืชพื้นบ้าน) 
 

 
 

 
 
 
 

   หลู ้              ลาบ 
  
 ไส้อั่ว เป็นอาหารพื้นเมือง ทํามาจากเนื้อหมูบด ผสมพริกแห้ง กระเทียม ขมิ้น ข่า  
ใบมะกรูด  หอมแดงและเครื่องปรุงรส แล้วกรอกลงไปในไส้หมูท่ีเกลาจนบางแล้ว บิดให้เป็น
ท่อนพอประมาณ จากนั้นนําไปย่างให้สุก จะทําให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน  
 แกงฮังเล เป็นอาหารท่ีนิยมรับประทานให้ครอบครัว  และงานเลี้ยงของคนพื้นเมือง  
และยังเป็นอาหารท่ีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และต่างประเทศนิยมรับประทาน  โดยเฉพาะ
เป็นอาหารพื้นเมืองท่ีใช้ในงานขันโตก แกงฮังเลให้พลังงานจากเนื้อหมูและมันหมู และคุณค่า
จากสมุนไพร 
 แกงอ่อม  เป็นแกงประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู และเนื้อไก่ 
หรือจําพวกเครื่องในของวัว  ควาย  หมู  เป็นต้น จะเรียกชื่อแกงอ่อมตามเนื้อท่ีเอามาแกง 
เช่น แกงอ่อมไก่  แกงอ่อมจิ้นวัว  แกงอ่อมเครื่องในหมู  แกงอ่อมเครื่องในวัว  แกงอ่อม
เครื่องในควาย เป็นต้น 
  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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         ไส้อ่ัว            แกงฮังเล 
 
 แกงโฮะ  คําว่า “โฮะ” แปลว่า รวม ซึ่งหมายถึงการนําเอาอาหารหลาย ๆ อย่างมา
รวมกัน ในสมัยก่อนแกงโฮะมักจะทําจากอาหารท่ีเหลือหลาย ๆ อย่างรวมกัน โดยอาจมีการ
ปรุงรสตามใจชอบ หรือ เติมบางอย่าง เช่น วุ้นเส้น หน่อไม้ และแต่งกลิ่นโดยใส่ใบมะกรูด 
ตะไคร้ ปัจจุบัน นิยมใช้ของสดในการปรุง และใช้แกงฮังเลเป็นเครื่องปรุง  
 จอผักกาด เป็นอาหารท่ีคนพื้นเมืองภาคเหนือคุ้นเคยเป็นอย่างดี “จอ” เป็นการ
ปรุงอาหารประเภทผัก โดยการนําน้ําใส่หม้อตั้งไฟปรุงด้วย เกลือ กะปิ  ปลาร้า  เมื่อน้ําเดือด
จึงใส่ผักลงไป  จากนั้นจึงเติมรสเปรี้ยวด้วยน้ํามะขามเปียกหรือมะขามสด (ไม่นิยมน้ํามะนาว 
มะเขือเทศ มะกรูด)  การจอนี้อาจใส่กระดูกหมูด้วยก็ได้ ชนิดผักท่ีมีการนํามาจอ เช่น 
ผักกาด ผักหนาม ผักกูด ผักบุ้ง ซึ่งผักที่นิยมมาจอมากท่ีสุด ได้แก่ ผักกาดจ้อน หรือผักกาด
กวางตุ้งท่ีกําลังออกดอก ซึ่งบางแห่งนิยมใส่ถั่วเน่าแผ่นผิงไฟและน้ําอ้อย 
 
 

 
 
 
 
 

                        จอผักกาด      แกงโฮ๊ะ  
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                 เทศกาลและงานประเพณีของจงัหวัดเชียงราย 
 

 ประเพณีท่ียังมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันของชาวเชียงราย ได้แก่ ประเพณี     
เดินขึ้นพระธาตุดอยตุง  ประเพณีไหว้สาพญามังราย  ประเพณีตานสลากภัต  ประเพณี
ทําบุญปอย  ประเพณีการแข่งเรือเชียงแสน เป็นต้น     
 
  
 
 พระธาตุดอยตุง นอกจากจะเป็นหลักฐานสําคัญในการตั้งถิ่นฐานของปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์มังรายแล้ว ยังเป็นท่ีเคารพเลื่อมใสของชาวเชียงราย และชาวไทยท้ังประเทศ    
พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของล้านนา  
รวมถึงความเชื่อเรื่องตุงยาว 1,000 วา ท่ีปักบูชาพระธาตุ โดยยังปรากฏหลุมเสาตุง    
ขนาดใหญ่ใกล้กับพระธาตุ จนเป็นท่ีมาของชื่อพระธาตุดอยตุง จึงเกิดประเพณีการเดิน
แสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุงจนถึงปัจจุบันก็ยังปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด 

          การขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
ดอยตุง เป็นประเพณีของชาวล้านนา
รวมท้ังชาวไทยใหญ่ในพม่า ถือปฏิบัติ
สืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
พากันเดินไปตามเส้นทาง เล็ก ๆ ซึ่งแต่
โบราณนั้นทางเดินท้ังสองข้างทางเต็ม
ไปด้วยต้นไม้ท่ีรกเลื้อย อันเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทางอย่างยิ่ง แต่ด้วยความ

ศรัทธาท่ีชาวบ้านมีต่อองค์พระธาตุดอยตุง จึงชักนําให้บุคคลหลายวัย หลายอาชีพ เดินขึ้น     
สูพ่ระธาตุดอยตุง 
 ตามตํานานเล่าสืบต่อมาว่า เจดีย์พระธาตุดอยตุง เป็นเจดีย์ประจําปีเกิด คือ      
ปีหมู หรือปีกุนของภาคกลาง  ด้วยเหตุนี้พระธาตุดอยตุงจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ
คนท่ีเกิดปีหมู หรือปีกุน ซึ่งคนท่ีเกิดปีดังกล่าวต้องไปนมัสการหรือปรนนิบัติดอยตุง และ
เจดีย์พระธาตุช้างมูบอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในช่วงท่ีมีชีวิตอยู่ ด้วยการปัดกวาดบริเวณพระธาตุ  
บริจาคเงินบูรณปฏิสังขรณ์  เป็นต้น 

ประเพณเีดินข้ึนพระธาตุดอยตุง 
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  ชาวล้านนายังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยตุงในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติท่ีปรากฏให้ชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงกับพระบรมธาตุ  ให้เห็นตุงสีสันต่างๆ ท่ีมี
ความยาวหลายร้อยเมตรอยู่เหนือพระธาตุในเวลากลางวัน และมีคนเห็นลูกแก้วสุกสว่าง
ลอยขึ้นไปจากบริเวณองค์พระธาตุ พุ่งไปทางทิศท่ีตั้งของเมืองเชียงรายในตอนกลางคืน 
ช่วงขึ้น 14-15 ค่ํา ถ้ามีสภาพอากาศท่ีแปรปรวน  อาทิ ฝนตก  ฟูาร้อง ฟูาผ่า พายุ 
ท้องฟูามืดครึ้ม ชาวบ้านก็พากันเข้าใจว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีขึ้นมานมัสการพระธาตุ 
กระทําตนผิดจารีตประเพณีท่ีดีงาม ทําให้เกิดอาเพศธรรมชาติวิปริตขึ้น  ดังนั้นพระสง ฆ์
และพุทธศาสนิกชนท่ีขึ้นไปนมัสการพระธาตุ จะร่วมทําพิธีทางศาสนาดังกล่าว สภาพท่ี
แปรปรวนจะกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างปาฏิหาริย์  
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

               ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุงทีจ่ัดท ากันทุกๆ ปี 
 
 ด้วยเหตุนี้ในทุกๆ ปี จะมีการขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุง พระสงฆ์ท่ีจําวัด 
รวมท้ังพระสงฆ์ท่ีขึ้นไปก็จะร่วมกับชาวบ้าน ทําพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอขมาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และขอให้พระธาตุดํารงอยู่อย่างมั่นคงถาวร รวมท้ังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครอง 
และยังความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุ  
 สําหรับกําหนดงานนมัสการประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุงมักจะจัดขึ้นในระหว่าง   
วันขึ้น 14-15 ค่ํา เดือนหกเหนือ หรือเดือนสี่ไทย (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี 3 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
3. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :  
    สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  
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 ประเพณีไหว้สาพญามังราย  หรืองานพ่อขุนเม็งรายมหาราช พญามังรายถือเป็น
มหาราชผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นมา  ดังนั้น จึงมีการจัดงานบวงสรวงพญามังราย หรือท่ี
เรียกว่า พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นประจําทุกปี งานจะจัดขึ้นระหว่าง วันท่ี 26 เดือน
มกราคม ถึงวันท่ี 4  เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
พิธีไหว้สาพญาเม็งรายและพิธีเปิดงานพ่อขุน ในวันท่ี 26 มกราคม  โดยการจัดขบวนแห่
เครื่องสักการะของอําเภอต่าง ๆ  จะมีความสวยงามและสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์      
ของจังหวัดเชียงราย  คือ ขบวนแห่เครื่องสักการะพญามังราย 9 ขบวน ประกอบด้วย
ขบวน  ต้นเทียน 9 ชุด ขบวนต้นดอก 9 ชุด ขบวนต้นหมากสุ่ม 9 ชุด ขบวนต้นหมากเม็ง          
9 ชุด  ขบวนต้นพลู 9 ชุด  สะเหลี่ยงต้นผึ้งใหญ่  สะเหลี่ยงต้นดอกใหญ่ สะเหลี่ยงหมาก 
สุ่มใหญ่  สะเหลี่ยงต้นพลูใหญ่  นอกจากนี้ ยังมีขบวนต่าง ๆ เช่น ขบวนตุงไชย ขบวน      
ผู้เฒ่าผู้แก่สวมชุดขาวล้านนาถือขันข้าวตอกดอกไม้  ขบวนการแสดงกลองสะบัดไชย    
ฟูอนดาบ ฟูองเจิง ตบมะผาบ ฟูอนเล็บ  ขบวนผู้ท่ีแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเชียงราย  และ
ขบวนชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าท่ีแต่งกายประจําเผ่าท่ีสวยงามอลังการ  
 ภายในงานจะจัดนิทรรศการของส่วนราชการ อําเภอ สถาบัน การศึกษา  มูลนิธิ  และ
ภาคเอกชน  มีกิจกรรมบนเวที  การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด  การจัดจําหน่ายสินค้า
จากชุมชน และภาคเอกชนมากมาย  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในงานไหว้สาพญามังราย 

ประเพณีไหว้สาพญามงัราย 



12 

 

    
  ประเพณีจะเริ่มต้นในเดือนสิบสองเหนือ และสิ้นสุดเดือนในเดือนเกี๋ยงดับ (ตุลาคม) 
ในประเพณีนี้จะมีการจัดเตรียมสิ่งของมากมาย เช่น ข้าวสาร พริก หอม  กระเทียม  เกลือ  
กะปิ  ปลาร้า  ขนม  ข้าวต้ม  อาหาร  และจัดการจักตอกสาน ท่ีเรียกว่า  “ก๋วย”  หลังจาก
นั้นจะบรรจุลงในก๋วย ซึ่งกรุด้วยใบตอง หรือกระดาษสีต่าง ๆ แล้วนํา  “ยอด”  คือ 
ธนบัตรผูกติดไม้เสียบไว้ โดยสิ่งของเหล่านี้จะจัดเตรียม ก่อนวันทําพิธี  “ตานก๋วยสลาก”      
1 วัน เรียกว่า “วันดา”  พอเช้าวันรุ่งขึ้นจะนํา “ก๋วยสลาก” ไปวัดท่ีจัดงานเพื่อถวาย 
พระภิกษุสามเณร และมีการเขียนคําอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย และเทวดาท้ังหลาย มีการ
จับสลากในการถวายตามหมายเลขว่าตรงกับพระรูปใด พระรูปนั้นก็รับประเคนและให้พร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของก๋วยสลาก 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประเพณตีานสลากภัต 
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 ประเพณียี่เป็ง คือประเพณีสําคัญท่ีจัดขึ้นในเดือนยี่ หรือเดือน 12 ซึ่งจะตรงกับ
เดือนพฤศจิกายน ขึ้น 15  ค่ํา  เมื่อถึงเดือนนี้  ชาวล้านนาจะนํากระทงพร้อมเครื่อง
สักการบูชา  ซึ่งมีธูปเทียนลอยตามน้ําเพื่อให้ถึงญาติพี่น้อง  และบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว  
ซึ่งชาวล้านนาจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า  “ลอยโคมหรือลอยไฟ”  โดยก่อนจะถึงวันยี่เป็ง 2-3 
วัน  ชาวบ้านจะทําความสะอาดบ้านเรือน วัด  เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ  “การตั้งธรรม
หลวง”  ในช่วงประเพณีนี้มีความเชื่อกันว่าหากใครฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครบ          
13  กัณฑ์ จะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต 
 

 
 
 
         ลอยกระทง 
 
 
 
 
                     
 
   ปล่อยโคมลอย  
 
 

     
 
 
 

        จุดประทีป 
 
 
 
 

ประเพณีย่ีเป็ง 
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 การแข่งเรือเชียงแสนจะมีช่วงวัน
สงกรานต์ของทุกปี ในงานจะมีการแห่เรือ 
และสรงน้ําพระเจ้าลานทอง โดยเฉพาะ   
การแข็งเรือ 3 ชาติ (ไทย-พม่า-ลาว) มีความ
สนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ในงานยังมีการละเล่นพื้นเมือง
และมหรสพมากมาย  

       ประเพณีการแข่งเรือเชียงแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ประเพณีการแข่งเรือเชยีงแสน 
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    ศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย 
 

  ศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงรายนั้น มีอยู่มากมาย ศิลปะ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงรายนั้น มีอยู่มากมาย         
มีท้ังมีท้ังเก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ที่สุด  จนกระท่ังท่ีพบในปัจจุบัน และศิลปะ ประติมากรจนกระท่ังท่ีพบในปัจจุบัน และศิลปะ ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรมรม  และสถาปัตยกรรม
ท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 22550044  ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนไว้เพื่อคุ้มครองและรักษาโบราณสถานอันมีคุณค่าของชาติให้คงไว้เพื่อประโยชน์ทะเบียนไว้เพื่อคุ้มครองและรักษาโบราณสถานอันมีคุณค่าของชาติให้คงไว้เพื่อประโยชน์
ในการศึกษา ในการศึกษา และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันภาคภูมิใจของคนในชาติไว้สืบไป ตัวอย่างศิลปะ และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันภาคภูมิใจของคนในชาติไว้สืบไป ตัวอย่างศิลปะ 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมท่ีสําคัญ เก่าแก่ เป็นท่ีเคารพบูชา และโดดเด่นของประติมากรรม และสถาปัตยกรรมท่ีสําคัญ เก่าแก่ เป็นท่ีเคารพบูชา และโดดเด่นของ
จังหวัดเชียงราย  อาทิ   จังหวัดเชียงราย  อาทิ     
  
    

ตามตํานานตามตํานาน   รัตนรัตน     พิมพวงศ์ บันทึกไว้ว่า พิมพวงศ์ บันทึกไว้ว่า 
เมื่อประมาณ พ.ศ.เมื่อประมาณ พ.ศ.330000  เทวดาได้สร้างพระแก้วเทวดาได้สร้างพระแก้ว
มรกต ถวายพระนาคเสนเถระ ท่ีครองเมืองมรกต ถวายพระนาคเสนเถระ ท่ีครองเมือง               
ปาฏลีบุตร ปัจจุบันคือปาฏลีบุตร ปัจจุบันคือ  เมืองปัตนะ ประเทศอินเดีย เมืองปัตนะ ประเทศอินเดีย 
ต่อมาได้ย้ายมาท่ีประเทศลังกาต่อมาได้ย้ายมาท่ีประเทศลังกา  
  ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโนรธามังฉ่อ พระเจ้าต่อมาในสมัยพระเจ้าอโนรธามังฉ่อ พระเจ้า
อนุรุทธรา แห่งเมืองพุกาม ได้ส่งพระสุมณอนุรุทธรา แห่งเมืองพุกาม ได้ส่งพระสุมณ  ไปไปทูลทูลขอขอ
พระเจ้ากรุงลังกา ซึ่งขณะนั้นกําลังพระเจ้ากรุงลังกา ซึ่งขณะนั้นกําลัง ถูกพวกทมิฬถูกพวกทมิฬ
รุกราน จึงได้มอรุกราน จึงได้มอบพระแก้วมรกต พร้อมพระไตรปิฎกบพระแก้วมรกต พร้อมพระไตรปิฎก
ให้ ให้ แต่เรือสําเภาท่ีบรรทุกได้พลัดหลงไปเกยอู่ ท่ีแต่เรือสําเภาท่ีบรรทุกได้พลัดหลงไปเกยอู่ ท่ี       

อ่าวเมืองกัมพูชา พระแก้วมรกตจึงตกเป็นของประเทศกัมพูชา โดยได้มีการนําไปไว้ท่ีเมืองอ่าวเมืองกัมพูชา พระแก้วมรกตจึงตกเป็นของประเทศกัมพูชา โดยได้มีการนําไปไว้ท่ีเมือง
อินทรปัฐ (นครวัด)  และต่อมาพระแก้วอินทรปัฐ (นครวัด)  และต่อมาพระแก้ว มรกตมรกตก็ถูกอัญเชิญมาท่ีกรุงศรีอยุธยา และก็ถูกอัญเชิญมาท่ีกรุงศรีอยุธยา และ
กํากําแพงเพชรตามลําดับ  จนกระท่ังถึง พ.ศ. แพงเพชรตามลําดับ  จนกระท่ังถึง พ.ศ. 11993333  พระเจ้าพรหพระเจ้าพรหม ม เจ้าเมืองเชียงรายได้ไปเจ้าเมืองเชียงรายได้ไป
อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากกําแพงเพชร  มาซ่อนไว้ท่ีเจดีย์วัดปุาเยี๊ยะ เมืองเชียงราย  อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากกําแพงเพชร  มาซ่อนไว้ท่ีเจดีย์วัดปุาเยี๊ยะ เมืองเชียงราย  
แล้วมาขุดพบเมื่อ พ.ศ.แล้วมาขุดพบเมื่อ พ.ศ.11997777  และต่อมาก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐานท่ีและต่อมาก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐานท่ี วัดพระศรีรัตนวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (ศาสดาราม (วัดพระแก้ววัดพระแก้ว) ) ท่ีกรุงท่ีกรุงเทพฯ เทพฯ 44  
  
________________________________________________________________________________________________________________  
44..  จรรยา  อิทธิเสริมกุล. จรรยา  อิทธิเสริมกุล. เชียงราย เชียงราย ::  สํานักพิมพ์แพนสยาม, สํานักพิมพ์แพนสยาม, 22555500..    

พระแก้วมรกต 
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         วัดพระแก้ว หรือ ชื่อเดิมว่า “วัดปุาเยียะ” เป็น
วัดเก่าแก่ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เป็น
สถานท่ีค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ     
พระแก้วมรกตจึงทําให้วัดแห่งนี้มีความสําคัญ และ     
ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น “วัดพระแก้ว” และเนื่องใน
วโรกาสท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี           
มีพระชนมายุ  ครบ 90 พรรษา พระสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายจึ งได้ ร่ วมกันสร้ าง        
พระหยกเชียงรายขึ้น พระประธานของวัดพระแก้ว    
เป็นพระพุทธรูปสําริดองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ซึ่งเรียก    
กันว่า “พระเจ้าลานทอง” และยังเป็นท่ีสักการบูชาของ
ชาวจังหวัดเชียงรายมาเป็นเวลายาวนาน 5  
 

 
 
        “วัดพระสิงห์” สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
มหาพรหม ผู้ครองเมืองเชียงราย  สันนิษฐานว่า
วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1928 วัดพระสิงห์
จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ      
เป็นวัดท่ีมีความเก่าแก่ และเคยเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค์ องค์ท่ีอยู่เชียงใหม่ในปัจจุบัน 
ด้วยความงดงามของพระอุโบสถแบบล้านนา       
ท่ีบานประตูแกะสลักไม้เป็นเรื่องดิน น้ํา ลม ไฟ 
ออกแบบโดย ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชาวเชียงราย     
ในวั ดพระสิ งห์ ยั ง เป็ น ท่ีประดิ ษฐานรอย          
พระพุทธบาทจําลอง จึงทําให้วัดพระสิงห์มี
ความสําคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย 
 
________________________________________________________________________________ 
5.. หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :   
     สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553. 

วัดพระแก้ว 

วัดพระสิงห์ (ศิลปะแบบล้านนา) 
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                    พระธาตุ เจดีย์หลวงตั้ งอยู่ ท่ี  อําเภอ    
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลักษณะเจดีย์เป็น
เจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา เจดีย์หลวงสร้างโดย
พญาแสนภู เมื่อพุทธศตวรรษท่ี 19 เจดีย์หลวงนี้
ยังเป็นเจดีย์ทรงกลมรุ่นแรก ๆ  มีการประดับ
ลวดลายบัวท่ีฐาน ตลอดจนลวดลายบัวในส่วน
ยอดเป็นลักษณะท่ีแปลกไปกว่าเจดีย์ท่ัวไปและ
แสดงถึงการเป็นต้นแบบให้แก่เจดีย์รุ่นหลัง ๆ      
ท่ีสร้างขึ้นในเมืองเชียงแสนอีกหลายองค์   

                                                          พระธาตุเจดีย์หลวง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

 

 

                                                             
    
  
  
 
 
 
 
 วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ท่ีอําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  วัดแห่งนี้สร้างขึ้น      
เมื่อ  พ.ศ. 2032  พร้อมกับการหล่อพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทอง โดยพระยาศรีรัชภูเงินกอง 
หรือหมื่นงั้ว  เจ้าเมืองเชียงแสนขณะนั้น เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมในวัดพระเจ้าล้านทองนี้ มีแบบ
แผนการก่อสร้างผิดไปจากแบบแผนท่ัวไป ด้วยลักษณะขององค์เจดีย์ ทิศ และเจดีย์มุมท่ีตั้งอยู่
บนฐาน  ส่วนพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นแม่แบบพระพุทธรูปล้านนา ท่ีสร้างขึ้นท่ีเมือง
เชียงแสน สําหรับวิหารแบบพื้นเมือง แม้จะไม่งดงามมากนัก แต่ได้แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อยู่ด้วย   
 

พระธาตุเจดีย์หลวง 

วัดพระเจ้าล้านทอง 
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                     พระต าหนักดอยตุง อําเภอแม่ฟูาหลวง  จังหวัดเชียงราย  
 

 พระตําหนักดอยตุง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2530  เป็นพระตําหนักของสมเด็จ               
พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  เป็นสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน           
เพื่อทรงงาน พระตําหนักแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังแรกของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ใช้    
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างพระตําหนักดอยตุงมีความงดงามมาก   ออกแบบเป็น
ลักษณะศิลปะล้านนาผสมผสานแบบกระท่อมชาเลต์ของสวิตเซอร์แลนด์  สร้างอยู่บนเนินเขา     
จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างงดงาม 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

พระต าหนักดอยตุง 
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     ชาวเชียงรายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 
  

 
  

 การอยู่กรรมในชนเผ่าอาข่า ท่ีเรียกว่า 
"ลองเออ"  ท่ียังคงเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา
ของชาวเขาเผ่าอาข่าจนถึงปัจจุบันนี้ การอยู่กรรม
อาข่า คือ จะไม่มีการประกอบกิจกรรมใด ๆ ท้ังสิ้น
ในช่วงการอยู่กรรมนี้   ไม่ว่าในหมู่บ้านหรือ     
นอกหมู่บ้าน  อาข่าเชื่อว่าเป็นวันท่ีแบ่งดินแดน
ระหว่ างคนกั บผี  หรื ออาข่ ากั บสรรพสิ่ ง             
ในธรรมชาติ ซึ่งการอยู่กรรมของอาข่ามีหลาย
ลักษณะ  ดังนี ้ 
 1. พิธีอยู่กรรมวันหมู (หยะลองเออ)  
การอยู่กรรมในวันหมู หรือหยะลองเออ การอยู่
กรรมในวันนี้ เพื่อซ่อนตัว ระหว่างโลกท่ีสัมผัส
ไม่ได้ (ผี) กับโลกมนุษย์ โดยไม่ให้แต่ละฝุายมองเห็นกัน จึงถือว่าเป็นการอยู่กรรมเพื่อแบ่งเขตของ
แต่ละฝุาย โดยถือเอาวันหมูมาใช้ เนื่องจากหมู เวลาออกหากินมักจะมองลงแต่พื้นดิน จะไม่มอง
อย่างอื่น จึงถือวันนี้ในการอยู่กรรม   

2.  พิธีอยู่กรรมวันแซ้ย์ (แซ้ย์ลองเออ) การอยู่กรรมวันแซ้ย์นี้ จะเริ่มขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธี 
ยอลาอ่าเผ่ว โดยหยุดอยู่ท่ีบ้าน  ไม่ไปไหน เมื่อถึงการนับวันแซ้ย์ ตามราศีสัตว์ การนับวันอาข่า 
“แซ้ย์” ชาวอาข่าเล่าว่า เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก อาศัยอยู่ในเขตหนาว   
ท่ีมีหิมะปกคลุม  จากการศึกษาพบว่า ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นสัตว์ประเภทนี้มาก่อน เสมือนสัตว์     
ในนิทานมากกว่า ซึ่งอาข่าก็ยังให้การนับถือ อาข่าเชื่ออีกว่า มันมีคุณสมบัติ สามารถท่ีมองเห็น  
สิ่งต่าง ๆ ได้ ท้ังกลางวัน และกลางคืน และยังมองเห็นมิติโลกของวิญญาณ ท่ีสัมผัสไม่ได้  ดังนั้น
อาข่าไม่ปรารถนาท่ีจะให้มนุษย์มองเห็นผีเหมือนสัตว์ตัวนี้ ซึ่งเชื่อว่า หากมนุษย์สามารถมองเห็น
โลกของวิญญาณได้เหมือนสัตว์ประเภทนี้ ก็จะทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ปุวย และอาจถึงแก่ชีวิตได้ 
อาข่าจึงได้มีการอยู่กรรมในวันนี้  เพื่อไม่ให้มองเห็นเหมือนสัตว์ท่ีได้ชื่อว่า “แซ้ย์”  ตัวนี้ จนถึง
ปัจจุบัน  

 

ภูมิปัญญาการอยู่กรรมของชาวเขาเผ่าอาข่า 
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 3. พิธีอยู่กรรมหมี่จ่าเข่อหมี่ลองเออ (จุดไฟเผาป่า)  พิธีกรรมนี้จะมีในช่วงปลายเดือน
มีนาคม ถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี หลังจากท่ีมีการถางไร่ถางปุาเสร็จแล้ว ก็จะมีการจุดไฟ  
เผาไร่ของตน เมื่อทุกครัวเรือนทําการเผาไฟในไร่เสร็จแล้ว ก็จะอยู่กรรม อาข่าเรียกว่า            
“หมี่จ่าเข่อ หมี่ลองเออ” หมายถึง อยู่กรรมเนื่องจาก เผาไฟในไร่ และในการอยู่กรรมดังกล่าว     
จะไม่ทํากิจกรรมใด ๆ โดยใช้เวลา 1 วัน มีความเชื่อในการอยู่กรรมว่า หยุดเพื่ออโหสิกรรมกับ
สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ต้นไม้ใบหญ้า หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีได้ตายในช่วงการเผาไร่6  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนั่งอยู่กรรมหมี่จ่าเข่อ หมี่ลองเออ 
 

ความหมายและความสําคัญของพิธีกรรมนี้ คือ 
1. แสดงถึงหมดฤดูกาลเผาไฟ เพื่อการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ  
2. เป็นการแสดงความอาลัยแก่สิ่งมีชีวิตท่ีล่วงลับไปจากการเผาไร่ ซึ่งเป็นการอโหสิกรรม 

ไม่ให้เกิดความพยาบาท โดยหยุดการทํางานเป็นเวลา 1 วัน 
3. แผ่จิตเมตตา อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้สัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสบายใจของมนุษย์ 

ซึ่งได้แสดงถึงการให้ความสําคัญ ในฐานะท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกด้วยกัน  
 

 
 
 
6. พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์.  ภูมิปัญญาไทยกับการบริหารจัดการศึกษา.  มปพ., 2544. 
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 “การเรียกขวัญ หรือการฮ้องขวัญ”  เป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าใน 1 ปี   

ต้องมีการสู่ขวัญอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือบางปีอาจมีการเรียกขวัญถึง  2 - 3 ครั้ง อาจ
เนื่องมาจากเจ็บปุวย ตกใจ หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ยังมีความเชื่อกันอีกว่าการเรียกขวัญนั้น
จะช่วยขจัดความทุกข์ทรมานได้ และเมื่อทําแล้ว วิญญาณบรรพบุรุษก็จะมาคุ้มครอง และ
ดูแลผู้ถูกเรียกขวัญ  เมื่อเรียกขวัญเสร็จก็จะทําให้คนท่ีถูกเรียกขวัญนั้นสบายใจขึ้น       
โดยปกติแล้วมักจะเรียกขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการเรียกขวัญจะใช้เวลาไม่มากนัก 
แต่จะมีของเซ่นไหว้เป็น ไก่  หมู  กระดาษเงินและเหล้า เป็นเครื่องเซ่นไหว้ โดยจัดไว้บน
โต๊ะหน้าหิ้งบูชา จะใช้ เวลาในการเรียกขวัญประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อทําพิธี เสร็จ             
ก็รับประทานร่วมกันกับอาจารย์ผู้ประกอบพิธี  อาจารย์ผู้ประกอบพิธีก็จะบอกว่าขวัญเรา
กลับมาหรือยัง เพื่อท่ีจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดีหรือว่าไม่ดีตามประเพณี อาจารย์          
ผู้ประกอบพิธีก็จะบอกเรา ถ้าหากว่าไม่ดี ก็จะมีพิธีกรรมแก้ต่อไป   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเรียกขวัญ สู่ขวัญของชาวล้านนาเชียงราย 
 
 
 
 

 
 
 

ภูมิปัญญาการเรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ) 
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ก าสู่ขวัญ  ฮ้องขวัญ 

 ขวัญเหยขวัญ  สั๊พปฺะเครื่องหย้องใส่เหนือขัน  มีตั้งน้ํา  นํามาปอขนาด  มีตั้งไก่
ต้มอาจตั๋วปี๋  มีตั้งกัตตะลีกล้วยอ้อย  มีตั้งหมากก๋ําหน้อยใส่ปูนปู  มีตั้งข้าวสะดุ๊ผงสะดุ๊ย่อย  
น้ําอ้อยอ่อยดูหวาน  มีตั้งข้าวหนมจ๋านหนมแจ้  ปาปิ้งแล่เปนตั๋ว  มีตั้งข้าวหนมหนัวใส่    
มะปฺาว  มีตั้งข้าวหนมร้าวใส่น้ํามันหมู  มีตั้งขนมวิตูใส่ถ้วย  มีตั้งขนมกล้วยใส่จ๋านแบน     
มีตั้งขนมแต๋นจิ๋นใหม่  มีตั้งขนมไข่และสุรา  มีตั้งไข่มอนหนาสุกล้ม  มีตั้งเมี้ยงส้มอมแล้ว
หากใจ๋ดี  มีตั้งบูรีปันต๋องยอด  ปันแล้วถอดปันขาว  ยิ่งกว่าสาวปันฝากจู้  มีน้ํากู๊แ ละ
น้ําจัณฑ์  มีตั้งน้ําสุกันและน้ํามันหอม  และส้มปุอยข้าวหมิ้นอ่อยเอาผิว  มีตั้งคําปลิ๋วและ
เงินล้าน  แม้งจั๊กไถ่จ้างกะยังว่าเหลือ  แคบหมูเจื๋อรสเร้า  หอมตั่วเต๊าตอดัง  มีตั้งผ้าปั๋ง 
ม่วงแหล้  งานเพราะแต้แสว่ขาวปอน  แลบร้อนเสื้อผ้าและไหมคํา  แว่นหวีตําไหว้ห้อย  
แหวนสอดก้อยคําแดง  ดอกดวงแสงพร่ําพร้อม  มีตั้งดอกตะหล้อมและคําแฮ  ต๋าเหินแก
บานค่ํา  ยี่สุ่นคําบานงาย  สีสุกก๋ายซอนแดง  ซอมพอแสงยิ่งย้อย  จ๋ําปาหน้อยบานงาม  
ดอกสีครามอัญชัน  มะลิวัลย์หอมยิ่ง  ดอกแก้วมิ่งหอมนวล  ดอกคําแสนสวนและดอกคํา
เกี้ยวเก้า  ดอกคัดเค้าหนามหนา  ดอกเก๊ตถวาหอมใกล้  ดอกเข็มใต้งามสะอาด         
ดอกเบญจมาศถมถอง  มีตั้งดอกตองและดอกงิ้ว  บานสอดสิ้วเมื่อฤดูยามหนาว  มีตั้ง
ดอกกว๋าวท่ีมาบานหลามก้าน  แมงภู่ต้านมัวเมา  จมจารสกลิ่นเต๊า  เปนคู่เล้าไปมา      
จับสาขาร้องถ้อง  เสียงร่ําร้องขานขัน  นกเนืองนันเกาะคู่  นกแซวปฺูซุดบินเสย  นกปฺอเฮย
เก๋าแยก  บินเซาะแซกหากั๋น  เปนคู่ขานขันค่ําเจ้า  ไปเจยจมเล้าติ๊บพะดวงดอกไม้    
ขออะลังเจิญสามสิบสองขวัญแห่งแก้วแก่นไท้  จุ่งมาเสวยนี้ เสี้ยง คู่ข้าว  คู่ขวัญ           
เล่าก่อนเต๊อะ... 7 

 กุ๊กมา  กุ๊กมา  โอม ... พุทธะเสฏโฐ  พุทโธมา  ธัมโม  สังโฆมา...เพี้ยง... !!! 
 
 
 
 
 
 
 
7. พ่อหนานทอง  เตชะธีระชาตรี. ต าราพิธีกรรมล้านนา. เชียงราย : ร้านสาคร, ม.ป.ป. 
 



23 

 

  

 โคมลอย  หรือในบางท้องถิ่นเรียกว่า ว่าว  มี 2 ชนิด  คือ  โคมลม  และโคมไฟ   
โคมลม คือ โคมท่ีปล่อยในเวลากลางวัน   
โคมไฟ คือ ใช้ปล่อยในเวลากลางคืน 

 การปล่อยโคมลอยนั้น นิยมเล่นหรือแข่งขันกันในเทศกาลงานประเพณีสําคัญ ๆ 
ของหมู่บ้าน เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณียี่เป็ง หรืองานบุญต่างๆ การปล่อย
ว่าวหรือโคมลอยนี้  มีความเชื่อกันว่า เพื่อให้ว่าวได้นําเอาเคราะห์ร้ายภัยพิบัติต่าง ๆ ออกไป
จากหมู่บ้าน ดังนั้น ว่าว หรือโคมลอยท่ีปล่อยขึ้นไป ถ้าไปตกในบ้านใคร บ้านนั้นจะต้องทํา
พิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อล้างเสนียดจัญไรท้ังปวงออกไป นอกจากนี้ ยังถือกันว่าเป็นการทําเพื่อ
บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเพื่อความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน  
อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         การปล่อยโคมลอยตอนกลางวัน            การปล่อยโคมลอยตอนกลางคืน 

 
 
 
 
 
 

ภูมิปัญญาโคมลอย ลอยลอ่งส่งเคราะห ์



24 

 

 

 ตามความเชื่อของชาวล้านนาเชื่อว่า ต้าวตั้งสี่ หรือ ท้าวจตุโลกบาล เป็นท้าวมหาราช    
สี่องค์ผู้ประจําอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นต้น  มีหน้าท่ีดูแลทิศท้ังสี่ ดังนั้นก่อนจะทําการใด ๆ จะต้อง  
มีการบอกกล่าวให้ท้าวจตุโลกบาล ได้รับรู้ รับทราบและสร้างความพึงพอใจให้ท่าน  เพื่อให้ความ
คุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากภยันตราย  สิ่งชั่วร้ายนานาประการ และอวยพรให้เจ้าของงาน
เกิดสิริมงคล มีความสุขความเจริญ ประสบความสําเร็จ ในงานตามท่ีตั้งไว ้
  การปูุจาต้าวตั้งสี่ จะเลือกประกอบพิธีทางทิศตะวันออก เพราะชาวล้านนานิยมนอน  
หันหัวไปทางทิศตะวันออก ซึ่งถือเป็นทิศท่ีแสดงถึงความรุ่งโรจน์เป็นมงคล ช่วงเวลาในการทําพิธี 
นิยมจัดพิธีกรรม ในช่วงเช้าของวันข้างขึ้น และในวันท่ีมีงานบุญต่าง ๆ  
 
 

  

 

 

 
 
                  การท าพิธีปู่จาต้าวตั้งสี ่     เสาปู่จาต้าวตั้งสี ่

 การตั้งเสาบูชา จะใช้เสาไม้ความสูงพอให้สะดวกสําหรับการวางเครื่องบูชา ใช้ไม้ทําเป็น
รูปกากบาทบนหัวเสา จะได้ปลายไม้ท่ีชี้ไปท้ังสี่ทิศ ถ้าเป็นงานวัดท่ีมีการเฉลิมฉลองทุกปีการทํา
เสาก็จะทําถาวร แต่หากเป็นท่ีบ้านซึ่งนาน ๆ มีงานครั้งก็อาจใช้ต้นกล้วยแทนเสาไม้ได้  สะตวง 
เป็นกระทงทําจากกาบกล้วยพับมุมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านล่างทําเป็นฐานรองด้วยใบตอง
กล้วย  สะตวงใช้สําหรับใส่เครื่องบูชา จะประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก เมี่ยง บุหรี่ ขนม 
ตุงจ้อ (ธงสามชาย ทําด้วยกระดาษสีต่าง ๆ ) ใช้ปักในและขอบสะตวง จะวางไว้บนปลายไม้ท้ังสี่ทิศ 
และสะตวงใหญ่ที่วางไว้ตรง กลางเสาด้านบนเป็นสะตวงใหญ่สําหรับพระอินทร์ ผู้เป็นหัวหน้าหรือ
ประธานของเหล่าเทวดาท้ังหลาย  สะตวงอันสุดท้ายใช้วางไว้บนดินโคนเสาสําหรับบูชาแม่ธรณี  
สะตวงท่ีใช้ในพิธีมีท้ังหมด 6  สะตวงด้วยกัน  

 

ภูมิปัญญาปูจ่าต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพย
ดา 
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 เมื่อพูดถึงของเล่น เด็กสมัยนี้จะรู้จักของเล่นท่ีผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีและโรงงาน อาทิ 
ปืนกลแสงเลเซอร์  เกมส์  เครื่องบินไขลาน  ตุ๊กตาบาร์บี้ หรือแม้แต่รถแข่งท่ีใช้รีโมทบังคับ        
ท่ีกําลังฮิตให้หมู่เด็ก ๆ อย่างรถกระปอง เป็นต้น 
 “ของเล่นพื้นบ้านไทย” เป็นสื่อพื้นฐานท่ีจะนําไปสู่กระบวนการพัฒนาในด้านร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  นอกจากนี้ของเล่นพื้นบ้านยังมีส่วนทําให้เกิดการพัฒนา
ของเด็กแบบองค์รวม และมีความเหมาะสมกับพัฒนาการทางกาย ฝึกทักษะการสังเกต            
การแก้ปัญหาด้วยเชาวน์ปัญญา  การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจินตนาการ  สิ่งเหล่านี้เป็น
พื้นฐานสําคัญในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าหาคําตอบแบบใช้เหตุผลควบคู่    
ไปกับคุณธรรมท่ีมากับภูมิปัญญาเหล่านี้ 8 
 ในอดีตปูุย่าตายายมักทําของเล่นพื้นบ้านให้ลูกหลานเล่น ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วย 
ก๊อบแก๊บ  ท่ีทําจากกะลามะพร้าว สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านท้ังสิ้น และเมื่อใด      
ท่ีคนเฒ่าคนแก่นั่งทําของเล่นพื้นบ้าน จะมีลูกหลานมานั่งล้อมวง ซึ่งบรรยากาศความสัมพันธ์    
อันใกล้ชิดนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว  เพราะเด็กรุ่นใหม่นิยมเข้าไปเท่ียวตามห้างสรรพสินค้าใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย  ปล่อยให้ปูุย่าตายายต้องเหงาอยู่กับบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนเฒ่าคนแก่ท าของเล่นให้เด็ก ๆ เล่น 

 
 

8. กรมการศึกษานอกโรงเรียน. เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้านไทย.  
    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 

ของเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาสืบสานของลูกหลานชาวล้านนา 
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 ในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีคําสั่งสอนเป็นของตน ชาวล้านนาก็เช่นเดียวกัน บรรพบุรุษได้มี
คําส่ังสอนลูกหลานมากมาย ซึ่งในคําส่ังสอนเหล่านั้นได้แฝงไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแนว
ทางการดําเนินชีวิต หรือการทํางาน จากคําสอนเหล่านี้ทําให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ 
ทัศนคติของชาวล้านนาอีกด้วย ดังตัวอย่างคําสอนต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“ค าสอนของชาวล้านนา” ภูมิปญัญาล้ าลึกด้านภาษา 

“กลัว๋ล้ าจ้างต๋าย  อายล้ าจา้งต้าว” 
หมายถึง  กลัวมากเกินไปก็จะพาลตายเอาง่าย ๆ  หรือเกิดความอายมาก ๆ  ก็จะทํา

ให้สะดุดล้มลง เป็นคําส่ังสอนสําหรับคนท่ีไม่มีความกล้า  หรือคนท่ีขลาดกลัวไม่มีความ
ตัดสินใจท่ีแน่นอน 
 

“กม้หน้าหื้อผ่อดนิเมือง จงัรุ่งเรืองไปวันตางหน้า” 
หมายถึง ให้ก้มหน้าดูแผ่นดิน เพราะวันหน้าอาจได้รับความเจริญรุ่งเรือง แสดงให้

เห็นว่าให้มีความเจียมตน ขยันขันแข็งประกอบสัมมาชีพ เพราะวันข้างหน้าอาจจะร่ํารวยและ
เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต การงาน 
 

“ก้นหม้อบฮ่้อน  บ่เป๋นแตไ่ห  มนัเป๋นแตไ่ฟ  บ่ใจ้กับหม้อ” 
หมายถึง หม้อท่ีเอามาตั้งบนเตาไฟไม่ร้อน ไม่ใช่เป็นเพราะหม้อหากแต่เป็นเพราะไฟ

แรงเหมือนกับคนท่ีทําความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะไปโทษคนท่ีทําผิดไม่ได้ จะต้องหา
สาเหตุของการท่ีทําความผิดเสียก่อนว่า สาเหตุนั้นมาจากอะไร 
 

“กิ๋นง่ายจ่ายอ่วย  มกัเป็นคนตุก๊  กิ๋นจิก๊ิ๋นจ า  หมั่นฮบิหมัน่ฮอม  มักจะเป๋นคนมั่งคนมี” 
หมายถึง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัด มักจะอับจน กลายเป็นคนยากเข็นใช้จ่าย

อย่างประหยัด รู้จักมัธยัสถ์เก็บออม ก็จะได้รับความสะดวกสบายเมื่อภายหลัง 
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“ก๋ าขี้ดีกว่าก๋ าตด” 
หมายถึง โอกาสท่ีมาถึงนั้น แม้ว่าจะได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อน  อย่าไป

มัวรอของท่ีคิดว่าจะมีค่ามากกว่าทีหลัง เข้าทํานองสิบเบี้ยใกล้มือต้องรีบถือเอาไว้ก่อน 
 

“ข้าวลีบมนัตึงบ่งอก” 
หมายถึง  เมล็ดข้าวลีบนั้นย่อมจะไม่มีทางท่ีจะงอกเป็นกล้าขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับ

คนท่ีไม่มีความรู้ และวิชาการย่อมจะหาความเจริญได้ยาก 
 

“ของบก่ินฮู้เน่า ของบ่เล่าฮู้ลืม” 
หมายถึง ของที่เก็บไว้ไม่รับประทานย่อมบูดเน่า และวิชาการต่างๆ นั้นหากว่า      

ไม่ทบทวนก็จะทําให้ลืมง่าย ๆ เหมือนกัน 
 

“ขี้โลภปันเสีย ขี้เหลือปันได้” 
หมายถึง  คนท่ีมีความโลภมากๆ มักจะเสียของ คนท่ีไม่โลภนั้นมักจะได้เข้าทํานอง

เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย 
 

“ก๋านจ๋ าเปน็  ข้าวเย็นจ๋ าอุ่น” 
หมายถึง  ความจําเป็นท่ีเกิดขึ้นกับคนเรานั้น เราจะต้องหาหนทางบําบัดให้หายลง

ไปให้ได้ บางครั้งความจําเป็นเกิดขึ้น เราก็ต้องยอมแม้หมดตัวได้ เปรียบเอาไว้เหมือนข้าว     
ท่ีค้างคืน เราจะต้องนํามาอุ่นในตอนเช้าอีกวันหนึ่ง ถึงจะนํามารับประทานได้ 
 

“เงินอยู่ในน้ า ค าอยู่ในดิน” 
หมายถึง  เงินทองนั้นแม้หายากก็จริง แต่คนท่ีขยันหมั่นเพียรแล้ว ก็จะสามารถหา

เงินได้จากในน้ํา หาทองคําได้จากในดินได้โดยไม่ยาก เพราะบ้านเรานั้นในน้ําก็มีปลาในนา     
ก็มีข้าวอยู่แล้ว เพียงแต่มีความขยัน รู้จักปลูกพืช รู้จักเลี้ยงสัตว์ ก็จะเป็นหนทางนําไปสู่  
ความร่ํารวยได้ 
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บรรณานุกรม 
 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้านไทย.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 

จรรยา  อิทธิเสริมกุล. จรรยา  อิทธิเสริมกุล. เชียงราย เชียงราย ::  ส านักพิมพ์แพนสยาม, ส านักพิมพ์แพนสยาม, 22555500..    

พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์.  ภูมิปัญญาไทยกับการบริหารจัดการศึกษา.  มปพ., 2544. 

พ่อหนานทอง  เตชะธีระชาตรี. ต าราพิธีกรรมล้านนา. เชยีงราย : ร้านสาคร, ม.ป.ป. 

หนังสือ 750 ปีเมืองเชียงราย เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ. เชียงราย :  
 ส านักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  

อนุสรณ์การสมโภชเมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



33 

 

                                 แบบทดสอบหลงัเรียน 
เรื่อง  ศลิปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย    

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดยีว แล้วท าเครื่องหมาย   
             ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก 
  
1.  เพราะเหตุใดวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงรายถึงมีความผสมผสานทางวัฒนธรรม 
     ของหลายเชื้อชาติ 

ก.   เป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นประเพณีท้องถิ่น 
ข.   วัฒนธรรมท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ 
ค.   เชียงรายเป็นจังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ง.     การด าเนินชีวิตของกลุ่มชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเชื้อชาติ ท้องถิ่น 

 
2.  ข้อใดเป็นประเพณีท่ีได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา 

ก.   ประเพณียี่เป็ง 
ข.   การสืบชะตา 
ค.   ประเพณีจุดบ้องไฟ 
ง.     ประเพณีการแข่งเรือ 

 
3.  กลุ่มชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงราย คือกลุ่มชนใด 

ก.   ชาวเขา 
ข.   ไทยล้ือ 
ค.   ไทยใหญ่ 
ง.    คนเมือง 

4. ภาษาถิ่นท่ีคนเมืองใช้อยู่เรียกว่าภาษาอะไร 
ก.    ภาษาลื้อ 
ข.   ภาษายอง 
ค.   ภาษาไทย  
ง.     ภาษาพื้นเมือง 
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5.  ค าว่า “เตี่ยว” หรือ “เตี่ยวสะดอ” หมายถึงอะไร  
ก.   เสื้อแขนยาวของคนล้านนา 
ข.   เสื้อแขนสามส่วนของคนล้านนา  
ค.   กางเกงขาสั้นของคนล้านนา  
ง.    กางเกงสามส่วนของคนล้านนา  

6.  ประเพณีใดเกิดจากความเชื่อ 
ก.     ประเพณียี่เป็ง 
ข.   ประเพณีสงกรานต์ 
ค.   ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า 
ง.    ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง 

7. ผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ ถ้าลาสิกขาบทออกมาแล้ว จะเรียกค าน าหน้าชื่อว่าอย่างไร   
ก.   น้อย  ข. หนาน  
ค.   อุ้ย  ง. คุณท่าน 

8.  ข้อใดคือวงดนตรีของชาวล้านนา   
ก.  วงดนตรีสากล 
ข.  วงปีพาทย์      
ค.  วงเครื่องสาย 
ง.   วงสะล้อ ซอ ซึง 

9. พระธาตุดอยตุง มีความส าคัญอย่างไรต่อคนเชียงราย 
ก. เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงราย 
ข. เป็นพระธาตุท่ีไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวัดเลย 
ค. เป็นพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย 
ง. เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

10. ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  ประเพณียี่เป็ง 
ข.  ประเพณี  
ค.  ประเพณีตานสลากภัต 
ง.  ประเพณีฮ้องขวัญ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย 
  

  ข้อที่  1  ค าตอบ คือ ข้อ ค. 
  ข้อที่  2 ค าตอบ คือ ข้อ ก. 
  ข้อที่  3 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  4 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  5 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  6 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  7 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  8 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  9 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  10 ค าตอบ คือ  ข้อ ค.  

 
 




