
ค�ำน�ำ

วิทยำลัยชุมชนน่ำน

	 จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว	ด้วยการท่ีน่านนัน้ 

มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า	 ๗๐๐	 ปี	 เดิมน่านเป็นรัฐอิสระ	 ในบางช่วง 

ก็สามารถขยายดินแดนไปจนถึงเวียงจันทร์	 แต่ในบางครั้งก็ข้ึนกับสุโขทัย	

อยุธยา	 และล้านนา	 ด้วยการทีน่่านมบ่ีอเกลอืสนิเธาว์จงึเป็นเมอืงทีต้่องการของ

อยธุยาอีกด้วย	 มีความโดดเด่นทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 

ที่สืบทอดกันมา	 และมีโบราณสถานท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์	 มีแหล่งโบราณคดี

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้ผู ้ ท่ีสนใจ	 ได้มาศึกษาเข้าชม	 และยังมีการรักษา 

ความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมอันทรง

คุณค่าเหล่านี้	 นอกจากน้ันจังหวัดน่านยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป	 

ตามท้องถ่ินทีม่ภีมูปัิญญาเป็นของตวัเอง		ประกอบกบัการท่ีมหีลายกลุม่ชาติพนัธ์ุ	

อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดน่านอาทิ	 ชาวไทยวน	 (คนเมือง),	 ชาวไทลื้อ,	 

ชาวไทพวน	(ลาวพวน)	และ	กลุ่มชาติพันธุ์อื่น	ๆ 	ได้แก่	ชาวม้ง,	เมี่ยน,	ลัวะ		(ถิ่น),	

ขม	ุรวมถงึตองเหลอืง	(มาบล)ี	เป็นต้น	ท�าให้เราได้เหน็ถึง	วฒันธรรมท่ีหลากหลาย

และทรงคุณค่า	ไม่เหมือนที่ใด

	 กรณีศึกษาไทลื้อในจังหวัดน่าน	 เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชาติพันธุ์

ไทลื้อ	 ประวัติความเป็นมา	 การอพยพย้ายถิ่นฐาน	ศาสนาความเชื่อ	 ภาษาและ

ประเพณวีฒันธรรม	จากเอกสารหลกัฐาน	ค�าบอกเล่าขอชาวไทลือ้ในแต่ละชมุชน

ของจังหวัดน่าน	 เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากศึกษาประวัติศาสตร์ของ

ชาติพันธ์ไทยล้ือในจังหวัดน่าน	 ซึ่งชาติพันธุ์ไทลื้อ	 มีภาษาประเพณีวัฒนธรรม 

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั	ภาษาพดู	วฒันธรรมการแต่งกาย	อาหาร	ทีย่งัคงมกีาร

สืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน



สำรบัญ

เรื่อง 
บทที่	๑	ประวัติความเป็นมา	การอพยพย้ายถิ่นฐานชาติพันธุ์ไทลื้อ
ในจังหวัดน่าน																											
	 ๑.๑.	จ�านวนประชากรไทลื้อในจังหวัดน่าน																																																																				
บทที	่๒	ศาสนา	ประเพณีวัฒนธรรม	และความเชื่อ																																																																			
											๒.๑.ความเชื่อทางศาสนาพุทธ																																																																																	
											๒.๒	พิธีกรรมที่เกี่ยงข้องกับศาสนาของชาวไทลื้อ																																																					
																		๒.๒.๑	ประเพณีปีใหม่ไทลื้อ	(ไตล้ือ)																																																																			
																		๒.๒.๒	ประเพณีทานข้าวใหม่																																																																											
																		๒.๒.๓	การสืบชะตา																																																																																						
																		๒.๒.๔	การบชูาเทียน	(พิธีบูจาเตียน)																																																																			
																		๒.๒.๕	การทานขันข้าว																																																																																																																																
											๒.๓		อิทธิพลพุทธศาสนากับการศึกษา																																																																							
											๒.๔	พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับผี	หรือเทวดา																																																										
																		๒.๔.๑	พิธีก�๋าเมิง	(ก�่าเมือง	เลี้ยงเทพยดาเจ้าหลวง
เมืองล้า	และเทวดาบริวาร)																	
												๒.๕	พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเพราะปลูก
																		๒.๕.๑	การเลี้ยงผีฝาย																																																																																			
																		๒.๕.๒	พิธีข้าวแฮก																																																																																							
																		๒.๕.๓		พิธีทานทุ่ง	หรือตานทุ่ง																																																																								
																		๒.๕.๔		พิธีสู่ขวัญควาย																																																																																		
																		๒.๕.๕	สู่ขวัญข้าว	หรือ	ฮ้องขวัญข้าว																																																																		
													๒.๖	ความเช่ือเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน																																																																						
																			๒.๖.๑	ใจบ้าน																																																																																												
																			๒.๖.๒	ประตูบ้าน																																																																																								
																			๒.๖.๓	การส่งเคราะห์			
	 								๒.๖.๔	การสู่ขวัญ	หรือการเรียกขวัญ					
	 								๒.๖.๕	การแต่งงานและชีวิตครอบครัว																	
											๒.๗		ประเพณีการตาย																																																																													

หน้ำ



สำรบัญ (ต่อ)

เรื่อง 
											๒.๘		การแต่งกายของชาวไทลื้อ																																																																														
																		๒.๘.๑	การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อ																																																																	
																		๒.๘.๒	การแต่งกายของผู้ชายไทลื้อ																																																																				
											๒.๙	วิถีชีวิติของชาวไทลื้อ																																																																																					
																	๒.๙.๑	การทอผ้า																																																																																										
																	๒.๙.๒	การจักสาน																																																																																								
											๓.	การแสดง	และ	การละเล่นของชาวไทลื้อ																																																															
																๓.๑	ฟ้อนดาบ	ฟ้อนเจิง																																																																																		
																๓.๒	การขับลื้อ																																																																																												
																๓.๓	การเล่นลูกขา่ง	(หม๊ักข่าง)																																																																										
																๓.๔	การเล่นโกงกาง	(เล่นสิกโกงกา)									
										๔.	ลักษณะบ้านเรือนไทลื้อ																																																																																								
บทที	่๓	ภาษาไทลื้อ																																																																																																							
									๓.๑	อักษรไทลื้อ																																																																																																		
														๓.๑.๑	รูปพยัญชนะ																																																																																										
														๓.๑.๒	รูปสระ																																																																																																
														๓.๑.๓	รูปตัวเลข																																																																																													
									๓.๒	ตัวอย่าง	ค�าภาษาไทลื้อ																																																																																				
									๓.๓	ตัวอย่างสุภาษิตภาษาไทลื้อ	
บทที	่๔	อาหารไทลื้อ																																																																																																						
							๔.๑	ตัวอย่างการท�าอาหารไทลื้อ																																																																																	
											๔.๑.๑	ห่อนึ่งไก																																																																																																		
											๔.๑.๒	ไกยี																																																																																																							
											๔.๑.๓	ห่อนึ่งหน่อ																																																																																																									
๔.๑.๔	ขนมดอกซ้อ																																																																																														
บทที่	๕	บทสรุป																																																																																			
บรรณานุกรม																																																																																	

หน้ำ



สำรบัญภำพ

เรื่อง 

ภาพที่	๑	แผนที่เขตการปกครองตนเองชนชาติ	ไท	สิบสองปันนา 

ภาพที่	๒	แผนที่สังเขปการอพยพของชาวไทลื้อ																																																																							

ภาพที่	๓	พระธาตุหนองหยิบ	ต�าบลป่าคา	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน 

ภาพที่	๔	ชาวไทลื้อบ้านดอนมูล	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน	ถ่ายภาพ

หมู่	หน้าวิหารไทลื้อวัดดอนมูล	

ภาพที่	๕		วิหารไทลื้อวัดหนองบัว	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน 

ภาพที	่๖	เจดีย์กองทราย																																																																																																		

ภาพที่	๗	น�้าส้มป่อยสรงน�้า	อนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้า																																																			

ภาพที่	๘	พิธีส่งเคราะห์หมู่บ้าน																																																																																										

ภาพที	่๙	การคารวะรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่																																																																																		

ภาพที	่๑๐		พิธีสืบชะตา																																																																																																			

ภาพที่	๑๑	การบูชาเทียน																																																																																																	

ภาพท่ี	๑๒	การทานขันข้าว																																																																																															

ภาพที	่๑๓	สามเณรอ่านธรรม	ภาษาไทลื้อ																																																																													

ภาพที	่๑๔	ตาเหลว		ปิดตามซอย	ถนนทางเข้าหมู่บ้าน																																																															

ภาพที	่๑๕	ขบวนแห่เจ้าเมือง	เพื่อเข้าร่วมพิธีก�่าเมือง																																																																	

ภาพที่	๑๖	เจ้าเมือง	หมอเมือง	ลูกบ่าว	ลูกสาว	บ่าวหมอ	ถวายเครื่อง

บวงสรวงเจ้าหลวงเมืองล้าเริ่มเข้าพิธีก�่าเมือง	ในวันแรก																																																																																

ภาพที่	๑๗	พิธีเลี้ยงเทวดา	พร้อมอาหารคาวหวาน	ในช่วงเช้า 

ภาพที่	๑๘	พิธีเลี้ยงเทวดาอู	พร้อมอาหารคาวหวาน	ในช่วงเช้า 

ภาพที	่๑๙	หอเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้า																																																																																		

ภาพที	่๒๐	หอเทวดาเจ้าเจียงล้าน																																																																																							

ภาพที่	๒๑	หอเทวดาเจ้าหลวงช้างเผือก																																																																																	

ภาพที่	๒๒	หอเทวดาเจ้าฟ้าปู่ก�า่	แม่นางผมเขียว																																																																							

ภาพที	่๒๓	หอ	เทวดาน�้าปัด																																																																																														

ภาพท่ี	๒๔	หอเทวดาแจ่งฝาย																																																																																												

ภาพท่ี	๒๕	หอเทวดาค�าแดง																																																																																														

หน้ำ



สำรบัญภำพ (ต่อ)

หน้ำเรื่อง

ภาพที	่๒๖	หอเทวดาปางเม็ด																																																																																													

ภาพที่	๒๗	หอเทวดาม่อนเจียงเครือ																																																																																					

ภาพที	่๒๘	หอเทวดาปากบ่อ																																																																																													

ภาพที	่๒๙	หอเทวดาบ่อต่วน																																																																																													

ภาพที	่๓๐	หอเทวดาสวนตาล																																																																																												

ภาพที่	๓๑	หอเทวดาอู																																																																																																				

ภาพที่	๓๒	พิธีก�๋าเมิง	บรวงสรวงเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้าที่บ้านหนองบัว	

อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน										

ภาพที่	๓๓	พิธีเลี้ยงเทวดาแต่ละตระกูล	ที่บ้านหนองบัว	อ�าเภอท่าวังผา	

จังหวัดน่าน)																									

ภาพที	่๓๔		ปักตาแหลวไว้สี่ทิศบริเวณนาข้าว																																																																										

ภาพที่	๓๕	การท�าพิธีส่งเคราะห์																																																																																										

ภาพที	่๓๖	พิธีบายศรีสู่ขวัญ																																																																																														

ภาพที่	๓๗	การละเล่นโยนหมากกอนของชาวไทลื้อ																																																																			

ภาพที่	๓๘	การแตง่กายของสตรีชาวไทลื้อ																																																																													

ภาพที	่๓๙	การแต่งการของสตรีชาวไทลือ้	สวมเสือ้ป๊ัด	นุง่ซ่ินก่านหลวง																														

ภาพที่	๔๐	การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อ	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน																													

ภาพที่	๔๑,	๔๒	การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อ	อ�าเภอปัว	จังหวัดน่าน																																						

ภาพที่	๔๓	การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อ	อ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน																																								

ภาพที	่๔๔	การแต่งกายของผู้ชายแบบไทลื้อ																																																																										

ภาพที่	๔๕	การแต่งกายไทลื้อ	แบบอ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน																			

ภาพที	่๔๖	การแต่งกายไทลือ้	ทีพ่บได้ทัว่ไปในจังหวดัน่าน	จังหวดัน่าน													

ภาพที่	๔๗	การแต่งกายไทลื้อ	แบบอ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน																					

ภาพที่	๔๘	การฟ้อนไตลื้อต�่าหูก																																																																																										

ภาพที่	๔๙	การฟ้อนดาบ																																																																																																		

ภาพที	่๕๐	การละเล่นโกงกางของชาวไทลื้อ																																																																												

ภาพที	่๕๑	บ้านไทลื้อจ�าลอง																																																																																														



เรื่อง

ภาพที่	๕๒	อักษรไทลื้อรูปพยัญชนะ	๑																																																																																		

ภาพที่	๕๓	อักษรไทลื้อรูปพยัญชนะ	๒																																																																																		

ภาพที่	๕๔	อักษรไทล้ือรูปสระลอย																																																																																						

ภาพที่	๕๕	อักษรไทลื้อรูปสระจม																																																																																								

ภาพที่	๕๖	อักษรไทลื้อ	ตัวเลข																																																																																											

ภาพที่	๕๗	อาหารขันโตก																																																																																																	

ภาพที่	๕๘	แกงบอน																																																																																																							

ภาพท่ี	๕๙	แกงหยวกกล้วย																																																																																															

ภาพที	่๖๐	น�้าพริกน�า้ปู																																																																																																				

ภาพที	่๖๑	ลาบไก่																																																																																																										

ภาพท่ี	๖๒	ส้ามะเขือ																																																																																																							

ภาพที่	๖๓	ต�าเตา																																																																																																												

ภาพท่ี	๖๔	น�้าปู																																																																																																												

ภาพท่ี	๖๕		ไข่ปาม																																																																																																											

ภาพที่	๖๖	ข้าวแคบ																																																																																																							

ภาพที	่๖๗	สาหร่ายน�้าจืด	ไก																																																																																												

ภาพที่	๖๘	ห่อนึ่งไก																																																																																																								

ภาพที่	๖๙	ไกยี																																																																																																													

ภาพที่	๗๐	ห่อนึ่งหน่อ																																																																																																				

ภาพที	่๗๑	ขนมดอกซ้อ																																																																																																			

ภาพ	ที	่๗๒	ดอกซ้อ																																																																																																								

สำรบัญภำพ (ต่อ)

หน้ำ



บทที่ ๑

ประวัติความเป็นมา การอพยพย้ายถิ่นฐาน

ชาติพันธุ์ไทลื้อในจังหวัดน่าน

 ไทลื้อ	ไตลื้อ	หรือ	คนลื้อ	คือชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาในตระกูลไท	มี
ภูมิล�าเนาเดิมอยู่ใน	แคว้นสิบสองปันนาเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนนานทางตอน
ใต้ของประเทศจนี	ซึง่ในอดตีสบิสองปันนา	หรอืสบิสองพันนา	หมายถึงอาณาจักร
ที่เกิดขึ้นจากการรวมพื้นที่นาของชาวไทลื้อหลาย	ๆ	หมู่บ้านรวมกันได้	๑	พันนา
ก็ตั้งเป็น	๑	เมือง	รวมทั้งสิ้น	๑๒	พันนา	จึงเท่ากับ	๑๒	เมือง	เมืองหลวงคือ	เชียง
รุ้ง	หรือเรียกอีกชื่อคือ	เชียงรุ่ง	มีแม่น�้าโขงไหลผ่าน	เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร		
ประกอบไปด้วยเมืองส�าคัญดังนี้	
	 ฝั่งตะวันตกของแม่น�้าโขง
	 ๑.	เชียงรุง่	(เมอืงร�า	/เมอืงฮ�า	)เป็นเมอืงหลวงปกครองด้วย	เจ้าแสนหว	ีเป็น
หนึ่งพันนา
	 ๒.	เมืองแช่	(เมืองแจ้),	เมืองลู,	เมืองออง	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๓.	เมืองลวง	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๔.	เมืองหน	(เมืองหุน),	เมืองพาน	(เมืองปาน)	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๕.	เมืองเชียงเจียง	(เชียงเจิง),	เมืองราย	(เมืองฮาย)	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๖.	เมืองเชียงลอ,	เมืองมาง,	เมืองอาง,	ล�าเหนือ,	เมืองขาง	เป็นหนึ่งพันนา
	 ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าโขง
	 ๗.	เมืองล่า	(เมืองล้า),	เมืองบาน	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๘.	เมืองฮิง,	เมืองบ่าง	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๙.	เมืองลา,	เมืองวัง	เป็นหนึ่งพันนา
	 ๑๐.	เมืองพง,	เมืองหย่วน,	เมืองมาง	(เมืองมาง	๒	เมืองตั้งอยู่คนล่ะฝั่งของ
แม่น�้าโขง)	เป็นหนึ่งพันนา
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(ภาพที่ ๑ แผนที่เขตการปกครองตนเองชนชาติ ไท สิบสองปันนา  : 

Google maps : ๒๕๖๔)

											มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองอาณาจักร	เรียกว่าเจ้าแสนหวี	และมีพระเจ้า

แผ่นดินปกครองมายาวนาน	ถึง	๔๕	พระองค์	นอกจากไทลื้อในประเทศจีนแล้ว	

ยงัมไีทลือ้ในประเทศพม่าบรเิวณภาคตะวนัออกของรฐัฉานในเมอืงยองบางส่วนตัง้

ถิน่ฐานอยูท่างภาคเหนอืของประเทศลาวตามท่ีราบลุม่แม่น�า้ต่างๆ	ได้แก่	ลุม่น�า้ทา	

น�้าสิง	ในแขวงหลวงน�้าทา	ลุ่มน�้างาวในแขวงหลวงบ่อแก้วเขตลุ่มน�้างู	ในแขวงพง

สาลแีละหลวงพระบาง	ลุม่น�า้ก่อน�า้แบงในแขวงอุดมไซ	และอยูต่ามทีร่าบระหว่าง

หุบเขาในเขตเชียงฮ่อนและหงสา	แขวงไซยะบุรี		ในเวียดนามนั้นไทลื้อมีถิ่นอาศัย

อยูท่ีเ่มืองบนิลห์ูและบรเิวณฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้ด�า	ตามพรมแดนทีต่ดิต่อกบัจนี๒ 

	 ๑๑.	เมืองเชียงทอง,	เมืองอีปาง,	เมืองอีอู	(เมืองอีงู)	เป็นหนึ่งพันนา

	 ๑๒.	เมืองอูเหนือ,	เมืองอูใต้	เป็นหนึ่งพันนา๑ 

๑เผชิญ	จิณะสิทธิ์,	อนุสรณ์ไทยลื้อจากสิบสองพันนาประเทศจีนสู่บ้านหนองบัว  (น่าน	:	โรงพิมพ์

แดนไทย,	๒๕๑๗)	๔-๕.	
๒สมใจ แซ่โง้ว และ วรีะพงศ์ มสีถาน, สำรำนกุรมกลุม่ชำตพินัธุไ์ทยลือ้ (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์บรษิทั 

สหธรรมมิกจ�ากัด, ๒๕๔๑), ๕.
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๓วิทรู อินยา,ประวัติศำสตร์ไตลื้อศึกษำ (น่าน : โรงพิมพ์น่านออฟเซต,๒๕๔๘),๒๓.
๔สวสัวด	ีอ๋องสกลุ	ผู้ปรวิรรตและจดัท�า,	นธิ	ิเอยีวศรวีงศ์	บรรณาธกิาร,	พืน้เมอืงน่าน ฉบบัวัดพระเกิด  

(กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์อัมรินทร์วิชาการ,	๒๕๓๙),	๔๕-๔๖.

						ประวัติการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทลื้อเข้ามาในเมืองน่านตั้งแต่ช่วงปี	

พ.ศ.	๒๒๔๖	เจ้าเมืองเลนได้อพยพไพร่พลไทลือ้เมอืงเลน	ลงมาอยูท่ีเ่มอืงย่าง	เขต

อ�าเภอปัว	สนันษิฐานว่าเป็นชาวไทลือ้กลุม่แรกทีอ่พยพมาต้ังถ่ินฐานในเมอืงน่าน๓  

และอพยพมาในช่วงวฒันธรรมทีว่่า	“เกบ็ผกัใส่ซ้า	เกบ็ข้าใส่เมอืง”	ตามหลักฐาน

ที	่ปรากฏในพงศาวดารเมอืงน่าน	หลงัจากทีเ่จ้าฟ้าอตัถวรปัญโญ	ถึงแก่อนจิกรรม		

ในปี	พ.ศ.	๒๓๕๓	เจ้าสุมนเทวราช	ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน	ได้ยกทัพไปตีสิบ

สองปันนา	ในปี	พ.ศ.	๒๓๕๕	ได้กวาดต้อนเอาชาวไทล้ือในเมอืงล้า	เมอืงพง	เมอืง

เชียงแข็ง	เมืองหลวงภูคา	ลงมาไว้ในเมืองน่าน	ตามหลักฐานที่ปรากฏดังต่อไป

          “กวาดครัวเมืองล้า เมืองพง เมืองหลวงภูคา เชียงแขง คันแล้วแก่ราช

กจิจะแล้ว อาชญาหลวงเจ้าท่านกเ็สดจ็ขึน้มาเถงิเมอืงในเดือน ๙ ทติุยะ ออก ๗ ค�า่ 

วันนั้น ในสกราชเดียวนี้ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค�่า อาชญาหลวงเจ้าท่าน ก็ยกเอาพล

นิกายโยธาขึน้ ไปกวาดตเีอาเมอืงล้า เมอืงภง (พง) จ่ิงได้ปลงทพัไชยอยูท่่าขีเ้หล็ก 

แล้วท่านจิง่มอีาญาสัง่ห้ือเสนาอามาตย์ทังหลาย ได้ปลกูพระวหิารหลวงด้านใต้ลนู

หลังหั้นแล เถิงสกราช ๑๑๗๔ ตัว (พ.ศ. ๒๓๕๕/ A.D. ๑๘๑๒ ) ปีเต่าสัน เดือน 

๙ ออก ๑๕ ค�่า วัน ๒ เสนาอามาตย์ทังหลายหลายอยู่พายหลัง ก็ปลูกพระวิหาร

หลวงด้านใต้วนัน้ันแล ในสกราชเดยีวนี ้เดอืน ๓ อาชญาหลวงเจ้า กก็วาดเอาครวั 

เมอืงล้า เมืองภง เชียงแขง เมอืงหลวงพคูาลงไว้เมอืงน่าน ม ี๖ พนัครวัหัน้แล  เถงิ

สักราชได้ ๑๑๗๕ ตัว (พ.ศ. ๒๓๕๖/ A.D. ๑๘๑๓ ) ปีก่าเร้า อาชญาหลวงเจ้า

ทานก็ล่าถอยกองทัพกลับลงมาเถิงเมืองน่าน ในเดือน ๘ ในสักราชเดียวนี้ เดือน 

๑๒ ท่านก็น�าเอาท้าวพระญาหัวเมืองลงไปเฝ้ามหากะสัตเจ้าในกรุงเทพมหานคร

เมืองใต้หั้นแล คันแล้วแก่ราชกิจการแล้ว ท่านก็กลับขึ้นมาเถิงเมือง ในเดือน ๔ 

หั้นแล ในสักราชเดียว เดือน ๖ เพ็ง ท่านก็ได้เบิกบายฉลองพระอุโบสถ วัดหลวง

ช้างค�้า ด้านเหนือ เปนมหาทานอันใหญ่หั้นแล”๔   
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(ภาพที่ ๒ แผนที่สังเขปการอพยพของชาวไทลื้อ)๕ 

๕สมใจ แซ่โง้ว และ วีระพงศ์ มีสถาน,สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท 

สหธรรมมิกจ�ากัด, ๒๕๔๑), ๕.

        	การกวาดต้อนชาวไทลื้อในครั้งนี้	ได้น�าเอาชาวไทลื้อจ�านวน	๖,๐๐๐	คน	 

เข้ามาในเมืองน่านและเจ้าสุมนเทวราชก็ได้น�าตัวเจ้านายและขุนนางต่าง	 ๆ	

พร้อมกับเคร่ืองราชบรรณนาการไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร	

สันนิษฐานว่าเป็นชาวไทลื้อกลุ่มที่สองที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองน่าน			
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	 ต่อมาให้ปี	 พ.ศ.	 ๒๓๖๕	 เกิดสงครามภายใน	 เมืองเชียงรุ่ง	 ระหว่าง	 

เจ้ามหาน้อยกบัเจ้ามหาวงั	ซึง่เป็นการต่อสูแ้ย่งชงิแผ่นดนิกนัระหว่างอาและหลาน	 

เจ้ามหาน้อยได้เป็นเจ้าเมืองเชียงรุ ่งแทนผู ้เป็นพ่อ	 ขณะอายุได้	 ๒	 ขวบ	

กษัตริย์จีน	 (พระเจ้ากรุงจีน)	 จึงให้เจ้าหม่อมมหาวังผู้เป็นอามาเป็นผู้ส�าเร็จ

ราชการแทน	 เมื่อเจ้ามหาน้อยมีอายุได้	 ๑๕	 ปี	 เจ้าว้องพระเจ้ากรุงจีน	 

จึงแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอ�านาจเต็มในการปกครองบ้านเมือง	 ปลดต�าแต่งเจ้ามหาวัง 

จากผู้ส�าเร็จราชการให้ไปเป็นเจ้าเมืองแช่	 พอเจ้ามหาน้อยข้ึนเป็นใหญ่ไม่มี

อ�านาจมากเท่ากับเจ้ามหาวังผู้เป็นอา	 เจ้ามหาน้อยจึงให้	 ขนานพรหมเมืองฮิง	 

ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองแพร่	 เจ้าเมืองน่าน	 เมืองพวน	 และลาว	 

ซึ่งเมืองที่กล่าวมานี้ขึ้นตรงกับเจ้ากาวิละ	เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่	มาช่วยรบกับ

เจ้ามหาวงั	ซึง่เจ้ามหาวังก็ได้ขอกองก�าลงัจากพม่ามาช่วยรบ	เกดิเป็นสงครามใหญ่	

เจ้ามหาน้อยสู้ไม่ได้จึงหนีไปอยู่ที่เมืองสอ๖	 ท�าให้ชาวไทลื้อฝ่ายเจ้ามหาน้อยหนี 

ตามทพัของเจ้าเมอืงน่าน	มาขอตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นเมอืงน่าน	ซ่ึงตรงกบัหลกัฐานจาก

สมุดข่อยทีพ่บในหมูบ้่านหนองบัว	อ�าเภอท่าวงัผา	จงัหวดัน่าน	ถอดความจากสมดุ

ข่อย	ได้ใจความดังต่อไปนี้	

            “นะมะสะกาน ข้าเจ้าเถ้าผู้แกเมิงล้าตังม้วน ถวายไหว้สาฝ่าละอองทุลี

สะเดจเจ้ามะหาจีวิด ได้โทงซาบด้วยว่าด้วยใต้พะบาดตังหลาย หนีจากเมิงล้าเข้า

มาสู่บุนสุมปานสะเดจเจ้าฟ้าหลวงเมิงน่านน้ัน มูนละสันตติต้นมีสันนี้ ดั้งเมิงสิบ

สองปันนานีมีเจ้ามะหาวังและเจ้าหม่อมน้อย เขาเจ้าตัง ๒ อาวหลาน มีวิวาดกับ

ด้วยกัน แต่สักขาด ๑๑๘๔ ตัว ดั้งเมืองสิบสองปันนาจิงมาจะเป็น ๒ ดั้งฝ่ายเมิง

ตางวันออกน�้าของ มีเมิงล้า เมิงอูใต้ อูเหนอ เมิงเจงตอง ๑ เมืองบาง ๑ เมิงลึง ๑ 

ในนี้เปนฝ่ายตังเจ้าหม่อมน้อย อยู่มาดั้งเจ้าหม่อมน้อยจึงมีตูตาผู้ใจ้ ไปเถิงพะเจ้า

ล้านจ้างร่มขาว ขอก�าลังมาก�้าจ่วยฝ่ายตางหม่อมน้อย ดั้งก�าลังฝ่ายตางพะเจ้าร่ม

ขาวก็ยกกองตบัขึน้เมอเถงิเมงิล้า มกี�าลงัอยูส่ามปันอยูม่าดงั องเป็นเจ้าอะจติะวง

๖เท่าคว้างแซ้ง และอ้ายค�า เรียบเรียง, เชื้อเครือเจ้ำแสนหวีสิบสองพันนำ, แปลโดย เรณู วิชาศิลป์ 

(กรุงเทพฯ : ตรัสวิน, ๒๕๔๔) ๖๗๔-๖๗๗. 

- 11 - 



ยามนั้น เจ้าอะจิตวงเป็นเจ้าราจะบุด เจ้าไจราจาขะนะ ยามนั้นเป็นเจ้าค�ามน เจ้า

ราจะบุดและเจ้าค�ามนจิงปาเอากัน เมอตั้งอยู่ปากแงน ในเมิงหลวงปูคา ตี่นั้นดัง

เจ้าหม่อมน้อยมีเงินหมื่นหนึ่ง ใส่มือหื้อพะยาอะริน และ ราจาไจวง ให้ลุงมาซื้อ

จ้างจิ้ม พะเจ้าล้านจ้างร่มขาวว่ามีประการนี้ จิงจะมาบันสบใส่เจ้าราจะบุด รู้ข้อ

ราจะกานว่าจัดไปซื้อจ้างจิ่มพะเจ้าร่มขาวเป็นแน่ จิงรับเอาเงินหมื่น ๑ จิ่มพะยา

อะริน ว่าดังเงินหมื่นนี้จักเอาจ้าง ๖ ตัว ข้าตังหลายฝ่ายเมิงน่านขอรับให้ได้ว่าปะ

กานนี้ จึงให้ต้าวโลกาน�าตูตาผู้ใจ้เจ้าหม่อมน้อย ลุงมาเถิงพะเจ้าฟ้าหลวงเมิงน่าน 

จิงคิดจ้างหื้อ ๖ ตัว ดังก�าลังลาวมีอยู่สามปัน ก�าลังตังฝ่ายเมิงน่านมีอยู่ ๗๐ ฝ่าย

ตงัเจ้าหม่อมน้อยจงิมเีงนิปันหนึง่ ม้าตวัหนึง่เข้ามาวนัจะนะข่ามขอ เมอซูดจ่วยข้า

ตังหลาย เมอยุดทะก�ากับมะหาวังว่าสันนี้ จิงจัดนัดกันตังลี้ ลาว จาวน่าน เข้าไป

ตี ฝ่ายตังมะหาวัง นะ วันเดิน ๖ เปงลวดเป็ก ตังมะหาวัง ตังลี้ ลาว จาวน่าน ลุ่น

ลุงมาเถิงเมิงล้า นะ วันเดิน ๖ แรม ๒ ค�่า เมิงลวดแตกหนีวันนั้นและ ดังเจ้าค�า

มนกย็ัง้อยูป่ากน�า้เรมหัน้ ดงัคนเสิก๊ม็ายุตทะก�ากนัตังหลงั ดงัเจ้าราจะบดุและเจ้า

ค�ามนกปั็ดกนัเสยีตีน่ัน้ ดงัเจ้าราจะบุดกห็นมีาจิม่ปวกควัและก�าลงัเมงิล้ามาเถงินา

เผงซาง ตีน่ัน้จงิชดัจ้างเสีน่ตีน่ัน้ ตงัสองปายม้าตวัหนึง่ ยกจากหัน้เมอเถิงบ่อหลวง 

ดังปวกคัวก็พักอยู่หั้น ฝ่ายเจ้าราจะบุด จิงขอก�าลังตนพะเมิงล้า เจ้าเมิงล้าก็เกน

ก�าลังหื้อสองร้อย มีต้าวนันตะเสนา หมื่นเตบหนึ่งเปนแก่ ยกเอาก�าลังไปตวยเอา

จ้างตี่เมิงล้าได้จ้างแล้วจิงจัก ส่งจ้างสองตัว ม้าตัวหนึ่งมาเถงส�านักเจ้าราจะบุดตี่

บ่อหลวง ดัง้เจ้าราจะบดุได้จ้างแล้วกเ็อาก�าลงัฝ่ายตางเมงิน่านหนวีนันัน้ ดงัก�าลัง

ฝ่ายตงัเมงิล้าและปวกควัก็พกัอยูห่ัน้  ดงัปวกมะหาวงักม็าบนัสบใส่ปวกควัเมิงล้า

ต่ีน้ัน ดังก�าลังมะหาวังและก�าลังเมิงล้าและปวกคัวก็รบกันกับได้วันกับคืนก็ลวด

เป็ก ฝ่ายตังมะหาวังก็ปากันหนีแตกเข้าป่า ลางพ่องก็เข้าไปเถิงลาว  พ่องก็หนี

ตวยรอยจ้างเจ้าราจะบุด จิงมาเถิงเจ้าราจะบุดตี่ตาแส่ง เจ้าราจะบุดก็พักอยู่หั้น

จิงจักพักกับเจ้าตี่นั้นคืนหนึ่ง แจ้งเจ้าแล้วเจ้าราจะบุดก็ยกจากต่าแส่งมาพักตา

กาด ดั้งปวกคัวก็พักตาแสงหั้น ๕ หลับ คืนถ้วน ๖ หลับ เจ้าค�ามนก็ลุกต�าบุนหน

ใดมาก็บ่อแจ้ง จิงมาบันสบ ปวกเมิงล้าต่าแส่งหั้นและ จิงจักปาเอากันตังเจ้าและ

ปวกคัวลุงมาเถิงเมิงน่าน อยู่ดั้งปวกเมิงล้าหาตี่จักกิน จักอยู่ก็จิงปากันขาบหลอง
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ตนเปนเจ้าอะจิตะวง เจ้าอะจิตะวงก็เนิ่งความปวกเมิงล้าแล้ว จิงปากันตังเจ้า ตัง

ข้าเมอกึ๊ดฝ่ายขุมสิง ก็ย้อนบุนเจ้าตังสองพะอง ก็ได้กินอยู่ตามน้อยตามนัก เหด

น้ัน ปวกเมิงล้าก็เลงมาหันสีลาติกุนเจ้าราจะบุด และเจ้าค�ามน จิงปากันเยะไร่

ทามนา ถวายเจ้าอยู่จิระกานเมินนาน ถาบเถิง องเปนเจ้ามะหาวงไดสะเหวยราด 

อยู่มาต่านจิงจะมีพะกะรุนาโผดเหนอเก้าเหนอหัวเจ้าไจวงเมิงล้า ว่าจะเอาเจ้าลุง

ไปขาบหลองทุลี เจ้าผาสาดทองในเมิงกุงเตบมะหานะกอน ด้วยว่าตวดถามปวก

คัวลื้ออยู่ เหดน้ันเจ้าโหลงมะกาวงจิงจักเอาเจ้าเมงล้าตามตีนสะเดจไปเถิงกุงเต

ปมะหานะกอน แล้วจงึยกเจ้าเมงิล้าออกเปรพะยาล้า ออกเปนหัวเมงิห้ือเหมนิตงั

หลาย แล้วจิงหื้อปวกเมิงล้าออกเงินไดเงินสองปัน ปันหนึ่งเอามาถวายเจ้าพะยา

วงัขวา ต่านก็รบเอา แล้วปันหนึง่เอาไปถวายเจ้าค�ามน ต่านจงิโผดว่าบ่เอาและเรา

บ่ใจไปไดเงาจ้าง ปายหอกมา และเราก็บ่เอา เราก็ยินดีกับเจ้าโหลงมะหาวัง ยกสู

ออกหื้อเปนหัวเมิงหื้อเหมินเมิงตังหลาย เราก็ยินดีหาตี่สุดบ่ได ว่าปะกานนี้ต่านก็

หื้อลาบปันปอนหื้อเจ้าเมิงล้า ไพ่เมิงล้าตามสะหวัดดี ก็ส่งเงินปันนั้นหื้อเมิงล้าดัง

เก่า สะปะกิดจะเต่านี้ ถวายไหว้สาได้ตวดชาบ๗ 

	 จากข้อความท่ียกมาข้างต้นสรุปใจความได้ดังน้ี	 เมื่อจุลศักราช	 ๑๑๘๔	

หรือ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๓๖๕	 เมืองสิบสองปันนาได้แตกออกเป็นสองฝ่าย	 เกิดสงคราม

ระหว่างเจ้ามหาน้อย	(หม่อมน้อย)	และเจ้ามหาวัง	ฝ่ายเมืองล้า	เมืองอูใต้	 เมือง

อูเหนือ	เมืองเชียงทอง	เมืองบาง	เมืองลึง	เป็นฝ่ายของเจ้ามหาน้อย	แต่ก�าลังพล

ไม่พอ	 จึงส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าลานช้าง	 (ปัจจุบันคือดินแดน

ที่อยู่ในเขต	สปป.ลาว)		และขอความช่วยเหลือมาถึงเจ้าเมืองน่าน	ได้ขอซื้อช้าง	

จ�านวน	๖	เชือกจากเจ้าเมืองน่าน		เจ้าเมืองน่านจึงส่งทหารไปช่วยรบจ�านวน	๗๐	

คน	กองก�าลงัของเจ้ามหาน้อยสบทบกับพระเจ้าลานช้าง	ได้นดัหมายกนัเข้าเมือง

ล้า	ในเดือน	๖	แรม	๒	ค�่า	และโจมตีกองก�าลังของฝ่ายเจ้ามหาวัง	สู้รบกันจนกระ

ทัง้เมอืงล้าแตก	กองก�าลงัของเจ้ามหาน้อยพ่ายแพ้ต่อเจ้ามหาวงั	ท�าให้ก�าลังทหาร

แตก	หนีกระจัดกระจายไปคนละทิศ	ละทาง	

๗สมุดข่อย บ้านหนองบัว อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน.
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	 ขณะทีก่องก�าลงัของเจ้าค�ามนและเจ้าราชบตุร	พรากจากกนั	เจ้าราชบตุร

หนีมากับทหารติดตามและก�าลังทหารของเมืองล้าถอยร่นมาถึงนาเผงซาง	

(สันนิษฐานว่าอยู่ในดินแดนลาว)	 ได้ทิ้งช้างและม้าไปเสียพร้อมกับยกกองก�าลัง

ถอยลงมาจนถึงบ่อหลวง	 (พื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ)	 ต่อมาเจ้าราชบุตรนึกเสียดาย

ช้างและม้าที่ทิ้งไปจึงขอก�าลังจากเจ้าเมืองล้าให้กลับไปเอาช้างและม้าคืนมา	เจ้า

เมืองล้าจึงเกณฑ์กองก�าลังทหารจ�านวน	๒๐๐	 คน	 โดยมอบหมายให้ท้าวนันท

เสนาและหมื่นเทพเป็นหัวหน้ายกกองก�าลังทหารกลับไปเอาช้างและม้าคืนท่ีนา

ผาซาง	ได้ช้างกลับมาจ�านวน	๒	เชือกและม้าอีก	๑	ตัว	น�ามาให้เจ้าราชบุตรที่บ่อ

หลวงเมือ่ได้ช้างและม้าแล้วเจ้าราชบตุรจงึน�ากองก�าลังทหารฝ่ายเมอืงน่านกลับลง

มาเมืองน่านทันที	ในขณะที่กองก�าลังของเจ้าเมืองล้าพักอยู่ที่บ่อหลวง	กองก�าลัง

ทหารของเจ้ามหาวังตามมาถงึจงึเกดิการรบกนัอกีครัง้	รบกนัอยูน่่านหนึง่วนัหนึง่

คนื	ก�าลงัเจ้ามหาวงัแตก	จงึหนเีข้าเมอืงลาว	พวกของเจ้าเมอืงล้าหนตีามรอยช้าง

ของเจ้าราชบตุรเพือ่มาขอพึง่บารมเีจ้าราชบุตร	ระหว่างทีห่นตีามรอยช้างของเจ้า

ราชบตุรมานัน้ได้บงัเอิญพบกนักบัเจ้าค�ามน	จงึได้พากนัอพยพมาถงึเมอืงน่าน	เจ้า

เมืองน่านได้ยกทีด่นิให้กบัชาวเมอืงล้าทีห่นภียัสงครามได้อยูอ่าศยั	ท�านาท�าเหมอืง

ฝาย	ช่ือว่าฝายขมุสงิห์๘	(ซึง่ปัจจบัุนอยูบ่รเิวณบ้านฝายมลู)	ต่อมาเจ้าเมอืงน่านกไ็ด้

น�าเจ้าเมืองล้าไปเข้าเฝ้าเจ้าปราสาททองทีก่รงุเทพมหานครด้วย	เฝ้าฝ่าละอองธลุี

พระบาทให้ทรงทราบว่ามาขออาศัยอยู่ในดินแดนของเมืองน่าน	 เจ้าเมืองล้าได้

รวบรวมเงินได้	สองพัน	เพื่อเอามาถวายแก่พญาวังขวา	พญาวังขวารับไว้หนึ่งพัน	

อีกหนึ่งพันถวายแก่เจ้าค�ามน		แต่เจ้าค�ามนไม่รับ	เพราะเต็มใจช่วย	ยินดีที่ได้เป็น

บ้านพี่เมืองน้องกัน		พร้อมกันนั้นเจ้ามหาวงศ์ก็ได้อวยพรให้	เจ้าเมืองล้าและไพร่

ฟ้าทัง้หลายมคีวามสขุสวสัดิ	์ตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นเมอืงน่านอย่างสงบสุข	ร่มเยน็สืบไป

๘เผชิญ จิณะสิทธ์ิ, อนุสรณ์ไทยล้ือจากสิบสองพันนาประเทศจีนสู่บ้านหนองบัว (น่าน : โรงพิมพ์ 

แดนไทย, ๒๕๑๗) ๙-๑๒.
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	 จากเอกสารหลกัฐานทีผู่ว้จิยัได้สบืค้นพบมาข้างต้น	หนงัสือเร่ือง	เชือ้เครือ

เจ้าแสนหวี	 ๑๒	 พันนา	 บันทึกไว้ตรงกันกับสมุดข่อยท่ีพบในหมู่บ้านหนองบัว	

อ�าเภอท่าวงัผา	จงัหวดัน่าน	มเีนือ้หาท่ีตรงกนัว่า	สงครามระหว่างเจ้ามหาน้อยกับ

เจ้ามหาวงศ์เกดิขึน้จรงิและเป็นเหตุให้ชาวไทลือ้อพยพเข้ามาอาศยัอยูใ่นเมอืงน่าน	

บริเวณ	อ�าเภอท่าวังผา	ได้แก่	บ้านหนองบัว	ดอนมูล	ต้นฮ่าง	เป็นช่วงที่สามของ

การอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาในเมอืงน่าน	เจ้าเมอืงน่านให้ท�าหน้าทีดู่แลการท�านา

และเหมอืงฝาย	ณ	เมอืงไชยพรมหรอืเมืองศรีพรม	(ต�าบลป่าคา	ต�าบลศรีภมู	ิต�าบล

ตาลชุมในปัจจุบัน)	ได้น�าชาวไทลื้อ	ช่วยกันพัฒนา	สร้างฝายน�้าย่าง	ขุดเหมืองผา	

(เหมอืงมหศัจรรย์)	เพือ่ส่งน�า้ไปใช้ในการท�านาหลวงและการอปุโภคบริโภค	พืน้ที่

ในการท�านาหลวงอยู่ระหว่างบ้านม่วงใต้กับบ้านดอนตัน	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัด

น่าน	และเกบ็ข้าวไว้ทีฉ่างข้าวทีบ้่านม่วงใต้และส่งข้าวไปยงัฉางข้าวหลวงในเมอืง

น่านอีกที

	 หลกัฐานการอพยพของชาวไทลือ้ท่ีเข้ามาในจงัหวดัน่าน	สนันษิฐานว่าเป็น

ช่วงเกือบสุดท้ายเกิดขึ้นในสมัยของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช	ในปี	พ.ศ.	๒๓๙๕		หลัง

จากที่เจ้าอนันตวรฤทธิเดชได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองน่าน	ในขณะนั้นเป็น

เจ้าพระยามงคลวรยศ	ได้รบัค�าสัง่จากพระมหากษตัรย์ิแห่งกรงุรตันโกสนิทร์	ตรง

กบัสมยัรชักาลที	่๔	ให้ยกทพัไปกวาดต้อนผูค้นจากสบิสองปันนา	เมอืงล้า	เมอืงพง			

เมอืงหลวงภคูา	(ปัจจบัุนอยูใ่นแขวงหลวงน�า้ทา	สปป.ลาว	)	เมอืงสงิ	และเมอืงมาง	

ในปี	พ.ศ.	๒๓๙๖	มาไว้ที่เมืองน่าน	และให้กองทัพใหญ่ฝ่ายเมืองใต้	ได้แก่	เมือง

แพร่	เมืองล�าพูน		และเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปตีเมืองเชียงตุง	ตามที่ปรากฏหลักฐาน

ในพงศาวดารเมืองน่านได้บันทึกไว้ว่า	

 “เถิงจุลศักราชได้ ๑๒๑๔ ตัว เดือน ๖ ลง ๑๑ ค�่า เจ้าบุรีรัตนเมืองแก้ว 

ชื่อเจ้าอนันตยศ ตนเปนบุตรเจ้าฟ้าน้ัน ท่านก็ได้ลงไปกราบทูลพระมหากษัตริย์

เจ้าในกรุงเทพมหานครน้ันแล เมื่อนั้นพระมหากษัตริย์เจ้าจิงมีพระมหากรุณา

โปรดตั้งเจ้าบุรีรัตนหัวเมืองแก้วหื้อเปนเจ้าพระยามงคลวรยศ เปนเจ้านครเชียง

น่านแล้วก็พระราชทานเครือ่งยศคอืเสือ้แขบค�า ผ้านุง่แขบค�า พระมาลาสบุหวัแล  

กระโถน คนโทด�า พานหมากค�าเครื่องในค�า ปืนชนิดดี ๑ บอก ดาบฝักค�า ๑ 
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เถื่อน โถเงิน ๒ ใบ ทวน ๒ เล่มหั้นแล ครั้นแล้วแกราชกิจการทั้งมวลแล้ว ท่าน

ก็กราบทูลลาพระมหากษัตริย์เจ้า แล้วก็ขึ้นมาเมืองน่านในเดือน ๙ จุลศักราชได้ 

๑๒๑๕ ตวัหัน้แล ครัน้ว่าท่านขึน้มาเถงิเมอืงน่านแล้ว ท้องตราพระมหากษตัรย์ิเจ้า

ก็ตามขึ้นมาเถิงเมืองน่าน มีโปรดเกล้าฯ ว่าหื้อเจ้าพระยาน่านได้เอารื้อพลคนศึก

ยกขึน้เมอืเมอืงสบิสองปันนาเชยีงรุง้ โดยรบีเรว็ว่าสนันัน้ ด้วยกองทพัใหญ่ฝ่ายใต้

แลหัวเมืองทั้งหลาย คือเมืองแพร่ นคร ล�าพูน เชียงใหม่ จักขึ้นเมือเอาเชียงตุง ว่า

สั้นนั้นฯ ครั้นถึงเดือนยี่ จุลศักราชได้ ๑๒๑๕ ตัว ปีกาเป๋านั้นสิ่งเดียว เจ้าพระยา

น่านชื่อเจ้ามงคลวรยศนั้น ท่านก็เกรณฑ์รี้พลคนศึกได้แล้ว ก็ยกกองทัพเมือเมือง

สิบสองปันนาโพ้นพั้นแล ดั้งกองทัพใหญ่ฝ่ายใต้นั้น เสด็จเจ้ากรมหลวงวงษาเปน

เจ้าแม่ทัพใหญ่ ก็ยกขึ้นมาทางเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่นั้น เจ้ามหาพรหม

เชียงใหม่เปนเจ้าแม่ทัพ ดังหัวเมืองท้ังหลายก็ข้ึนเมือทางเชียงใหม่ไปเชียงตุงก็ปี

เดียว เดือนเดียวที่เจ้าพระยาน่านขึ้นเมือเมืองเชียงรุ้งนั้นแล เจ้ามหาพรหมเมือง

เชียงใหม่เปนแม่ทัพน่าขึ้นเอาเชียงตุงแล

 ฝ่ายเจ้าเมืองน่านครั้นข้ึนเมือเถิงสิบสองปันนาแล้ว ดังเมืองสิบสองปัน

นาทั้งมวลก็บ่กล้าจักรรบด้วยเจ้าน่านต่อไปได้ ก็เอากันเข้ามานบน้อมเปนข้าสา

มิภักกับด้วยพระมหากษัตริย์เจ้าในกรุงเทพมหานครเสี้ยงนั้นแล ครั้นหัวเมืองสิบ

สองปันนาเชยีงรุ้งยอมเปนข้าสวามภิกัดแิล้ว ท่านกแ็ต่งแปงบ้านเมอืงบ่หือ้มเีสีย้น

หนามแผ่นดินอันใดแล้ว ท่านก็ได้แต่งหื้อเจ้ามหาอุปราชเมืองเชียงรุ้งยกรี้พละ

ก�าลังขึ้นเมือตามมหาสมเด็จท่ีเชียงตุง ก็บ่ทันเถิงเสด็จเจ้าแล กองทัพ เสด็จเจ้า

แล เจ้ามหาพรหมเชียงใหม่บ่มีชนะ ก็ถอยเลิกลงมาจากเชียงตุง มหาอุปราชเชียง

รุง้ขึน้เมอืกไ็ด้ประสบกองทพัเสดจ็เจ้ากลางทางแล้ว กเ็ลยรวดตามเสด็จเจ้าลงมา

หั้นแล กองทัพเด็จเจ้าลงมาเถิงเมืองน่านแล้ว ก็มาตั้งพักอยู่ที่นาลินริมเวียงเหนือ

ทางตะวนัออกแจ่งใต้พัน้แล ฝ่ายเจ้าพระยาน่านกเ็ลกิเมอืจากสบิสองปันนาลงมา 

ก็มาพร้อมเสด็จอยู่นาลินน้ันหั้นแล เสด็จเจ้ามาเถิงเมืองน่านแล้ว ก็ซ�้าเกรณฑ์

รี้พลคนศึกหัวเมืองทั้งหลาย คือเมืองหลวงพระบางแลหล่มเลยทั้งมวล เมืองน่าน 

แพร่ นคร ล�าพูน เชียงใหม่ยกทัพขึ้นเมืองเชียงตุงแถมหั้นแล เจ้าพระยาน่านท่าน

ก็ได้ยกกองทัพขึ้นเมือตามเสด็จเจ้าแถม ในจุลศักราชได้ ๑๒๑๖ ตัว เดือนยี่ข้าง

- 16 - 



ขึ้นนั้นหั้นแล กองทัพใหญ่ฝ่ายใต้ทั้งมวลก็ขึ้นรบคุมเอาเมืองเชียงตุงบ่ได้ กองทัพ

ใหญ๋ฝ่ายเหนือก็เตง็ลงมาเปนอนัมากเสดจ็เจ้ากรมหลวงวงษากบ่็อาจจะต่อสูร้ีพ้ล

เชียงตงุได้ ก็แตกด้านถอยหนฝ่ีายพระยาน่านกไ็ด้ระวงัป้องกนัเอาชวีติเสดจ็เจ้า ก็

ค่อยถอยตามหลงัเสดจ็เจ้ามาหัน้แลเจ้าพระยาน่านท่านกถ็อยจากเชยีงตงุลงมาเถิง

เมืองน่านเดือน ๙ จุลศักราชได้ ๑๒๑๗ ตัว ปีดับเม้านั้นหั้นแล ครั้นว่าท่านมาเถิง

เมอืงน่าน ท่านก็แต่งใช้ลงไปกราบทลูพระมหากษตัรย์ิเจ้าในกรงุเทพมหานคร ขอ

ลงมาซ่อมสร้างเวียงเก่าหัน้แล เมือ่นัน้พระมหากษตัรย์ิเจ้ากม็พีระมหากรณุาโปรด

อนญุาต ขึน้มาห้ือซ่อมสร้างหัน้แล ในจลุศกัราชเดยีวกนันัน้ท่านกไ็ด้ห้ือเจ้าหนาน

มหาพรหมแลเจ้าสุยะอันเปนราชบุตรแห่งท่าน คุมเอาเจ้านายท้าวพระยาแขก

เมืองสิบสองปันนา เชียงนุ้งเมืองหลวงภูคา เมืองล้า เมืองพง ลงไปกราบทูลเกล้า

กระหม่อมถวายเครือ่งราชบรรณาการพระมหากษตัรย์ิเจ้าในกรงุเทพมหานครหัน้

แล๙       

	 การกวาดต้อนชาวไทลื้อเข้ามาในครั้งนี้ได้น�าชาวไทลื้อจ�านวนกว่า	

๑,๐๐๐	 คน	 เศษบางส่วนกระจัดกระจาย	 ไปตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ใน

จังหวัดน่าน	 รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดพะเยา	 ในเขตอ�าเภอเชียงม่วน	

และอ�าเภอเชียงค�า	ซึ่งเคยอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดน่าน	ส่วนมากชาวไทลื้อ

จะใช้ช่ือเดิมของเมืองในการตั้งชื่อหมู่บ้าน	 จึงท�าให้สามารถสืบหาเชื้อสายของ

บรรพบุรุษได้ง่าย	 เช่นไทลื้อที่บ้านหย่วนและบ้านล้า	 ในอ�าเภอเชียงค�า	 จังหวัด

พะเยา	 มาจากเมืองหย่วนและเมืองล้า	 หรือสังเกตจากการนับถือผีหรือเทวดา

อารักษ์เมือง	 เช่น	 ที่บ้านหนองบัว	 บ้านดอนมูล	 บ้านต้นฮ่าง	 (อยู่	 ในอ�าเภอ

ท่าวังผา	จังหวัดน่าน	)	บ้านแวน	บ้านแวนพัฒนา	และบ้านล้า	ในอ�าเภอเชียงค�า	

จังหวัดพะเยา	ต่างนับถือเจ้าหลวงเมืองล้า	คือเทวดาอารักษ์เมืององค์เดียวกัน๑๐ 

หลังจากที่เจ้าผู้ครองนครน่านได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯเล่ือนยศจาก	 

๙พงศาวดารเมืองน่าน.เชียงใหม่ : ธนุชพริ้นติ้ง, ๒๕๔๓. หน้า ๑๐๑-๑๐๒.
๑๐สมใจ แซ่โง้ว และ วีระพงศ์ มีสถาน, สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธุ์ไทยลื้อ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมมิกจ�ากัด,๒๕๔๑),๕-๖.
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(ภาพที่ ๓ พระธาตุหนองหยิบ ต�าบลป่าคา อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)

เจ้ามงคลวรยศเป็นเจ้าอนันตวรฤทธิเดช	 กุลเชษฐมหันต์	 ไชยนันทบุรมหารา

ชวงษาธิบดีเจ้านครเมืองน่าน๑๑	ในปี	พ.ศ.	๒๓๙๙	เจ้าอนันตวรฤทธิเดช	ยังท�านุ

บ�ารงุพระพทุธศาสนา	โดยให้สร้างพระธาตุเจ้าหนองบัวทีเ่มอืงไชยพรหม	ปัจจบุนั

คอื	พระธาตหุนองหยบิตัง้อยู	่ในบรเิวณหมูบ้่านหนองบัวและดอนแก้ว	ต�าบลป่าคา	 

อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน

๑๑พงศาวดารเมืองน่าน. เชียงใหม่ : ธนุชพริ้นติ้ง, ๒๕๔๓.หน้า ๑๐๓.
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	 ในปีเดียวกันนั้น	 เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช	 ขณะนั้น	 เป็นเจ้าราชวงษา	 ก็ได ้

ยกก�าลังทหารขึ้นไปตีสิบสองปันนาอีกครั้งได้กวาดต้อนครอบครัวชาวไทลื้อ 

จากเมืองเชียงแข็งมาไว้อีกจ�านวนหน่ึง	 ซึ่งสันนิษฐานว่า	 คือชุมชนบ้านเชียงแข็ง	 

ต�าบลในเวียง	 จังหวัดน่าน	 แต่ด้วยบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของชุมชนเมือง	 หรือ

กลุ่มคนไทยยวนจึงท�าให้เกิดการกลืนวัฒนธรรมท�าให้ชุมชนนั้นถูกกลืนเข้าเป็น 

คนเมือง	 ไม่ได้พูดภาษาไทล้ือ	 อย่างกลุ่มชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ใน	 อ�าเภอทุ่งช้าง	

อ�าเภอเชยีงกลาง	อ�าเภอปัว	อ�าเภอท่าวงัผา	อ�าเภอเฉลิมพระเกยีรต	ิ	อ�าเภอสองแคว	 

และอ�าเภอสันติสุข	 ดังนั้นเมืองน่านจึงเป็นแหล่งที่ต้ังถิ่นฐานของชาวไทล้ือเป็น

จ�านวนมาก	

๑.๑ จ�านวนประชากรไทลื้อในจังหวัดน่าน 

	 จากการส�ารวจในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	มหีมูบ้่าน	ไทลือ้ทีส่มัคร	เป็นสมาชกิชมรม

ไตล้ือจงัหวดัน่าน	จ�านวน	๗๕	หมูบ้่าน	มปีระชากรทัง้หมดประมาณ	๓๑,๘๒๕		คน	 

ประกอบด้วย	

อ�าเภอทุ่งช้าง ๗ หมู่บ้าน 

	 ต�าบลงอบ	 จ�านวน	 ๖	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 บ้านงอบเหนือ/บ้านงอบศาลา/ 

	 บ้านงอบกลาง/บ้านงอบใต้/บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง/บ้านทุ่งสุน	

	 ต�าบลปอน	จ�านวน	๑	หมู่บ้านคือ	บ้านหล่ายทุ่ง

อ�าเภอเชียงกลาง ๕ หมู่บ้าน 

	 ต�าบลเชียงกลาง	๓	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านศรีอุดม/บ้านเชียงโคม/บ้านงิ้ว	

	 ต�าบลพระพุทธบาท	๒	หมู่บ้าน	บ้านเหล่า/บ้านแคว้ง

อ�าเภอปัว ๒๕ หมู่บ้าน 

	 เทศบาลต�าบลปัว	๓	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านขอน/บ้านป่าลาน/บ้านนาป่าน

	 ต�าบลศิลาแลง	 ๖	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 บ้านเฮี้ย/บ้านดอนไชย/บ้านตีนตก/ 

	 บ้านหัวน�้า/บ้านฝาย/บ้านหัวดอย	

	 ต�าบลศลิาเพชร	๘	หมูบ้่าน	ได้แก่	บ้านนาค�า/บ้านทุง่ศรีบญุยนื/บ้านป่าตอง/ 

	 บ้านดอนแก้ว	 บ้านดอนไชย/บ้านทุ่งรัตนา/บ้านป่าตองดอนทรายทอง	 
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	 บ้านป่าตองพัฒนา	

	 ต�าบลวรนคร	๔	หมูบ้่าน	ได้แก่	บ้านเกต็/บ้านมอน/บ้านร้องแง/บ้านดอนแก้ว 

		 ต�าบลสถาน	๑	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านสันติสุข

	 ต�าบลเจดีย์ชัย	๓	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านสบปัว/บ้านศาลา/บ้านวังม่วง

อ�าเภอท่าวังผา ๑๗ หมู่บ้าน 

	 ต�าบลป่าคา	๒	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านหนองบัว/บ้านต้นฮ่าง	

	 ต�าบลศรีภูมิ	๑	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านดอนมูล

	 ต�าบลยม	๖	หมูบ้่าน	ได้แก่	บ้านทุ่งฆ้อง/บ้านเสีย้ว/บ้านหนอง/บ้านลอมกลาง 

		 ต�าบลแสนทอง	๒	หมู่บ้านได้แก่	บ้านฮวก/บ้านแฮะ	

	 ต�าบลจอมพระ	๖	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านถ่อนหมู่	๑/บ้านถ่อน	หมู่	๙/บ้านยู้

	 หมู่	๕	บ้านยู้	หมู่	๑๐/บ้านยู้หมู่	๑๑/บ้านนาเผือก

อ�าเภอสองแคว ๑๐ หมู่บ้าน 

	 ต�าบลนาไร่หลวง	 ๕	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 บ้านปางปุก/บ้านหางทุ่ง/บ้านใหม่/ 

บ้านสองแคว/บ้านปางไฮ

	 ต�าบลชนแดน	๑	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านปางกอม	

	 ต�าบลยอด	๔	หมูบ้่าน	ได้แก่	บ้านผาหลกั/บ้านปางส้าน/บ้านผาสงิห์/บ้านยอด 

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ หมู่บ้าน 

	 ต�าบลห้วยโก๋น	บ้านห้วยโก๋น

อ�าเภอสันติสุข ๑๐ หมู่บ้าน 

	 ต�าบลป่าแลวหลวง	 ได้แก่	 บ้านป่าแลวหลวง/บ้านอภัยคีรี/บ้านดอนอภัย/ 

	 บ้านป่าอ้อย/บ้านสบยาง/บ้านดอนไชย/บ้านน่านมั่นคง/บ้านแก่งโสภา/	 

	 บ้านหลวงเจริญราษฎร์/บ้านพนาไพร
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รายชื่อคณะกรรมการชมรมไตลื้อ จังหวัดน่าน ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่ ชื่อ   สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ นายวิทูร		อินยา ประธานชมรมไตลื้อ จ.น่าน

๒ ร้อยเอกอดุลย์		อานุภาพบรรเจิด รองประธาน อ.ปัว

๓ นายสังข์สิทธิ์		อินทะรังษี รองประธาน อ.ทุ่งช้าง

๔ รตต.ศักดิ์			ดาวทอง รองประธาน อ.เชียงกลาง

๕ พ.อ.อ.สิน		สนนา รองประธาน อ.สองแคว

๖ นายเพชร		ไชยพงษ์	 รองประธาน อ.สันติสุข

๗ นายสง่า		อินยา รองประธาน อ.ท่าวังผา

๘ นายสรศักดิ์		เรืองตระกูลชัย รองประธาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

๙ นางกรนันท์		ช่างเหล็ก เหรัญญิก อ.ปัว

๑๐ นายชาญยุทธ		มูลค�า ผู้ช่วยเหรัญญิก อ.ปัว

๑๑ นางเพ็ญร�าไพ		รามบุตร ผู้ช่วยเหรัญญิก อ.ปัว

๑๒ นางล�าใย		หานิพัฒน์ เลขานุการ อ.ปัว

๑๓ นางสุดธนา		ปัทธมวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ปัว

๑๔ นางศรีแพร		อินยา กรรมการ อ.ทุ่งช้าง

๑๕ นางกาญจนา		อินทะรังษี กรรมการ อ.ทุ่งช้าง

๑๖ นายชาญชัย		ค�ารังษี กรรมการ อ.ทุ่งช้าง

๑๗ นางพิไลลักษณ์		อานุภาพ

บรรเจิด

กรรมการ อ.ปัว

๑๘ นางพัชรีพร		เนตรทิพย์ กรรมการ อ.ปัว

๑๙ น.ส.ล�าไย		วงศ์ไทย กรรมการ อ.ท่าวังผา
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๒๐ นายบุญยัง		ค�ายวง กรรมการ อ.ท่าวังผา

๒๑ นายสถาพร		จันต๊ะยอด กรรมการ อ.ท่าวังผา

๒๒ นางวารุณี		สนนา กรรมการ อ.สองแคว

๒๓ นางสังวาล		เลื่องลือ กรรมการ อ.เชียงกลาง

๒๔ นายอินธรรม		ระลึก กรรมการ อ.เชียงกลาง

๒๕ นางมารีรัตน์		จันพี กรรมการ อ.เชียงกลาง

๒๖ นายส�าราญ		หาญยุทธ กรรมการ อ.สันติสุข

ที่ปรึกษาชมรมไตลื้อจังหวัดน่าน 

พระครูสุภัทรนันทวิทย์			 เจ้าคณะอ�าเภอปัว			 วัดป่าตอง

พระครูสุทินนันทธรรม	 เจ้าคณะอ�าเภอบ่อเกลือ			วัดภูเก็ต

พระครูเมตตาพลานุกิจ				 เจ้าอาวาสวัดดอนไชย	 วัดดอนไชย

พระครูพิสุทธิ์วรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลวรนคร	 วัดศรีมลคล	(ร้องแง)

พระครปูระโชตวิรนนัท์			 เจ้าคณะต�าบลศลิาเพชร	 วดัดอนแก้ว	(ศลิาเพชร)

พระครูวิจิตรธฺมโชติ			 เจ้าคณะอ�าเภอทุ่งช้าง	 วัดราษฎร์บ�ารุง

พระใบฎกีาด�ารงเกยีรติ	ธรีวงัโส			เจ้าอาวาสวดัศรดีอนชยั		 วดัศรดีอนชยั

พระครโูกวทิย์	วรโสภณ			 เจ้าคณะต�าบลศรีภูมิ	 วัดดอนตัน

	 ชมรมไตลื้อจังหวัดน่าน	 ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสมาชิกชาติพันธุ ์ไทลื้อ	 

เพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรมไทลื้อที่มีมาอย่างยาวนาน	ทั้งภาษา		ให้คงอยู่สืบไป	  
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  บทที่ ๒ 

ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

และความเชื่อ

	 ชาวไทลือ้นบัถอืศาสนาพทุธนกิายเถรวาท	(หนิยาน)	ผสมผสานกบัความเชือ่ 

ที่หลากหลายและเก่าแก่ท่ีสุดของมนุษย์	 ศาสนาดั้งเดิมที่ชาวไทลื้อนับถือนั้น

แสดงออกครบทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการบูชาธรรมชาติ	 การบรวงสรวงเจ้าที	่

เซ่นไหว้บรรพบรุษุ	ตลอดจนเชือ่ถอืพ่อมดหมอผ	ีย้อนไปในอดตีบรรพบรุษุของชาว

ไทลือ้เช่ือว่า	พลังและปรากฏการณ์ทางธรรมชาตนิัน้มตีวัตน	มคีวามรูส้กึนกึคดิ	มี

ความต้องการและมอีารมณ์เฉกเช่นเดยีวกบัมนษุย์		ความเชือ่โบราณนีสื้บทอดต่อ

กนัมานบัพนัปีจนถงึปัจจบัุน	วตัถุสิง่ของท่ีชาวไทลือ้ยงัคงบชูาและท�าพธิบีวงสรวง

อยูน่ัน้	ส่วนใหญ่มักมคีวามเกีย่วเนือ่งสมัพันธ์ใกล้ชดิกับวถิชีีวติความเป็นอยูค่วาม

กินดีอยู่ดีของสังคมกสิกรรม	เพราะชาวไทลื้อจะท�าการเกษตรเป็นหลัก	ตัวอย่าง

เช่น		พระแม่โพสพ	การบูชาแม่น�้า	ทุ่งนา	ต้นไม้	ป่าไม้	ด้วยความเชื่อว่าทั้งหมด

เป็นที่สถิตของวิญญาณทรงฤทธิ์ที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์๑๒

๑๒จเูหลยีวเหวน,	ชนชาตไิตสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนยีบประเพณไีตในสบิสองพนันา,	แปลโดย	 

งามพรรณ	เวชาชีวะ	(เชียงใหม่	:	สุริยวงศ์บุ๊คเซนเตอร์,	๒๕๓๖)	๑๒-๑๓.
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๒.๑ ความเชื่อทางศาสนาพุทธ

	 ในเมื่อสมัยอพยพเข้าสู่เมืองน่าน	 ในระยะแรกๆนั้นชาวไทล้ือได้ร่วมกัน

สร้างวัด	 และปลูกสร้าง	 ศาสนสถาน	 จนวิหารไทลื้อซึ่งเป็นศิลปะไทลื้อที่งดงาม

ทรงคุณค่า	ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานของกรมศลิปากร	ตัวอย่างเช่น	

วิหารไทลื้อวัดหนองบัว	วัดดอนมูล	อ�าเภอท่าวังผา	วัดต้นแหลง	อ�าเภอปัว	และ

วัดหนองแดง	อ�าเภอเชียงกลาง	เป็นต้น

(ภาพที่ ๔ ชาวไทลื้อบ้านดอนมูล อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ถ่ายภาพหมู่ 

หน้าวิหารไทลื้อวัดดอนมูล : Wangpa :๒๕๕๒ )
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	 ในปัจจุบันชาวไทลื้อก็ยังสนใจพุทธศาสนา	 เอาใจใส่วัดวาอารามและ 

ส่งลกูหลานเข้ามาบวชศกึษาพระธรรมวนิยัอยูต่ลอด	พธิกีรรมของชาวไทลือ้กเ็หมอืนกบั 

ชาวพทุธท่ัวไป	คอืบ�าเพญ็เนือ่งในวันส�าคญัทางศาสนา	เช่น	ท�าบญุตักบาตร	เวยีนเทยีน		 

เป็นต้น	ในช่วงเข้าพรรษาทุกวนัพระกจ็ะมกีาร	“ห้างศลี”	เป็นกจิกรรมหนึง่ทีช่าว

บ้าน	ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ	ช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะแบ่งกัน

ออกเป็นหมวด	เพือ่รบัผดิชอบเป็นเจ้าศลี	เรยีกว่าหมวดศลี	เมือ่ถงึหมวดของตนเอง

ก็จะจัดเตรียม	ส�ารับกับข้าวที่จะท�าบุญ	โดยมีญาติพี่น้องมาช่วย	ท�าส�ารับกับข้าว	

ห่อขนมทีจ่ะเตรยีมไปท�าบุญในวนัรุง่ข้ึน	และขนมทีท่�ากจ็ะแจกจ่ายแบ่งปันกันไป

รับประทาน	ฝากลูกหลาน	ญาติพี่น้อง	 และก็จะหมุนเวียนกันไปจนออกพรรษา	

ประเพณีห้างศีลนั้นก็ยังสืบทอดและปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็น

ประเพณทีีค่วรส่งเสรมิกนัต่อไปเพือ่ยงัคงรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณทีีเ่ก่าแก่	 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและระบบเครือญาติ	

(ภาพที่ ๕ วิหารไทลื้อวัดหนองบัว อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)
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	 ความเชื่ออีกอย่างที่น่าสนใจในด้านศาสนา	 ก็คือ	 ในช่วงเข้าพรรษาจะ

ไม่มีการจัดงานรื่นเริง	 เช่น	พิธีแต่งงาน	งานขึ้นบ้านใหม่	หรือ	 งานรื่นเริงต่าง	ๆ	

เพราะการจดังานดงักล่าวกจ็ะมพิีธสีงฆ์	ในช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงทีพ่ระภกิษสุงฆ์	 

จ�าพรรษาอยู่ที่วัด	 จึงไม่รบกวนพระสงฆ์	 และมีการหลีกเล่ียงและจะจัดงาน 

ในช่วงออกพรรษาแทน

๒.๒ พิธีกรรมที่เกี่ยงข้องกับศาสนาของชาวไทลื้อ

 ๒.๒.๑ ประเพณีปีใหม่ไทลื้อ (ไตลื้อ)

	 ประเพณีปีใหม่ของชาวไทลื้อตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย	 แต่ช่วง

เทศกาลจะยาวกว่า	๒	วัน	กล่าวคือประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวไทลื้อจะมี	ทั้งหมด	

๕	วันด้วยกัน	ดังนี้

	 วันแรก	(วันที่	๑๓	เมษายน	)	เรียกว่า	“วันล่อง”	วันนี้ตอนเช้าตรู่จะมีการ 

ยงิปืน	จุดประทัดพร้อมกบักล่าวขับไล่ภตูผปีีศาจ	สิง่ไม่ดทีัง้หลายให้หมดไป	ตอน

สาย	ชาวบ้านจะขนเส้ือผ้า	มุง้	ผ้าปทูีน่อน	ผ้าห่มไปซกัทีแ่ม่น�า้	(ปัจจบุนัซกัทีบ้่าน)	

เพื่อสลัดความสกปรกโสมม	ความเจ็บไข้ที่แทรกอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มออกไป

และไหลไปตามกระแสน�า้	นอกจากซกัเครือ่งนุง่ห่มแล้ว	ทกุคนจะต้องสระผม	อาบ

น�้าช�าระร่างกายให้สะอาด	ท�าจิตใจให้ผ่องใส

	 วนัที	่สอง	(วนัที	่๑๔	เมษายน	)	เรยีกว่า	“วนัเนา”	หรอื	“วนัเน่า”	ชาวไทลือ้ 

จะถือว่าวันนี้เป็นวันเสีย	 (วันไม่ดี)	 มีการเตรียมข้าวของ	 อาหาร	 เพื่อไปท�าบุญ 

ที่วัด	มีการฆ่าไก่	ฆ่าหมู	หาปลา	และท�าขนมเหนบ	หรือขนมจ๊อก	 (ขนมเทียน)	

ใส่มะพร้าวบางคนก็ท�าขนมดอกซ้อ	 (ดอกของต้นซ้อมีสีเหลือง	 มีกลิ่นหอม)	 

ตอนเย็น	 ผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยเอาภาชนะไปตักทรายจากท่าน�้าขน

มากองไว้บริเวณวัดเพื่อก่อเจดีย์กองทราย
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(ภาพที่ ๖ เจดีย์กองทราย: ล�าไย : ๒๕๖๔)

	 วันที่สาม	(วันที่	๑๕	เมษายน	)	เรียกว่า	“วันพญาวัน”	ชาวไทลื้อถือว่า

เป็นวันมหามงคลเป็นยอดของวันทั้งหลาย	 วันนี้จะไม่มีการผิดศีล	 เช่น	 ฆ่าสัตว์	

พูดเท็จ	 พูดค�าหยาบ	 ในตอนเช้าทุกครอบครัวจะไปท�าบุญที่วัด	 เพื่ออุทิศส่วน

บุญส่วนกุศลไปให้ญาติท่ีล่วงลับไปแล้ว	 ถือว่าหากใครท�าบุญวันนี้จะได้กุศลแรง

กว่าวันอื่นๆ	ตอนสายชาวบ้านจะน�าช่อตุง	(ธง)	กระดาษ	พร้อมดอกไม้ธูปเทียน	 

น�้าส้มป่อยไปวัด	 เอาตุงไปปักที่กองทราย	 แล้วเอาน�้าส้มป่อยไปสรงน�้าพระ

ประธานในวิหาร	–	เจดีย์	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ	น�้าส้มป่อยที่ไหลผ่าน

พระพทุธรปูในวหิารหรอืเจดย์ีจะตักกลบับ้าน	มาประพรมให้บตุรหลานหรอืคนใน

บ้านที่ไม่ได้ไปวัด	 หรือเอาเป็นน�้าเช้ือเทลงในถังอาบน�า้เพื่อช�าระร่างกายของตน	

นอกจากนี้จะมีการร�่าเรียนคาถาอาคม	 ขึ้นครูกันในวันนี้	 และผู้ที่มีพระพุทธรูป

ห้อยคอ	มีของขลังต่าง	ๆ	ก็จะน�ามาสระสรง	ปลุกเสกเพื่อให้มีฤทธิ์แรงขึ้น
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(ภาพที่ ๗ น�้าส้มป่อยสรงน�้า อนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้า : ล�าไย : ๒๕๖๓)

								วนัทีส่ี	่(วนัที	่๑๖	เมษายน)	เรยีกว่า	“วนัปากปี”	จะมกีารส่งเคราะห์หมูบ้่าน	 

โดยเอาไม้ไผ่มาสานท�าเป็นแตะแผ่นสีเ่หลีย่ม	๒	แผ่น	มาวางแล้วปทูบัด้วยใบตอง

กล้วย	เอาข้าว	อาหาร	ขนม	กล้วย	อ้อย	หมาก	พล	ูใส่ลงไป	แล้วท�าหุน่รปูเป็ด	ไก่	หมู	 

หมา	ช้าง	ม้า	ววั	ควาย	คน	หอก	ดาบใส่ลงไป	ประดบัด้วยช่อตุงสามเหลีย่ม	และสะตวง 

อีกหลายอัน	พ่อหมอมา	(ผู้เคยบวชเรียน	หรือ	ที่เรียกว่า	ขนาน)	ประจ�าหมู่บ้าน 

จะท�าพธิขีบัไล่เคราะห์อบุาทว์	 ทัง้หลายออกไปจากหมูบ้่านชาวบ้านมาร่วมพิธจีะ

ประนมมืออยูใ่นวงด้ายสายสญิจน์เมือ่พธิจีบลง	กเ็อาใบไม้ชบุน�า้ส้มป่อย	ประพรมลง 

บนศรีษะทกุคน	แล้วน�าสะตวงไปทิง้ที	่๘	ทศินอกหมูบ้่าน	บางแห่งก็น�าไปไหลทีแ่ม่น�า้ 
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	 วันที่ห้า	 (๑๗	 เมษายน)	 เรียกว่า	 “วันปีใหม่”	 จะมีการไปคารวะด�าหัว 

ผู้เฒ่าผู้แก่	พ่อแม่	ครูบาอาจารย์	เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง

(ภาพที่ ๘ พิธีส่งเคราะห์หมู่บ้าน : ล�าไย : ๒๕๖๔)
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	 ในช่วงเทศกาลนี	้ท่ีสบิสองปันนามกีารสาดน�า้	และมกีารละเล่นพืน้บ้าน	เช่น	

เล่นสะบ้า	ม้าจ๊กคอก	เย่นละหาง	เสอืเอาหม	ูหมากตบเต่า	นกกระจอกเข้าบัง้	เล่น

จ๊ักเจิก	บางเมอืงกม็กีารแข่งเรอื	จดุบัง้ไฟ	กลางวนัจดุบอกไฟขึน้	กลางคนืจุดบอก

ไฟดอก	บอกไฟดาว	(จุดพลุ)	เป็นต้น๑๓

 ๒.๒.๒ ประเพณีทานข้าวใหม่

	 หลังจากการเกบ็เกีย่วข้าว	ไทลือ้จะมปีระเพณทีานขา้วใหม	่โดยการน�าข้าว

ที่ได้จากการท�านา	ทั้งข้าวสาร	และข้าวเปลือก	ข้าวใหม่ที่หุง	(นึ่ง)	แล้ว	พร้อมกับ

อาหารคาวหวานไปท�าบุญท่ีวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วง

ลับไปแล้ว	และถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชา

(ภาพที่ ๙ การคารวะรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ : ล�าไย : ๒๕๕๙)

๑๓วิทรู	อินยา,	ประวัติศาสตร์ไตลื้อศึกษา	(น่าน	:	โรงพิมพ์น่านออฟเซต,	๒๕๔๘),	๓๓-๓๔.
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๑๔สมใจ	แซ่โง้ว	และ	วีระพงศ์	มีสถาน,สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์บริษัท	

สหธรรมมิกจ�ากัด,๒๕๔๑),๒๖.

 ๒.๒.๓ การสืบชะตา

	 เป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวบุคคลและสถานท่ี	 ซ่ึงเป็นการ 

ผสมผสานพธิกีรรมทางศาสนาพราหมณ์	กบัพธีิกรรมทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี	 

การสบืชะตาม	ี๒	ประเภท	คอืสบืชะตาคนและสบืชะตาหมูบ้่าน	เป็นการสืบอายคุน 

และอายหุมูบ้่าน	ท�าเพือ่ความสุขสบายใจ	และในวนัสงกรานต์	(วนัท่ีห้า	วนัปีใหม่)	 

จะมีการท�าพิธีสืบชะตาบ้าน	 โดยจะท�าสะตวงขนาดใหญ่	 แล้วให้พ่อหมอมา	 

(ผู้เคยบวชเรยีน	หรอื	ทีเ่รยีกว่า	ขนาน)		ท�าพธิใีห้หมูบ้่านอยูเ่ยน็เป็นสุข	พ้นเคราะห์ร้าย 

และทุกคนในหมู่บ้านจะต้องท�าร่วมกัน๑๔

(ภาพที่ ๑๐  พิธีสืบชะตา : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)
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๑๕เรื่องเดียวกัน

 ๒.๒.๔ การบูชาเทียน (พิธีบูจาเตียน)

 เป็นการบูชาหลีกเคราะห์ภัยต่าง	 ๆ	 เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข	 ท�าได้ทั้งป	ี 

วันใดก็ได้	ด้วยการน�าสีผึ้งมาให้พ่อหมอ	(ผู้เคยบวชเรียน	หรือ	ที่เรียกว่า	ขนาน)	

ฟั่นเทียน	 (พันเทียนให้เป็นเล่มมีฝ้ายขาวเป็นไส้ใน)	 และท�าพิธีให้ที่บ้านพ่อหมอ	

โดยพ่อหมอท�าการสีเทยีนเท่าอายลุงยนัต์	ต้องจดุบชูาให้คนมเีคราะห์พ้นเคราะห์	

ให้อยู่เย็นเป็นสุข	 	 ส่วนใหญ่คนไทลื้อจะนิยมการบูชาเทียนมาก๑๕	 ในปัจจุบัน 

การบูชาเทียนมักจะมาท�าพิธีที่วัด	 โดยพ่อหมอพันเทียนมาจากท่ีบ้าน	 และมา

สวดท�าพิธีที่วัด	

(ภาพที่ ๑๑ การบูชาเทียน : ศุภมาศ : ๒๕๖๓)
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 ๒.๒.๕ การทานขันข้าว

 เป็นการท�าบุญ	 อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบุพการีบรรพบุรุษท่ี 

ล่วงลับไปแล้ว	และเชื่อกันว่าเป็นการท�าบุญ	“ต๋านไปภายหน้า”	หมายถึงท�าบุญ

ให้กับตัวเองไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี		โดยชาวไทลื้อจะเตรียมอาหาร

คาวหวานจากที่บ้าน	ใส่ขันโตกไปท�าพิธีกับพระภิกษุในช่วงเช้าก่อนฉันเพล

๒.๓ อิทธิพลพุทธศาสนากับการศึกษา

	 นอกจากพุทธศาสนาจะน�าค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แล้วยังน�า

ระบบการศึกษาธรรมที่มีชื่อเสียงและประวัติอันยาวนานเข้ามาด้วยซึ่งมีอิทธิพล

ส�าคัญยิ่งต่อชาวไทลื้อ	 โดยเฉพาะการพัฒนาตัวอักษรไตให้สมบูรณ์ขึ้น	 วัดจึง

กลายเป็นศนูย์กลางการเรยีนการสอนภาษาบาลพีระภกิษุในวดัใหญ่ในเมืองจงึท�า

หน้าที่คัดลอกและแปลพระธรรมคัมภีร์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไต	 ก่อนจะแพร่

หลายสูช่าวบ้านทัว่ไปในวดัหลายแห่งจงึสะสมหนงัสอืภาษาไตไว้เป็นจ�านวนมาก	 

หนังสือทั้งหมดคัดลอกด้วยมือ	จารึกบนใบลานบ้าง	สมุดข่อยบ้าง	ส่วนใหญ่เป็น

คัมภีร์พุทธศาสนาและชาดก	 บางส่วนยังเป็นวรรณกรรมพื้นบ้าน	 พงศาวดาร	

ต�าราศาสตร์	 ต�ารายารักษาโรค	 ต�าราคณิตศาสตร์	 ภาษาศาสตร์และปฏิทิน	 

วดัจงึไม่ใช่สถานทีป่ระกอบกจิทางศาสนาเท่านัน้	หากแต่ยงัเป็นแหล่งความรูห้รอื

โรงเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสอนเณรให้เขียนอ่านภาษาไตไปจนถึงการเรียน

  (ภาพที่ ๑๒ การทานขันข้าว : ล�าไย : ๒๕๕๕)
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(ภาพที่ ๑๓ สามเณรอ่านธรรม ภาษาไทลื้อ : ล�าไย : ๒๕๕๙)

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตของพระภิกษุสงฆ์	 ระบบการเรียนในวัดยังน�าไปสู่

การแลกเปลีย่นความรูกั้บประเทศอืน่	ๆ 	ในเอเชยีทีน่บัถอืศาสนาพุทธ	การฝึกฝน

ตนเองตามพระธรรมวินัยท้ังกายและใจเป็นส่วนส�าคัญในการบวชเรียนเช่นเดียว

กับการทุมเทศึกษาพระธรรมและการฝึกสมาธิสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสท้ังปวง	

การศึกษาในวัดของภิกษุเป็นไปอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งการท่องจ�าบทสวดมนต์	

การศึกษาคัมภีร์ชาดกตลอดจนการเรียนภาษาบาลีท�าให้การสอบเล่ือนขั้นความ

รู้ยากล�าบากมาก	 ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือ	 ยิ่งพระสงฆ์องค์ใดทรงสมณศักด์ิสูงก็

ยิ่งเป็นที่เคารพนับถือในสังคมของชาวไทลื้อ	 รวมไปถึงชนชาติไตเป็นอย่างมาก	

หากพระภิกษุองค์ใดมีสมณศักดิ์เหนือจากชั้น	ตุ๊เจ้า	ขึ้นไป	หากลาสิกขากลับเข้า

สู่ชีวิตของฆราวาสก็จะเป็นท่ีเรียกขานตลอดชีวิตว่า	 “ขนาน”	 และมีสถานภาพ

พิเศษสามารถกลายเป็นผู้น�าชุมชนหรือเป็น	 ช่างขับกวีหรือนักร้องเพลงพื้นบ้าน

เพื่อสืบบทเพลงต่อไปสู่คนรุ่นหลังได้	 สรุปได้ว่าพุทธศาสนามีบทบาทส�าคัญทาง

ด้านการศึกษาตลอดหลายร้อยปี๑๖    

๑๖จเูหลยีวเหวน,	ชนชาตไิตสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนยีบประเพณไีตในสบิสองพนันา,	แปลโดย	 

งามพรรณ	เวชาชีวะ	(เชียงใหม่	:	สุริยวงศ์บุ๊คเซนเตอร์,	๒๕๓๖)	๓๘-๓๙.	
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๒.๔ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับผี หรือเทวดา

	 ชาวไทลื้อนับถือผีบรรพบุรุษ	 เรียกผีบรรพบุรุษว่า	 ผีดี	 หรือ	 เทวดา	 เช่น	

เทวดาเมืองล้า	 เทวดาฟ้าปู่ก�่า	 เป็นต้น	ชาวไทลื้ออพยพมาจากเมืองล้าจะนับถือ

เทวดาเจ้าหลวงเมืองล้ากันทุกคน	 และถือว่าเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้าเป็นเทวดา

ที่ใหญ่ท่ีสุด	 ในบรรดาเทวดาท้ังหลาย	 ทุกๆสามปีจะประกอบพิธีเลี้ยงเทวดาเจ้า

หลวงเมอืงล้าและบรวิารครัง้ใหญ่หนึง่ครัง้	เรยีกพิธกีรรมนีว่้า	พธิกี�า๋เมอืง	นอกจาก

จะเลีย้งเทวดาเป็นระยะ	ๆ 	ของลกูหลานตระกลูต่าง	ๆ 	เรยีกว่าเลีย้งปาง	เช่นเลีย้ง

ช่วงเดอืนสี	่เรยีกปางสี	่ถ้าเลีย้งเดอืนแปดเรยีกปางแปด	การเล้ียงปางจะเลีย้งบาง

เทวดาเท่านั้น	ซึ่งจะกล่าวในต่อไป

	 ความเช่ือเรือ่งผหีรือเทวดาประจ�าตระกลูของตนเป็นผูคุ้ม้ครองคนในตระกลู		

ให้อยู่เย็นเป็นสุข	 บางครอบครัวจะบนบานศาลกล่าวไว้และจะกลับมาเล้ียงใน

เทศกาลส�าคัญ	 ส่วนมากจะกลับมาเลี้ยงกันในช่วง	 เทศกาลสงกรานต์และถือว่า

เทวดาจะดแูลเราตลอดเวลา	โดยเฉพาะฝ่ายหญงิเทวดาจะดแูลเป็นพิเศษไม่ให้ไป

ละเมดิหรือผดิผ	ีโดยเฉพาะเรือ่งชู้สาวถือว่าผดิผ	ีหากมกีารผดิผจีะท�าให้ญาติหรอื

คนในตระกูลต้องล้มป่วยลงหรือเกิดอุบัติเหตุ	 ผู้ที่ท�าผิดต้องมาขอขมาต่อเทวดา

ด้วยเครื่องสิบสอง	(ขั้นสูงสุด)	ดอกไม้	เทียน	๑๒	เล่ม	และเลี้ยงด้วย	หมู	๑	ตัว

เป็นต้น	

 ๒.๔.๑ พิธีก�๋าเมิง (ก�่าเมือง เลี้ยงเทพยดาเจ้าหลวงเมืองล้า และเทวดา

บริวาร)

	 ชาวไทลื้อบ้านดอนมูล	ต�าบลศรีภูมิ	บ้านหนองบัว	บ้านต้นฮ่าง	ต�าบลป่าคา	

อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน	เป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายอพยพมาจากเมืองล้า	แคว้น

สิบสองปันนา	ประเทศจีนตอนใต้	สิ่งที่เป็นความเชื่อของชนเผ่าไทลื้อทุกกลุ่มคือ

นบัถอืพทุธศาสนา		และนบัถอืผ	ี	ชาวบ้านดอนมลูกเ็ช่นเดยีวกนั		ผนีัน้มอียู	่๒	ชนดิ 

คอื	ผีร้ายเป็นดวงวญิญาณท่ีชัว่ร้ายมกัจะท�าให้เจบ็ป่วยหรอืเกดิเหตเุภทภยัทีเ่ลวร้าย	 

ผดีคืีอ	ผดีวงวญิญาณของบรรพบุรษุนีว่้า	เทวดา	หรอืเทพยดา	เช่น	เทวดาเจ้าหลวง 

เมอืงล้า	เทพยดาเจ้าฟ้าปูก่�า่	เป็นต้น	ชาวไทลือ้ทัง้	๓	หมูบ้่านนีน้บัถือดวงวญิญาณ 

ของเจ้าหลวงเมอืงล้ามาตัง้แต่บรรพบุรษุ	เรยีกท่านว่า	เจ้าหลวงเมอืงล้า	ทกุๆ	สามปี	 
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หรือสามปีสี่รวงข้าวจะมีพิธีเลี้ยงเทวดาเมืองล้าและเทวดาบริวาร	 เรียกพิธีกรรม 

นี้ว่า	 ก�่าเมิง	 (ภาษาไทย)	 จะท�ากันช่วงเดือนธันวาคม	 สมันก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้จะ

ก�าหนดเอาวนัข้างขึน้	เป็นช่วงทีพ่ระจนัทร์ก�าลงัสว่าง	เพราะต้องอาศยัแสงจนัทร์

ในยามค�่าคืน	 ในการประกอบพิธีในช่วงกลางคืน	 แต่ปัจจุบัน	 จะก�าหนดเอาวัน

ท่ีสะดวก	 หรือวันหยุดราชการ	 เพ่ือที่จะให้ลูกหลานที่ท�างานราชการ	 ห้างร้าน	

ท�างานต่างจังหวัดได้เข้าร่วมพิธี	การประกอบพิธีกรรมท�าอยู่	๓	วัน	ดังนี้

						วันแรก	หลังอาหารเช้าแล้วจะเริ่มปิดหมู่บ้าน	เรียกพิธีกรรมนี้ว่า	ปุกตาเหลว	

(ดอกไม้ไผ่สานขัดเป็นตา)	ปิดตามซอย	ถนนทางเข้าหมู่บ้าน	(ยกเว้นทางหลวงที่

ผ่านหมู่บ้าน)	เพื่อเป็นการบอกว่า	คนข้างในไม่ออก	คนข้างนอกไม่เข้า	และชาว

บ้านจะหยุดท�างานทุกอย่างภายในสามวันน้ี	 จะอยู่บ้านจนเสร็จพิธี	 แล้วจะเชิญ

เจ้าเมือง	 (ผู้สืบสายเจ้าหลวงอนุภาพชัยอาจสงคราม	 ลูกหลานเจ้าเมืองล้าที่พา 

ชาวไทลือ้อพยพมาจากเมอืงล้า	เชือ้สายเจ้าเมอืงอยูท่ีบ้่านดอนมลู)	จากบ้านสู่ข่วงก�า๋	 

(ลานพิธี)	 เป็นบ้านไทลื้อท่ีปลูกรับรองไว้	 ในวันนี้ท้ังกลางวันและกลางคืนจะมี

การละเล่นพื้นบ้านต่าง	ๆ	เช่น	ขว้างมะกอน	(โยนมะกอน)	สะบ้า	ลูกข่าง	ขับลื้อ	 

ไม้ใบ้	ตระกร้อล้อมวง	และการละเล่นอื่น	ๆ 	ตามสมควร	คืนนี้เจ้าเมือง	หมอเมือง	

(ผู้ประกอบพิธีกรรม)	จะนอนพักที่บ้านรับรอง	

(ภาพที่ ๑๔ ตาเหลว  ปิดตามซอย ถนนทางเข้าหมู่บ้าน : ล�าไย : ๒๕๖๐)
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(ภาพที่ ๑๕ ขบวนแห่เจ้าเมือง เพื่อเข้าร่วมพิธีก�่าเมือง : เสน่ห์น่านวันนี้ : ๒๕๖๓)

(ภาพที่ ๑๖ เจ้าเมือง หมอเมือง ลูกบ่าว ลูกสาว บ่าวหมอ ถวายเครื่องบวงสรวงเจ้าหลวง

เมืองล้า เริ่มเข้าพิธีก�่าเมือง ในวันแรก : เสน่ห์น่านวันนี้ : ๒๕๖๓)
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(ภาพที่ ๑๗ พิธีเลี้ยงเทวดา พร้อมอาหารคาวหวาน ในช่วงเช้า : ล�าไย : ๒๕๖๐)

	 วันที่สอง	เริ่มประมาณ	๐๓.๐๐	นาฬิกา	เจ้าเมือง	หมอเมือง	บ่าวหมอ	ผู้ที่

เกี่ยวข้องจะเริ่มพิธี	เริ่มที่บ่าวหมอ	(รับใช้หมอเมือง)	จะไปทอดแห	ที่ท่าน�้า	หนึ่ง

บาด	(หน่ึงครัง้)	ถ้าได้ปลาจะน�ามาป้ิงเป็นอาหารของเจ้าเมอืง	หมอเมอืง	กบัอาหาร

อีกอย่างหนึง่คอืต�าหวาย	โดยน�าหางหวายมาเผาทัง้เปลอืกให้สุกแล้วแกะเอาในมา

ต�าปรงุเป็นอาหาร	เมือ่อาหารสองอย่างเรียบร้อย	บ่าวหมออาวโุสทีส่ดุจะป้อนข้าว

เจ้าเมอืง	หมอเมอืง	อย่างละ	๓	ค�า	จากนัน้เจ้าเมอืง	หมอเมอืงจะเหยยีบแผ่นเหล็ก

เพือ่ทกัทายกัน	เมือ่ทกัทายกนัแล้วจะจ�า้หิง่	โดยใช้ไก่ทีม่ชีวีติอยูม่าปล่อยหน้าหอ

เทวดา	และปล่อยไก่ไป	หากผู้ใดจับได้จะน�าไปเลี้ยงเพื่อเป็น	ศิริมงคล	เมื่อจ�้าหิ่ง

ถงึหอสดุท้ายก็จะขึน้สูห่อหลวง	คอืหอเทวดาเมืองล้า	แล้วเลีย้งเทวดาด้วยสตัว์	๔	

คือ	ควาย		๑	ตัว	วัว		๑	ตัว	หมูด�า	๑	ตัว	หมูขาว	๑	ตัว	น�าเนื้อสัตว์ทั้งสี่อย่างมา

ประกอบอาหารอาหาร	๓	อย่างคือ	ลาบ	ต้ม	ย่าง	จัดส่งส�าหรับเลี้ยงเทวดาเมือง

ล้าและเทวดาบริวารทุกหอ	เป็นเสร็จพิธี	เจ้าเมือง	หมอเมือง	ยังนอนบ้านในข่วง

ก�่าอีก	๑	คืน
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	 วันที่สาม	 ตอนเช้าจะเลี้ยงเทวดาอู	 เทวดาอูเป็นเทวดาที่เลี้ยงช้างเลี้ยงม้า	

เจ้าหลวง	ในวันที่มีการเลี้ยงยังมาไม่ได้ต้องเลี้ยงช้างเลี้ยงม้า	เลี้ยงที่บ้านตระกูลอู	 

จะเลี้ยงหมู	๑	ตัว	ก่อนเลี้ยงจะเชิญเจ้าเมือง	หมอเมือง	จากบ้านรับรองไปร่วมพิธี	 

เวลาบ่ายเตรียมบายศรีสู่ขวัญเจ้าเมือง	 หมอเมือง	 แล้วจัดขบวนแห่กลับส่งบ้าน	

ชาวบ้าน	 ต้าวแหลว	 (เอาตาแหลวปิดทางออก)	 เปิดหมู่บ้านตามปกติ	 เป็นอัน

เสร็จพิธี

(ภาพที่ ๑๘ พิธีเลี้ยงเทวดาอู พร้อมอาหารคาวหวาน ในช่วงเช้า : ศุภมาศ : ๒๕๖๓)
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	 เทวดาที่เลี้ยงในพิธีก�่าเมืองทั้งหมด	๓๒	ตระกูล	แต่พบในจังหวัดน่านเพียง	 

๒๒	ตระกูลเท่านั้น	พบที่บ้านดอนมูลต�าบลศรีภูมิเพียง	๑๕	ตระกูล	ได้แก่

๑.	เทวดาเจ้าหลวงเมืองล้า

(ภาพที่ ๑๙ หอเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้า: ล�าไย : ๒๕๖๐)

(ภาพที่ ๒๐ หอเทวดาเจ้าเจียงล้าน: ล�าไย : ๒๕๖๐)

๒.	เทวดาเจ้าเจียงล้าน
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(ภาพที่ ๒๑ หอเทวดาเจ้าหลวงช้างเผือก: ล�าไย : ๒๕๖๐)

(ภาพที่ ๒๒ หอเทวดาเจ้าฟ้าปู่ก�่า แม่นางผมเขียว: ล�าไย : ๒๕๖๐)

๓.	เทวดาเจ้าหลวงช้างเผือก

๔.	เทวดาเจ้าฟ้าปู่ก�่า	แม่นางผมเขียว
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(ภาพที่ ๒๓ หอ เทวดาน�้าปัด : ล�าไย : ๒๕๖๐)

(ภาพที่ ๒๔ หอเทวดาแจ่งฝาย: ล�าไย : ๒๕๖๐)

๕.	เทวดาน�้าปัด

๖.	เทวดาแจ่งฝาย
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(ภาพที่ ๒๕ หอเทวดาค�าแดง : ล�าไย : ๒๕๖๐)

(ภาพที่ ๒๖ หอเทวดาปางเม็ด : ล�าไย : ๒๕๖๐)

๗.	เทวดาค�าแดง

๘.	เทวดาปางเม็ด
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(ภาพที่ ๒๗ หอเทวดาม่อนเจียงเครือ: ล�าไย : ๒๕๖๐)

(ภาพที่ ๒๘ หอเทวดาปากบ่อ : ล�าไย : ๒๕๖๐)

๙.	เทวดาม่อนเจียงเครือ

๑๐.	เทวดาปากบ่อ
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(ภาพที่ ๒๙ หอเทวดาบ่อต่วน: ล�าไย : ๒๕๖๐)

(ภาพที่ ๓๐ หอเทวดาสวนตาล: ล�าไย : ๒๕๖๐)

๑๑.	เทวดาบ่อต่วน

๑๒.	เทวดาสวนตาล
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(ภาพที่ ๓๑ หอเทวดาอู : ล�าไย : ๒๕๖๐)

๑๔.	เทวดาแมน	(เลี้ยงที่บ้านตระกูลในวันที่สอง)

๑๕.	เทวดาสังฆราช	(ตระกูลพระภิกษุ	ไม่ให้คนนอกเข้าชม)

(ภาพที่ ๓๒ พิธีก�๋าเมิง บรวงสรวงเทวดาเจ้าหลวงเมืองล้าที่บ้านหนองบัว 

อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วีรวัฒน์ : ๒๕๖๓ )

๑๓.	เทวดาอู	(เลี้ยงที่บ้านตระกูลในวันที่สาม)
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พบที่บ้านหนองบัว	๑๐	ตระกูล	ได้แก่

๑.	เทวดาจ้าง

๒.	เทวดาอ่างเรียง

๓.	เทวดาปางสา

๔.	เทวดาปางแสน

๕.	เทวดาโอก่า

๖.	เทวดาแจ่งฝาย

๗.	เทวดาหาบมาด

๘.	เทวดาล่ามเมือง

๙.	เทวดาเชียงล้าน

๑๐.	เทวดาเจ้าฟ้าภูก�่า

(ภาพที่ ๓๓ พิธีเลี้ยงเทวดาแต่ละตระกูล ที่บ้านหนองบัว อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน :

 วีรวัฒน์ : ๒๕๖๓)
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	 การที่ชาวไทลื้อจากเมืองล้าเลี้ยงเทวดาทุกตระกูลรวมกันนั้นทุกสามปีด้วย

สัตว์	๔	ชนิดนั้นแสดงถึงภูมิปัญญาการประหยัด	คือไม่ต่างคนต่างเลี้ยง	และเลี้ยง

ด้วยสัตว์ต่างชนิดกัน	และไม่ต้องเลี้ยงทุกปี	การหาอาหารมาเลี้ยงเจ้าเมือง	และ

หมอเมืองนั้น	อาหารอย่างที่	๑		ต�าหวาย	หวายจะหาจากป่าก่อนวันพิธีหนึ่งวัน	

หวายเป็นพืชที่วัดความอุดมสมบรูณ์ของป่า	 หากมีหวายแสดงว่าป่ายังอุดมสม

บรูณ์	อาหารอย่างที่	๒	ทอดแหหาปลา	โดยทอดเพียงครั้งเดียว	(บาดเดี่ยว)	หาก

ได้ปลาแสดงว่าน�า้นัน้ยงัอุดมสมบรณ์ูด้วยปลา	น้ันแสดงว่าถิน่ทีอ่ยูย่งัอดุมสมบรณ์ู		

ในปัจจบุนัพธิกี�า๋เมิงนี	้กย็งัคงได้รบัการสบืทอดเป็นธรรมเนียมปฏบิติัสบืต่อกนัมา	

และจะจัดขึน้ในทกุ	ๆ 	๓	ปี	๔	รวงข้าว	ทีบ้่านดอนมลู	หนองบวัและต้นฮ่าง	อ�าเภอ

ท่าวังผา	จังหวัดน่าน

 

๒.๕ พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเพราะปลูก

 ๒.๕.๑ การเลี้ยงผีฝาย

	 ในสงัคมชาวไทลือ้ดัง้เดมิน้ันมกีารใช้ระบบชลประทานหรอืระบบเหมอืงฝาย

ในการเกษตรกรรมและปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่	การท�าเหมืองฝายแต่เดิมท�าด้วย

ไม้ถมด้วยดินและหินซึ่งต้องใช้แรงงานคนจ�านวนมาก	เมื่อท�าเสร็จแล้วก็จะมีการ

เลี้ยงผีใน	๒	ช่วงคือ	ช่วงตอนปล่อยน�้าเข้านาครั้งแรก	(ประมาณเดือนพฤษภาคม	

ถึง	มิถุนายน)	จะมีการเลี้ยงผีด้วยไก่	๒	ตัว	เหล้า	ดอกไม้	ธูปเทียน		ข้าวเหนียว	

เกลือ	อาหารต่าง	ๆ	เช่น	ต้มไก่	ลาบไก่	เป็นต้น	และจะมีคนท�าพิธีเพื่อติดต่อกับผี

ที่เรียกว่า	“ข้าวจ�้า”	(คนท�าพิธีน�าข้าวไปป้อนผี)	โดยใช้ไม้วา	เป็นเครื่องเสี่ยงทาย	

เพือ่จะได้รู้ค�าตอบ		“ข้าวจ�า้”	จะมคีาถาท่ีเรยีกว่า	“คาถาไม่ใบ้”	เป็นการทกัทายผ	ี 

ดังนี้	“โอมมะโนแลง	ปากปั่น	แรงกูเหมือนช้าง	สิบปังปายลงคอก	แรงกูเหมือน

หอกสิบห้าพัว่ะข้ึน	ทงุขึน้	กจูะเรยีกผฟ้ีา	ผแีถนเพือ่มาอยูก่วงไม้เล่มนี	้ฮอืข้ึน”	หลัง

จากนัน้ข้าวจ�า้จะถามผว่ีามาแล้วหรอืยงัโดยการวา	ถ้ามาแล้วกข็อให้ไม้วาทีก่างจน

สดุปลายแขนท้ังสองข้างนัน้ให้มขีนาดยาวออกไป	แต่ถ้าไม้วานัน้สัน้ลง	แสดงว่าผี

นั้นยังไม่มา	ในบางครั้งจะลองเสี่ยงท้ายถึง	๓	หน	เพื่อให้แน่ใจในค�าตอบที่ได้รับ	 

การท�าพธิเีสีย่งทายนีท้�าเพือ่สอบถามความอดุมสมบรูณ์ของพชืผลทางเกษตร	น�า้

- 48 - 



มากหรือน�้าน้อย	 และมีการเลี้ยงผีอีกช่วงหน่ึง	 คือช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จ	 (ประมาณ

เดือนธันวาคม)	เลี้ยงผีด้วยหมู	๑	ตัว	ดอกไม้	ธูปเทียนอาหารต่าง	ๆ	เช่น	ลาบหมู

เหมือนกับเป็นการแก้บนที่ท�าให้การเกษตรนั้นอุดมสมบรูณ์17 

 ๒.๕.๒ พิธีข้าวแฮก

	 เป็นการเลี้ยงผีเจ้าที่	เพื่อเป็น	ศิริมงคล	โดยสานซุ้มไม้ไผ่เล็กๆ	แล้วน�าไปปัก

ไว้ทีม่มุคนันาใส่ข้าวปลาอาหารไว้ข้างใน	แล้วปลกูหน่อกล้วย	หน่ออ้อย	ปักตาแหล

วไว้เป็นเครื่องหมาย	 เมื่อบอกเจ้าที่มาสถิตอยู่แล้วก็จะบอกแม่ธรณี	 จากนั้นก็จะ

น�ากล้าที่เตรียมไว้ด�านาบริเวณนั้น	ประมาณ	๑	ก�าต้นกล้า	การประกอบพิธีกรรม

นี้ต้องเลือกเอาวันดีโดยจะแรกไปก่อนแล้วจะปลูกหรือด�าจริงวันไหนก็ได้	การท�า

ข้าวแฮกนี้	ปัจจุบันมีการท�าน้อยมาก	จะมีเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังยึดถืออยู่เท่านั้น

 ๒.๕.๓  พิธีทานทุ่ง หรือตานทุ่ง 

	 เมื่อด�านาเสร็จไปได้ระยะหนึ่งต้นข้าวเริ่มแตกก่อ	 ชาวบ้านจะประกอบพิธี

ทานทุ่งคือการท�าบุญตักบาตร	 กลางทุ่งนา	 โดยจัดพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 เหมือนการ

ท�าบญุทัว่ไป	มกีารท�าบุญตกับาตร	เจรญิพระพทุธมนต์	เพือ่เป็นการอทิุศส่วนบญุ	 

ส่วนกุศลไปให้แก่รุกขเทวดาท้ังหลายท่ีรักษา	 ไร่นา	 ต้นกล้า	 เหมืองฝายและ

เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็น	 ศิริมงคลแก่ต้นกล้าในนาไม่ให้เป็นโรค	 เป็นแมลง	 

การประกอบพิธีตอนเช้า	ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์	ไปที่ทุ่งนา	และประกอบพิธี

ท�าบุญตักบาตร	เมื่อเสร็จพิธีแล้วชาวนาจะน�า	ตาแหลวสี่อัน	ทราย	น�้าส้มป่อยที่

น�ามาเข้าพิธีพุทธมนต์นั้น	ตาแหลวปักไว้สี่ทิศ	ทรายหว่านไปในนา	และประพรม

ด้วยน�้าส้มปล่อย	เป็นเสร็จพิธี

17สมใจ	 แซ่โง้ว	 และ	 วีระพงศ์	 มีสถาน,	สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยล้ือ	 (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์	

บริษัท	สหธรรมมิกจ�ากัด,	2541),	22.
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 ๒.๕.๔  พิธีสู่ขวัญควาย

	 เมื่อก่อนนั้นการท�านายังต้องใช้แรงงานควายเป็นแรงงานหลักในการท�านา	

การท�านาที่ใช้แรงงานควายชาวนาจึงเห็นค่าของควาย	 ส�านึกในบุญคุณที่ได้

ช่วยในการท�านา	 ยิ่งในสมัยเจ้าหลวงอนุภาพ	ควายนั้นมีมากและปล่อยไปในป่า 

จะจับมาอีกทีในช่วงฤดูท�านา	ผู้ที่ท�าหน้าที่จับควาย	จนได้รับนามสกุล	แก้วควาย	

ผูท่ี้ดแูลสมุไฟไล่ยงุให้ควาย	ได้รบันามสกลุเป็น	แก้วควนั	หลงัจากใช้แรงงานควาย

แล้ว	หรือด�านาเสร็จแล้ว	 ก็จะท�าพิธีสู่ขวัญควาย	 เครื่องประกอบพิธีจะมี	 ไก่ต้ม	 

๒	ตวั	กรวยดอกไม้	ธปู	เทยีน	ด้ายผกู	และต้นกล้าข้าว	หมอขวญัจะสู่ขวญัเหมอืน

กับสู่ขวัญของคน	เป็นค�ากล่าวที่จะขอขมาควายที่ได้ใช้แรงงาน	ได้ด่า	 ได้เฆี่ยนตี	

เสร็จแล้วก็ผูกด้ายที่เขาทั้งสองข้าง	 เหน็บด้วยกรวยดอกไม้	 ที่เตรียมไว้	 ป้อนต้น

กล้าข้าว	เป็นเสร็จพิธี

(ภาพที่ ๓๔  ปักตาแหลวไว้สี่ทิศบริเวณนาข้าว : ล�าไย : ๒๕๔๙)
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๑๘นายบุญยัง	ค�ายวง,สัมภาษณ์	เมื่อวันที่	๑๘		พฤษภาคม	๒๕๖๔.

 ๒.๕.๕ สู่ขวัญข้าว หรือ ฮ้องขวัญข้าว 

	 หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว	 ชาวบ้านก็จะมีข้าวใส่ยุ้งฉางเพื่อไว้กินได้

ตลอดปี	เม่ือข้าวมาอยูใ่นยุง้ฉางแล้ว	กจ็ะประกอบพธีิสูข่วญั	ซึง่มคีวามเชือ่ว่าข้าว

นัน้มบีญุคุณต่อคนเป็นอย่างยิง่	การกระท�าต่อข้าวจงึเหมอืนกบัการกระท�าต่อคน	

เช่นขอขมาเมื่อได้เอาข้าวทิ้งขว้างไป	เหยียบย�่า	และเมื่อได้ข้าวมาก็จะสู่ขวัญเพื่อ

เป็น	ศิริมงคลให้ข้าว	ได้พอเลีย้งคนในครอบครวัไปตลอดฤดกูาล	พธิสีูข่วญัข้าวจะ

ท�ากันในวันอาทิตย์	ซึ่งถือกันว่าเป็นวันก�าเนิดข้าว

 “มีนิทานเล่าว่าเดิมทีนั้นข้าวมีเมล็ดใหญ่มากเท่ากับผลของฟักแฟง เมื่อ

ปลกูแล้วข้าวจะเดนิทางมายงัยุง้ฉางเอง คร้ังหนึง่มหีญิงหม้ายคนหนึง่ได้ปลกูข้าว

ไว้ เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ข้าวจะมาสู่ยุ้งฉาง นางได้เตรียมยุ้งฉางไว้แต่ยังไม่เสร็จ ข้าวก็

พากนัเดนิมาเข้ายุง้ฉางของนาง นางโมโหเลยเอาไม้ไล่ทบุตเีมลด็ข้าวจนแตก และ

กลายเป็นเมล็ดเล็ก ๆ ในปัจจุบัน”๑๘  

	 พธีิสูข่วญัข้าวยงัถอืว่าเป็นพธิสี�าคญัและถอืปฏบิตักินัอยู	่เครือ่งประกอบพธิ	ี

ประกอบไปด้วย	ไก่ต้ม	๒	ตัว	เหล้า	๑	ขวด	น�้าส้มป่อย	เสื้อผ้าใหม่	สร้อย	แหวน	

ต่างหู	ดอกไม้	ธูปเทียน	ผ้าขาว	๑	ผืน	ผ้าแดง	๑	ผืน	ตกแต่งยุ้งข้าวด้วยดอกไม้	

หมอขวญัจะประกอบพธิสีูข่วญั	เมือ่เสรจ็เรยีบร้อยแล้วเจ้าของบ้านกจ็ะเชญิญาติ

มาร่วมรบัประทานอาหาร	ถอืเป็นการขอบคณุเครอืญาติทีม่าช่วยงานในฤดูเพาะ

ปลูก	และเก็บเกี่ยว
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๑๙เหลียวเหวน, ชนชำติไตสถำปัตยกรรมและขนบธรรมเนียบประเพณีไตในสิบสองพันนำ, 

แปลโดย งามพรรณ เวชาชีวะ (เชียงใหม่ : สุริยวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๖) ๒๔.
๒๐วิทรู อินยา, ประวัติศาสตร์ไตลื้อศึกษา (น่าน : โรงพิมพ์น่านออฟเซต,๒๕๔๘), ๒๘.
๒๑เรื่องเดียวกัน.

๒.๖ ความเชื่อเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน

	 ชาวไทลือ้มกัจะตัง้ถ่ินฐาน	ใกล้แม่น�า้	หรอือาจจะตัง้อยูบ่นทีล่าดเขา	หรอื

เนินสงูเพือ่ให้ได้พ้ืนทีร่าบตดิต่อกนัเป็นผนืใหญ่ส�าหรบัท�าการเกษตร	น�า้เป็นปัจจัย

ส�าคญัท่ีจ�าเป็นต้องมีอย่างเพยีงพอเพือ่ใช้ในชวีติประจ�าวนัและการท�าการเกษตร	

ท�านา	ท�าสวน	ท�าไร่๑๙

 ๒.๖.๑ ใจบ้าน

										ในสมัยก่อน	ทุกหมู่บ้านจะต้องมี	“ใจบ้าน”	ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของหมู่

บ้านนัน้ๆ	และมีกฎห้ามละเมดิใจบ้านเป็นอนัขาด	ห้ามชาวบ้านย้ายทีต่ัง้หมูบ้่านไป

อยูท่ี่แห่งใหม่	จนกว่าใจบ้านจะพงัทลายลงเองตามอายขุยั	ใจบ้านนีต้�าแหน่งทีต้ั่ง

อาจอยู่กลางหมู่บ้านหรือขอบหมู่บ้านก็ได้	 ใจบ้านส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้

หลัก	 หรือก้อนหินขนาดใหญ่	 หรือฐานดินก่อขึ้น	 เพื่อเป็นจุดก�าหนดที่ตั้งของ

หมู่บ้านและนิยมปลูกต้นไม้ไว้ล้อมรอบเพื่อให้ร่มเงา	ใจบ้านเป็นเสมือนหัวใจของ

หมู่บ้านถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าหมู่บ้าน	และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ

หมู่บ้านห้ามใครมาท�าลาย	ล่วงละเมิดหรือลบหลู่เด็ดขาด	หลังเทศกาลวันปีใหม่	 

(วันสงกรานต์)	จะบวงสรวงทุกปี๒๐

 ๒.๖.๒ ประตูบ้าน

	 ในสมัยก่อนทกุบ้านจะต้องมปีระตบู้าน	ไว้	๔	ประตคูอืประตูทางทศิเหนอื	

ทิศใต้	ทิศตะวันออก	และทิศตะวันตก	ทุกคนในหมู่บ้านต้องใช้ประตูทั้ง	๔	เป็น

หนทางเข้า	ออก	ในการเดนิทางไปต่างเมอืง	ห้ามใช้ทางเดนิเท้า	เช่นเดนิลดัป่าข้าม

ทุ่งตามใจชอบเป็นอันขาดทุก	ๆ	ปีก็จะมีการท�าพิธีขับไล่เคราะห์ภัย	ให้วิญญาณ

ร้ายห่างไกลจากหมู่บ้าน๒๑

- 52 - 



 ๒.๖.๓ การส่งเคราะห์

	 เป็นการส่งสิ่งชั่วร้ายต่าง	 ๆ	 ออกไปจากตัวของผู้มีเคราะห์	 เพื่อให้มีการ

ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายต่าง	 ๆ	 การ

ท�าพิธีจะมี	 ๒	 ประเภทคือ	 ๑)	 การส่งเคราะห์ตามราศี	 ตามวัน	 เดือน	 ปีเกิด	 

ตามที่หมอดูท�านายว่าคนเกิดวันไหนปีใดจะมีเคราะห์ที่เรียกว่า	“การส่งเคราะห ์

ส่งจน”	(จนหน้าจนหลัง)		๒)	การส่งเคราะห์เมือ่ประสบอบุติัเหตุ	ท�าพธิโีดยพ่อหมอ	 

(ผู้ที่เคยบวชเรียนแล้ว	หรือ	ขนาน)	ด้วยการส่งสะตวงที่ใส่เครื่องแปด	คือ	แกงส้ม	

แกงหวาน	มะพร้าว	ตาล	กล้วย	อ้อย	หมาก	พล	ูบหุร่ี	ข้าวจ่ี	เกลือ	ข้าวตอก	ดอกไม้	

ธปูเทยีน	เมือ่ท�าพธิเีสรจ็จะต้องน�าสะตวงไปท้ิงนอกบ้าน	การส่งเคราะห์นีเ้ป็นการ

ลดวิตกกังวลและความมั่นใจ	รวมทั้งก�าลังใจในการด�ารงชีวิต๒๒ 

(ภาพที่ ๓๕ การท�าพิธีส่งเคราะห์ : ล�าไย : ๒๕๖๔)

๒๒สมใจ	 แซ่โง้ว	 และ	 วีระพงศ์	 มีสถาน,	สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยล้ือ	 (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์	

บริษัท	สหธรรมมิกจ�ากัด,	๒๕๔๑),	๒๕-๒๖.
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 ๒.๖.๔ การสู่ขวัญ หรือการเรียกขวัญ

	 การเรียกขวัญของชาวไทลื้อเหมือนประเพณีเรียกขวัญของชาวไทยในภาค

เหนือทั่วไป	 ทั้งนี้เพื่อเรียกขวัญคนที่เพิ่งหายจากการเจ็บไข้	 หรือเด็กที่ตกใจมาก

จนร้องไห้	ให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัว	เป็นการให้ก�าลังใจอย่างหนึ่ง๒๓

 ๒.๖.๕ การแต่งงานและชีวิตครอบครัว

	 ชาวไทลื้อยึดถือการแต่งงานแบบผัวเดียว	 เมียเดียว	 ถึงแม้ว่าในชนชั้น 

ผู้ปกครองในระบบศักดินาจะนิยมมีหลายเมีย	เพื่อสืบต่อตระกูลและความมั่นคง

ทางการเมืองก็ตาม	การเลอืกคูแ่ละการแต่งงานเป็นไปตามความสมัครใจ	โดยหนุม่

ไทลือ้มีโอกาสมากมายท่ีจะพบปะและเกีย้วพาหญงิสาวชาวไทลือ้ท่ีถกูใจ	หนุม่สาว	

(ภาพที่ ๓๖ พิธีบายศรีสู่ขวัญ : ล�าไย : ๒๕๕๕)

  ๒๓เรื่องเดียวกัน
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๒๔เหลียวเหวน,	 ชนชาติไตสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียบประเพณีไตในสิบสองพันนา,	 

แปลโดย	งามพรรณ	เวชาชีวะ	(เชียงใหม่	:	สุริยวงศ์บุ๊คเซนเตอร์,	๒๕๓๖)	๘๒-๘๓.

อาจพดูจาหยอกล้อกนัในทุ่งนาหรอืระหว่างทางไปตลาด	เมือ่ต้องการสานสมัพนัธ์	

หนุ่มไตก็มักจะแวะไปเยี่ยมเยือนสาวในตอนค�่าที่บ้านได้เพื่อพูดคุยหรือขับเพลง

บนระเบียงหรือข้างกองไฟในขณะที่สาวปั่นฝ้าย	 นอกจากนี้งานเทศกาลต่าง	 ๆ	 

ยังเป็นโอกาสอันดีที่หนุ่มสาวจะรู้จักกัน	 โดยเฉพาะระหว่างการเล่นโยนลูกช่วง

หรือที่เรียกว่าโยนหมากกอน	 หมากกอนคือหมอนผ้าขนาดเล็กปักลวดลาย

สวยงาม	 ผู้เล่นจะใช้โยนโต้ตอบกันไปมาข้ามเส้นที่แบ่งไว้ระหว่างฝ่าย	 หนุ่มข้าง

หน่ึง	และฝ่ายสาวอกีข้างหนึง่		งานฉลองประจ�าปีช่วยให้หนุม่สาวได้ใช้เวลาร่วมกนั

จนกว่าจะแน่ใจว่าความสมัพันธ์ระหว่างกนัสกุงอมและทัง้คูพ่ร้อมทีจ่ะร่วมชวีติกนั		 

เม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจกันแล้ว	 ฝ่ายชายจะส่งพ่อส่ือหรือแม่ส่ือไปเจรจา

สู่ขอกับฝ่ายหญิง	 ซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายหญิงมักจะไม่ปฏิเสธจากนั้นจึงตกลงเลือกวัน

แต่งงานและจัดงานขึ้นที่บ้านฝ่ายหญิง๒๔	 การคบหาดูใจกันในช่วงแรกจะอยู่ใน

สายตาของผู้ใหญ่	 เพราะชาวไทลื้อให้การเคารพนับถือผีเทวดาประจ�าตระกูล

มากห้ามไม่ให้ฝ่ายชาย	และหญิงท�าการล่วงเกินจารีตประเพณี	หรือเรียกว่า	การ

อยู่ก่อนแต่ง	หากมีการล่วงเกินจารีตจะเรียกว่า	“การผิดผี”	โดยฝ่ายชายจะต้อง

มาสู่ขอฝ่ายหญิงทันที	 และท�าการขอขมาผีเทวดาประจ�าตระกูลโดยการ	 ใช้หมู	

๑	 ตัว	 และอาหารคาวหวาน	 เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันอิทธิพลจากสังคมภายนอก

ท�าให้ทัศนคติ	 การอยู่ก่อนแต่งถือเป็นเรื่องปกติ	 แต่ชาวไทลื้อในบางบ้านก็ยังคง

ยึดหลักจารีตนี้อยู่
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	 ค�าสอนก่อนแต่งงานฝ่ายชาย	 จะสอนเป็นค�าภาษาไทลื้อว่า	 “ไปเป็นเขย

เปิ่น หื้อหมั่นเยะหมั่นสร้าง อย่ามักแอ่วมักว่า มีเมก็หื้อได้ต้องกองเม หื้อหมั่นลุก

เจ๊า นอนเดิก ป้อแม่มีการสัง ก็หื้อได้จ่วยเห็ดจ่วยแป๋ง หื้อป่อแม่ได้ฮักไดหูม อย่า

ห้ือเป้ินได้เล่าหน้าจ๋าขวญั” หมายถงึไปเป็นเขยบ้านของผู้หญงิ	ให้ขยนัหมัน่เพียร	

อย่ามัวแต่เที่ยวเล่น	ให้นอนดึกตื่นเช้า	ช่วยงานของพ่อแม่ฝ่ายหญิง	อย่าให้เขาได้

เอาไปนินทาได้จะเสียหน้าไม่งาม	 ค�าสอนก่อนแต่งงานฝ่ายหญิง	 จะสอนเป็นค�า

ภาษาไทลื้อว่า	“เจ้ามีโผหื้อได้ต้องกองโผ อย่าเห็ดเหมือนเป็นสาว จักเห็ดก๋ารสัง

หื้อไดถามโผ จักไปตี้ไหนก็ หื้อไดบอกโผ อย่าผิดอย่าข๋อยกัน หื้อฮักไดจ่างฮักจ่าง

แปงกนั เป้ินก็บ่ไดดหูม่ิน ดแูคลนเฮาแหละ” หมายถงึ	แต่งงานไปมสีาม	ีต้องขยนั

ท�างานช่วยสาม	ีอย่าท�าตวัเหมอืนเป็นสาวโสด	จะไปไหน	ท�าอะไรต้องแจ้ง	ปรกึษา

สามีก่อน	อย่าทะเลาะกัน	ให้รักใคร่สามัคคีกัน	อย่าให้พ่อแม่ของฝ่ายชายดูหมิ่น

ดูแคลนได้

(ภาพที่ ๓๗ การละเล่นโยนหมากกอนของชาวไทลื้อ : ศุภมาศ : ๒๕๖๓)
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๒๕วิทรู	อินยา,	ประวัติศาสตร์ไตลื้อศึกษา	(น่าน	:	โรงพิมพ์น่านออฟเซต,	๒๕๔๘),	๓๐-๓๑.

	 การแต่งงาน		มีคติว่า	๓	ปีไป	๓	ปีป๊อก	หมายถึงฝ่ายชาย	หรือฝ่ายหญิงต้อง

ไปอยูบ้่านของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นเวลา	๓	ปี	จงึจะมอีสิระแยกครอบครวัออกไปได้	

ส่วนใหญ่ฝ่ายชายต้องไปอยู่กับบ้านฝ่ายหญิง	เว้นแต่มีความจ�าเป็น	เช่นฝ่ายชาย

ต้องอุปการะมารดาที่เจ็บป่วยไม่มีใครดูแล	ฝ่ายหญิงอาจต้องไปอยู่กับฝ่ายชาย

	 พธิแีต่งงาน	จะมพีธิเีรยีกขวญัโดยอาจารย์	จากนัน้พ่อแม่	แขกผู้ใหญ่ท่ีมาเป็น

พยานจะผูกข้อมืออวยพรให้เจ้าบ่าว	 เจ้าสาว	ค�าอวยพรที่นิยมและสั้นที่สุด	 เช่น	

จงมีอายุวรรณะ	มั่นแก่น	ยืนยาวสองร้อยซาวเก้า	เป็นเจ้าแก่วัตถุข้าวของเงินค�า

เตอะ		หลังแต่งงานให้ผ่านไป	๓	วัน	ฝ่ายชายจะน�าภรรยาของตนพร้อมกับของ

ฝาก	(ภาษาไทลื้อลื้อเรียกว่า	“ของต้อน”)		 เช่น	ผลไม้กล้วย	ฯลฯและญาติฝ่าย

หญิง	๒-๓	คน	ไปเยี่ยมบิดาของฝ่ายชาย	เรียกว่า	“ไปไจเฮินเขยใหม่”	สองสามี

ภรรยาน�าดอกไม้ล�าเทียนไปกราบไหว้บิดา	มารดาฝ่ายชาย	พ่อแม่ก็จะอวยพรให้

แล้วมีการรับประทานอาหารร่วมกัน	 เมื่อภรรยาตั้งครรภ์	 มีความเชื่อว่า	 จะไม่มี

การเตรียมตัวใดใด	 เช่น	 เตรียมผ้าอ้อม	 เบาะรอง	 อุปกรณ์ของเด็กทารกต่างๆ	

เพราะการเตรียมของรอนั้น	มักจะประสบเคราะห์ร้ายเสมอ	เช่นเด็กที่คลอดออก

มามักจะเสียชีวิต	เมื่อถึงวันคลอดจริง	ๆ 	ก็จะหาผ้าที่พอจะหาได้	เช่นผ้าซิ่นมาตัด

ท�าเป็นผ้าอ้อมในวันที่คลอด๒๕		การอยู่ไฟหลังคลอด	ใช้เวลา	๑	เดือน	โดยให้แม่

เดก็นัง่ตัง่หวาย	ทีม่เีศษหม้อแตกใส่ขีเ้ถ้าจากเตาไฟทีอ่ยู่ข้างในตัง่	ส่วนอาหารนัน้

ห้ามกนิเนือ้ววั-ควาย	ผกัต�าลงึใบเหลีย่ม	(ส่วนใบกลมกนิได้)	ปลามหีนงั	เช่น	ปลา

ดุก	ปลากด	ส่วนปลาขาวหรือปลามีเกล็ดนั้นกินได้		เช่นปลาช่อน	ปลาตะเพียน	

น�ามาแล่เนื้อ	ทาเกลือแล้วตากแห้งน�ามาย่างไฟ	จิ้มเกลือกินข้าวเหนียว	แต่ห้าม

กินมากเพราะน�้านมจะคาว	และควรดื่มน�้าอุ่นให้มากๆ	ในช่วง	๓	เดือนแรกห้าม

ท�างานหนัก	เมื่อแม่เด็กออกเดือนจะมีการมารับขวัญเดือนไฟ	(เดือนแรก)	ไปอยู่

เดือนเย็น	โดยบุคคลใดมาท�าการรับขวัญก็ได้	ส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่	การตั้ง

ชื่อเด็กจะหาผู้รู้หรือผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อนเป็นผู้ตั้งชื่อ	 หรือพระ	 โดยยึดหลัก
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๒๖สมใจ	แซ่โง้ว	และ	วีระพงศ์	มีสถาน,สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์บริษัท	

สหธรรมมิกจ�ากัด,๒๕๔๑),๒๐.
๒๗เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๑-๒๒.

ต�าราโหราศาสตร์	 ดูวันเดือนปีเกิดของเด็ก	 ในปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทลื้อคลอดลูกที่

โรงพยาบาล	ท�าให้การอยู่ไฟหลังคลอดไม่ได้ยึดถือปฏิบัติเท่าใดนัก๒๖

๒.๗ ประเพณีการตาย

	 แต่เดิมน้ันจะใช้เช่นเดียวกันประเพณีการท�าศพในสิบสองปันนา	 กล่าวคือ

เมื่อมีคนตายในบ้านจะน�ามาห่อด้วยไม้ไผ่	 แล้วใช้ผ้าขาวห่อทับอีกที	 ตั้งศพไว้ที่

บ้านเพียง	๑-๒	คืนเท่านั้นแล้วน�าไปฝังที่ป่า	แต่มีข้อห้ามว่า	ถ้าเป็นการตายแบบ

ตายโหงหรือตายท้องกลม	จะไม่เก็บศพไว้ที่บ้านให้รีบน�าไปฝังทันที	และเจ้าของ

งานศพจะให้ของก�านัล	 (ของช�าร่วย)	แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นเกลือ	๑	ห่อ	คนที่มา

ร่วมพิธีจะใช้น�้าส้มป่อยพรมเพื่อล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัว	 ส่วนพิธีศพในปัจจุบันจะ

เก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่วัดก็ได้	แล้วนิมนต์พระ	๔	รูปมาสวด	จะมีการท�า	“เฮือน

ตาน”	ให้แก่ผูต้าย	เป็นบ้านจ�าลองซึง้ข้างในมีเครือ่งอปุโภค	เช่น	ข้าวสาร	หม้อน่ึง	

หมากพล	ูตูเ้ยน็	ทวี	ีรวมทัง้เครือ่งมอืประกอบอาชพีเป็นต้น	ทัง้นีช้าวไทล้ือเชือ่ว่า

คนตายก็เป็นเหมือนคนเป็นจะต้องใช้สิ่งของต่างๆ	 ในการด�ารงชีวิตเช่นกัน	 หลัง

จากนั้นจะน�าศพขึ้นปราสาทจ�าลองเทียมรถ	ไปณาปนกิจที่เมรุนอกหมู่บ้าน	เมื่อ

เสร็จพิธีแล้วก็จะรื้อเฮือนตานและน�าของที่อยู่ในนั้นไปถวายวัด	 แต่เดิมจะถวาย

พระเพ่ือน�าไปใช้		แต่ในปัจจบุนันีค้รอบครวัของผูต้ายจะน�าเงนิไปท�าบญุเพือ่แลก

กบัของทีไ่ด้น�าไปถวายพระ	เพือ่จะได้แบ่งปันไปให้แก่ญาติโดยท่ัวถึงกนั	เป็นต้น๒๗
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๒.๘ การแต่งกายของชาวไทลื้อ

 ๒.๘.๑ การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อ

	 สตรีชาวไทลือ้จะนุง่เสือ้แขนยาวทีม่สีพีืน้	หาได้ง่ายในท้องถิน่เช่น	สขีาวทีไ่ด้

จากฝ้ายขาวธรรมชาติ	สกีรม	สดี�าทีน่�าไปย้อมครามหรือห้อม	(ฮ่อม)		ป้ายปิดข้าง

ทับกันคล้ายเสื้อจีน	หรือ	เรียกว่า	เสื้อปั๊ด	และนุ่งผ้าซิ่นลายไทลื้อ	มีผ้าสไบ		พาด

ไหล่ซ้าย		สะพายถงุย่ามไหล่ขวาและโพกหวัด้วยผ้าสขีาว	ประดบัเครือ่งโลหะเงนิ	

เช่น	ก�าไลมือ	สร้อยคอ	และเขม็ขดัเงนิ	(จะใช้ผ้าสไบก็ต่อเมือ่ไปร่วมพธิสี�าคญัต่าง	ๆ 	 

แต่ในชีวิตประจ�าวัน	 ไปท�านา	 ท�าไร่	 ท�าสวนก็จะนิยม	 สวมเส้ือปั๊ดสีเข้ม	 นุ่งซ่ิน	 

โพกหัวเพื่อใช้แทนหมวกในการบังแดด)	 เป็นต้น	 การแต่งกายของสตรีไทลื้อใน

จังหวัดน่าน	 จะมีความแตกต่างกันออกไป	ตามภาพตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน	 ใน

จังหวัดน่าน	มีดังต่อไปนี้	

(ภาพที่ ๓๘ การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อ : ศุภมาศ : ๒๕๕๘)
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	 การแต่งกายของสตรชีาวไทลือ้ในอ�าเภอท่าวังผา	จงัหวดัน่าน	นยิม	นุง่ซ่ินม่าน	 

ซิ่นก่านม่าน	(ซึ่งปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว)	

(ภาพที ่๓๙ การแต่งการของสตรชีาวไทลือ้ สวมเสือ้ป๊ัด นุง่ซ่ินก่านหลวง : ปรชัญา : ๒๕๖๓)
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 (ภาพที ่๔๐ การแต่งกายของสตรชีาวไทลือ้ อ�าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน : ศุภมาศ : ๒๕๖๓)

(ภาพที ่๔๑, ๔๒  การแต่งกายของสตรชีาวไทลือ้ อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน : ไทมลู : ๒๕๖๓)

	 การแต่งกายของสตรชีาวไทลือ้ในอ�าเภอปัว	จงัหวดัน่าน	นยิม	นุง่ซ่ินมดัก่าน	
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(ภาพที ่๔๓ การแต่งกายของสตรชีาวไทลือ้ อ�าเภอทุง่ช้าง จังหวดัน่าน : ศภุมาศ : ๒๕๖๓)

	 การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อในอ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน	สตรีชาวไทลื้อ

อ�าเภอทุง่ช้าง	สวมเสือ้ป๊ัดตกแต่งด้วยลายไทลือ้	นยิมนุง่ผ้าซ่ินลายไทล้ือเมอืงเงิน	

เนื่องจากได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากเมืองเงิน	แขวงไชยบุรี	สปป.ลาว	
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 ๒.๘.๒ การแต่งกายของผู้ชายไทลื้อ

	 ผู้ชายใส่เสื้อกุยเฮง	แขนยาวผ่าอกกลางหลัง	ใส่กระดุมหรือใช้เชือกผูกแทน	

ผ้าเป็นสีพื้นสีด�า	 หรือสีกรม	 ในปัจจุบันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 เสื้อคอจีนไทลื้อ

ประดบัตกแต่งด้วยรอยขลบิไหมทีค่อเสือ้	ส่วนกางเกงจะสวมกางเกงขาก๊วย	หรอื	

ภาษาเหนือ	เรยีกว่า	เต่วสามดกู	เป็นสนี�า้เงนิหรอืสดี�าทีย้่อมจากใบฮ่อม	พาดสไบ

ที่ไหล่ซ้าย	สะพายถุงหมากที่ไหล่ขวา	และโพกหัวด้วยผ้าสีขาว	ส่วนการสะพาย

ดาบนัน้จะมใีนขนุนางหรอืชนชัน้สงูที	่ใช้ส�าหรบัออกตรวจความสงบเรยีบร้อยของ

ประชากรในการปกครองของตน	 ในจังหวัดน่านการแต่งกายของชาวไทลื้อชาย 

จะมีความคล้ายกัน	

(ภาพที ่๔๔ การแต่งกายของผูช้ายแบบไทลือ้ : ปรชัญา : ๒๕๖๓)
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(ภาพที ่๔๕ การแต่งกายไทลือ้ แบบอ�าเภอทุง่ช้าง จงัหวดัน่าน : ศุภมาศ : ๒๕๖๓)

(ภาพที ่๔๖ การแต่งกายไทลือ้ ทีพ่บได้ทัว่ไปในจงัหวดัน่าน จงัหวดัน่าน : ศภุมาศ : ๒๕๖๓)

ภาพตวัอย่างการแต่งกายของชาวไทลือ้ในจงัหวดัน่าน

	 การแต่งกายของชาวไทลือ้ในอ�าเภอทุง่ช้าง	จงัหวดัน่านได้รบัอทิธพิลการแต่งกาย

มาจาก	เมอืงเงนิ	แขวงไชยบรุ	ีสปป.ลาว	
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(ภาพที ่๔๗ การแต่งกายไทลือ้ แบบอ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน : เสน่ห์น่านวันนี ้: ๒๕๖๔)

๒.๙ วิถีชีวิติของชาวไทลื้อ

	 ชาวไทลื้อในอดีต	 ด�ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย	 และท�าเกษตรกรรมเป็น

อาชีพหลัก	 เช่น	 ท�านาข้าว	 ปลูกพืชไร่	 ท�าผักสวนครัวหลังฤดูการเก็บเกี่ยว	 

เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน	 เช่น	 หมู	 ไก่	 และสัตว์ที่ใช้เป็นแรงงาน	 คือ	 วัว	 ควาย	 

หลังจากฤดูการท�านา	 ทอผ้าใช้เอง	 เป็นต้น	 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสังคม

เมือง	มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา	และอิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคมยุคใหม่	ท�าให้

ชาวไทลื้อในจังหวัดน่านได้เปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตไป	 แต่ก็ยังยึดอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก	 	 จะมีบางส่วนท่ีออกไปรับจ้างต่างจังหวัด	 เข้ารับราชการ	

ครู	ต�ารวจ	ทหาร	พนักงานเอกชน	ค้าขาย	เป็นต้น		
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 ๒.๙.๑ การทอผ้า

	 การทอผ้าเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวไทลือ้	ผูห้ญงิไทลือ้ในอดตีมกัจะ

ทอผ้าใช้เองตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงกระทั่งผู้สูงอายุ	 เด็กหญิงชาวไทล้ือจะถูกฝึกฝน

ให้ทอผ้าเป็นทุกคนเพื่อให้รู้จักกระบวนการทอผ้าส�าหรับใช้เอง	ในทุกบ้านจะมีกี่

ทอผ้าไว้ใต้ถุนบ้าน	ทอผ้าพื้นส�าหรับตัดเสื้อ	ทอผ้าถุงไว้ใช้เอง	ในปัจจุบันงานทอ

ผ้าเป็นแหล่งรายได้ส่วนใหญ่	 สามารถท�าเป็นอาชีพเสริมหรือท�าเป็นอาชีพหลัก

ได้	สตรีชาวไทลื้อส่วนใหญ่จะทอตุง	ทอถุงย่าม	ทอผ้าถุง	ส่วนสีสันที่ใช้ในการทอ

ผ้านิยมใช้สีแดง	ด�า	 ขาว	ซึ่งจะท�าให้เห็นลวดลายเด่นชัดขึ้น	ส่วนผ้าถุงก็นิยมใช้

หลากหลายเทคนิค	เช่น	“เกาะ”	หรือ	“ล้วง”ทอเป็นลวดลายบนผ้าซิ่นของสตรี

ชาวไทลือ้ในเขตอ�าเภอท่าวงัผา	ทุ่งช้างและเฉลมิพระเกยีรต	ิซึง่แหล่งก�าเนดิผ้าทอ

ลายน�้าไหลไทลื้อเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน	OTOP		คุณจันทร์สม	 

พรหมปัญญาผู้คิดค้นและผสมผสานลายน�้าไหลกับลายไทล้ือเข้าด้วยกัน	 ซ่ึง

เป็นสตรีชาวไทลื้อและเป็นช่างทอผ้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน่านมาจนถึงปัจจุบัน	

ภูมิปัญญาการทอผ้าเป็นสิ่งท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 จะเห็นได้ว่า	 ในปัจจุบัน

จังหวัดน่านมีกลุ ่มสตรีทอผ้าไทลื้อ	 ผลิตผ้าทอออกมาจ�าหน่ายและแปรรูป	 

เกดิเป็นรายได้ให้กบัชาวไทลือ้ในชมุชนต่าง	ๆ 	เช่น	กลุม่ผ้าทอไทล้ือบ้านหล่ายทุง่	

อ�าเภอทุ่งช้าง	กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงโคม	กลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุดม	อ�าเภอเชียงกลาง	

กลุ่มผ้าทอไทลื้อ	รพินพรผ้าทอ		แพวผ้าฝ้าย	กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านร้องแง	กลุ่มผ้า

ทอไทลื้อบ้านดอนชัย	อ�าเภอปัว	กลุ่มจันทร์สมผ้าทอบ้านหนองบัว	กลุ่มผ้าทอไท

ลื้อย้อมสีธรรมชาติบ้านดอนมูล	อ�าเภอท่าวังผา	กลุ่มผ้าทอบ้านปางกอม	อ�าเภอ

สองแคว	เป็นต้น

 ๒.๙.๒ การจักสาน 

	 งานจักสานถือเป็นงานหัตถกรรม	 อีกอย่างหนึ่งของชาวไทล้ือ	 ในอดีตมัก

จะท�าใช้กันเองในครัวเรือนอย่างเช่น	ขันโตก	(ไว้ส�าหรับรับประทานอาหาร)	สาน

อุปกรณ์หาปลาต่าง	ๆ	 ในปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพหลัก	และอาชีพเสริมให้กับ

ครอบครัวชาวไทลื้อ	ที่มีฝีมือในการจักสาน	มีการจักสานขันโตกหวาย	โต๊ะหวาย	
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เก้าอี้หวาย	 เพื่อจ�าหน่าย	 และในบ้างบ้านก็ท�าส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง	 มักจะ 

เข้ามารับซื้อตามหมู่บ้านต่าง	ๆ	ในจังหวัดน่าน	ตัวอย่างเช่น	ที่กลุ่มจักสานหวาย	 

ที่บ้านดอนมูล	อ�าเภอท่าวังผา	และกลุ่มผู้สูงอายุที่จักสานไม้ไผ่	 วี	 (พัด)	ตะกร้า

สาน		กระจาด	จะเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดน่าน

๒.๑๐ การแสดงและการละเล่นของชาวไทลื้อ

	 การแสดงของชาวไทลื้อน้ัน	 ก็มาจากการ	 ผสมผสานความเป็นไทลื้อ	 และ

ความเป็นน่าน	 ล้านนา	 แต่มีการแสดงหนึ่งท่ีโดดเด่นและไม่เหมือนใครคือการ

แสดงที่คิดค้น	 และประดิษฐ์ท่าร�าข้ึนมาใหม่	 คือ	 การแสดงฟ้อนไตลื้อต�่าหูก	

เป็นการแสดงทีบ่รรยายถงึการทอผ้าของชาวไทลือ้	ทีม่กีระบวนการต้ังแต่เกบ็ผ้า

ไปจนถึงการทอผ้าเป็นผืนส�าเร็จเป็นต้น		จะมีท่าพิเศษคือการฟ้อนแง้น	เป็นการ

แสดงที่สื่อถึง	 อิริยาบถของหญิงสาวชาวไทลื้อ	 เมื่อเสร็จสิ้นจากการทอผ้าก็จะมี

อาการเมื่อยล้า	ก็จะออกมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	โดยการแอ่นหลัง

 (ภาพที ่๔๘ การฟ้อนไตลือ้ต�า่หกู)
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(ภาพที ่๔๙ การฟ้อนดาบ : วรีวฒัน์)

 ๒.10.1 ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง

	 เป็นศิลปะพ้ืนบ้านของชาวไทลื้อท่ีได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน	

จากรุ่นสู่รุ ่น	 เป็นการน�าเสนอเร่ืองราว	 ทักษะการป้องกันตัวของผู้ชายไทลื้อ	 

เพื่อปลุกใจ	ก่อนออกรบ	ในปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน	

 2.10.๒ การขับลื้อ 

	 เป็นศิลปะการขับร้องในลักษณะวรรณกรรมผสมดนตรี	 ส่วนที่เป็น

วรรณกรรมในการขบัลือ้	คอื	ค�าขับ	ส่วนท่ีเป็นดนตรคีอืท�านองลลีา	ซึง่เป็นท�านอง

เดียวกนั	ส�าหรบัให้ช่างขบัด้นค�าขับ	โดยไม่จ�ากดัตายตวัในด้านความยาวของวรรค	

เพลงขับลื้อคล้ายคลึงกันกับโคลงสี่สุภาพของไทย	คือ	๑	บท	มี	๔	บาท	บาทหนึ่ง

มี	๒	วรรค	วรรคล่ะ	๘	ค�า	ส่วนมากจะมีการแบ่งค�า	แต่ละวรรคเป็น	๔/๔	โดยขึ้น

ต้นเพลงว่า	“เจ้าเหยเจ้าเอย..บัดเด๋ววันนี้”	ในอดีตการขับลื้อใช้เพื่อความบันเทิง	

และส�าหรับหนุ่มสาวใช้ร้องโต้ตอบ	เกี้ยวพาราสีกัน	โดยเชื่อกันว่า	ผู้ที่สามารถขับ
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  ๒๘วทิร	ูอนิยา,	ประวตัศิาสตร์ไตลือ้ศกึษา	(น่าน	:	โรงพมิพ์น่านออฟเซต,	๒๕๔๘),	๔๗.

  ๒๙เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๓	.

ลื้อได้	ถือว่าเป็นผู้ที่มีครูอาจารย์คอยปกป้องรักษา	เวลาเข้าป่าจะท�าให้ผีกลัว	ไม่

กล้าเข้าใกล้	แต่ในปัจจบุนัเพลงขบัลือ้สามารถใช้ได้ในหลายโอกาส	เช่น	ประเพณี

สงกรานต์	ปีใหม่	งานบวช	งานแต่ง	เป็นต้น	นอกจากนี้การขับลื้อยังใช้	เป็นการ

แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง	 โดยใช้เพลงขับล้ือเป็นการกล่าวต้อนรับแขกผู้

มาเยือน		การขับลื้อมีดนตรีประกอบก็คือการเป่าปี่เรียกว่า	การขับปี่ลื้อ	อาจใช้

คนเป่าปี่	๑-๒	คนและมีผู้ขับลื้อ	๑-๒	คนในมือผู้ขับอาจถือพัดประกอบการร้อง

ไปด้วย	ปกติปี่มี	๓	ขนาด	คือปี่หลวง	ปี่ปู้	ปี่แม่	ปี่หลวงมีขนาดใหญ่เสียงทุ้มมาก	

ปี่ปู้	 เสียงทุ้มปานกลางใช้เป่าช่วงที่ผู้ชายขับ	ส่วนปี่แม่	เสียงแหลม	เป่าขณะช่าง

ขับลื้อผู้หญิงขับ	เป็นต้น	

	 ต�านานการขับลื้อ	 นิทานพื้นบ้านเล่าว่า	 ในสมัยพระเจ้าสีหนีฟ้า	 มีฝูง

ผึ้งหลวงมาสร้างรังเกาะในวิหาร	 ท�าให้ชาวไทลื้อไม่สามารถไปท�าบุญฟังธรรมที ่

วิหารได้	เนื่องจากลัวผึ้งต่อย	พระเจ้าสีหนีฟ้าจึงประกาศให้ผู้ที่มีความสามารถใน

การขบัไล่ฝงูผึง้มาไล่	มทีัง้ชาวไตเขนิ	ไตยอง	ไตใหญ่	สมคัรเข้ามาขบัไล่ฝูงผึง้	แต่ก็

ไม่สามารถขบัไล่ฝงูผึง้ไปได้ส�าหรบั	จนกระทัง้มช่ีางขบัร้อง	ทีเ่ป็นชาวไทล้ือมาขบั

ร้องโดยใช้ปี่เป่า	คลอร้องเพลงไปด้วย	จนสามารถขับไล่ฝูงผึ้งออกไปจากวิหารได้	

พระเจ้าสหีนฟ้ีาจงึมอบรางวลัให้กบัชาวไทลือ้ท่ีสามารถขบัไล่ฝงูผึง้ได้	เป็นทองค�า

หนัก	๑	บาทและเรียกการขับร้องนี้ว่า	“ขับลื้อ”	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา๒๘

 2.10.3 การเล่นลูกข่าง (หมั๊กข่าง) 

	 ลกูข่าง	เป็นการละเล่นพืน้บ้านของหลายกลุม่ชาติพันธุ	์รวมถึงไทลือ้ด้วย	

ลกูข่างจะมลีกัษณะแตกต่างกนัไปแต่ใช้หลกัการเดยีวกนัคอืการท�าให้ลูกข่างหมนุ

รอบตัวเองด้วยแรงหนีศูนย์กลางซึ่งเกิดจากการปั่นให้หมุนเหวี่ยงด้วยเชือก	 เมื่อ

แรงหนีศูนย์กลางหมดลูกข่างก็จะหยุดหมุน	 การละเล่นนี้นิยมใช้เล่นในเทศกาล

ต่าง	ๆ	เช่น	ปีใหม่	ก�๋าเมืองไทลื้อ	เป็นต้น๒๙
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 ๒.10.4 การเล่นโกงกาง (เล่นสิกโกงกา)

	 การเล่นโกงกาง	 เป็นการละเล่นพื้นบ้านท่ีมีเกือบทุกภาคของไทย	

และเรียกชื่อต่างกันไปของไทลื้อท่ีบ้านงอบ	 อ�าเภอทุ่งช้าง	 จังหวัดน่านเรียกว่า	 

“สิกโกงกา”	 โกงกาง	 คืออุปกรณ์ต่อให้ขายาว	 ท�าด้วยไม้ไผ่ในอดีต	 บรรพบุรุษ

ของเราคิดหาวิธีการเดินเพื่อต่อขาให้สูง	 เน่ืองจากสมัยก่อนไม่มีรองเท้าใช้	 

ถนนหนทางมีแต่โคลน	ขี้วัว	ขี้ควาย	มีสิ่งสกปรก	เมื่อเท้าสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นั้น

จึงเกิดโรคที่เท้า	เรียกว่า	“เป็นหอ”	(น�้ากัดเท้า)	จึงคิดสร้างโกงกางขึ้นมาเพื่อแก้

ปัญหาเหล่านั้น	แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการละเล่นพื้นบ้านแทน

(ภาพที ่๕๐ การละเล่นโกงกางของชาวไทลือ้ : ศุภมาศ : ๒๕๖๐)
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 2.11.1 ลักษณะบ้านเรือนไทลื้อ

	 สังคมของชาวไทลื้อเป็นสังคมเกษตรกรรมชาวไทล้ือมักจะต้ังถ่ินฐาน 

ในที่ราบ	ใกล้แหล่งน�้าเพื่อน�าน�้ามาใช้ในการบริโภคและใช้ในไร่นา	รวมถึงทดน�้า

ท�าเหมืองฝายเก็บน�้าไว้ใช	้ ชาวไทลื้อมีการแบ่งกลุ่มบ้านพักอาศัย	 ส�าหรับนานั้น

แยกออกไปนอกหมูบ้่านและอยูใ่กล้แหล่งน�า้	ในหมูบ้่านไทล้ือยงัประกอบไปด้วย

กลุ่มบ้าน	 (หมวด)	 บ่อน�้าหมู่บ้าน	 (อาจจะมีหลายบ่อที่แต่ล่ะบ้านจะใช้ร่วมกัน)	

ลานของหมู่	 เสาใจบ้าน	 หอเสื้อบ้าน	 นอกจากนี้ลักษณะหมู่บ้านของชาวไทลื้อ 

มี	๒	ลักษณะ	คืออยู่ในที่ราบและบนพื้นที่สูง	ขึ้นอยู่กับการอพยพของผู้คนหรือ

การแสวงหาที่ท�ากินใหม่	 ถ้าเป็นชาวไทลื้อท่ีอพยพมาในช่วงแรก	 จะต้ังหมู่บ้าน

ที่ราบริมแม่น�้า	ส่วนกลุ่มที่อพยพมาภายหลังจะตั้งบ้านเรือนตามเนินเขา

								บ้านไทล้ือโดยท่ัวไปจะมขีนาดใหญ่หรอืเล็กข้ึนอยูก่บัจ�านวนคนในบ้าน	ส่วน

วสัดทุีใ่ช้สร้างบ้านจะต่างกนัไปตามฐานะของครอบครวัและตามสภาพภมูปิระเทศ	

แต่เดมิภายในตวับ้านจะปล่อยโล่งไม่มกีารกัน้ห้องนอน	และจะใช้มุง้กาง	ซึง้เรยีก

ว่า	“สุด”	สดุท�ามาจากผ้าพืน้เมอืงทีช่าวบ้านทอกันเอง	ถ้าลูกสาวแต่งงานกจ็ะต้อง

ท�าม่านที่เรียกว่า	“ผ้ากั้ง”	ใช้กั้นพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน	ส่วนประกอบของบ้านไทลื้อ

ได้แก่	 ในเฮือน(ห้องนอน)	เฮือนไฟ	(ห้องครัว)	คอม	(ห้องรับแขก)	สีก	(ระเบียง

ส�าหรับรับแขกหรือเป็นท่ีนั่งเล่น)	 จาน	 (ชาน)	 ห้างน�้า	 (ส�าหรับต้ังหม้อน�้าดื่ม)	 

ค่วน	(ทีส่�าหรับเก็บของอยูบ่นขือ่)	เตาไฟ	(ส�าหรบัก่อไฟหงุต้มอาหารและให้ความ

อบอุน่)	ซึง่จะสร้างเป็นกะบะคอกใช้ดนิเหนยีวถมและใช้ก้อนหนิท�าเป็นเส้า	๓	ก้อน	

ส�าหรับไว้ตั้งหม้อข้าว	หม้อแกง	หิ้งข่า	(ตะแกรงที่สานด้วยไม้ไผ่)	ใช้เป็นที่ย่างเนื้อ	

ย่างปลา	 หรือเป็นที่เก็บของใช้ต้องการรมควัน	 จะท�าไว้เหนือเตาไฟ	 และข้ันได	

(บันได)	ส�าหรับขึ้นลงตุมปุก	(ที่พักบันได)	และประตูแอ้ว	คือประตูบันไดสร้างไว้

ตรงบนัไดสร้างไว้ตรงบันได	เพือ่ป้องกนัขโมยหรอืสตัว์ร้าย๓๐		ในปัจจุบนับ้านเรอืน

ของชาวไทลือ้บางส่วนกย็งัคงใช้แผนผงับ้านแบบเดมิอยูแ่ต่กจ็ะกัน้ห้องนอนอย่าง

  ๓๐สมใจ แซ่โง้ว และ วีระพงศ์ มีสถาน, สำรำนุกรมกลุ่มชำติพันธุ์ไทยลื้อ (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมมิกจ�ากัด, ๒๕๔๑), ๘-๙.
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(ภาพที ่๕๑ บ้านไทลือ้จ�าลอง : ล�าไย : ๒๕๖๑)

เป็นสัดส่วน	เปลี่ยนจากเตาอั้งโลเป็นเตาแก๊ส	แต่ในทุก	ๆ	บ้านก็ยังมีเตาอั้งโลไว้

ส�าหรับนึ่งข้าวเหนียว	 แต่ส่วนมากบ้านไทลื้อได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนิยม

กลายเป็นบ้านสองชั้นแยกห้องนอนชัดเจน	 และใช้ออกแบบบ้านตามตะวันตก	 

เช่น	บ้านสไตล์ลอฟท์	บ้านปูนสองชั้น	เป็นต้น
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บทที่ ๓

ภาษาไทลื้อ 

	 ภาษาไทลื้อมีทั้งภาษาพูดและอักษรใช้เองมานาน	จัดอยู่ในตระกูลภาษาไท	

หรอื	ไต	จดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกนักบั	ภาษาไทใหญ่	ไทเขนิ	ไทยวน	มผู้ีพูดภาษานีแ้พร่

กระจายอยูใ่นหลายเมอืง	เช่น	เมอืงยองในพม่าทางตอนใต้ของแคว้นสิบสองปันนา	

มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	ในเมืองสิง	แขวงหลวงน�้าทา	ในเวียงจันทน์	ในหลวง

พระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	หรืออาจกล่าวได้ว่า	ประชากร

ลาวที่เรียกตัวเองว่า	ลาวลุ่มทางเขตเหนือของลาวเองส่วนหนึ่งประกอบด้วยชาว

ไทลื้อ๓๑	และในจังหวัดน่าน	มีการใช้ภาษาไทลื้อ	ในการสื่อสาร	ในกลุ่มชาติพันธุ์

ที่เป็นไทลื้อเหมือนกัน	แต่จะมีส�าเนียงการออกเสียงที่ต่างกันออกไป	แยกได้ออก

เป็น	๒	ส�าเนียงดังนี้

ส�าเนียงเมืองเชียงรุ่ง (เชียงรุ้ง)

	 เป็นส�าเนียงภาษากลางของไทลื้อ	 มักมีค�าว่า	 “เจ้า”	 ต่อท้ายเหมือนกับ

คนล้านนา	 ส�าเนียงนี้ใช้กันมากทางตะวันตกของสิบสองปันนา	 รวมถึงไทลื้อใน

ประเทศพม่า	 เมืองยอง	 เมืองหลวย	 เมืองยู้	 	 เมืองเชียงลาบ	 เมืองเล็น	 เมืองพะ

ยาก	 เมืองไฮ	 เลยถึงไทลื้อในประเทศลาวแถบเมืองเมืองสิง	 เมืองเชียงแข็ง	 เวียง

ภคูา	บ่อแก้ว	ไชยบรุ	ีเชยีงฮ่อน	เชยีงลม	ส่วนในประเทศไทย	พดูกนัมากในจงัหวดั	

เชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน								

	 จังหวัดน่านในเขตอ�าเภอทุ่งช้าง	(ต�าบลงอบได้รบัอทิธพิลภาษามาจากเมอืงสงิ)	 

อ�าเภอปัว	บ้านดอนแก้ว	บ้านร้องแง	บ้านเกต็	(ได้รบัอทิธพิลภาษามาจากเมืองเลน็)	 

บ้านขอน	บ้านป่าลาน		(ได้รับอิทธิพลภาษามาจากเมืองหลวย)	เป็นต้น		

31สมใจ	 แซ่โง้ว	 และ	 วีระพงศ์	 มีสถาน,	สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์	

บริษัท	สหธรรมมิกจ�ากัด,	๒๕๔๑),	๕-๖.
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๓๒วิทรู	อินยา,ประวัติศาสตร์ไตลื้อศึกษา	(น่าน	:	โรงพิมพ์น่านออฟเซต,	๒๕๔๘),	๖๘.

	 ๑.	ส�าเนียงเมืองล้า	

	 ได้รับอิทธพิล	มาจากภาษาลาวหรอืภาษาญวนค่อนข้างมาก	การผนัส�าเนยีง

ขึ้นค่อนข้างเร็ว	กลุ่มนี้จะพูดในสิบสองปันนา	ที่	เมืองล้า	เมืองพง	เมืองมาง	เมือง

เชียงบาน	ส่วนในประเทศลาว	แถบเมืองเงิน	เมืองหงสา	ส�าหรับในประเทศไทย	

พบท่ีจังหวัดพะเยา	 อ�าเภอเชียงม่วน	 อ�าเภอเชียงค�า	 และในจังหวัดน่าน	 พบที่

อ�าเภอสองแคว	ต�าบลยอด	อ�าเภอท่าวังผา	พบท่ีบ้าน	หนองบวั	บ้านต้นฮ่าง	ต�าบล

ป่าคา	และบ้านดอนมูล	ต�าบลศรีภูมิ๓๒  

เสียงสระภาษาไตลื้อ	 มีแต่เสียงสระเดี่ยว	 ซึ่งทั้งสระเสียงสั้น	 และสระเสียงยาว	 

แต่จะไม่มีสระประสม	เช่น

	 ๑.	ค�าภาษาไทยกลาง	เสยีงสระอัวะ	ภาษาไทลือ้จะออกเสียงเป็นสระโอะ	เช่น 

		 				เผ่าลัวะ	ออกเสียงเป็น	เผ่าโละ	

	 				หมวก	ออกเสียงเป็น	โหมก	

	 ๒.	ค�าภาษาไทยกลาง	เสียงสระอัว	ภาษาไทลื้อจะออกเสียงเป็นสระโอ	เช่น 

	 	 หัว	ออกเสียงเป็น	โห	

	 	 วัว	ออกเสียงเป็น	โง

	 ๓.	ค�าภาษาไทยกลาง	เสยีงสระเอยีะ	ภาษาไทลือ้จะออกเสียงเป็นสระเอะ	เช่น 

	 				เปียกน�้า	ออกเสียงเป็น	เปะน�้า

	 ๔.	ค�าภาษาไทยกลาง	เสยีงสระเอยี	ภาษาไทลือ้จะออกเสยีงเป็นสระเอ	เช่น 

	 	 เรียน	ออกเสียงเป็น	เฮน

	 ๕.	ค�าภาษาไทยกลาง	เสยีงสระเออื	ภาษาไทลือ้จะออกเสยีงเป็นสระเออ	เช่น 

	 			 เหงื่อ	ออกเสียงเป็น	เหง่อ	

			 				เกลือ	ออกเสียงเป็น	เก๋อ	
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๓.๑ อักษรไทลื้อ 
 ๓.๑.๑ รูปพยัญชนะ

(ภาพที่ ๕๒ อักษรไทลื้อรูปพยัญชนะ ๑)๓๓

(ภาพที่ ๕๓ อักษรไทลื้อรูปพยัญชนะ ๒)๓4 

  ๓3เท่าคว้างแซ้ง	และอ้ายค�า	เรียบเรียง,	เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา,	แปลโดย	เรณู	วิชาศิลป์	

(กรุงเทพฯ	:	ตรัสวิน,๒๕๔๔),๔.

  ๓4เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕.
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 ๓.๑.๒ รูปสระ
 รูปสระลอย

	 รูปสระจม

(ภาพที่ ๕๔ อักษรไทลื้อรูปสระลอย)๓5 

(ภาพที่ ๕๕ อักษรไทลื้อรูปสระจม)๓6 

๓5เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕.
๓6เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕.
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 ๓.๑.๓ รูปตัวเลข

(ภาพที่ ๕๖ อักษรไทลื้อ ตัวเลข)๓7

๓.๒ ตัวอย่าง ค�าภาษาไทลื้อ 

(ค�าภาษาไทลื้อ	=	ค�าภาษาไทย)	

	 กุน		=	คน	

	 กุ๊บ	=	หมวก	

	 เกิบ	=		รองเท้า

	 เก๋อ	=	เกลือ

	 โก๋	=	กลัว

	 ขนาน	=	ผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อน

	 ของต้อน	=	ของฝาก	

	 ข้อย	=	ข้าพเจ้า,	ฉัน	

	 ขิม	=	เข็ม

	 เขน	=	เขียน

	 โข๋	=	สะพาน

	 คก	=	ครก

	 โค	=	สิ่งของ	สัมภาระ

	 งึน	=	เงิน

	 โง	=	วัว

	 จิ้น	=	เนื้อ

	 จันปุ้ง	=	ถ่ายรูป

  ๓7เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖.
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	 เจิก	=	เชือก

	 แต้ม	=	เขียน	

	 ถู่	/	ทู่	=	ตะเกียบ

	 นอนไหล	=	ละเมอ

	 นักผาก	=	นักปราชญ์

	 บวย	=	กระบวย

	 ป้อก	=	กลับ

	 ปั๊บ	=	หนังสือเล่ม

	 ผ้าฮ�า	=	ผ้าทอมือ	ทอยาวเป็นม้วน

	 ผ้าหลบ	=	ผ้าปูที่นอน

	 มะถบ	=	ประทัด

	 หย้อง	=	แต่ง	แต่งตัวให้ดูดี	ท�าให้สวยงาม

	 ยับ	=	จับ	จับกุม

	 ยู	=	ไม้กวาด

	 เย่น	=	ปลาไหล

	 โหล	=	ไม้ฟืน

	 แรว	=	ดาบ	

	 ล้า	=	ชา

	 ลานหู	=	ต่างหู

	 วี	=	พัด

	 สินชุก	=	สินบน

	 สูมา	=	ขอโทษ	

	 เส้ง	=	หมด

	 หมากก้วยสะเปา	=	มะละกอ

	 หมากฟักค�า	=	ฟักทอง

	 หมากแต๋งน�้า	=	แตงโม

	 หม้อขาง	=	กระทะ

- 78 - 



	 เห็ดสัง	=	ท�าอะไรอยู่	

	 เอิ้น	=	ตะโกน

	 อู้	=	สนทนา

	 ฮั่ว	=	รั่ว38 

๓.๓ ตัวอย่างสุภาษิตภาษาไทลื้อ

 “จักไม้ไผ่สาน หื้อมีบวย ๘ ลูก หื้อปลูกไม้ส้มฝาดของหวาน หื้อย้านหาญ 

มีอยู ่หือ้ฮูก้�าจ๋า หือ้เลิง้โก๋ ๓ หมู ่บ้านเมงิจ๋างหือ้เอาเก๋อตอด อย่างเลิง้มอดขบเมิง”

มีความหมายดังต่อไปนี้	

 จักไม้ไผ่สาน หมายถึง	คนเราเกิดมาต้องสะสมความดี	จนเกิดภาพพจน์ที่ดี	

เหมือนก๋วยไม้ไผ่กว่าจะสานให้เสร็จต้องใช้เวลานาน	และผ่านกระบวนการหลาย

อย่างจึงจะได้รูปร่างสวยงาม

 ห้ือมีบวย ๘ ลูก หมายถึง	 ต้องมี	 ศีล	 ๘	 ข้อ	 บวย	 (กระบวย)	 หมายถึง 

ศีลของคฤหัสถ์	 ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแล้วได้ชื่อว่า	 เป็นคนดีน่าเคารพนับถือ	 ท้ังยัง

เป็นบุญกุศลไว้กับตนอีกด้วย

 หื้อปลูกไม้ส้มฝาดของหวาน	 หมายถึงให้ขยันในการท�ามาหากิน	 ปลูกพืช

ผลไม้ที่มีรสต่าง	ๆ	ไว้จะได้ไม่อดอยากในเวลาที่ต้องการ

 ห้ือย้านหาญมอียู่		หมายถงึ	ให้รูจ้กักลวั	รูจ้กักล้า	ตามกาลเทศะ	อย่าท�าผิด

กฎหมายบ้านเมือง	รู้จักเวลาไหนควรกลัว	เวลาไหนควรกล้า

 หื้อฮู้ค�าจ๋า	หมายถึง	ถ้อยค�าใดที่ไม่สมควรพูดก็อย่าได้กล่าวออกมา

38วิทรู	อินยา,ประวัติศาสตร์ไตลื้อศึกษา	(น่าน	:	โรงพิมพ์น่านออฟเซต,	2548),	70-72.
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 หื้อเลิ้งโก๋ ๓ หมู่	 หมายถึง	 ให้รู้จักระงับความโลภ	 โกธร	 หลง	 บุคคลใด

ประพฤติได้จะมีความสุขใจ	

 บ้านเมิงจ๋างหื้อเอาเก๋อตอด	หมายถึง	สิ่งใดบกพร่องไม่สมบรูณ์ในเรื่องงาน

หรอืความประพฤตจิะต้องแก้ไขให้ดขีึน้	อปุมาเหมอืนดัง่น�า้ในเหมอืงจืด	กเ็ติมเมด็

เกลือลงไป	ก็จะมีรสดีขึ้น

 อย่างเลิ้งมอดขบเมิง	หมายถึง	อย่าคบคน	พาลคนชั่ว	จะน�าไปสู่อบายมุข	

และเป็นภัยอันตรายกับความสงบสุขของบ้านเมืองด้วย	
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บทที่ ๔

อาหารไทลื้อ

(ภาพที่	๕๗	อาหารขันโตก	:	ล�าไย	:	๒๕๕๘)

	 ชาวไทลือ้บรโิภคข้าวเหนยีวเป็นหลกัและทานอาหารแบบง่าย	ๆ 	คอืบรโิภค

อาหารทีห่าได้ทัว่ไปจากธรรมชาต	ิส่วนใหญ่กจ็ะเป็นผักทีข่ึน้ตามฤดูกาล	เช่น	หน่อ

ไม้	สาหร่ายน�้าจืด	(ไก)	หัวปลี	หยวกกล้วย	เป็นต้น	บางมื้ออาจมีกับข้าวเป็นผัก

นึ่งกับน�้าพริก	๑	ถ้วย		น�้าพริกน�้าผัก	น�้าพริกน�้าปู	น�้าพริกมะกอก	น�้าพริกมะเขือ

เทศ	น�้าพริกฮ้า	(ปลาร้า)	พร้อมแกงผักต่าง	ๆ	เช่น	ผักกาด	แกงหัวปลี	แกงหน่อ

ไม้	แกงหยวก	แกงแค	จะไม่ค่อยพถิพีถัินเรือ่งรสชาติ	นอกจากเวลามงีานเทศกาล	

หรอืงานส�าคัญในครอบครวั,ในหมู่บ้านจงึจะท�าอาหารหลายอย่าง		จะมกีารเชือด

หมู	 เชือดไก่	ต้มสุรา	จัดเป็นอาหารขันโตก	 (ที่ภาพประกอบ)	จะมีกับข้าวหลาย

อย่าง	ทัง้หม	ูไก่	แกงผกั	และน�า้พรกิรบัประทานกบัข้าวเหนยีว	โดยจะใช้มอืในการ

ปั้นข้าวเหนียว	 แต่ที่สิบสองปันนาได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนจะใช้ตะเกียบ	 

ในการรับประทาน	สามารถแยกประเภทอาหารได้ดังต่อไปนี้	
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(ภาพที่ ๕๘ แกงบอน : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)

(ภาพที่ ๕๙ แกงหยวกกล้วย : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)

	 ๑.	อาหารประเภทแกง	ได้แก่	แกงผักกาด	แกงฟักเขยีว	แกงน�า้แก้ว	(ฟักทอง)	

แกงน�้าเต้า	 (ลูกน�้าเต้า)	 แกงอ่อม	 แกงปลา	 แกงบอน	 แกงแค	 แกงส้ม	 แกงไก่	 

แกงผักกูด	แกงหน่อไม้	แกงเห็ด	แกงหอย	แกง	บวบ	แกงหยวกกล้วย
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(ภาพที่ ๖๐ น�้าพริกน�้าปู : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)

(ภาพที่ ๖๑ ลาบไก่ : ชนาภา : ๒๕๖๔)

	 ๒.	ประเภทน�้าพริก		ได้แก่	น�้าพริกมะกอก	น�้าพริกน�้าผัก	น�้าพริกมะเขือส้ม	

(มะเขือเทศ)	น�้าพริกหนุ่ม		น�้าพริกน�้าปู	น�้าพริกฮ้า	(ปลาร้า)	ส่วนผักที่น�ามาเป็น

เครื่องเคียงมีทั้งผักสด	และผักนึ่ง

	 ๓.	ประเภทเจียว	ได้แต่	เจียวขี้ปลา	เจียวเตา	เจียวไข่

	 ๔.	ประเภทลาบ	สบัเนือ้ให้ละเอยีด	ลาบจิน้หม	ู(ลาบหม)ู	ลาบจิน้โง	(ลาบววั)	 

ลาบจิ้นควาย	(ลาบควาย)		ลาบปลา	ลาบฮอก	(กระรอก)	ลาบไก่		ลาบฟาน	(เก้ง)	

ส่วนใหญ่	เป็นลาบดิบถ้าน�าไปคั่วให้สุกเขาเรียก	“ลาบโข้”	หรือลาบคั้ว
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(ภาพที่ ๖๒ ส้ามะเขือ : ชนาภา : ๒๕๖๔)

(ภาพที่ ๖๓ ต�าเตา)

	 ๕.	ประเภทส้า	หั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็ก	ๆ	ส้าเน้อ	ส้าเพ้	(เอาน�้าดีในล�าไส้ใส่)	ส้า

ก้อย	(ส่วนใหญ่ใช้เนื้อดิบ)	ส้าโข้	(ส้าคั้ว	คือการคั่วให้สุกโดยใช้น�้าหรือน�้ามัน)	ส้า

มะเขือ	(มะเขือกรอบ) 

 ๖.	ประเภทนึ่ง	ได้แก่	ห่อนึ่งหน่อ	(หน่อไม้)	ห่อนึ่งไก	(สาหร่ายน�้าจืด)		ห่อ

นึ่งไก่	ห่อนึ่งเห็น	(อีเห็น)	ห่อนึ่งอี่กุ้ง	อีบุ่ม	ห่อนึ่งปลา	

	 ๗.	 ประเภทหลาม	 คือการใช้กระบอกไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบในการท�า

อาหาร	หลามบอน	หลามปลา	ข้าวหลาม	

	 ๘.	ประเภทต�า	ต�าเตา	ต�าหวาย	ต�าขนนุ	ต�าจีน้โอ่	(เนือ้ทีเ่น่าน�ามาท�าอาหาร)	

ต�าหน่อ	ต�าส้ม
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(ภาพที่ ๖๔ น�้าปู : รพินพร : ๒๕๖๔)

(ภาพที่ ๖๕  ไข่ปาม : ศุภมาศ :๒๕๖๔)

 ๙.	 ประเภทหมักดอง	 เป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นาน	 เช่นหน่อไม้

ส้ม	ส้มผัก	ส้มจี้น	ส้มปลา	(แหนม)	โถ่โอ๋	(ถั่วเนา)	น�้าผัก	น�้าปู	น�้าหน่อ	ปลาฮ้า	

(ปลาร้า)	ปลาย่าง	เนื้อย่าง	

 ๑๐.	ประเภท	ปิ้ง	ย่าง	จี่	แอ๊บ		ได้แก่	ปลาปิ้ง	(ปลาย่าง)	จี้นปิ้ง	(เนื้อย่าง)	

กบปิ้ง	ข้าวจี่	(ใช้ข้าวเหนียวผิงถ่านไฟแดง)	ไข่ปาม	แอ๊บปลา	แอ๊บบอน	ไกยี	
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 ๑๑.	ประเภทหมก	ใช้ใบตองห่อแล้วน�าไปหมกกบัถ่านไฟ	หมกปลา	หมกมนั	

หมกไก่	หมกอี่ฮวก	(ลูกอ๊อด)	หมกขี้ปลา	หมกขี้ตุ่น

	 ๑๒.	 ประเภทข้าวบ่าย	 ใช้ข้าวเหนียวสุกท�าเป็นแผ่นแบนๆแล้วใส่ไส้ตาม

ต้องการแล้วปั้นให้ข้าวเป็นวงกลม	 เช่น	 ข้าวบ่ายปลา	 (ใส่เนื้อปลา)	 ข้าวบ่ายมะ

ขาว	(ใส่มะขาม)	เข้าบ่ายมะก้อ	(ใส่ลูกค้อ)	ข้าวบ่ายแซ่ด	(ใส่เกลือใบหอมและใช้

น�า้มันหมแูล้วใช้ถ่านไฟแดงร้อนวางสกัครู	่เพือ่ให้ข้าวหอม	ใบหอมน�า้มนักรอบ	มี

กลิ่นหอม)

	 ๑๓.	ประเภทขนม		ได้แก่	ขนมดอกซ้อ	ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทีส่บิสองปันนา

จะท�าทุกบ้าน		ขนมกล้วย	ขนมโอ่	ขนมเหนบ	(ขนมเทียนแก้วไส้มะพร้าว)		ขนม

ปาด	(นิยมท�าในงานบวช)	ข้าวต้มมัด	ข้าวโคม	(ข้าวเกียบว่าว)	ข้าวแคบ39 

(ภาพที่ ๖๖ ข้าวแคบ : ศุภมาศ : ๒๕๖๓)

39วิทรู	อินยา,	ประวัติศาสตร์ไตลื้อศึกษา	(น่าน	:	โรงพิมพ์น่านออฟเซต,	๒๕๔๘),	๗๓-๗๔.
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 ๑๔.	 ประเภทคลุก	 	 ได้แก่ข้าวแดกงา	 คือการน�าเอางาม้อน	 ไปคั่วให้หอม	

แล้วน�าไปต�าให้ละเอยีด	น�าไปคลกุกบัข้าวเหนยีวร้อน	ๆ 	ใส่เกลือลงไปพอประมาณ

คลกุจนเข้ากนั	เป็นอาหารทีช่าวไทลือ้มกัจะพกตดิตัวขณะไปท�านา	ท�าไร่	ท�าสวน	

เพราะง่ายต่อการท�างานและอิ่มนาน

๔.๑ ตัวอย่างการท�าอาหารไทลื้อ 

      	ไก	หรือ	สาหร่ายน�้าจืด	เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในแหล่งน�้าสะอาด	แม่น�้า	

ล�าห้วยทีม่นี�า้ไหลผ่านตลอดเวลา	สาหร่ายจะเกดิขึน้บริเวณโขดหนิ	มลัีกษณะเป็น

เส้นยาว	สเีขยีวสด		เมือ่โตเตม็ทีจ่ะยาวประมาณ	๑-๒	เมตร	มกัจะขึน้ตามบรเิวณ

ท่ีเป็นหาดหินและกรวดที่มีความลึก	 ประมาณ	๓๐-๕๐	 เมตร	 จะพบในช่วงฤดู

หนาวจนถงึฤดรู้อน	ระหว่างเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายนของทกุปี	สาหร่าย

น�า้จดืมสีารอาหารทีป่ระโยชน์ต่อร่างกาย	โดยมปีริมาณโปรตนีสูงใกล้เคยีงกบัเนือ้

สัตว์	มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง	๔	เท่า	มีวิตามินบี	๑	บี	๒	มากกว่า

ผัก	มีวิตามิน	บี	๑๒	ซึ่งช่วยส่งเสริมความจ�าและช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง	มีธาตุ

เหล็กและแคลเซียมช่วยบ�ารุงสมอง	 กระดูก	 และฟันให้แข็งแรง	 มีเส้นใยอาหาร

สูงป้องกันการท้องผูก	 นอกจากนั้นยังชะลอความแก่	 และยังเป็นอาหารส�าหรับ

(ภาพที่ ๖๗  สาหร่ายน�้าจืด ไก : ล�าไย : ๒๕๕๘) 
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        ๔.๑.๑ ห่อนึ่งไก 

(ภาพที่ ๖๘ ห่อนึ่งไก : ศุภมาศ : ๒๕๖๔)
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ส่วนผสม 

	 ๑.	สาหร่ายน�้าจืด	(ไก)						๒.	น�้าใบย่านางคั้นสด	 ๓.	เกลือ		

	 ๔.	หอมแดง	 ๕.	กระเทียม	 ๖.	ตะไคร้สับ	 ๗.	ใบมะกรูด	

	 ๘.	ต้นหอมผักชี	 ๙.	พริกสด	(หรือพริกแห้ง	ตามความชอบ)

วิธีท�า

	 ๑.	 ล้างท�าความสะอาดไก	 ให้สะอาด	 เอากรวดเล็กๆ	 ท่ีติดมากับไก 

ออกให้หมด	

	 ๒.	 น�าไกที่ท�าความสะอาดเสร็จแล้วมาสับให้ละเอียด	 แล้วน�าเกลือ	 น�้าใบ

ย่านางคั้นสด	มาคลุกให้เข้ากัน

	 ๓.	ปรงุรสด้วย	หอมแดง	กระเทียม	ตะไคร้สบั		ใบมะกรดู	ต้นหอมผกัช	ีพรกิสด 

หรือพริกแห้ง	ตามความชอบ	

	 ๔.	น�าใบตองทีเ่ชด็ท�าความสะอาดแล้ว	มาห่อไก	แล้วน�าไปนึง่จนสกุ	ใช้เวลา

ประมาณ	๓๐		นาที

        ๔.๑.๒ ไกยี  

(ภาพที่ ๖๙ ไกยี : ศุภมาศ, วีรวัฒน์ : ๒๕๖๔)
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ส่วนผสม 

๑.	สาหร่ายน�้าจืด	(ไก)		๒.	เกลือ		๓.	หอมแดง		๔.	กระเทียม		๕.	งาขาว

วิธีท�า

	 ๑.	ล้างท�าความสะอาดไก	ให้สะอาด	เอากรวดเล็ก	ๆ 	ที่ติดมากับไก	ออกให้

หมด	แล้วน�าไกไปตากแห้ง

	 ๒.	เจียวกระเทียม	หอมแดง	คั่วงาขาวให้หอม	ยกพักไว้	

	 ๓.	 ตั้งกระทะไฟกลาง	 ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย	 พอกระทะร้อน	 น�าไกที่ตาก

แห้งแล้ว	ใช้มือขยี้ให้ไกแยกออกเป็นผงเล็ก	ๆ 	หลังจากนั้นน�ากระเทียม	หอมแดง 

ที่เจียวไว้มาผัดให้เข้ากัน	 ใส่งาขาว	 ใส่เกลือเล็กน้อย	 ปรุงรสตามชอบ	 สามารถ

เก็บไว้ได้นาน	

	 ไกยีในอดีตนิยมทานกับข้าวเหนียว	 เป็นอาหารที่หาทานได้ง่าย	 พกพา

สะดวก	ชาวไทลือ้มกัจะพกตดิตวัไปด้วย	เมือ่ต้องไปพกัค้างแรม	ท�าไร่ท�าสวนในป่า	 

ในปัจจุบนัไกยหีาทานได้ง่าย	ทานกบัข้าวสวยร้อน	ๆ 	หรอืทานเล่นเป็นอาหารว่าง	

มีการพัฒนาแปรรูป	ไก	ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น	น�าไกไปแปรรูปเป็น	ของ

ทานเล่น	อย่างเช่น	ไกแผ่น	เพิ่มรสชาติ	ปาปิก้า	บาร์บีคิว	เป็นต้น	สามารถสร้าง

เป็นอาชีพให้ชาวไทลื้อในชุมชนบ้านหนองบัว	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน	กลุ่ม

แปรรูปสาหร่ายน�้าจืด	ตราสายใบบัว
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 ๔.๑.๓ ห่อนึ่งหน่อ 

(ภาพที่ ๗๐ ห่อนึ่งหน่อ)

ส่วนผสม 

	 ๑.หน่อไม้			๒.พรกิสด			๓.กระเทยีม		๔.หอมแดง		๕.ตะไคร้สบั			๖.ใบมะกรดู	 

	 ๗.	หมูสับหรือเนื้อไก่	(ตามชอบ)		๘.ต้นหอม	๙.	ผักชี

วิธีท�า 

	 ๑.	น�าหน่อไม้ไปต้ม	ให้สุก

	 ๒.	น�าพริกสด	 (ความเผ็ดตามชอบ)	กระเทียม	หอมแดง	ตะไคร้สับ	 โขลก

รวมกันให้ละเอียด

	 ๓.	น�าหน่อไม้ที่ต้มแล้ว	สับเป็นเส้นเล็ก	ๆ		

	 ๔.	น�าเครื่องปรุงที่โขลกไว้	ผัดกับ	หมูสับหรือเนื้อไก่	ปรุงรสด้วย	เกลือ	กะทิ	

ผัดให้เข้ากัน	เสร็จแล้วตักใส่ใบตองห่อให้เป็นรูป	

	 ๕.	น�าไปนึ่ง	๒๐	–	๓๐	นาที
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ส่วนผสม 

๑.ดอกซ้อตากแห้ง		๒.แป้งข้าวเหนียว		๓.แป้งข้าวจ้าว		๔.น�้าอ้อย		๕.	น�้ากะทิ

คั้นสด		

วิธีท�า 

	 ๑.	น�า	ดอกซ้อไปล้างให้สะอาด	แล้วน�าไปตากแดด	จนแห้ง		แล้วน�ามาต�า

ให้ละเอียด

	 ๒.	ผสมแป้งข้าวเหนียว	กับแป้งข้าวจ้าว	ใส่น�้าอ้อย	(ละลายให้เป็นน�้า)	คน

ให้เข้ากัน	 ตามด้วยผงดอกซ้อ	 และน�้ากะทิคั้นสด	 คนให้เข้ากันจนเหนียว	 เสร็จ

แล้วพักแป้งไว้ประมาณ	๑๐	นาที	(บางบ้านก็จะเพิ่ม	งาขาว	งาด�า	หรือ	งาม้อน	

มะพร้าวขูดทึนทึก	ลงไปเป็นส่วนผสมด้วย	แล้วแต่ความชอบ	)

	 ๓.	น�าใบตองมาห่อให้เป็นรูปทรงต่าง	ๆ	ตามชอบหรือจะห่อให้เป็นรูปทรง

ของขนมเทียนก็ได้	

	 ๔.	น�าไปนึ่งประมาณ	๒๐-๓๐	นาที

 ๔.๑.๔ ขนมดอกซ้อ 

(ภาพที่ ๗๑ ขนมดอกซ้อ : สถาพร : ๒๕๖๔) 
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(ภาพ ที่ ๗๒ ดอกซ้อ : ล�าไย : ๒๕๖๔)

	 ขนมดอกซ้อนิยมท�าในช่วงเทศกาลส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 เทศกาลขึ้นปีใหม	่

ท�าบุญเข้าพรรษา	งานบวช	เป็นต้น		นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มรสชาติ	ด้วยการ

ใส่ไส้ในขนม	คล้ายกบัขนมสอดไส้	เช่น	ใส่ไส้มะพร้าวผดักบังาม้อน	หรอืถัว่เหลอืง	

เป็นต้น
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บทที่ ๕ 

สรุป 

	 งานวจิยัและรวบรวมข้อมลูองค์ความรู้	กรณศีกึษาไทล้ือในจังหวดัน่านผู้วจัิย

ได้ศึกษาค้นคว้าจากหลากหลายแหล่งข้อมลู	จากการสมัภาษณ์	เอกสารหลกัฐาน

ทีเ่กีย่วข้องและเชือ่ถอืได้	ผูว้จิยัใช้หลกัฐานจากพงศาวดารเมอืงน่านมาอ้างองิกบั

หลกัฐานสมดุข่อยท่ีพบ	ท่ีหมู่บ้านไทลือ้	บ้านหนองบวั	อ�าเภอท่าวงัผาจงัหวดัน่าน	

และหนังสือแปลเช้ือเครอืเจ้าแสนหว	ี๑๒	พนันา	ซึง่ต้นฉบบัเขยีนด้วยอกัษรไทลือ้

เป็นเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์มุมมองจากฝ่ายจีน	ท�าให้สามารถยืนยัน

ช่วงเวลาและข้อมูลหลักฐานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

	 จากประวัติศาสตร์การอพยพเข้ามาของชาวไทลื้อในจังหวัดน่านที่มีมา

ยาวนานแบ่งออกได้ทั้งหมด	 ๕	 ช่วงเวลาด้วยกัน	 กลุ่มแรกสันนิษฐานว่าอพยพ 

เข้ามาตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	๒๒๔๖	กลุ่มไทลื้อในเขตอ�าเภอปัว	ช่วงที่สองในปี	พ.ศ.	

พ.ศ.	 ๒๓๕๓	 เป็นการกวาดต้อนชาวไทลื้อจากเมืองล้า	 เมืองพง	 เมืองเชียงแข็ง	

เมืองหลวงภูคา	 เข้ามาไว้ในเมืองน่านโดยเจ้าสุมนเทวราช	 เป็นกลุ่มไทล้ือในเขต	

อ�าเภอท่าวังผาบางส่วน	และกระจัดกระจายอยู่ในเขต	อ�าเภอทุ่งช้าง	เชียงกลาง	

สองแคว	 และในช่วงท่ีสาม	 เป็นการหนีภัยสงคราม	 ระหว่างเจ้ามหาน้อยกับ 

เจ้ามหาวัง	 ในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๓๖๕	 ท�าให้ชาวไทลื้อแถบเมืองล้า	 อพยพเข้ามา 

ตัง้ถิน่ฐานใหม่ในเขตอ�าเภอท่าวงัผา	ทีบ้่านหนองบวั	ต้นฮ่าง	และบ้านดอนมลูบาง

ส่วน	ช่วงทีส่ีค่อืในยคุของเจ้าอนนัตวรฤทธเิดช	ในปี	พ.ศ.	๒๓๙๕		และช่วงสุดท้าย

ในยคุของเจ้าสรุยิพงษ์ผรติเดช	ขณะเป็นเจ้าราชวงษา	กไ็ด้ยกทพัไปตีเมอืงสบิสอง

ปันนาอีก	 เมืองน่านจึงเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อเป็นจ�านวนมาก	อาจ

จะกล่าวได้ว่า	 เป็นการย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาภูมิล�าเนาใหม่ตามความอุดมสม

บรณ์ูของพืน้ที	่หรอืการหนภียัสงครามและช่วงวฒันธรรมท่ีเรียกว่า	“เกบ็ผักใส่ซ้า	 
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เก็บข้าใส่เมือง”	 อุดมคติรัฐแสงเทียน	 เมื่อเจ้าเมืองอาณาจักรไหนมีอ�านาจมาก 

ก็จะขยาย	 อ�านาจรัฐไปยังอาณาจักรท่ีไม่มีความแข็งแกร่ง	 สามารถแย่งชิงผู้คน

ได้ง่าย	 การกวาดต้อนและแย่งชิงผู้คนในสมัยนั้นจึงมีความจ�าเป็นกับเจ้าผู้ครอง

เมืองในสมัยนั้น	 เพราะเป็นการแสดงถึงอ�านาจรัฐและการขยายอาณาจักรให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น		

	 ชาวไทลื้อมักจะตั้งถิ่นฐาน	 ใกล้แม่น�้า	 หรืออาจจะตั้งอยู่บนที่ลาดเขา	หรือ

เนินสูงเพื่อให้ได้พื้นที่ราบติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ส�าหรับท�าการเกษตร	 น�้าเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมีอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันและการท�า 

การเกษตร	ท�านา	ท�าสวน	ท�าไร่	ด้านศาสนาและความเชื่อของชาวไทลื้อ	นับถือ

พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการนับถือผี	เทพ	เทวดา	และผีบรรพบุรุษ	จึงท�าให้

มีพิธีกรรมความเชื่อต่าง	 ๆ	 ที่จะต้องใช้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนรวมด้วย	 เช่น	 พิธี 

สืบชะตา	 เป็นการท�าขึ้นเพื่อต่ออายุ	 พิธีบูชาเทียนเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข	 พิธ ี

ทานขันข้าว	 เป็นการท�าบุญ	 อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบุพการีบรรพบุรุษ 

ที่ล่วงลับไปแล้ว	รวมไปถึงค�าสอนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่งเป็นสุภาษิต		

เช่น “หื้อมีบวย ๘ ลูก หมายถึง ต้องมี ศีล ๘ ข้อ บวย (กระบวย) หมายถึงศีล

ของคฤหัสถ์ ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแล้วได้ชื่อว่า เป็นคนดีน่าเคารพนับถือ ทั้งยังเป็น

บุญกุศลไว้กับตนอีกด้วย” และ หื้อเลิ้งโก๋ ๓ หมู่ หมายถึง ให้รู้จักระงับความโลภ 

โกธร หลง บุคคลใดประพฤติได้จะมีความสุขใจ 	 เป็นต้น	 	ด้านภาษาชาวไทลื้อ 

ในจังหวัดน่านมีการใช้ภาษาในการสื่อสารเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ ์เดียวกัน

เท่านั้น	แต่จะมีส�าเนียงการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไป	ซึ่งมีส�าเนียงที่ฟังออก

ชัดเจน		คือ	ส�าเนียงเชียงรุ่ง	และส�าเนียงเมืองล้า	ในปัจจุบันจะเหลือเพียงภาษา

พูดเท่านั้นที่ใช้ในการสื่อสาร	ส่วนอักษรไทลื้อนั้นไม่ได้มีการใช้แล้ว	เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงของระบบสังคมวัฒนธรรม	 มีการใช้อักษรภาษาไทยในการสื่อสาร

แทนการแต่งกายของชาวไทลื้อยังคงเอกลักษณ์เดิม	 แต่จะไม่ได้สวมใส่	 ในชีวิต

ประจ�าวันเหมือนในอดีตจะแต่งเฉพาะ	 ที่มีงานหรือพิธีส�าคัญเท่านั้นอย่างเช่น

เทศกาลปีใหม่	พิธีก�่าเมือง	งานต้อนรับแขกคนส�าคัญ	ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการ
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เปลีย่นแปลงของระบบสงัคมวฒันธรรมท�าให้วถีิชวีติของชาวไทลือ้ในจังหวัดน่าน 

เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทลื้อเดิมอยู่	 เห็นได้ชัดคือ 

วัฒนธรรมการกิน	 อาหารไทลื้อชาวไทลื้อบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักและ 

ทานอาหารแบบง่าย	ๆ	บริโภคอาหารที่หาได้ทั่วไปจากธรรมชาติ	ส่วนใหญ่ก็จะ

เป็นผักที่ข้ึนตามฤดูกาล	 เช่น	 หน่อไม้	 สาหร่ายน�้าจืด	 (ไก)	 หัวปลี	 หยวกกล้วย	 

น�้าพริก	ผักสด	หรือ	ผักนึ่ง	แกงผักที่หาได้ง่าย	เป็นต้น	

	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมีทั้งผลดีและผลเสีย	 แต่ชาวไทลื้อ

ในจังหวัดน่านก็ให้ความส�าคัญถึงประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต่อกันมาจาก

บรรพบุรุษ	 ชาวไทลื้อตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและมีแนวคิดที่ยังคงรักษา

ประเพณีวัฒนธรรม	ภาษา	การแต่งกาย	และอาหารให้คงอยู่สืบไป
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