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 จากการศึกษาวิจัย สังเกตการณ์และสัมภาษณ์พบว่าปัจจุบันการท าหรือการใช้สวยดอกในพิธีกรรม
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เท่านั้น 

 การท าวิจัยในคร้ังนี้จึงเป็นการจุดประกายทางความคิดให้คนล้านนาเห็นคุณค่าความส าคัญของสวย

ดอก หนึ่งในเคร่ืองสักการะบูชาที่เกี่ยวกับดอกไม้ใบตองของล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้แพร่หลายโดย

เร่ิมจากกลุ่มคนเล็กๆเช่นโรงเรียนเพื่อขยายสู่สังคมใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้อ้างถึงในเอกสารงานวิจัยฉบับนี้ที่ได้ให้ความรู้เร่ืองสวยดอก อาจารย์

สุทธิพงค์  พัฒนวิบูลย์ ที่ ร่วมแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งด้านข้อมูลและ

ภาพประกอบ อาจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล ผู้ถ่ายภาพขั้นตอนการท าสวยดอก  กราบคาราวะบรรพบุรุษของ

ล้านนาทุกพระองค์ที่สร้างเมืองล้านนาให้ชาวล้านนาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และสร้างวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดี

งามให้กับคนล้านนาและสิ่งดีงามเหล่านี้จะก่อให้เกิดกระบวนการสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังอย่างไม่มีวันจบ

ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองสวยดอกล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ที่มา ความ

เชื่อ รูปแบบและความหมายของสวยดอกล้านนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าเป็นต าราการสอนใน

วิชาหลักสูตรท้องถิ่นเ ร่ืองสวยดอกล้านนาของโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือ เพื่ออนุ รักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของล้านนาให้แพร่หลายและคงอยู่สืบไป 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ด้านสวยดอกจ านวน 30 คน 

(Indepth Interview) และศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ  

 “สวยดอก” หรือ “กรวยดอกไม้” เกิดจากการใช้ใบตองหรือกระดาษม้วนขดเป็นกรวย 

เพื่อใส่ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการน าไปไหว้หรือ

คารวะบูชา ผลการวิจัยไม่ปรากฏที่มาของสวยดอกแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการหลอมรวมทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในอดีตที่มาอยู่รวมกันในล้านนาท าให้เกิดการถ่ายทอดหรือ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และน าไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับวิถีแห่งวัฒนธรรม 

กอปรกับชาวล้านนามีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาท าให้มีความเชื่อว่าดอกไม้คือของหอมที่

ใช้ส าหรับบูชาเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเคารพสักการะ จึงใช้ดอกไม้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาแทบทุก

พิธีกรรม ทั้งในประเพณี 12 เดือนและประเพณีคร้ังคราวเช่น การท าบุญ การนิมนต์พระ การเลี้ยงผี

หรืองานศพ โดยเฉพาะงานศพมีการระบุถึงการใช้สวยดอกว่า ผู้ตายจะต้องพนมมือและถือสวยดอก

ไว้เพื่อน าดอกไม้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สวยดอกจึงต้องท าอย่าง

ประณีตบรรจงเพราะชาวล้านนามีความเชื่อว่าสิ่งของที่น าไปเป็นเคร่ืองสักการะบูชาจะต้องท าอย่าง

ประณีตงดงาม 

  การวิจยัยังศึกษาถึงรูปแบบต่างๆของสวยดอกและพบว่าการท าสวยดอกนั้นแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ สวยธรรมดา และสวยกาบ สวยธรรมดาเป็นสวยที่ม้วนและขดเป็นกรวยไม่ตกแต่งปาก

ขอบ สวยชนิดน้ีมักมีขนาดเล็กสูงประมาณ 3 นิ้วกว้างประมาณ 1 นิ้ว เรียกว่า”สวยจิ้งหรีด”ท าเพื่อใช้

ในปริมาณมากตามข้อปฏิบัติของพิธีกรรมเช่นสวยดอก 6สวย หมายถึงการกราบไหว้ครูทั้ง6หรือทิศ

ทั้ง6 สวยดอก 12สวย หมายถึงการกราบไหว้ 12 ราศีเป็นต้น ดังนั้นหากเคร่ืองไหว้ครูมีจ านวนมาก

การน าข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนมารวมกันจึงท าให้ง่ายขึ้นและยังใช้พื้นที่ในการวางดอกไม้ในพาน

หรือขันที่ใส่เคร่ืองสักการะบูชาน้อยลง ส่วนสวยกาบเป็นสวยดอกที่มีลักษณะคล้ายสวยจิ้งหรีด



เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความสูงประมาณ 5-6 นิ้ว กว้างประมาณ 2 นิ้ว สวยกาบจะพับกลีบหรือ

กาบด้วยใบตองเป็นแบบต่างๆกลัดติดด้วยไม้กลัดติดขอบปากสวยและมีชื่อเรียกต่างกันไปตาม

ลักษณะของรูปแบบการพับ หรือตั้งชื่อตามกลุ่มคนที่ท าในท้องถิ่นหรือเรียกตามกันมาในอดีต การ

ตัง้ชื่อกาบส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติเช่น ดอกไม้หรือสัตว์ตามลักษณะของรูปแบบกาบ เช่น กาบรูป

ปากนกแก้วมีลักษณะของการพับกาบคล้ายปากนกแก้วหรือกาบดอกจอกมีลักษณะการพับคล้าย

ดอกไม้ ยังมีการพับกาบตามแนวคิดของท้องถิ่นเช่นกาบวีเจียงใหม่มีลักษณะคล้ายรูปพัด นอกจากนี้

ยังค้นพบอีกว่าการพับกาบของสวยดอกจะพับกาบตามปีนักษัตรของล้านนา เนื่องจากการใช้สวย

ดอกแทนปีเกิดของตนเองเมื่อน าไปสักการะบูชาจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง เช่น กาบหู

กระต่ายเป็นตัวแทนปีเถาะ กาบหูช้างหรือกาบคัณฑราชเป็นตัวแทนปีกุญชรหรือช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ปีนักษัตรของล้านนา หรือกาบพระเจ้านั่งเดิมเป็นกาบประจ าปีม้า แต่เน่ืองจากขาดการสืบทอดท าให้

กาบสวยประจ าราศีต่างๆหายไป ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือท าขึ้นมาใหม่เพื่อสร้าง

เอกลักษณ์ของงานสวยดอกล้านนาให้แพร่หลายต่อไป 

ABSTRACT 

The research entitled “Lanna Suay Dok” aims to study into certain aspects of Lanna Suay 

Dok; background, belief in its uses, forms, and meanings, for example, in order to employ as 

information for producing text books on local-related courses with respect to Lanna Suay Dok for 

schools in the northern region, and to preserve traditional Lanna arts and cultures. This research is 

a qualitative study, and was conducted through an in-depth interview with 30 experts in this field 

and a review of information from academic documents.  

“Suay Dok” or “Cone-shaped floral receptacle” is a proper container made from banana 

leaves or paper to form a cone-shaped receptacle, and is used to put flowers, incense sticks, and 

candles. Cone-shaped floral receptacles are used to make various kinds of fresh offerings.    The 

findings revealed no original existence, but was speculated that it is a combination of several 

cultures belonging to ethnic groups who, in the past, lived together in Lanna kingdom and 

transferred or exchanged their cultures among the groups. This eventually led to a creation of 

unique cultural identity. 



Having deep faith in Buddhism, moreover, Lanna people believe that flowers are a type 

of scented materials used for religious worship and showing respect. Flowers, thus, are used as 

worship materials in nearly all rituals, both traditions held all year round and occasional 

ceremonies, such as merit making, monk invitation, spirit worship, and funerals. For the use of 

the receptacles in funerals, the dead person has to press the hands together holding a receptacle as 

it is believed that he/she will bring flowers to pay respect to ‘Phra Kaew Chulamani’  in 

‘Travatimsa’ heaven Therefore, cone-shaped floral receptacles must be created exquisitely as 

people believe that worship materials to be used must be prepared meticulously. 

  The research also conducted a study into forms of cone-shaped flower receptacles, and 

found that there are two forms, these being: normal receptacles and ‘Suay Karb’. Normal 

receptacles are those rolled and coiled up a cone-like shape with no decoration at the edge. This 

type of receptacles comes in a small size, with three inch high and one inch wide, called “Suay 

Jingreed”. They are made in high quantity, according to traditional customs of ritual ceremonies. 

For instance, using six cone-shaped floral receptacles means paying worship to the six deities or 

the six directions, while using twelve receptacles means paying worship to the twelve zodiacs. If, 

therefore, there are many worship materials, putting popped rice, flowers, incense sticks, and 

candles together will ease up the preparation and also requires less space for placing flowers on a 

tray or a bowl used to put worship materials. ‘Suay Karb’ is the other form of cone-shaped floral 

receptacles which have characteristics similar to ‘Suay Jingreed’, but are larger with the average 

size of five to six inch high and two inch wide. A Suay Karb is prepared by folding up the corner 

with banana leaves and fastening with pieces of wooden clasps at the edge of the receptacle. This 

type of receptacles is named differently depending upon their folding patterns or upon a group of 

local people who prepare them or upon what they have been called in the past. Naming these 

receptacles is mostly derived from nature, such as flowers and animals. For instance, the name of 

the parrot’s beak-like receptacle is derived from the folding pattern which forms a shape of a 

parrot’s beak, or a ‘Dok Jok’ receptacle is named after the pattern of a certain flower. Also, 

receptacle folding patterns are from local concepts like ‘Wee Jiang Mai’ receptacle which is 



created in a shape of a fan. In addition, the findings also showed that receptacle folding patterns 

also resemble Lanna zodiac as it is believed that using a receptacle representing a year of birth of 

each individual to pay worship will bring luck and prosperity. These include ‘Karb Hu Kratai’, 

representing the year of the Rabbit, ‘Karb Hu Chang’ or ‘Karb Khantharatch’, representing the 

year of the Elephant – one of the Lanna zodiac signs, and ‘Karb Phra Chao Nang Derm’, 

representing the year of the Horse. The lack of such traditional knowledge transfer, however, has 

caused the receptacle for each zodiac sign to fade away. Therefore, there should be further study 

or a reproduction of receptacle works so as to preserve the identity of Lanna Suay Dok. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

สืบเนื่องจากการเห็นความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายในด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าโครงการวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Culture to Creative 

Economy)  ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ด าเนินการ และอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 2555  เพื่อเป็นการฟื้นฟูเผยแพร่และน าวัฒนธรรมไปต่อยอดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ชาติ  ดังนั้นในแผนการศึกษาจึงเน้นให้ในแต่ละภาคของประเทศจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยเร่ิมจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นในวิชาการงาน

พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมีหลักสูตรท้องถิ่นที่มีการเรียนการสอนงานใบตองของท้องถิ่น 

อาทิ การท าสวยดอก(กรวยดอกไม้) การท าควัก(กระทง)และอ่ืนๆ  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นงาน

ใบตองที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมของล้านนาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของล้านนา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสวยดอกซึ่งเป็นหนึ่งในงานใบตองที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาซึ่งใช้เฉพาะในล้านนาและใช้ใน

พิธีกรรมต่างๆ ของล้านนาในทุกประเพณี  

  การท าวิจัยในคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านต่างๆ ของสวยดอกล้านนา อาทิ 

ที่มาของสวยดอก ความเชื่อของการใช้สวยดอกในการประกอบพิธีกรรม  รูปแบบการประดิษฐ์สวย

ดอกแบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น าไปต่อยอดเป็นต าราให้ผู้สนใจ ครู อาจารย์ ได้น าไปใช้การ

เรียนการสอนในวิชาหลักสูตรท้องถิ่น ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าหาความรู้ในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประเภทงานใบตองที่ใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาในพิธีกรรมของล้านนา สวย

ดอกจึงเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพื่อศึกษาหาความรู้ของ สวยดอก ที่มา รูปแบบ และ ความเชื่อของการใช้สวยดอกใน

พิธีกรรมต่างๆ ของล้านนา เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและน าไปต่อยอดเป็นต าราสวยดอกล้านนา เป็น

แหล่งข้อมูลความรู้ด้านการประดิษฐ์งานใบตองของล้านนาที่ใช้ประกอบเป็นเคร่ืองสักการะบูชา

ของล้านนา 

  2. เพื่อค้นคว้ารูปแบบต่างๆ ของสวยดอก และน ามารวบรวมเพื่ออนุรักษ์ขึ้นมาใหม่ 



 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1. มีหนังสือ หรือต าราที่เกี่ยวกับงานใบตองในพิธีกรรมล้านนาด้านการประดิษฐ์สวยดอก 

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ  

  2. มีข้อมูลการใช้สวยดอกอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี 

  3. สร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาประเภทงานใบตอง 

  4. เกิดการฟื้นฟูการท าสวยดอกและน ามาอนุรักษ์ใหม่ 

   5. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมประเภทงาน

ใบตองที่ใช้ในพิธีกรรมล้านนาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอารยธรรมของล้านนา 

1.4 ค ำถำมหลักของกำรวิจัย 

   ค าถามหลักคือ ที่มาของสวยดอกล้านนา  ความเชื่อของการใช้สวยดอกในพิธีกรรมล้านนา 

รูปแบบของสวยกาบต่างๆ รวมทั้งชื่อของกาบ และที่มาของกาบว่ามีมาอย่างไร 

1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสวยดอกล้านนาในด้าน ที่มา รูปแบบ

และ ความเชื่อของการใช้สวยดอกในพิธีกรรมล้านนา การวิจัยเร่ิมจากการหาข้อมูลที่มาของสวย

ดอก เพื่อต่อยอดความรู้ด้านต่างๆ โดยเร่ิมจากการค้นคว้าจากหนังสือและต าราล้านนา การสัมภาษณ์

ผู้รู้เพื่อหาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล 

1.6 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

   1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่วิจัย  ท าการศึกษาวิจัยพื้นที่ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  

      ต าบล สะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดย

ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดต่าง ๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน

วัฒนธรรมและการประดิษฐ์สวยดอก  

  2. ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

   2.1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน  10 คน 

   2.2 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการประกอบพิธีกรรม จ านวน 10 คน 

   2.3 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการประดิษฐ์เคร่ืองสักการะ จ านวน 10 คน 

  3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 



    3.1 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ด้านสวยดอก ที่มา การใช้และความเชื่อของการใช้สวย

ดอกในพิธีกรรมต่างๆ  

    3.2 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของสวยกาบ ที่มาและชื่อของสวยกาบต่างๆ การพับ

กาบในแบบต่างๆ ตามความเชื่อของคนล้านนา 

1.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 เดือน ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 

1.8 นิยำมศัพท ์

  สวยดอก หมายถึงกรวยดอกไม้ที่ใช้ใบตองหรือกระดาษม้วนขดเป็นทรงกรวยเรียวแหลม 

บรรจุดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชา 

   ล้ำนนำ ใช้เรียก 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 

จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  นักวิจัย รองศาสตราจารย์ จารุนันท์ เชาวน์ดี 

  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

  แนวคิดที่น ามาประกอบการค้นคว้าวิจัยเร่ืองสวยดอกล้านนา แบ่งออกเป็น 7 ประการดังนี้ 

2.1.1 แนวคิดด้ำนประวัติศำสตร์ล้ำนนำ 

2.1.2 แนวคิดด้ำนชำติพันธุล์้ำนนำ 

2.1.3 แนวคิดด้ำนสังคมและวัฒนธรรมล้ำนนำ 

2.1.4 แนวคิดด้ำนต ำนำนและควำมเชื่อของล้ำนนำ 

2.1.5 แนวคิดด้ำนประเพณีของล้ำนนำ 

2.1.6 แนวคิดด้ำนเคร่ืองสักกำรบูชำของล้ำนนำ 

2.1.7 แนวคิดด้ำนสวยดอกล้ำนนำ 

 2.1.1 แนวคิดด้ำนประวัติศำสตร์ล้ำนนำ 

  ค าว่า “ล้านนา” ปรากฏขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2096 ตามหลักศิลาจารึกวัดนางจันดี อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย หมายถึงที่นาจ านวน 1 ล้านแปลง แต่การเกิดของชุมชนนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลา

ประมาณ 2,500 ปี โดยชนชาติที่เป็นเจ้าของพื้นที่คือชาว ลัวะ(ไพโรจน์ สาลีรัตน์,2549:14) หากย้อน

ลงไปในอดีตสมัยพญามังรายดินแดนล้านนาจะแบ่งออกเป็นแคว้น ดินแดนลุ่มแม่น้ ากกคือเชียงราย

เรียกว่า “แคว้นโยนก” และดินแดนลุ่มแม่น้ าปิงคือเมืองเชียงใหม่และล าพูน เรียกว่า “แคว้นพิงค์”  

เมื่อพญามังรายรวม 2 แคว้นใหญ่เข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นรัฐใหญ่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางแต่ไม่ได้

เรียกว่า “ล้านนา” ค าว่า“ล้านนา” จึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดในสมัยพญากือนา (พ.ศ. 1898 – 1928) 

เนื่องจากหมายถึงพระนามของพญากือนาซึ่งแปลว่าจ านวนร้อยล้าน(สรัสวดี อ๋องสกุล,2544:22) 

อาณาเขตของล้านนาในอดีตประกอบไปด้วยกลุ่มเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกันเช่น ทิศใต้ติดเมืองตาก 

ทิศเหนือติดเมืองเชียงรุ่ง ทิศตะวันตกติดแม่น้ าสาละวินและทิศตะวันออกติดกับแม่น้ าโขง ล้านนา



ยังมเีมืองชายขอบที่แผ่อิทธิพล ไปถึงในบางสมัย เช่น เมืองเชียงตุง เมืองยอง และเมืองอ่ืน ๆ แต่ใน

สมัยรัชกาลที่ห้าเมืองชายขอบต่าง ๆ ดังกล่าวได้ตกเป็นของพม่า จีน และ ลาว 

  ในปัจจุบันอาณาจักรล้านนาประกอบไปด้วย  8 จังหวัดภาคเหนือ อันได้แก่ จังหวัด

เชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตติดกับประเทศต่าง ๆ เช่น ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ

ทิศเหนือติดกับประเทศพม่า ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศใต้ติด

กับจังหวัดตาก สุโขทัย และ อุตรดิตถ์ ซึ่งในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นสุโขทัย ท าให้ล้านนามี

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทั้งเชื้อชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาที่ถ่ายทอดถึงกัน(สรัสวดี 

อ๋องสกุล,2544:30) 

สงวน โชติสุขรัตน์ เขียนไว้ว่าอาณาจักรล้านนาในอดีตกาล เป็นอาณาจักรอิสระมีกษัตริย์

ปกครองมาเป็นเวลาช้านาน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าเม็งรายที่ทรงสร้างนคร

เชียงใหม่เป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. 1839 เป็นยุคเดียวกับอาณาจักรสุโขทัยของพ่อขุ่นรามค าแหง

มหาราช ชนเผ่าไทยที่อพยพเข้ามาในดินแดนล้านนาได้แก่ ไทย ญวน และอ่ืนๆก่อเกิดเป็นอาณาจักร

โยนก และเมื่ออาณาจักรโยนกล่มสลาย พระเจ้าเม็งรายจึงสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้น และได้แผ่

อาณาจักรโดยท าสงครามกับอาณาจักรหริภุญชัยในสมัยพระนางจามเทวี และทรงสร้างเมืองต่างๆ 

มากมาย เมืองที่มีความส าคัญ คือ เวียงกุมกาม ซึ่งสร้างใน พ.ศ. 1829  ในปี พ.ศ. 1831พระองค์ทรง

ยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีและได้เจริญราชไมตรีท าให้ได้ข้าทาสบริวารเป็นชาวรามัญมาสู่ล้านนา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 1833 ทรงยกกองทัพไปเมืองกุมกามและพระเจ้ากุมกามได้ถวายช่างต่างๆให้กับ

พระองค ์เช่น ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างฆ้อง และช่างอ่ืนๆ มาเผยแพร่วิชาช่างในล้านนา ท าให้วิชาช่าง

ต่างๆในล้านนาเจริญขึ้น  จนกระทั่งปี พ.ศ. 1839 พระองค์จึงทรงสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี

ของอาณาจักรล้านนาไทย  

นอกจากนีพ้ระองค์ยังทรงมีสัมพันธภาพพระราชไมตรีกับพ่อขุนรามค าแหง แห่งอาณาจักร

สุโขทัยและพ่อขุนง าเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา ซึ่งกษัตริย์ทั้ง 2 พระองคไ์ด้เสด็จมาช่วยเป็นที่ปรึกษา

ในการวางผังเมืองเชียงใหม่ สร้างความแน่นแฟ้นของอาณาจักรล้านนาให้มั่นคง พระเจ้าเม็งราย 

ทรงครองเมืองเชียงใหม่จนถึงปี พ.ศ. 1860 จึงสวรรคต เมื่อพระชนม์มายุ 80 พรรษา จากนั้นมีเชื้อ

สายราชวงค์เม็งรายครองเมืองเชียงใหม่สืบมาและเสียเมืองแก่พระเจ้าหงสาวดีในปี พ .ศ. 2101 รวม

อายุเมืองได้ 262 ปี ระหว่างที่ชาวล้านนาถูกปกครองโดยพม่าได้ถูกเกณฑ์ไปท าศึกสงครามหลาย



คร้ังหลายหนท าให้บ้านเมืองช ารุดทรุดโทรม ชาวล้านนาได้พยายามกอบกู้อิสระภาพจากพม่าแต่ไม่

ส าเร็จ ในระหว่างที่พม่าปกครองล้านนา พม่าได้พยายามให้คนล้านนาเรียนรู้วัฒนธรรมพม่าโดยการ

น าขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ของพม่ามาใช้ เช่น การสร้างรูปสิงห์ หรือ “มอม” เฝ้าหน้า

ประตูวัด การสักขา ตลอดจนการปรุงอาหารเช่น แกงฮังเล น้ าพริกอ่อง และ อ่ืนๆซึ่งสืบทอดมา

จนถึงปัจจุบัน  พม่าปกครองเมืองเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. 2317 จึงถูกพระเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

น าทัพของพระเจ้าธนบุรีมาตีเชียงใหม่แตก ชาวเมืองจึงหนีไปอยู่ที่เวียงป่าซางทิ้งให้เชียงใหม่เป็น

เมืองร้างอยู่เป็นเวลา 20 ปี จนถึง พ.ศ. 2339 พระเจ้ากาวิละจึงบูรณะและสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา

ใหม่ใหเ้จริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบัน(สงวน  โชติสุขรัตน์ 2512: 138 -158) 

   จากประวัติศาสตร์ในอดีตของล้านนาจึงเป็นจุดเร่ิมของแนวคิดด้านการหล่อหลอมทาง

วัฒนธรรม ที่มาจากหลากหลายอารยธรรม และน าไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ของล้านนาที่แตกต่างไป

จากภาคอื่นๆของประเทศ 

2.1.2 แนวคิดด้ำนชำติพันธุ์ล้ำนนำ 

  ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ และยุพิน เข็มมุกด์  ได้เขียนไว้ในหนังสือ เจ้านายฝ่ายเหนือกับ

วัฒนธรรม ว่าในสมัยที่พระเจ้ากาวิละกอบกู้อาณาจักรล้านนาได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2339 และได้กวาด

ต้อนผู้คนที่อพยพอยู่ตามเมืองต่างๆกลับมาอยู่ เชียงใหม่ดังเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เชียงใหม่ และเรียก ยุทธการนี้ว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการท านุบ ารุง

เมือง จึงได้จัดกองทัพออกไปตีเมืองต่างๆในรัฐไทใหญ่ ไทลื้อ  และอ่ืนๆเมื่อตีที่ใด ก็จะกวาดต้อน

ผู้คนมาไว้ที่เชียงใหม่เพื่อเพิ่มก าลังคนให้มากขึ้น ดังนั้นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่และเป็นชาว

เชียงใหม่ จึงประกอบไปด้วย ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยอง ไทเขิน ซึ่งมีส าเนียงคล้ายกับไทยวนหรือ

ชาวเชียงใหม่ดั้งเดิม แต่เมื่ออยู่นานขึ้นส าเนียงจึงเปลี่ยนเป็นชาวไทยวน แต่ถึงอย่างไรชาวล้านนา

ดั้งเดิมก็สืบเชื้อสายมาจากลัวะเนื่องจากลัวะอยู่ในพื้นที่มาก่อน ดังนั้นเมื่อพระเจ้ากาวิละฟื้นฟูเมือง

เชียงใหม่และขับไล่พม่าออกไปจากล้านนาพระเจ้ากาวิละจึงได้สถาปนาราชวงค์เจ้าเจ็ดตนขึ้น

ปกครองเมืองเชียงใหม่จากราชวงค์มังราย และให้สิทธิพิเศษแก่ชาวลัวะต่างๆอาทิ สิทธิการท ากิน

และสิทธิในการมีอ านาจเหนือชาวกะเหร่ียงที่อพยพเจ้ามาอยู่ในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” 

ท าให้ลัวะเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับคนพื้นเมืองเกิดการยอมรับทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองในเวลาต่อมา (ไกรศรี นิมมานเหมินท์ ยุพิน เข็มมุกด์, 2544: 4-8)  



อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันว่า  ชาติพันธุ์ในเชียงใหม่เกิดจาก การ

สืบสายมาจากชนชาติหลายกลุ่ม เนื่องจากการเข้ามาครอบครองชนกลุ่มเดิมในสมัยพญามังรายที่

สร้างเมืองเชียงใหม่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง แคว้นหริภุญไชย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ 

หรือคนล้านนา เรียกว่า “เม็ง” แต่บริเวณดังกล่าวเป็นที่อาศัยของกลุ่มชน ลัวะ ซึ่งเดิมกระจายอยู่ทั่ว

เมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณเชิงดอยสุเทพและอ าเภอแม่ริมถึงอ าเภอฮอด ส่วนลัวะที่ตั้งถิ่นฐาน

บนภูเขาในเขตอ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอสะเมิง และอ าเภอฮอด ได้กลายเป็นชาวไทยภูเขาไปในที่สุด 

 

  นอกจากลัวะแล้วชาติพันธุ์ตา่งๆของล้านนายังประกอบไปด้วยกลุ่มชนต่างๆอีกมากมายทั้ง

ที่อพยพเข้ามาอยู่และจากการกวาดต้อนภายหลังท าศึกสงครามของราชวงค์ต่างๆที่ปกครองล้านนา 

อันได้แก่ 

1. เม็งหรือมอญ 

ในอดีตกาลบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง นอกจากมีชาวลัวะอาศัยอยู่แล้วยังมีพวกมอญหรือที่

ล้านนาเรียกว่า “เม็ง” อาศัยปะปนอยู่ เม็งเคารพนับถือในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแบบทวารวดี 

จากภาคกลาง วัฒนธรรมเม็งที่ปรากฏให้เห็นคือปฏิทินแบบเม็งซึ่งเขียนควบคู่ทั้งไทยวนและเม็ง 

และตวัอักษรมอญคือต้นก าเนิดของอักษรธรรมล้านนา นอกจากนี้ยังมีประเพณีบางอย่างที่นับถือสืบ

ทอดมาจนปัจจุบัน คือ ฟ้อนผีเม็ง ที่มักท าในงานสมโภชต่างๆเช่น งานปอยหลวง 

2. พม่ำ 

พม่า หรือคนล้านนาเรียก “ม่าน” เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองรัฐฉาน พม่าถือว่ามีบทบาท

ต่อวัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากเชียงใหม่ถูกปกครองจากพม่าถึง 200 ปี พม่าจึงถ่ายทอดวัฒนธรรม

ด้านต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ อาหารให้กับชาวล้านนา 

 

 

 

3. ไทใหญ่ 

ไทใหญ่ หรือ“เงี้ยว”ปัจจุบันคนไทใหญ่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่หลายหมู่บ้าน เช่น บ้านเหมือง

กุง อ าเภอหางดง บ้านกาด อ าเภอสันป่าตอง และอ่ืนๆชาวไทใหญ่มีชื่อทางด้านการค้าขายใน



ดินแดนล้านนา เน่ืองจากเดินทางค้าขายข้ามประเทศระหว่าง พม่า และ จีนแถบมณฑลยูนาน ก่อนที่

ชาวอังกฤษและชาวจีนจะมีบทบาทแทนในภายหลัง 

4. ชำวเขิน 

ชาวเขิน หรือคนล้านนาเรียก “เขิน” หรือ “ไทเขิน” ซึ่งถูกกวาดต้อนมา ไทเขินมีอาชีพท า

เคร่ืองเขินและเคร่ืองเงินจนถึงปัจจุบัน 

5. ชำวยอง 

ชาวยอง เป็นชาวไทลื้อกลุ่มหนึ่งที่อพยพหรือถูกกวาดต้อนมาจากเมืองยองรัฐฉานของพม่า 

มาตั้งถิ่นฐานบริเวณ วัดป่าตาล วัดดงขี้เหล็ก และอ่ืนๆ ในเขตบ้านธิ จังหวัดล าพูนจะมีชาวยองอาศัย

อยู่มาก 

6. ชำวเมืองลวง 

ชาวเมืองลวง เป็นชาวไทลื้อที่มาจากเมืองลวงในสิบสองปันนา ตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอ 

ดอยสะเก็ด บริเวณวัดลวงใต้ วัดลวงเหนือ 

7. ชำวเมืองหลวย 

ชาวเมืองหลวย เป็นชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองหลวยในรัฐฉาน ตั้งถิ่นฐานบ้านหัวฝาย

อ าเภอสันก าแพง 

8. ชำวแม่ปละ 

ชาวแม่ปล่ะ อพยพมาจากรัฐฉานและมาตั้งถิ่นฐาน ณ วัดแม่หย้อยหลวงและวัดแม่หย้อยใต้ 

อ าเภอสันทราย มีความสามารถในการท าเคร่ืองเงิน ปัจจุบันยังคงท าเคร่ืองเงินอยู่เช่นเคย(อรุณรัตน์ 

วิเชียรเขียว,2554:10-25)  

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆดังกล่าวนอกจากมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนของตนเองและถือปฏิบัติตาม

ธรรมเนียมของเชียงใหม่แล้ว แต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมของตนเองเช่นกันชาติพันธุ์เป็นตัวบ่ง

บอกถึงความเป็นเชื้อชาติของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ เป็นบ่อ

เกิดของการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและน าไปสู่การสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเองหรือ

กลุ่มเพื่อเกิดการยอมรับและแพร่หลายต่อไป  

2.1.3 แนวคิดด้ำนสังคมและวัฒนธรรมล้ำนนำ 



   ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ กล่าวว่าสังคมของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างไรไม่มีใครหาค าตอบที่ชัดเจนได้ 

แม้แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังไม่ปรากฏหรือพบหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า มนุษย์มาอยู่รวมกัน

จนเกิดเป็นสังคมหนึ่งได้เมื่อใด ด้วยวัตถุประสงค์สิ่งใด ถึงแม้จะมีนักปราชญ์หลายท่าน เช่น 

อริสโตเติล(Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์ต้องอยู่

รวมกันเป็นหมู่คณะจึงจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ กลุ่มนักทฤษฏีต่าง ๆ เช่น โทมัส ฮอบส์ (Thomas 

Hobbs) จอนห์ ล็อค (John Lock) และอ่ืนๆ เชื่อว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันเพื่อความต้องการ ความสุข และ

ผลตอบแทนที่ได้รับ ส่วนวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆคล้ายกับ

ครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มชนกลุ่มใหญ่มีความเข้าใจกันและปฏิบัติต่อกันโดยไม่มีความขัดแย้ง แต่

หากเมื่อใดมีกลุ่มใหญ่ขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันอาจเกิดการขัดแย้งจึงต้องมีระเบียบเพิ่มขึ้น ส่วน

สังคมหมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันและมีแบบแผนที่กระท าต่อกัน และจะก าหนดลักษณะร่วมกัน

ขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนหรือสรุปว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมี

พัฒนาการเร่ือยมาจนยึดถือเป็นค่านิยมดังนั้นค าว่า สังคมและวัฒนธรรมจึงหมายถึงการปลูกฝังสิ่ง

ต่างๆลงในสังคมมนุษย์ และเมื่อปลูกฝังแล้วจะมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง มนุษย์จึง

รู้จักรับเอาวัฒนธรรมและมาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับกลุ่มวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองที่มีอยู่

แล้ว (ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ 2552 :6 -26)   

  สรัสวดี อ๋องสกุล เขียนไว้ว่าในอดีต พ.ศ. 2317-2476 สังคมล้านนาจะแบ่งออกอย่างกว้าง ๆ 

เป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นมูลนาย และ ไม่ใช่มูลนาย ชั้นมูลนายหมายถึงคนที่ไม่ใช่ ไพร่ ทาส พระ 

และมีอภิสิทธิ์เหนือสามัญชน มีล าดับขั้นเร่ิมจากมูลนายชั้นผู้น้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้สูงกว่า และมูล

นายสูงสุดคือเจ้าเมือง มูลนายต่าง ๆ จะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างเลิศหรู บ้านเมืองจะจ าลองชีวิต

ความเป็นอยู่จากราชส านักกรุงเทพ ในล้านนาจะมีที่อยู่ที่เรียกว่า “คุ้ม” หรือ “หอค า” คุ้มจะมีฐานะ

เป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านต่างๆและตั้งอยู่บริเวณกลางเวียง อันเป็นพื้นที่ที่ส าคัญที่สุดของ

เมือง นอกจากนี้ชีวิตของเจ้าเมืองจะมีฐานะมั่งคั่ง มีบ่าวไพร่จ านวนมาก มีข้าราชบริพารที่อยู่ในคุ้ม

จะท างานต่างกันเพื่อรับใช้เจ้า เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างแกะสลัก ช่างฟ้อน และ อ่ืน ๆ ดังนั้นชีวิตในคุ้ม

จึงมีความมั่งคั่งและมีระเบียบแบบแผน 

  ส่วนชนชั้นที่ไม่ใช่มูลนาย ได้แก่ไพร่ และทาส ชนชั้นเหล่านี้จะขึ้นสังกัดกับมูลนายคนใด

คนหนึ่ง ซึ่งไพร่มีทั้งหญิงและชาย ไพร่หญิงล้านนาจะติดตามรับใช้มูลนายหญิงชั้นสูงที่มาจาก

กรุงเทพ ไพร่เป็นก าลังส าคัญของบ้านเมือง เพราะช่วยเป็นแรงงานในการฟื้นฟูล้านนา ใน พ .ศ. 



2535 เมื่อพระเจ้ากาวิละด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ยังเป็นเมืองร้างจึงไม่สามารถฟื้นฟู

ได้ในทันที พระเจ้ากาวิละจึงเกลี้ยกล่อมก าลังคนจากหัวเมืองต่างๆในแถบแม่น้ าสาละวินและสิบ

สองพันนามาอยู่ในเชียงใหม่ ผู้คนที่มาอยู่จะมีฐานะไพร่หรือทาส ซึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่จะให้ตั้งถิ่น

ฐานเป็นกลุ่มตามชาติพันธุ์ในท้องถิ่นต่างๆและตั้งคนชาติพันธุ์เดียวกันเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน และผู้ที่

เป็นหัวหน้าก็จะยกระดับเป็นเจ้านายขั้นสูงต่อไปจนถึงเจ้าเมือง จากการที่กวาดต้อนผู้คนตามที่ต่างๆ

มาไว้ในเชียงใหม่ ท าให้สังคมเชียงใหม่นอกจากมีไพร่พื้นเมืองแล้ว ยังมีไพร่ชาติพันธุ์อ่ืนๆเช่น เขิน 

ลื้อ ไทใหญ่ ข่า ลัวะ พม่า และอ่ืนๆ สภาพสังคมที่หลากหลายเชื้อชาติพันธุ์จึงก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์

ของล้านนา และผู้คนต่างชาติพันธุ์จึงค่อยๆถูกท าให้เป็น “คนเมือง”(สรัสวดี อ๋องสกุล,2544: 425-

433) 

  ค าว่า “คนเมือง” เป็นค าที่คนล้านนา เรียกตนเองในสมัยที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 

เน่ืองจากมีคนพม่ามาปะปนมาก ชาวล้านนาจึงต้องการให้รู้ว่าใครเป็นใครอย่างชัดเจน จึงเรียกแทน

ตัวเองว่าคนเมืองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา(สงวน โชติสุขรัตน์,2512:188-189) 

  ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ เขียนไว้ว่า วัฒนธรรมของล้านนา เป็นวัฒนธรรมที่ประกอบไป

ด้วยวัฒนธรรมของนานากลุ่มชาติพันธุ์ที่ผสมผสานปะปนกันของล้านนาในอดีต จากยุคสมัยหนึ่งสู่

ยุคสมัยหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด แต่ยุคสมัยที่ส าคัญด้านวัฒนธรรมคือ พ.ศ. 2327 ในสมัย

พระยากาวิละได้ร่วมกับพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ แม่ทัพไทยขับไล่พม่าที่ยึดเมืองต่างๆใน

ล้านนาออกจนหมด พระยากาวิละจึงกวาดต้อนผู้คนเชื้อชาติที่ใช้ภาษาและตัวอักษรเดียวกันกับไทย

ยวนเชียงใหม่ ได้แก่ผู้คนจากแคว้นสิบสองปันนา เมืองยอง เชียงรุ้ง เชียงตุง มาเป็นจ านวนมาก ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นคนเผ่าไทยลื้อ ไทยอง และ ไทเขินเขามาอาศัยในล้านนาเพื่อช่วยสร้างบ้านเมืองขึ้น

ใหม่ เชียงใหม่จึงกลับสู่สภาวะเดิมและเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา 

และวัฒนธรรมของล้านนา 

  ล้านนาใช้เวลาในการพัฒนาด้านต่างๆจนเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีชาวต่างชาติมาอาศัยในล้านนาหลายชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มาท า

การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าไม้ ซึ่งชาวต่างชาติมีบทบาทมากคือ ชาวอังกฤษ และฝร่ังเศส ทั้ง  2  

ประเทศนี้ได้รับสิทธินอกอาณาจักรอีกมากมาย เนื่องจากพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ลาว และ

เขมร เป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส และล้านนาท าธุรกิจกับพม่าและชาวไทใหญ่ท าให้เกิดปัญหาต่อกัน

มากมาย ดังนั้นพระมหากษัตริย์ไทยจึงได้ด าริให้มีปฏิรูปการปกครองในล้านนาใหม่  ล้านนาจึงถูก



แบ่งแยกเป็นจังหวัดมีฝ่ายบริหารปกครองด้านต่างๆ ตามแผนปฏิรูปและส่งข้าราชการไทยจาก

กรุงเทพขึ้นมาปกครองบ้านเมืองจึงสงบเรียบร้อยร่มเย็น 

  วัฒนธรรมล้านนาไทยจึงเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ถึงแม้ว่าจะถูกท าลายลงเนื่องจากภัย

สงคราม ประชาชนถูกกวาดต้อน แต่ก็มีประชาชนจากที่ต่างๆถูกกวาดต้อนมาแทนหรือการ

เปลี่ยนแปลงความเจริญโดยรับเอาวัฒนธรรมของชาวไทยที่เจริญกว่ามาเป็นของตนเอง แต่ล้านนาก็

ยังเป็นเผ่าไทยเผ่าใหญ่ในขณะเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ต่อต้านในสิ่งใหม่แต่ก็ยังคงรักษาในวัฒนธรรม

ดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป (ไกรศร ีนิมมานเหมินท์,2525: 55-63) 

2.1.4 แนวคิดด้ำนต ำนำนและควำมเชื่อล้ำนนำ 

  ปฐม  หงส์สุวรรณ เขียนไว้ว่า ต านาน หรือ “Myth” ในภาษาอังกฤษมาจากค าในภาษากรี

กว่า “mothos”ซึ่งหมายถึง ค าหรือถ้อยแถลง เป็นความคิด ความเชื่อ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเร่ืองของ

พระเจ้า อ านาจเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักด์สิทธ์ เร่ืองเล่าในต านานอาจอธิบายถึงก าเนิดจักรวาล 

โลก มนุษย์ หรือสังคมชุมชน ต านานในหลายวัฒนธรรมจะมีบทบาท แบบแผนส าหรับจารีตและ

พิธีกรรมของสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ของกลุ่มชน ต านานจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองเล่าธรรมดา แต่

ต านานมีความสัมพันธ์กับระบบจัดการความคิด ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาติและ

สิ่งศักด์สิทธ์ การศึกษาต านานจึงน าไปสู่การศึกษาความหมายที่ซ่อนเร้นในเร่ืองเล่าไม่ว่าจะเป็น

สัญลักษณ์ของต านาน พิธีกรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับต านาน ต านานจึงเป็นระบบการสื่อสารชนิด

หนึ่ง ที่ให้เราเข้าใจหรือมองเห็นมิติทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มชนหรือสังคมได้ ต านาน

จึงเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมและเร่ืองราวทางสังคมต่างๆและยังเป็นเร่ืองเล่าที่บ่ง

ชี้ให้เห็นถึงระบบความรู้ ความคิด และความเชื่อของกลุ่มชนในสังคมและเป็นทางออกให้กับปัญหา

ที่สงสัยที่มักจะแสดงออกมาเป็นรูปของต านาน เร่ืองเล่าที่กล่าวถึงต้นก าเนิด ( ปฐม หงส์สุวรรณ

,2550: 2-4) 

  อานันท์  กาญจนพันธ์ ได้เขียนไว้ในหนังสือภูมิปัญญาล้านนาว่า ความเชื่อของคนล้านนา 

คนล้านนามีคติความเชื่อโดยได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา จากการวิเคราะห์ถึงต านานพิธีกรรม

ต่างๆที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน คนในล้านนามีความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา

ที่สั่งสมและก่อตัวเรียกว่า “ระบบศีลธรรม หรือ ภูมิปัญญาแห่งล้านนา” ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นหลาย



ท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือ ความเชื่อของคนดั้งเดิมล้านนา และจ าแนกตามลักษณะของอุดมการณ์ 

เกี่ยวกับอ านาจไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ควำมเชื่อเกี่ยวกับต้นก ำเนิดของมนุษย์และชนชำติ 

        จากการศึกษาวิเคราะห์นิทานขุนบรมในพงศาวดารล้านช้าง ต านานเมืองเชียงตุง 

ต านานพระธาตุดอยตุง เมืองเชียงแสน ต่างให้ความส าคัญกับชนชั้นปกครองว่าเกิดจากบรรพชนรุ่น

แรก หรือไม่ก็เกิดจากการเหนือธรรมชาติ โดยที่สามัญชนเกิดจากพืชและสัตว์ซึ่งบ่งบอกความคิด

ของชาวล้านนาในด้านพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ความคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นพัฒนาทาง

สังคมที่สอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาล โลกทางสังคมกับโลกของจักรวาลจะแยกออกจากกัน

ท าให้อ านาจศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือธรรมชาติ เป็นอ านาจภายนอกที่มนุษย์ติดต่อได้ด้วยการบวงสรวง

หรือเซ่นสังเวย ซึ่งต้องใช้เคร่ืองสักการะบูชา 

2. ควำมเชื่อเกี่ยวกับอ ำนำจของควำมอุดมสมบูรณ์ 

       ชาวล้านนาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก ความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การขออ านาจ

แห่งธรรมชาติ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ การขอฝนในพิธีกรรมจึงล้วนเป็นความเชื่อที่ยึดถือ

จนถึงปัจจุบัน 

3. ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรนับถือผี 

      ชาวล้านนา มีความเชื่อเร่ือง “ผี” มาแต่อดีตเพราะ “ผี” คือตัวแทนอ านาจเหนือธรรมชาติ

ที่มีอิทธิพล ต่อมนุษย์ และความเชื่อนี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ความเชื่อเกี่ยวกับ

การนับถือผีนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการนับถือบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นเร่ืองราวของเครือญาติ การ

นับถือผีในเครือญาติยังขยายขอบเขตกลายเป็น“ผีอารักษ์”ของหน่วยสังคมใหญ่ขึ้นเมื่อเกิดเป็น

สังคมเมือง ผีนอกจากมีอ านาจในบ้าน ชุมชนและเมืองแล้ว ผียังมีอ านาจในการพยากรณ์และการ

รักษาโรค เช่น การทรงเจ้า เข้าทรง ท าให้คนเชื่อในโชคลาภมากขึ้น 

4. ควำมเชื่อเกี่ยวกับขวัญ 

      ความเชื่อดั้งเดิมอีกเร่ืองหนึ่งของล้านนา คือ เร่ือง “ขวัญ” คนล้านนาเชื่อว่า ทุกสิ่งทุก

อย่างของ คน พืช สัตว์ ต่างมีขวัญทั้งสิ้น เพราะขวัญเป็นพลังของชีวิต ดังนั้นการท าพิธีเรียกขวัญคน 

ข้าว สัตว์เลี้ยง ขวัญบ้าน ขวัญเมือง จึงมีอยู่ทั่วไป ขวัญถูกน ามาผูกโยงกับเร่ืองเคราะห์ บาป บุญ 



ดังนั้น พิธีเกี่ยวกับขวัญจึงถูกน ามาใช้ในพิธีสืบชะตา ทั้งคน บ้านเมือง แม่น้ า ต้นไม้ ซึ่งเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมให้เข้ากับความจ าเป็นที่เกิดขึ้นในสภาพการณ์นั้นๆ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2554:55-64) 

  ความเชื่อทั้งหมดน้ีมิได้มีเฉพาะในล้านนาเท่านั้น แต่บรรดากลุ่มชนคนไท ลาว ลัวะ ข่า ขมุ 

กะเหร่ียง สิบสองปันนา ในยูนาน สิบสองจุไทในเวียดนามเหนือ รัฐฉานในพม่า ต่างก็มีภูมิปัญญา

สั่งสมต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน และ ยังคงสืบสานต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน 

2.1.5 แนวคิดด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีล้ำนนำ 

  มณี พยอมยงค์ ได้เขียนไว้ในหนังสือประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทยว่าเมื่อความเชื่อถูก

น ามายึดถือและปฏิบัติก่อให้เกิดคุณค่าจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติ ซึ่งแบ่งได้ 

3 ประการคือ 

1. จำรีตประเพณี 

เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับศีลธรรมใครฝ่าฝืนถือว่าผิดเช่นความกตัญญูต่อบุพการี การรู้ผิดชอบ

ชั่วด ี

2. ขนบประเพณี 

เป็นประเพณีที่มีระเบียบแบบแผน เกิดจากสถาบันต่างๆวางกฎระเบียบแบบแผนเพื่อยึดถือ

ปฏิบัติ ได้แก่ ระเบียบทางราชการ ระเบียบพระภิกษุสงฆ์ และ อื่น ๆ 

3. ธรรมเนียมประเพณี 

เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกับมาตามระเบียบแบบแผนเดิมของประเพณีวางไว้ แยก

ออกเป็น  3 ประเภทคือ 

3.1.1 ประเพณีประจ าวัน 

3.1.2 ประเพณีประจ าตัว 

3.1.3 ประเพณีประจ าวันส าคัญทางศาสนา 

เน่ืองจากล้านนามีอารยธรรมที่รุ่งโรจน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาแต่โบราณกาล ล้านนาจึง

มีประเพณีของตนเอง อันได้แก่ 

1. ประเพณีประจ าเดือนหรือเทศกาล 

2. ประเพณีที่ท าเป็นคร้ังคราว  



ประเพณีใน 12 เดือน ของล้านนาจะเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีและการนับถือทางศาสนา 

ดังนั้น ชาวล้านนา จะก าหนดชัดลงไปว่าในรอบปีจะมีประเพณีใดบ้างซึ่งจัดแบ่งได้ดังนี้ 

1. ประเพณีเดือนเจ็ดเหนือ 

ประเพณีปีใหม่ หรือ สงกรานต์ โดย ชาวล้านนาถือว่าเป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่ เร่ิม

นับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน แต่วันที่ 13 เมษายนชาวล้านนาไทยถือว่าเป็นวันสังขานต์ล่อง เป็นวันท า

ความสะอาดบ้านเรือนเพื่อขับไล่ ตัว สังขานต์ ที่คนโบราณว่ามีรูปลักษณะเป็นคนแก่ผมรุงรัง มี   2 

ตัว คือ ตัวผู้กับตัวเมีย ตัวสังขานต์ ทั้ง 2 มีหน้าที่รับขยะมูลฝอย รวมทั้งเสนียดที่ปัดทิ้ง ตกบ่ายจะท า

การซักผ้าและท าความสะอาดร่างกายและเอาสิ่งเลวร้ายออกจากตัวเองและที่อยู่อาศัย  ชีวิตจะได้

รุ่งเรืองมีสง่าราศี วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเนา แต่ทางล้านนาไทยเรียกวัน เน่า ไม่ควรท าบาป หรือ 

พูดไม่เพราะ และจะมีการขนทรายเข้าวัด เพราะช่วยวัดและท าให้วัดสะอาดเข้าไปบ าเพ็ญบุญ 

นอกจากขนทรายเข้าวัดแล้วยังท าอาหารและขนมไปถวายวัด การท าขนม ได้แก่ ขนมเทียน ข้าว

แต๋น ข้าวพอง ข้าวควบ ข้าวแคบ ขนมปาด ขนมวง และอ่ืนๆ และผู้หญิงยังต้องห่อหมาก ห่ออาหาร

เป็นรูปกรวยท าจากใบไม้ป่าชื่อใบพลวงเพื่อน าไปรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ นอกจากนี้ทางวัดจะให้

ลูกหลานหรือเด็กน าดอกไม้ท าเป็นพุ่มดอกไม้ตกแต่งประดับอย่างสวยงาม ท าหมากสุ่ม หมากเบ็ง 

โดยท าจากหมากที่ใช้เคี้ยว น ามาติดโครงไม้ไผ่ท าเป็นพุ่มแล้วน าไปเสียบกับด้ายหรือหมากไหม 

น ามาเรียงสุ่มพุ่มไม้เรียกว่า หมากสุ่ม หมากเป็ง นิยมน าไปเป็นเคร่ืองสักการะ คาราวะด าหัวผู้ใหญ่ 

หรือผู้อาวุโสต่างๆ 

2. ประเพณีเดือนแปดเหนือ 

เดือนแปดเหนือ เป็นเดือนที่ 2 ของปี ชาวล้านนาจะนิยมไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ต่างๆที่

เป็นปูชนียสถานคู่บ้าน เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุศรีจอมทอง ในจังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุ

หริภุญชัยในจังหวัดล าพูน เป็นต้น ประชาชนจะไปนมัสการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์มีการจักสาน

กรวยหรือ กระชุ ส าหรับใส่อาหาร ถวายพระภิกษุ พร้อมทังสวยดอกไม้เพื่อการสักการะบูชา 

3. ประเพณีเดือนเก้ำเหนือ 

เดือนเก้าเหนือเป็นเดือนแห่งฤดูกาลท าการเกษตรเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว ดังนั้น

ชาวล้านนาจะท าเคร่ืองมือในการไถนา เตรียมพื้นที่เพาะปลูก 

4. ประเพณีเดือนสิบเหนือ 

เป็นฤดูแห่งการหว่านกล้าและไถนาทั่วไป พระสงฆ์จะจ าพรรษา บางครัวเรือนจะท าพุ่ม

ดอกไม้ไปถวายวัด และทางวัดจะน าพุ่มดอกไม้นี้ไปขอขมาคารวะพระเถระผู้ใหญ่ในวัดต่างๆ 



5. ประเพณีเดือนสิบเอ็ดเหนือ 

ชาวบ้านจะดูแลเอาใจใส่นาของตน มีการแฮกนา บูชาแม่โพสพในนาของตน โดยน าเคร่ือง

พลีกรรม เช่น ข้าว อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ใส่สวยดอก ไปทุ่งนา และวางของบนแท่นเพื่อขอให้

แม่โพสพดูแลนาของตนเองไม่ให้ใครเบียดเบียน 

6. ประเพณีเดือนสิบสอง 

เดือนนี้จะท าบุญอุทิศให้กับผู้ตาย โดยท าข้าวปลาอาหารไปถวายวัดเพื่อท าบุญให้กับผู้

ล่วงลับ 

7. ประเพณีเดือนเจี๋ยงหรือเดือนเกี๋ยง 

เดือนนี้จะนิยมท าบุญสลากภัตหรือล้านนาไทยเรียก “กิ๋นก๋วยสลาก” ชาวบ้านจะสานกระชุ

หรือก๋วย เพื่อใส่ของท าบุญและน าไปถวายวัด เสียบสวยดอกด้านบน ก๋วยที่ท ามีลักษณะคล้าย

เท้าช้างจึงเรียกก๋วยตี๋นจ้าง หรือก๋วยหลวง หรือกระชุขนาดใหญ่ใส่ของได้มากมายและท าต้นคาปัก

ยอดปัจจัย ท าส าหรับท าบุญใหญ่ 

8. ประเพณีเดือนยี่เหนือ 

เดือนนี้เป็นเดือนสิบสองเป็นการต้อนรับฤดูกาลใหม่ เมื่อวันยี่เป็งมาถึงชาวบ้านจะเตรียม

ของไปท าบุญที่วัดและท ากระทงเพื่อใช้ลอยในเทศกาลลอยกระทงซึ่งใช้ต้นกล้วยเป็นฐานรองพื้น

แล้วเย็บใบตองเป็นรูปดอกบัวไว้ด้านบน การลอยกระทงสืบประเพณีมาจากกรุงสุโขทัยจากท้าวศรี

จุฬาลักษณ์และท าสืบมาจนปัจจุบัน 

9. ประเพณีเดือนสำมเหนือ 

เดือนนี้จะเป็นฤดูกาลแห่งการเตรียมการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านเร่ิมเก็บเกี่ยวข้าวจากทุ่งนาแล้ว

น ามาตีข้าว และเก็บไว้ในยุ้งฉาง 

 

10. ประเพณีเดือนสี่เหนือ 

เป็นเดือนที่ชาวบ้านท าทานด้วยข้าวจี่ ข้าวหลาม ซึ่งเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะน าข้าว

ที่เกิดจากผลผลิตของตนเองถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จึงเกิดประเพณีถวายข้าวจี่ ข้าวจี่ท าจากข้าว

เหนียวนึ่งแล้วปั้นเป็นก้อนจี่บนถ่านโดยใช้น้ ามันทาเพื่อให้หอม และยังมีพิธีถวายฟืนพระพุทธรูป

เพื่อแก้หนาวเพราะเดือนสี่เร่ิมมีอากาศที่หนาวเย็น 

11. ประเพณีเดือนห้ำเหนือ 



เดือนนี้จะมีประเพณีปอยหลวงและการตั้งธรรมหลวง ปอยหลวงคืองานฉลองถาวรวัตถุ

ของวัดต่างๆ เป็นงานที่ท าอย่างครึกคร้ืน  

12. ประเพณีเดือนหกเหนือ 

เดือนนี้มีประเพณีขึ้นพระธาตุและงานปอยหน้อย ได้แก่ การบรรพชาอุปสมบทให้เป็น

สามเณรหรือพระภิกษุ และมีการท าบุญอ่ืนๆตลอดทั้งเดือน นอกจากประเพณีที่ท าเป็นประจ าเดือน

หรือเทศกาล แล้วยังมีอีกประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตของชาวล้านนา อัน ได้แก่ 

1. ประเพณีประจ าวัน 

2. ประเพณีประจ าตัว 

3. ประเพณีประจ าวันส าคัญทางศาสนา 

ทั้ง  3 ประเพณีรวมกัน ได้ดังนี้ 

- ประเพณีปอยบวชเป๊กข์ 

- ประเพณีแอ่วสาว – เสียผี – กินแขก 

- ประเพณีเรียกขวัญ 

- ประเพณีสืบชะตาคน 

- ประเพณีการตาย 

- ประเพณีการปลูกเรือน 

- ประเพณีบวงสรวงเสาอินทขิล 

- ประเพณีฟ้อนฝ ี

- ประเพณีการสร้างพระพุทธรูปและสมโภช 

- ประเพณีส่งเคราะห์ 

- ประเพณีทานเจดีย์ทราย 

- ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา 

- ประเพณีทานตุง 

- ประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิด 

- ประเพณีใส่บาตรเป็งพุธ 

- ประเพณีขันโตก  



ชาวล้านนาไทยมีความเชื่อในวัฒนธรรม จึงเกิดประเพณีต่างๆมากมายเพราะประเพณีคือ

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่น และในแต่ประเพณี

จะผนวกด้านศิลปะและศาสนาเข้าด้วยกัน ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะของพิธีกรรมที่เป็น

ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมโดยยึดถือและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน(มณี พยอมยงค์ , 2529:5 -23) 

2.1.6  แนวคิดด้ำนเคร่ืองสักกำระท่ีใช้สวยดอกไม้ของล้ำนนำ 

เคร่ืองสักการะบูชาเกิดจากเจตนาและความคิดของแต่ละบุคคลที่ท าขึ้นเพื่อบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพเลื่อมใส ท าให้เกิดศาสนสถานและศาสนวัตถุมากมาย เนื่องจากความ

ศรัทธาและเสื่อมใสในพุทธศาสนา ท าให้มนุษย์คิดประดิษฐ์และสรรหาเคร่ืองสักการะที่แตกต่างกัน

ไป เช่น เมื่อไปวัดต้องน าดอกไม้ ธูป เทียนไปสักการะ ดังที่ปรากฏในต านานพุทธประวัติว่า 

มหาชนจ านวนมากมีดอกไม้และของหอมในมือ ไปสู่เชตวันมหาวิหารเพื่อบูชาพระศาสดาที่

ประทับของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “คันธกุฏี” หมายถึงกระท่อมหอม เนื่องจากประชาชนน าเอา

ดอกไม้หอมไปบูชาพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่า หากท าแล้วจะเกิดบุญกุศลท าให้โชคดีมีความสุข ความ

เจริญในภายหน้า 

พุทธศาสนิกชนบางกลุ่มก่อนที่จะมีศรัทธาเลื่อมใสกับค าสอนของพระพุทธเจ้า อาจเคารพ

เลื่อมใสในศาสนาอ่ืนมาก่อน เช่น ศาสนาพราหมณ์ และเมื่อเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจึงน าเอา

สิ่งที่เคารพติดมาด้วย ท าให้เคร่ืองสักการะมีทั้งในศาสนาเดิมและผสมผสานจนเกิดเป็นประเพณี 

พิธีกรรม ประเพณีต่าง ๆ ที่ยึดถือในล้านนา จึงมีทั้งพุทธ และ พราหมณ์ ควบคู่กันไปตราบจน

ปัจจุบัน (มณี พยอมยงค์ , 2538:4 – 5 ) 

มณี พยอมยงค์ ได้เขียนไว้ในหนังสือประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทยว่า 

เคร่ืองสักการะบูชาในประเพณีหรือพิธีกรรมส่วนใหญ่ของล้านนาจะใช้สวยดอกไม้แทบ

ทั้งสิ้น ดังประเพณีต่างๆดังนี้ 

1. ประเพณีปอยน้อย 

ประเพณีปอยน้อย คือ ประเพณีบรรพชาและอุปสมบทของล้านนาเจ้าภาพหรือบิดามารดา

จะจัดเคร่ืองสักการะเพื่อเป็นบุญกุศลให้แก่ตนเอง ดังนั้นในการอุปสมบทจะมีเคร่ืองสักการะคือ 

เตียง ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ต้นดอก ต้นเทียน พานดอกไม้ส าหรับขอขมา บายศรีส าหรับเรียก

ขวัญ ต้นเทียนบูชาพระรัตนตรัย กรวยดอกไม้หรือดอกบัวส าหรับบูชาสีมา ธูปเทียนแพส าหรับถวาย

พระอุปัชฌาย์ 



  การจัดท าเคร่ืองสักการะบูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจึงต้องมีความประณีตงดงามและใช้

ดอกไม้เพื่อสักการะบูชาพุทธศาสนา 

2. ประเพณีอินทขิล 

อินทขิลหมายถึง เสาหลักหน้าประตูเมือง หลักเมือง แต่ในต านานเมืองเชียงใหม่ เรียกเสา

สะดือเมืองหรือเสาอินทขิล เสาอินทขิลเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ ทุกปีจะมีการจัดงาน

กราบไว้เสาอินทขิลและจะใช้เคร่ืองสักการะ 2 ประการคือ 

1. เคร่ืองสักการะที่อยู่ภายในอินทขิล 

2. เคร่ืองสักการะที่อยู่ภายนอกอินทขิล 

1. เคร่ืองสักกำระท่ีอยู่ภำยในอินทขิล จะมีขันครูใหญ่ ซึ่งหมายถึงพานบรรจุเคร่ือง

สักการะอันได้แก่ หมาก เบี้ย พลู กรวยดอกไม้ ธุปเทียน ข้าวเปลือก ข้าวสาร ผ้าขาว ผ้าแดง ขัน

ครูใหญ่ใช้ส าหรับพ่อหมอหรือครูอาจารย์ ส่วนขันครูน้อยใช้ไปวางในอินทขิล ขันครูน้อยจะมีกรวย

ใส่หมาก พลู ซึ่งขันทั้ง2 จะจัดเตรียมไว้ก่อนท าพิธีและตั้งไว้ 7 วันหลังจากนั้นจึงน ากลับ ยกเว้นขัน

ครูใหญ่ต้องเก็บไว้ในอาคารที่ประดิษฐานอินทขิล 

2. เคร่ืองสักกำระท่ีอยู่ภำยนอกอินทขิล บริเวณรอบๆเสาอินทขิลนอกอาคารจะมี

เคร่ืองสักการะประกอบด้วยขันดอก ประชาชนจะน าดอกไม้ใส่สวยดอกมาวางเพื่อสักการะบรรพ

บุรุษ เทพารักษ์ที่เป็นต้นตระกูล สร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหมายถึง ลัวะ 9 ตระกูลมีขันดอกใบเล็ก

จ านวน108ใบส าหรับวางดอกไม้สักการะบูชา 108 ประการ และมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆมาสวดวัน

ละ108รูปเรียกว่า สวดอบรมเสาอินทขิล 

3. เครื่องสักกำระบูชำประเพณีขึ้นบ้ำนใหม ่

งานมงคลขึ้นบ้านใหม่จะมีการเตรียมเคร่ืองสักการะหลายประการเพื่อเกิดความสวัสดิ

มงคลแก่ครอบครัว เคร่ืองสักการะจึงเกี่ยวข้องกับการบูชาและสังเวยเทพทั้งหลายให้มาปกปักรักษา

คุ้มครองผู้อาศัย ดังนั้นจึงมีการใช้ดอกไม้ ที่ใช้ในพิธีมงคลคือ ใช้ขันดอกไม้หรือพานดอกไม้ เป็น

ส่วนประกอบในพิธีกรรม 

4. เครื่องสักกำระบูชำในประเพณีศพ 

ในประเพณีศพจะใช้ดอกไม้เป็นส่วนประกอบมากมาย ทั้งการตกแต่งโลงศพ หรือ ที่ครอบ

ศพซึ่งในอดีตท าจากไม้ไผ่สานครอบศพไว้ไม่ให้ดูน่ากลัวและเรียกว่า”แมวครอบศพ”ด้านบนและ



ข้างประดับด้วยดอกไม้ ในพิธีกรรมเจ้าภาพจะต้องเตรียม ขันดอกไม้ ธูปเทียน พานใส่ดอกไม้ โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ญาติผู้ตายกราบขอขมาพระรัตนครัยและ 

ขอขมาผู้ตาย จากนั้นมีพิธีการด้านท าศพ โดยผู้เท้าผูกคอด้วยเชือกเพื่อไม่ให้อวัยวะส่วนใดหลุดออก

จากกันก่อนน าไปเผา และจะรวบแขนผู้ตายพนมมือแล้วใช้สวยดอกใส่ไว้ในมือคนตายเพื่อใช้สวย

ดอกไหว้พระเกษแก้วจุฬามณี 

        ตามคติความเชื่อของชาวพุทธในล้านนาว่า หากผู้ตายท าความดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิต

วิญญาณจะได้ไปเกิดในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่ประดิษฐานพระเกษแก้วจุฬามณีคือพระเกศา

ของพระพุทธเจ้าที่ ฆติกาพรหมมารับเอาตอนที่พระองค์ตัดโมลี แล้วเอาเกศาขว้างไปในอากาศตอน

ที่ทรงออกบวช ณ ฝั่งแม่น้ าอโนมานที ชาวพุทธทั้งหลายจึงเชื่อว่าพระเกษแก้วจุฬามณี ประดิษฐาน

อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่เคารพแห่งทวยเทพทั้งหลาย 

  ดอกไม้ที่ใช้ในงานศพอ่ืน ๆ ได้แก่ ต้นดอก ที่ประดับบนโลงศพอย่างสวยงามเพื่อแสดงถึง

ความดีของผู้ตายจึงน าดอกไม้มาสักการะบูชา และมีความเชื่อตามคติทางพุทธศาสนาว่าในคร้ังที่

ถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้านั้น มีดอกไม้หอมเป็นเคร่ืองสักการะมากมาย แม้แต่เทพเจ้า

ก็โปรยด้วยดอกไม้ทิพย์ลงมาไม่ขาดสาย จึงยึดถือมาเป็นประเพณีโดยตลอด 

   นอกจากดอกไม้แล้วเคร่ืองสักการะบูชาในงานศพจะเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมต่าง ๆ อาทิ ตุง

เหล็ก ตุงทอง ,ตุงสามหาง ฝ้ายจูง และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ใช้ในการน าพาผู้ตายไปสู่สรวงสวรรค์ตาม

ความเชื่อของขนมธรรมเนียมประเพณี 

5. เครื่องสักกำระบูชำในประเพณีไหว้ครู 

ดอกไม้ได้ใช้ในพิธีการไหว้ครูทั้งชาวไทยและล้านนาเพื่อแสดงความเคารพครู ในล้านนามี

ศัพท์ในการไหว้ครูดังนี ้

กำรโยงครู คือการน าเอา ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนมาสักการะครูเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ เพื่อ

บอกกล่าวครู 

กำรขึ้นผีคร ูหรือ ขึ้นครู คือการที่ลูกศิษย์ท าพิธีระลึกถึงคุณครู จะมีเคร่ืองประกอบพิธีกรรม 

เช่น บายศรี หัวหมู และอ่ืน ๆ 

กำรฟำยครู คือการขอขมาครู หากลูกศิษย์ล่วงเกินครูหรือกรณีที่เจ็บไข้ไม่สบาย และคิดว่า

ผิดครู 



กำรแบ่งครู คือ ลูกศิษย์ได้ฝึกวิชาจากครูจนส าเร็จ ครูจะท าพิธีแบ่งครูเพื่อไหว้ระลึกครู

อาจารย์ต้นต ารับ จากนั้นจะแบ่งเคร่ืองพิธีกรรมคนละคร่ึงระหว่างครูกับลูกศิษย์ 

กำรเรียกคร ูคือ การอาราธนาครูเข้าปกปักรักษาเพื่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์ 

กำรด ำหัวครู คือ การแสดงคารวะและขอขมาที่ได้ล่วงเกินครู 

กำรเชิญครู คือ การสมมติว่าเชิญครูมาประกอบพิธีกรรมส าคัญ ผู้ที่สมมติว่าเป็นครู ได้แก่ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพเจ้าทั้งหลายตลอดจน บิดา มารดา เพื่อเพิ่มพลังในการท า

พิธีกรรมนั้น ๆ  

เครื่องสักกำระที่ประกอบในพิธีกรรมไหว้ครูของล้ำนนำจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. เครื่องพลีกรรม ได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ทองค าเปลว ใบมะตูม แป้งเจิม 

2. เคร่ืองสังเวย ประกอบด้วย เคร่ืองคาวต่าง ๆ เช่น หัวหมู เป็ด ไก่ ปู ปลา และอ่ืน ๆ เคร่ือง

หวานได้แก่ ขนมมงคลต่าง ๆ ขนมต้มขาว ต้มแดง ถั่ว งา เนย กล้วย และอ่ืนๆ เคร่ืองดื่ม

ได้แก่ เหล้า นม น้ าอ้อย น้ าตาล น้ าสับปะรด 

ตัวอย่างเคร่ืองสักการะในพิธีไหว้ครู 

- สวยดอก 12 สวย 

- เทียนเล็ก 12 เล่ม 

- น้ าส้มป่อย 1 ขัน 

- กล้วยน้ าว้า 1เครือ 

- มะพร้าว 1 ทะลาย 

- หัวหมู  1 หัว 

- ผ้าแดง – ผ้าขาว อย่างละ 1 วา 

- หมากแห้ง 12 ไหม 

- ธูป 12 ดอก 

- ขนมหวาน 1 ชุด 

- เงินค่าไหว้ครู  36 บาท 

- เหล้า 1 ไห 



การไหว้ครูเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน เพราะเป็นความเชื่อที่คิดว่าจะเกิดสิริมงคลแก่

ตนเอง 

6. เครื่องสักกำระบูชำในประเพณีเนื่องในงำนเกษตร 

ชาวล้านนามีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเกษตร มีการท านา ท าไร่ ต้องอาศัยธรรมชาติ 

จึงมีความเชื่อเร่ืองเทพารักษ์ที่ช่วยดูแล และดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ดังนั้นจึงต้องมีการ

สังเวยเทพยาดา และในการสังเวยจะใช้เคร่ืองสักการะบูชา เซ่นไหว้เพื่อแสดงความคาราวะและ

ขอบคุณที่ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นในประเพณีที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตรจึงมีพิธีกรรม

ดังนี ้

1. การเลี้ยงผีขุนน้ า 

2. การบูชาพุมท้าว แม่โพสพ และจตุโลกบาล 

3. การแฮกนา 

4. การสู่ขวัญควาย 

5. การสู่ขวัญข้าว 

      ในทุกพิธีกรรมจะใช้ดอกไม้เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองสักการะบูชา เช่น การน า

ดอกไม้ธูปเทียนใส่พานและถวายแด่เทวดาหรือผีต่าง ๆ การถวายอาหารคาวหวาน และผลไม้ ครบ

ตามเคร่ืองบรวงสรวงหรือเคร่ืองเซ่นไหว้ ซึ่งมีขันไหว้ใส่หมากพลู สวยดอก กล้วย มะพร้าว สุรา 

(วิถี พาณิชพนัธ์,: 61) 

      ประเพณีต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีเคร่ืองสักการะ เคร่ืองสักการะจึงต้องใช้ตามความ

เหมาะสมและถูกต้องกับพิธีกรรมเพราะหากท าถูกต้องแล้วก็จะเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ดังนั้น เคร่ือง

สักการะจึงเป็นสิ่งส าคัญในทุกประเพณีและปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบจนปัจจุบัน  

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับสวยดอกล้ำนนำ 

  “กรวย” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ.2542 หมายถึง 

มีรูปกลม กลวง ยาวเรียวแหลม 

  กรวยดอกไม้ของภาคกลางนิยมใช้ในประเพณีไหว้ครู โดยใส่ดอกไม้ที่มีความหมายต่าง ๆ 

อาทิ ดอกเข็มเพื่อให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม หญ้าแพรก เพื่อให้ความรู้แตกฉาน เป็นต้น 



  “สวย” ตามความหมายของสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ พ .ศ.2542 ได้ให้

ความหมายไว้ว่า กรวยที่ท าขึ้นหรือขดขึ้นจากใบไม้ อาจจะเป็นใบกล้วย ใบพลวง ใบโกสน ใบพลู 

หรือกาบหมาก ซึ่งจัดเป็นสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายๆ  ที่สามารถปรับใช้ได้อย่างไม่จ ากัดเพื่อ

ความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานนั้นๆ 

“สวยดอก” คือ กรวยใส่ดอกไม้ต่างๆ บรรจุลงในใบตองที่ม้วนเป็นกรวยและตกแต่งขอบ

ด้วยกลีบใบตองที่พับเป็นแบบต่างๆตามความเชื่อหรือตามที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นตั้งชื่อขึ้นมา เพื่อใช้

เป็นเคร่ืองสักการะบูชาในประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆของล้านนา 

ท่ีมำของสวยดอกไม้ 

  สวยดอกนั้นมีที่มาอย่างไรไม่เป็นที่ปรากฏ แต่พบเห็นการใช้มีเฉพาะในพิธีกรรมของชาว

ล้านนามาช้านาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนาซึ่งเกิดจากความคิดที่น ามา

ผสมผสานในหลายวัฒนธรรม เนื่องจากล้านนาในอดีตมีศิลปะที่เจริญควบคู่กับศิลปะสุโขทัยและ

อยุธยา งานศิลปะล้านนาจึงมีปรากฏอยู่มากมายทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 

และศิลปกรรมอื่น ๆ ศิลปะล้านนาจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และบ่งบอกเร่ืองราว

และวัฒนธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี 

  นอกจากนี้ศิลปะล้านนายังเกี่ยวกับแรงศรัทธาและศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา การเคารพ

ในสิ่งศักดิ์สิทธ์ ซึ่งถือว่าเป็นของสูง ผู้สร้างสรรค์ผลงานนอกจากมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องมี

ความศรัทธาและความจงรักภักดี ผลงานศิลปะล้านนาจึงเป็นผลงานที่เกิดจากการบูชา ความศรัทธา

และความเคารพบูชา(จารุนันท์ เชาวน์ด,ี2549:2) 

  เนื่องจากศิลปะล้านนาเกิดจากพุทธศาสนา เมื่อนับถือศาสนาจึงก่อให้เกิดพิธีกรรมและ

พิธีกรรมต่าง ๆ ได้มุ่งเน้นและผสมผสานในด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  เช่น น าใบตองมาประดิษฐ์

เป็นกระทงใส่อาหาร ใส่เมี้ยง หรือท ากรวยใส่ดอกไม้ บายศรี หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

สักการะบูชา(จารุนันท์ เชาวน์ดี,2549:3) นอกจากการนับถือในพุทธศาสนาแล้ว ชาวล้านนายังมี

ความเชื่อต่อศาสนาพราหมณ์ที่แผ่ขยายเข้ามาในล้านนา นับพันปีในพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศก

มหาราชแห่งราชวงค์เมาริยะ ที่แผ่แสนยานุภาพปราบปรามแคว้นต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย ท าให้

ชาวอินเดียบางส่วนอพยพหนีสงครามมาสู่ สุวรรณภูมิ คือ ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ท าให้เกิดการ

แพร่ขยายของการนับถือศาสนาพราหมณ์ พราหมณ์จากอินเดียเป็นชนที่มีศิลปวัฒนธรรมสูง จึง



น าเอาลัทธิความเชื่อมาเผยแพร่ให้ชาวพื้นบ้านที่นับถือไสยศาสตร์ได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ดังนั้น

ในพิธีกรรมต่างๆ ทั้งของไทยและล้านนา จะมีพิธีของศาสนาพราหมณ์ผสมผสานจนแยกกันไม่ออก

ตราบจนปัจจุบัน(มณี พยอมยงค์,2529:3) 

ควำมเชื่อของกำรใช้สวยดอก 

  ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสิ่งส าคัญที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทุกประเพณีจะ

ใช้ดอกไม้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาเพื่อคาราวะบูชา มานพ มานะแซม เขียนไว้ในวารสารร่มพยอม ปี

ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2554 หน้า 40 ว่า เนื่องจากมีความเชื่อที่เล่าสืบต่อมาว่าใน

ต านานสมัยพุทธกาล พุทธศาสนิกชนจะบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้และธูปเทียนแยกกัน แต่ได้มา

รวมกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงเทศน์มหาเวสสันดร ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งในคร้ังนั้นได้มีการถวาย

ดอกไม้ถึง 7 วัน 7 คืน พระพุทธองค์ตรัสว่า “มหาชนทั้งหลายที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธูป 

เทียน ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เมื่อตายไปแล้วจะเกิดบนสรวงสวรรค์มีรูปร่างสวยงามสะอาดเหมือนที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อน าสิ่งดีๆมาบูชาก็จะเกิดเป็นอานิสงส์ที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า ดังนั้น

ชาวล้านนาจึงนิยมน าดอกไม้ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ หรือประกอบในพิธีกรรมต่างๆ นอกจากชาว

ล้านนายังมีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ใช้ดอกไม้แสดงความเคารพคือประเทศพม่า ที่ใช้ดอกไม้

ในพิธี “กั่นตอ” กั่นตอเป็นภาษาพม่าหมายถึงการแสดงความเคารพย าเกรงผู้ใหญ่และการขอขมา 

โดยน าข้าวตอกดอกไม้ไปขอขมาคาราวะผู้ใหญ่เพื่อความกตัญญู(ฉลาดชาย รมิตานนท์,วิรดา สม

สวัสดิ์,เรณู วิชาศิลป์ ,2541: 326) 

สวยดอกกับกำรเผยแพร่ 

  ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ดอกไม้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาในพิธีกรรมต่างๆ แต่ก็มีเพียงว่าใช้ใน

พิธีกรรม เช่น พิธีการ เจ็บป่วย การเกิด การตาย ไทยวนจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดเจ็บป่วยก็จะไป

ตามหมอมารักษา โดยจะใช้สวยใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ไปบอกกล่าวเป็นการแสดงความเคารพนับถือ 

ซึ่งจะใช้ทั้งพุทธศาสนาผสมกับไสยศาสตร์(สงวน โชติสุขรัตน์,2510:224) ในขณะเดียวกันการ

เผยแพร่การท าสวยดอก สันนิษฐานว่าอาจได้แนวคิดการประดิษฐ์จากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ในช่วงที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับ ณ เชียงใหม่ โดยพระองค์ทรงอุปถัมภ์งานด้านต่างๆ เพื่อ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มากมายเช่นงานด้านการศึกษา งานทอผ้า งานเย็บปักถักร้อย งานด้าน

นาฏศิลป์ ดนตรี งานช่างฝีมือ และ อ่ืนๆ ด้านงานช่างฝีมือพระองค์ทรงรวบรวมผู้มีฝีมือในการ



ประดิษฐ์ตัดเย็บใบตองและการท าบายศรีจากที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นครูฝึกสอนคนของ

พระองค์ในต าหนัก พระองค์ทรงท าบายศรีตามระดับชั้นของเคร่ืองบายศรีเพื่อทูลเกล้าถวายใน

ระดับต่าง ๆ ตลอดจนบายศรีส าหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป และทรงสอนให้คนในต าหนักร้อยมาลัย 

จัดพุ่มดอก เย็บแบบงานดอกไม้ใบตองต่างๆ จึงสันนิษฐาน ว่าพระองค์คือผู้เผยแพร่งานใบตองของ

ล้านนาให้กว้างขวาง ( บุญเสริม สาตราภัย,2532: 154-155) 

สวยดอกในประเพณีล้ำนนำ 

  ในประเพณี 12 เดือนของล้านนาเกือบทุกพิธีกรรมจะใช้สวยดอกแทบทั้งสิ้น สาเหตุเพราะ

ชาวล้านนาเชื่อว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหากถวายให้เทพยดาจะน ามาซึ่งความร่มเย็นจึงน าดอกไม้มา

ห่อในใบตอง เพื่ออยู่ทนทานและการใช้สวยดอกจะมีวิธีที่คล้ายกันคือใส่ในพานเคร่ืองสักการะ แต่

มีบางพิธีที่ใช้สวยดอกในลักษณะอ่ืนเช่นพิธีสู่ขวัญควายจะใช้สวยดอกผูกติดเขาควายทั้ง 2 ข้างเป็น

การเรียกขวัญและส านึกในบุญคุณของควายที่ใช้ในการไถนาซึ่งบางคร้ังอาจมีการลงโทษ ดังนั้นเมื่อ

เสร็จภารกิจไถนาจึงท าพิธีขอขมาและปลอบขวัญควาย (มณี พะยอมยงค์, 2538:133-134)  ส่วน

ประเพณีตัดสายผัวเมียหรือผ่าจ้านผี เป็นพิธีทางไสยศาสตร์ที่แยกระหว่างคนกับผีหรือผู้ตาย 

หทัยวรรณ ไชยะกุลได้เขียนไว้ในจดหมายข่าวส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม –  กันยายน 2544 ว่าจากการสัมภาษณ์มรรคทายก วิชัย กาวิละ วัดสันคือ 

ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ถึงเคร่ืองประกอบพิธีกรรมผ่าจ้านว่า ประกอบไปด้วย 

กรวยดอกไม้ 2 กรวย ใส่ข้าวตอกดอกไม้ และใส่ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม สอดฝ้ายร้อยกรวยใบตอง

เข้าด้วยกันแล้ววางบนก้านกล้วย จากนั้นจึงประกอบพิธีกรรมและตัดด้ายที่ร้อยกรวย 2 อัน ให้ขาด

จากกันเพื่อเป็นการตัดขาดจากการเป็นคนและผีโดยให้อยู่คนละโลกกัน 

รูปแบบของสวยดอก 

สวยดอกแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. สวยดอกแบบธรรมดำ คือ สวยที่ใช้ใบตองหรือกระดาษม้วนเป็นทรงกรวย กลัด

ด้านข้างด้วยไม้กลัด ไม่ตกแต่งขอบสวย เป็นสวยแบบธรรมดา นิยมท าอันเล็กๆ ใส่ดอกไม้ข้างในที่

เรียกว่า “สวยจิ้งหรีด” ใช้ในพิธีกรรมที่ใช้สวยจ านวนมาก เช่น การบูชาอินทขิล ซึ่งต้องใส่ดอกไม้

จ านวนมาก ครบตามจ านวนที่บูชา 



2. สวยกำบ เป็นสวยที่ตกแต่งปากสวยด้วยการพับใบตองเป็นกาบรูปแบบต่าง ๆ เย็บ

ด้วยไม้กลัดมีชื่อตามกาบของสวย ซึ่งเรียกชื่อต่างกันไปตามแต่ละหมู่บ้านหรือกลุ่มผู้ท า รูปแบบที่

ประดิษฐ์หรือความเชื่อที่เกิดจากการสันนิษฐาน ว่า มาจากปีนักษัตร หรือมาจากธรรมชาติ เช่น สัตว์ 

และดอกไม้ และจากแนวคิดของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

        ระเบียบวิธีวิจัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลประเพณีต่างๆและเคร่ืองสักการะบูชาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สวยดอก โดยค้นคว้า

จากหนังสือและการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ด้านการท าเคร่ืองสักการะบูชา 

จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล เชื่อมโยงเชิงเหตุผล เพื่อน าไปสู่การสรุปผล 

2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้านต่างๆของสวยดอก ที่มา การใช้ การต้ังชื่อสวยดอกในแต่ละแบบ การ

ท าสวยดอกแบบต่างๆจากอดีตและการประยุกต์รูปแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยศึกษาจากการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประดิษฐ์สวยดอกรวบรวมความรู้และเรียบเรียงข้อมูลต่างๆเป็นขั้นตอน 

3. น าผลของข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบ เรียบเรียงเพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา 

3.1.1 วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

พื้นที่ท าการวิจัย ได้ท าการวิจัย ณ.อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก และเอกสารทางวิชาการจากนักวิชาการที่ได้ศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว หนังสือด้านล้านนาต่างๆ และน ามาวิเคราะห์ประกอบการสัมภาษณ์และ

เชื่อมโยงเนื้อหาเชิงเหตุผล 

3.1.2 วิธีการประมวลผล 

เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว จะน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่และเชื่อมโยงข้อมูลความสัมพันธ์เชิง

เหตุผล สรุปผล โดยอาศัยประสบการณ์จริงเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

3.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลของที่มาและการใช้สวยดอก 

ตลอดจนรูปแบบของสวยดอกแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าเคร่ือง

สักการะบูชา โดยเก็บข้อมูลจากชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านป่าบง ต าบลแม่คือ อ าเภอ



ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มแม่บ้านพระบาทสี่รอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 30คน    

 ในการสัมภาษณ์ได้พูดคุย ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจใน

การด าเนินการและให้ข้อมูลตามประสบการณ์ของความรู้ 

  รายนามผู้ให้การสัมภาษณ์จ าแนกออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 

1 กลุ่มผู้รู้ทางด้านวัฒนธรรมล้านนา จ านวน 10 คน  

2.กลุ่มผู้ประดิษฐ์สวยดอก จ านวน 10 คน  

3.กลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรม จ านวน 10 คน 

           3.1.4  สถานที่ 

  การด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ใช้พื้นที่สัมภาษณ์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้าน 

ป่าบง ต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่  สถานที่รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลใช้สถานที่ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์  คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.2 กิจกรรมวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 

กิจกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้เผยแพร่ความรู้ด้านพื้นฐานสวยดอกได้จัดอบรม

การท าสวยดอกให้กับผู้สนใจเพื่อสร้างความรู้ให้กับชุมชน โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

การประดิษฐ์สวยดอก นักวิชาการด้านวัฒนธรรมและการท าเคร่ืองสักการะบูชามาบรรยาย พร้อม

ทั้งสอนการท าสวยดอกเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้กับชุมชน เพื่อสร้างแนวคิดในการอนุรักษ์การท า

สวยดอกให้แพร่หลาย ฟื้นฟูการท าสวยดอกให้กลับมาเป็นเอกลักษณ์ของเคร่ืองสักการะบูชาล้านนา 

ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมด้านดอกไม้ใบตองของล้านนาให้แพร่หลาย และสร้างรายได้ในการประกอบ

อาชีพ การท าสวยดอก เพื่อจ าหน่าย ในพิธีกรรมต่างๆของล้านนาทั้งในเทศกาลและประเพณี ซึ่ง

ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 

 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากผลการวิจัยได้น าผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผู้

ประกอบพิธีกรรมล้านนาและผู้มีความรู้ด้านการประดิษฐ์เคร่ืองสักการะบูชาล้านนา โดยใช้

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นบทสัมภาษณ์หาข้อมูล ซึ่งจัดแบ่งได้ดังนี้ 

1. ศึกษาความเป็นมาของสวยดอก 

2. ศึกษาความเชื่อของสวยดอกกับการใช้ในพิธีกรรมต่างๆ  

3. ศึกษาถึงรูปแบบของสวยดอก 

1.ศึกษำควำมเป็นมำของสวยดอก 

  จากการสัมภาษณ์อาจารย์จินดา กฤษะเศรณี อดีตอาจารย์ผู้สอนวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ให้

ความเห็นว่า“สวยดอก”หรือ “กรวยดอกไม้” เกิดจากการใช้ใบตองหรือกระดาษม้วนขดเป็นทรง

เรียวแหลมบรรจุดอกไม้ข้างในและดอกไม้ที่ใส่จะเป็นดอกไม้ที่เลือกสรรแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่ดีที่สุด 

สวย หอมหรือมีชื่อที่เป็นมงคลเพราะมีความเชื่อว่าดอกไม้ที่น าไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์จะต้องเป็น

ดอกไม้ที่ดีที่สุด สวยดอกไม้ของภาคเหนือมักใช้ในพิธีกรรมต่างๆโดยใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาใน

เกือบทุกประเพณี แต่ในภาคกลางกรวยดอกไม้จะใช้ในประเพณีไหว้ครู โดยใส่ดอกไม้ใบไม้ที่มี

ความหมายมงคลต่างๆและธูปเทียนเพื่อกราบไหว้บูชาแสดงถึงความคาราวะครู อาจารย์ กรวย

ดอกไม้และสวยดอกไม้จึงมีความหมายที่คล้ายกันคือใช้ในการแสดงความเคารพ คาราวะและการ

บูชา 

  จากการสัมภาษณ์ อาจารย์วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์สาขาวิชา ศาสนา และปรัชญา   คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นว่า สวยดอกนั้นมีที่มาอย่างไรไม่ปรากฏทราบ

แต่ว่ามีมาช้านาน ในอดีตการท าสวยดอกจะท าเป็นกลุ่มโดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้สอน นิยมท าในเทศกาล

หรืองานบุญโดยท าร่วมกันเพื่อเป็นไทยทานถวายให้วัด ในขณะท าจะคิดค้นรูปแบบใหม่แลกเปลี่ยน

กัน ท าให้เกิดการสันนิษฐานว่าสวยดอกอาจเกิดจากการน าดอกไม้มาใส่รวมกันในวัสดุที่หาได้ใน

ท้องถิ่นเช่น ใบไม้ ใบตอง หรือกระดาษแต่ใบตองจะเป็นสิ่ งที่หาได้ง่ายเหมาะสมกับพิธีกรรมซึ่ง

เลียนแบบมาจากเคร่ืองสักการะในพิธีกรรมของพราหมณ์ เช่น บายศร ีเป็นต้น 



  

 

 

 

 

 

ภำพท่ี1 -ภำพสตรีสูงอำยุล้ำนนำขำยเคร่ืองสักกำระบูชำ ในภำพมีท้ัง หมำก เหมี้ยง บุหร่ี 

และสวยดอกไม้(พิพิธภัณฑ์พระต ำหนักดำรำภิรมย์ ) 

  อาจารย์ บุญรัตน์ สดใส ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ได้สันนิษฐานว่าสวยดอกอาจเกิดจากอดีตของกลุ่มชนล้านนาที่มาอยู่รวมกันหลาย

กลุ่มท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มเช่น ชาวมอญ หรือเม็งที่รวมกลุ่มกันกับชาว

ล้านนา มีประเพณีคล้ายกันท าให้เกิดการผสมผสานแลกเปลี่ยนประเพณีซึ่งกันและกัน ดังนั้นการใช้

เคร่ืองสักการะบูชาที่คล้ายกันจึงเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการใช้สวยดอก ดังเช่นในพิธีการไหว้ผี

ของชาวมอญพบว่ามีการใช้สวยดอกเป็นเคร่ืองสักการะบูชาในการประกอบพิธีกรรม  

 

ภำพท่ี 2 – ภำพประเพณีตำนก๋วยสลำก บ้ำนล่ำมช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 



            นายสมนึก บุญทา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและผู้ช านาญการ ประดิษฐ์งานใบตองล้านนา 

ได้กล่าวสนับสนุนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมอีกว่า นอกจากชนชาติมอญแล้ว กลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทใหญ่ ลาวหรือชาวไทยภูเขาต่างๆล้วนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมการใช้

เคร่ืองสักการะบูชาในพิธีกรรมต่างๆจึงมีลักษณะคล้ายกัน ดังนั้นจึงพบเห็นการใช้สวยดอกใน

พิธีกรรมของชนชาติไทใหญ่ ควัก กระทงหรือบายศรีบายในชนชาติไทย ลาว และล้านนา 

นอกจากนี้อาจารย์จักรพันธ์ ชัยแปง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสวยดอก

ในอดีตดัดแปลงมาจากความเคยชินในการใช้ใบไม้ห่อสิ่งของที่ชาวบ้านหาได้จากในป่าเช่น พืช ผัก 

โดยใช้ใบไม้ที่หาได้น ามาม้วนเป็นกรวย และห่อปิดด้านบน กลัดด้วยไม้กลัด ดังนั้นการหาวัสดุ

ธรรมชาติ เช่นใบไม้ ใบตอง ใส่ดอกไม้จึงอาจเป็นจุดเร่ิมต้นในการท าสวยดอกเพื่อใส่ดอกไม้บูชา

พระหรือใช้ในพิธีกรรม ซึ่งเดิมอาจมีเฉพาะการม้วนกรวยธรรมดา แต่ต่อมามีการพัฒนาตกแต่ง

เพิ่มเติมเพื่อความประณีต สวยงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาดังเช่นในปัจจุบัน 

   

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3 - ภำพประเพณีตำนก๋วยสลำก บ้ำนล่ำมช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

  พระเธียรชัย ใบศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม วัดล่ามช้าง อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ได้

กล่าวว่า เน่ืองจากสวยดอกใช้ในการประกอบพิธีกรรมดังนั้นดอกไม้ที่ใส่ในสวยดอกต้องอยู่ทน การ

ใช้ใบตองเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มจึงสามารถเก็บความชุ่มชื่นท าให้ดอกไม้สดและสามารถท าไว้ได้ล่วงหน้า

สะดวกในการใช้งาน สวยดอกจึงเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของงานใบตองที่ได้รับความนิยมสืบทอดมา

จนถึงปัจจุบัน  



 

ภำพท่ี 4 ภำพกลุ่มสตรีบ้ำนล่ำมช้ำง ร่วมกันท ำสวยดอกก่อนมีงำนบุญ 1 วัน 

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ดุสิต ชวชาต ิผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม เพชรราชภัฎเพชรล้านนา

ได้กล่าวว่า สวยดอกเกิดจากความศรัทธาการใช้สวยดอกเป็นเคร่ืองสักการะบูชาหรือเคร่ืองพลีกรรม

จะก าหนดการใช้สวยดอกใส่ในขันตั้งหรือพาน ซึ่งการม้วนหรือขดสวยดอกคาดว่าคงจะมาจากการ

ม้วนหรือขดสวยพลู ส่วนการใส่ดอกไม้ในสวยดอกก็เพื่อเป็นเคร่ืองบูชา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สืบทอดกัน

มาช้านานไม่มีที่มาและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

  พระปลัดจรัญ จารุวณุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเคร่ืองพลีกรรม

แบบล้านนา และรองเจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสวยดอกว่าสืบเนื่อง

จากการใช้ดอกไม้ไปไหว้พระพุทธเจ้า ดอกไม้ที่ใช้ต้องเป็นดอกไม้หอมที่สูดดมแล้วสดชื่นเพื่อ

ความเป็นสิริมงคล ดังนั้นการใช้สิ่งห่อหุ้มก็ต้องสวยงาม เพื่อใส่ดอกไม้อย่างมีระเบียบ ประกอบกับ

ชาวล้านนามีการห่อเคร่ืองบูชาที่ท าจากใบตองมากมายทั้งการห่อเหมี้ยง บุหร่ี หรือ ควักหมาก ล้วน

แล้วแต่ท าจากใบตอง ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าการท าสวยดอกจะใช้ใบตองพับและตกแต่งขอบด้วย

การพับกลีบหรือกาบให้สวยงามตามปีนักษัตรของล้านนา เพื่อน าไปบูชาพระพุทธเจ้าสร้างความ

เป็นสิริมงคลให้กับตนเองสอดคล้องกับอาจารย์ สุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์ ที่ว่าการพับกลีบสวยดอกคาด

ว่าอาจมีการต้ังชื่อกลีบที่พับตามปีนักษัตรที่ตนเองเกิด 

  พระอธิการ อานนท์ วิสุทโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ประธานศูนย์พุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ และ เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นของที่มาของสวยดอกว่า สวย



ดอกเกิดจากความตั้งใจของคนล้านนา เพราะในอดีตสมัยพระเจ้ากือนา ล้านนา ได้ติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา เขมร และลังกา จึงคิดว่าการใช้เคร่ืองสักการะบูชา

เป็นเคร่ืองแสดงความเคารพบูชาและเป็นเคร่ืองพลีกรรมจึงน ามาใช้ในล้านนาและสร้างเป็ น

เอกลักษณ์ของตนหาที่ใดเสมอเหมือนซึ่งสวยดอกจะพบเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือ เท่านั้น 

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์โอภาส ยาค ามี อาจารย์พิเศษสอนจัดดอกไม้ สาขาวิชาบ้าน

และชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้แนวคิดถึงที่มาของสวยดอกว่า ชาว

ล้านนามีนิสัยอ่อนโยนและนับถือพุทธศาสนา การน าดอกไม้ไปถวายพระได้ท าสืบทอดกันมาอย่าง

ยาวนานโดยใช้ดอกไม้ผูกติดกับธูปเทียน จึงมีการคาดเดาว่าเพื่อความสะดวกและความสวยงามการ

ใส่ดอกไม้ในกรวยจึงง่ายต่อการถือหรือน าไปวัด ในอดีตอาจมีการม้วนสวยธรรมดาไม่ตกแต่ง

มากมายนัก แต่พอเร่ิมมีงานบุญมากขึ้นมีกลุ่มชาวบ้านมาชุมนุมมากขึ้น จึงคิดประดิษฐ์สวยดอกให้มี

ความงดงามโดยการเย็บกาบที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ หรือ สัตว์ หรืออาจน ามาจาก 

รูปแบบกระทงจากภาคกลางท าให้สวยดอกมีความหลากหลายรูปแบบ และได้สืบทอดจากหมู่บ้าน

หนึ่งสู่หมู่บ้านหนึ่งในการท างานบุญต่างๆท าให้สวยดอกกลายเป็นหนึ่งในเคร่ืองสักการะบูชาของ

ล้านนาตราบจนปัจจุบัน 

 

 

ภำพท่ี 5 ภำพสวยดอกเสียบด้ำนบน”ก๋วย”หรือกระชุภำยในบรรจุดอกไม้ธูปเทียน บุหร่ี และเงินใน

ประเพณี ตำนก๋วยสลำก 



 

2. ศึกษำถึงรูปแบบของสวยดอก 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์ กรรมการสภาวัฒนธรรม อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้กล่าวว่า การเรียกชื่อสวยกาบในแบบต่างๆ มาจากการ

สันนิษฐานของความเชื่อ 4 ประการคือ 

1. เรียกชื่อตามปีนักษัตรประจ าปีเกิดเช่น กาบหูกระต่ายมาจากปีเถาะ กาบเขี้ยวนาคมาจาก

ปีมะโรง กาบหูช้างมาจากปีกุนซึ่งปีกุนของล้านนาเขียน “กุญ” ซึ่งหมายถึง “กุญชร” 

แปลว่าช้าง 

2. เรียกชื่อตามดอกไม้ เช่น กาบบัว หมายถึงดอกบัว  กาบดอกจอก หมายถึงดอกไม้ชนิด

หนึ่ง  กาบจี๋หมายถึงดอกไม้ตูม 

3. เรียกชื่อตามท้องถิ่น เช่น กาบวีเชียงใหม่ หรือพัดเชียงใหม่  

4. เรียกชื่อตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นกาบพระเจ้านั่ง หมายถึง พระพุทธรูปนั่ง 

นางศิริพรรณ กิติกร ผู้ประดิษฐ์สวยดอก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม ได้ให้ความเห็นว่า การ

ใช้สวยดอกได้มีมานาน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และท ากลีบสวยดอก ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา 

โดยใช้ชื่อตามลักษณะที่เห็น เช่นกาบหูช้าง มีลักษณะคล้ายหูช้าง  

 

ภำพท่ี 6 ภำพสวยดอกกำบหูช้ำง ต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 



นางวิไลวรรณ บุญรี ผู้ประดิษฐ์สวยดอก ณ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม ได้กล่าวเสริมถึงการ

ใช้วัสดุในการท าสวยดอกว่า สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ตามลักษณะของวัตถุดิบในท้องถิ่น  

 

ภำพท่ี 7 ในภำพสวยดอกมีขนำดใหญ่ และยำวกว่ำสวยดอกธรรมดำท่ัวไป เนื่องใช้ใบตองป่ำ เพรำะ

ใบตองป่ำจะมีควำมยำวและใหญ่กว่ำธรรมดำ สวยดอกแบบนี้ท ำเฉพำะต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเอกลักษณ์ของ “สวยดอกสะลวง” 

 

ภำพท่ี 8 ภำพสวยดอก ต ำบลสะลวง อ ำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 



นางเกี๋ยงค า พรมวัน ต าบลสะลวง อ าเภอ แม่ริม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงรูปแบบการใส่ดอกไม้ว่า

ควรใช้ดอกไม้หอมและมีชื่อที่เป็นมงคลหรือดอกไม้ที่เหมาะส าหรับการบูชาพระเช่นดอกบัว  

 

ภำพท่ี 9 ภำพสวยดอก ต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

นางนวล พรมจักรทา  กลุ่มแม่บ้านต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า การใช้สวยดอกถวายพระต้องใช้ 5 กลีบ เนื่องจากพระเจ้ามี 5 พระองค์ ตามความเชื่อ

ของล้านนา 

 

ภำพท่ี 10 ภำพสวยดอกใช้ถวำยพระ ของต ำบลแม่คือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 



นาง ออน ชุ่มผัด กลุ่มแม่บ้านต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า 

การใช้สวยดอกในพิธีมงคล เช่น การแต่งงาน ต้องใช้กาบสวย 4 กลีบ เพราะเป็นเลขคู่ เพื่อความเป็น

สิริมงคล  

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 11 ภำพสวยดอกประกอบขันตั้งครู ต ำบลแม่คือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

นางบุญเรือง ยี่นาง กลุ่มต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพับ

กาบสวยดอกในงานศพ จะไม่พับกาบใบตองซ้อนกันเพราะอาจต่อเน่ืองของการเสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 12 ภำพสวยดอกชั้นเดียว ท่ีใช้ในงำนศพ ต ำบลแม่คือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

นาย สุทิม ไชยพันธต๊ะ ให้สัมภาษณ์ว่า การพับกาบสวยดอกที่ใช้ถวายพระในงานบุญ

จะต้องใช้ใบตอง 2 ชั้น เพื่อให้มีบุญบารมีเพิ่มขึ้น 



นาย ทองเพชร ไชยมหาวรรณ ให้สัมภาษณ์ว่า การท าสวยดอกควรเช็ดใบตองให้สะอาด 

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการน าไปบูชา 

 

ภำพ ท่ี  13  ภำพสวยดอกแบบต่ ำงๆ เมื่ อท ำ เส ร็จ เ รียบ ร้อยแล้ วส่ วนมำกจะ ใส่ภ ำชนะ  

                   ไม่นิยมน ำมำวำงกับพื้น 

นายอุทัย ฐาปินตา ให้สัมภาษณ์เสริมเพิ่มเติมว่า การท าสวยดอกไม่ควรใช้ใบตองตามขวาง 

เพราะจะท าให้ขวางโชคลาภ และบุญบารมี  

 

ภำพท่ี 14 ภำพภำยหลังกำรท ำควำมสะอำดใบตองเพื่อเตรียมท ำสวยดอก 



 

รูปแบบสวยดอกแบบต่ำงๆ 

จากการศึกษาถึงรูปแบบต่างๆของสวยดอกทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่สุญหายไปจึงได้น ามา

รวบรวมใหม่โดยมีล าดับขั้นตอนการพับของสวยกาบทั้งหมดจ านวน 20 แบบ ดังนี้  

ภำพท่ี 15 แบบสวยจิ้งหรีด 

                                                             ภำพท่ี 1                                                                      ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

 

                                                             ภำพท่ี 3                                                                      ภำพท่ี 4 

 

 

 

     

                                                                            ภำพท่ี 5                                                                   ภำพท่ี 6 

 

 

 

                                                                        



 

                                                                           ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 
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                                                                         ภำพท่ี 11                                                                   ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 



 

        ภำพท่ี 16 สวยดอกกำบหูช้ำงธรรมดำ  

                                                                      ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

 

                                                                    ภำพท่ี 3                                                                     ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

  

                                                     ภำพท่ี 5                                                                       ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                      ภำพท่ี 7                                                                     ภำพท่ี 8 

 

 



 

                                                 ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                            ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                  ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 



 

ภำพท่ี 17 สวยดอกกำบหูช้ำงสองสี  

                                                          ภำพท่ี 1                                                                         ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                          ภำพท่ี 3                                                                     ภำพท่ี  4 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 5                                                                         ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 7                                                                      ภำพท่ี 8  



                                                                          ภำพท่ี 9                                                                    ภำพท่ี 10 

 

 

      

 

                                                                          ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 18  สวยดอกกำบหูช้ำงหลวง 

                                                             ภำพท่ี 1                                                                                 ภำพท่ี 2       

 

 

 

 

 

                                                            ภำพท่ี 3                                                                              ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                 ภำพท่ี 5                                                                             ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                    ภำพท่ี 7                                                                         ภำพท่ี 8 

 

 

 



                                                   ภำพท่ี 9                                                                         ภำพท่ี 10

   

 

 

 

 

 

                                   ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

                                   ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 

 

 



 

ภำพท่ี 19  สวยดอกแบบกำบหัวนำค 

                                                             ภำพท่ี 1                                                                     ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

 

                                                            ภำพท่ี 3                                                                      ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

 

                                     ภำพท่ี 5                                                                    ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

                                        ภำพที่ 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

 



                                                              ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                             ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                            ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 

 



ภำพท่ี 20 สวยกำบแบบเล็บมือนำง  

                                                          ภำพท่ี 1                                                                       ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

 

                                                           ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

                                    ภำพท่ี 5                                                                 ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

 

                                   

                                   ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

 

 

 



                                       ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

                                        ภำพท่ี 11                                                                   ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                                ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 

 



ภำพท่ี 21 สวยดอกกำบมงกุฎพระเจ้ำ 

                                                                           ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 3                                                                     ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                          ภำพท่ี 5                                                                    ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                        ภำพท่ี 7                                                                     ภำพท่ี 8 

 

 

 



                                                      ภำพท่ี 9                                                                            ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                       ภำพท่ี 11                                                                           ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                        ภำพท่ี 13                                                                        ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 22 สวยดอกกำบเกล็ดนำค 

                                                                 ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                        ภำพท่ี 3                                                                        ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 5                                                                       ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 7                                                                       ภำพท่ี 8  



                                                                         ภำพท่ี 9                                                                     ภำพท่ี 10 

                    

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                                          ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 

 



ภำพท่ี 23 สวยดอกกำบหงอนนำค 

                                                                            ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

  

                                                                            ภำพท่ี 3                                                                    ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                           ภำพท่ี 5                                                                     ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                            ภำพท่ี 7                                                                    ภำพท่ี 8 

 

 

 



                                                            ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                           ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                           ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 24  สวยดอกกำบพระเจ้ำนั่ง 

                                                                       ภำพท่ี 1                                                                     ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                   ภำพท่ี 3                                                                          ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                    ภำพท่ี 5                                                                          ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                     ภำพท่ี 7                                                                        ภำพท่ี 8  



                                                                           ภำพท่ี 9                                                                 ภำพท่ี 10 

 

   

 

 

                                                                            ภำพท่ี 11                                                                ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                                             ภำพท่ี 13                                                              ภำพท่ี  14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

  



ภำพท่ี 25 สวยดอกกำบคัญฑรำช 

                                                                 ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                        ภำพท่ี 3                                                                        ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 5                                                                       ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 7                                                                       ภำพท่ี 8  



                                                                       ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 26 สวยดอกกำบปำกนกกำรเวก 

                                                                  ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

 

                                                                  ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

 

                                                                    ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

 

                                                                  ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

 

 

 



                                                                     ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี  10 

 

 

 

 

                                                                    ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                                    ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ 

 

 

 

 



ภำพท่ี 27 สวยดอกกำบเคี้ยวนำค 

                                                              ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                               ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                               ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                             ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

 

 



                                                        ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                             ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                              ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 28 สวยดอกกำบกำบหูแพะ (ปีมะแม) 

                                                                              ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                             ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                              ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                              ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

  



                                                                             ภำพท่ี 9                                                                ภำพท่ี 10   

 

 

 

 

                                                                             ภำพท่ี 11                                                               ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                                              ภำพท่ี 13                                                              ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 29 สวยดอกกำบบัวเชียงใหม่  

                                                                       ภำพท่ี 1                                                                         ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                             ภำพท่ี 3                                                                   ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                              ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                              ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8  



                                                                   ภำพท่ี 9                                                            ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                                        ภำพท่ี 11                                                                ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



ภำพท่ี 30 สวยดอกกำบวีเชียงใหม่(พัดเชียงใหม)่ 

                                                                ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                  ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                  ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8  



                                                                       ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                                        ภำพท่ี 11                                                                    ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

                                                                               ภำพส ำเร็จ



ภำพท่ี 31 สวยดอกกำบโคมบัว 

                                                                           ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                          ภำพท่ี 3                                                                     ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                          ภำพท่ี 5                                                                      ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                             ภำพท่ี 7                                                                   ภำพท่ี 8 

  



                                                                      ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

                                                                          ภำพท่ี 13                                                                  ภำพท่ี 14 

 

 

 

 

                                                                               ภำพส ำเร็จ



ภำพท่ี 32  สวยดอกกำบบัวหลวง 

                                                                        ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                     ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                     ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8  



                                                                       ภำพท่ี 9                                                                      ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                                      ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

                                                                               ภำพส ำเร็จ



ภำพท่ี 33 สวยดอกกำบดอกจอก 

                                                                       ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                     ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                  ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                 ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

  



                                                               ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

                                                                   ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

                                                                      ภำพส ำเร็จ 

 

   

 

 

 

 

 

 



ภำพท่ี 34  สวยดอกกำบหูกระต่ำย 

                                                                      ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                      ภำพท่ี 3                                                                  ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                      ภำพท่ี 5                                                                  ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

 

 



                                                                    ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

 

                                                                               ภำพส ำเร็จ 

  



ภำพท่ี 35  สวยดอกกำบปำกนกแก้ว 

                                                                             ภำพท่ี 1                                                                  ภำพท่ี 2 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 3                                                                        ภำพท่ี 4 

 

 

 

 

                                                                       ภำพท่ี 5                                                                        ภำพท่ี 6 

 

 

 

 

                                                                         ภำพท่ี 7                                                                  ภำพท่ี 8 

 

 

 



                                                          ภำพท่ี 9                                                                  ภำพท่ี 10 

 

 

 

 

 

                                                             ภำพท่ี 11                                                                  ภำพท่ี 12 

 

 

 

 

 

ภำพส ำเร็จ  



3. ศึกษำควำมเชื่อของกำรใช้สวยดอกไม้ในพิธีกรรมล้ำนนำ 

  จากการที่ชาวล้านนามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้คิดค้นประดิษฐ์เคร่ือง

สักการะบูชา ซึ่งใช้กันต่อมาตราบจนปัจจุบัน เคร่ืองสักการะบูชาล้านนานั้นมีมากมายแต่ที่ใช้ในทุก

พิธีกรรมจะได้แก่ดอกไม้ บางพิธีกรรมจะใช้ดอกไม้ธูปเทียนและบางพิธีกรรมจะใช้ดอกไม้โดย

บรรจุลงในสวยดอกหรือกรวยดอกไม้ สวยดอกจึงเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองสักการะบูชาที่ใช้ตาม

ความเชื่อของชาวล้านนา การศึกษาถึงความเชื่อของการใช้สวยดอกไม้ในพิธีกรรมล้านนา เพื่อทราบ

ถึงสาเหตุของการใช้และใช้อย่างไรเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในการใช้สวยดอก หนึ่งในเคร่ือง

สักการะบูชาของพิธีกรรมล้านนา 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมล้านนาจ านวน 10 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่า สวย

ดอกคือสิ่งที่ใช้ใส่ดอกไม้ เพื่อน าไปสักการะบูชา ดังนั้นการใช้สวยดอกก็เพื่อน าพาดอกไม้นั้นไป

เคารพสักการะเทพยดา พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ หรือผีซึ่งแล้วแต่ว่าใช้บูชาในงานใด และทุก

พิธีกรรมของล้านนาจะใช้ดอกไม้เพื่อคาราวะบูชาเสมอ 

จากการสัมภาษณ์ นาย สงวนศักดิ์ ค าจ้อย บ้านเชียงมั่น อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้

ประกอบพิธีกรรมกล่าวเสริมเพิ่มเติม ว่าในพิธีศพจะมีความเชื่อว่าให้คนตายพนมมือถือสวยดอก

เพื่อน าไปคาราวะพระพุทธเจ้าในสรวงสวรรค์ดังนั้นจึงมีใช้สวยดอกในการเคารพคาราวะ 

 

นางบุญช่วย หาญไฟฟ้า ผู้ประกอบพิธีกรรม หมู่บ้านช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่าแม้แต่ในงานเผาศพบรรดาญาติมิตรและแขกต่างก็ขอขมาผู้ตายด้วยสวย

ดอกไม้เสมอ เพราะดอกไม้เปรียบเสมือนตัวแทนของการเคารพสักการะ ดังนั้นจึงน าดอกไม้ใส่ใน

สวยดอกเพื่อแสดงความเคารพคารวะ 



 

ภำพท่ี 36 ภำพงำนศพที่บรรดำญำติขอขมำศพด้วยสวยดอกไม้ 

นายทองเดช ปินตาแก้ว ผู้ประกอบพิธีกรรม หมู่บ้านช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวว่า แม้แต่การบังสุกุลในพิธีศพ ก็ใช้สวยดอกไม้ในพิธีกรรมเช่นกัน เพราะเป็นการรวบรวม

ดอกไม้ให้อยู่รวมกันง่ายต่อการจัดเก็บ 

 
ภำพท่ี 37 ภำพสวยดอกไม้ใชใ้นพิธีบังสกุล 

 



นาย ปรีชา กรรข า ผู้ประกอบพิธีกรรม หมู่บ้านช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ว่าความเชื่อในพิธีการไหว้ผีของชาวเม็งจะใช้สวยดอกคว่ าหัวลงและบรรจุดอกไม้ข้างในแขวนไว้

บริเวณพิธีเพื่อแสดงว่าเป็นเขตของผีห้ามผู้คนเข้าไป หากเข้าไปจะถูกผีเข้าสิงได้ สวยแบบคว่ าหัวลง

เรียกว่า “สวยแว้ง” 

 
ภำพท่ี 38 ภำพสวยแว้งท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผี ของชำวเม็ง บ้ำนช้ำงม่อย 

นางสาว บุญศรี หาญไฟฟ้า ผู้ประกอบพิธีกรรม หมู่บ้านช้างม่อย อ าเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าในการม้วนสวยดอกหรือขดสวยดอก การขดจากท้ายไปหาหัวของสวย

หมายถึงการท าสวยเพื่อใช้ในพิธีกรรมของคนตายเพื่อเป็นการย้อนถอยหลัง 

 

นอกจากนี้  นางสาว ร าพึง ไทยเหนือ หมู่บ้านดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    

กล่าวว่ายังมีความเชื่อถึงการเย็บหรือใช้กลัดไม้สวยดอกว่า หากกลัดไม้กลัดขวางจะมีสิ่งกีดขวาง

ชีวิตท าให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าหากกลัดไม้กลัดแนวตรงจะปลอดโปร่งท าสิ่งใดก็จะบรรลุผล 

นาย กฤษณภัค ทายะนา ผู้ประกอบพิธีกรรม หมู่บ้าน วัดล่ามช้าง อ าเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่กล่าวถึงความเชื่อของการใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่างๆว่าท าเพื่อการเคารพสักการะ ขอ

ขมา หรือบูชาซึ่งใช้ดอกไม้เป็นตัวแทนถึงการบูชา 

 

 

 



             ภำพท่ี 39 ภำพเครื่องพลีกรรม ในกำรฟ้อนฝีเม็ง บ้ำนช้ำงม่อย 

นางตีบ ตันเตียวเซา ผู้ประกอบพิธีกรรม หมู่บ้านช้างม่อย อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวว่าการใช้ดอกไม้ใส่ในสวยดอกเพื่อป้องกันดอกไม้ตกหรือร่วงหล่นสู่พื้น เพราะในการท าบุญ

ของชาวล้านนามีความเชื่อว่าของไหว้ห้ามตกลงบนพื้นเพราะจะไม่เป็นมงคล ดังนั้นการใช้ดอกไม้

ใส่ในสวยดอกจึงต้องใส่ให้แน่น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไม้ตก และในแต่ละพิธีกรรมจะใช้ดอกไม้

เสียบหรือวางบนเคร่ืองบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 40 ภำพ “ก๋วยตีนช้ำง” หรือ “กระชุ”ใส่เคร่ืองไทยทำนมีลักษณะคล้ำยเท้ำช้ำงจึงเรียกว่ำ 

“ก๋วยตี๋นจ้ำง” ในภำพมีสวยดอกอยู่ด้ำนบน 



 
ภำพท่ี 41 ภำพกำรใช้สวยดอกเสียบในคนโฑดินเผำเป็นกำรถวำยไทยทำนแด่พระสงฆ์ของชำว

ล้ำนนำในอดีต 

 

พระทศพล ฐาปินตา  วัดป่าบง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีความเชื่อว่า

การใช้ดอกไม้ใส่ในสวยดอกควรใช้ดอกไม้ชื่อมงคลและมีความหอมเพื่อความเป็นสิริมงคล และมี

ชื่อเสียงหอมไกล เช่นดอกดาวเรืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ดอกเก็ดถวาหรือดอกพุดซ้อน และ

ดอกกระดังงามีความหอมนาน 

พระสุริยง จูเปาะ วัดเมืองสาตร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อ

ของการใช้สวยดอกในพิธีกรรมอีกว่า การใช้สวยดอกเป็นการรวบรวมดอกไม้ให้อยู่ในที่เดียวกันไม่

กระจัดกระจายเปรียบเหมือนบุญที่รวมอยู่ในที่เดียวกันไม่แตกแยกไปในที่ต่างๆ การใช้สวยดอกจึง

เป็นการรวมสิ่งดีๆที่บรรจุไว้ในสวยดอกเพื่อตั้งใจในการน าไปเคารพสักการะบูชา ถือเป็นความเชื่อ

หนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 



บทที5่ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาและหาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ก าหนดไว้สรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ท่ี1 เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มาของสวยดอก การท าสวยดอกและ ความเชื่อของการใช้สวย

ดอกในพิธีกรรมต่างๆของล้านนา และรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลน าไปต่อยอดเป็นต าราสวยดอก

ล้านนา เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการประดิษฐ์งานใบตองของล้านนาที่ใช้ประกอบเป็นเคร่ือง

สักการะบูชาของล้านนา ผลการวิจัยได้ศึกษาและสรุปออกเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.ผลกำรศึกษำหำควำมรู้ของสวยดอกและกำรท ำสวยดอก 

 จากการศึกษาหาความรู้ของสวยดอกจากแหล่งข้อมูลต่างๆสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ผลกำรค้นคว้ ำจำกหนังสือ  ต ำรำ  และงำนวิจัย เ ร่ืองสวยดอกในห้องสมุดต่ำงๆของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

จากการค้นคว้าไม่พบข้อมูลด้านที่มาของการท าสวยดอก มีเฉพาะการน ามาใช้ใน

พิธีกรรมทั้งพิธีมงคล อวมงคล และประเพณีต่างๆของล้านนาเท่านั้น ดังนั้นจึงได้สืบค้นย้อนไปถึง

ประวัติศาสตร์ล้านนาเพื่อศึกษาถึงชาติพันธุ์ สังคม และวัฒนธรรมของล้านนาเพื่อน ามาประมวล

ความคิด วิเคราะห์ ถึงที่มาของการท าสวยดอกและเกิดเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นถึงการเกิดสวย

ดอกว่า อาจเกิดจากการหลอมรวมวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆในอดีตทั้ง 2 แคว้นคือแคว้นโยนก

และแคว้นพิงค์เข้าด้วยกันจนกลายเป็นรัฐใหญ่ที่เรียกล้านนา รวมถึงการติดต่อกับเมืองชายขอบ

ต่างๆที่ล้านนาแผ่อิทธิพลไปถึงเช่นเมืองเชียงตุง เมืองยอง และอ่ืนๆ และในช่วงระยะหนึ่งล้านนามี

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแคว้นสุโขทัยจึงถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาร่วมกัน 

ภายหลังล้านนาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าจึงรับวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของพม่าเข้ามา จากนั้นพระเจ้า

กาวิละได้กอบกู้เอกราชของล้านนาและได้กวาดต้อนผู้คนที่อพยพตามเมืองต่างๆกลับมาพื้นฟูท านุ

บ ารุงเมืองเชียงใหม่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นในเชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มเม็งหรือมอญ พม่า ไท

ใหญ่ เขิน ยอง ลวง หลวย แม่ปละ กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่ง

เป็นบ่อเกิดของการสันนิษฐานในการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและน าไปสู่

การสร้างเอกลักษณ์ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีแห่งวัฒนธรรม 



ในด้านแนวคิดสังคมและวัฒนธรรม ล้านนาในอดีตจะมีสังคมที่แบ่งเป็น 2 ชนชั้นคือชั้นมูลนาย

และไม่ใช่มูลนาย ชั้นมูลนายจะเป็นผู้สูงศักดิ์ เจ้าเมือง มีวิถีชีวิตที่หรูหราเพราะจ าลองมาจากราช

ส านักกรุงเทพฯและจะอยู่ในคุ้มมีข้าทาสบริวารท างานเพื่อรับใช้ มีช่างต่างๆที่ท างานให้ได้แก่ ช่าง

แกะสลัก ช่างฟ้อน ช่างประดิษฐ์และช่างดอกไม้จึงเกิดการประดิษฐ์คิดค้นงานดอกไม้แบบต่างๆ ที่

น ามาจากราชส านัก กรุงเทพฯ และน ามาผสมผสานกับงานในท้องถิ่น จนกลายเป็นเอกลั กษณ์

เฉพาะของล้านนา และในขณะเดียวกันชนที่ไม่ใช่มูลนาย ได้แก่ไพร่และทาส ชนชั้นเหล่านี้จะอยู่

ในสังกัดของมูลนายคนใดคนหนึ่ง ไพร่บางกลุ่มจะติดตามเจ้านายมาจากกรุงเทพและบางกลุ่มถูก

กวาดต้อนมาจากเมืองต่างๆเพื่อเป็นก าลังในการฟื้นฟูบ้านเมืองซึ่งมีไพร่จากชาติพันธุ์อ่ืนๆเช่น 

เขิน ลื้อ ไทใหญ่ ลัวะและอ่ืนๆจากสังคมที่หลากหลายเชื้อชาติจึงถูกหล่อหลอมกลายเป็นคนเมือง

ที่วัฒนธรรมผสมผสานจนเป็นเอกลักษณ์ล้านนา 

สวยดอกจึงเกิดจากการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากกลุ่มชนต่างชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความ

เป็นอยู่คล้ายกันทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันจนเป็นที่

ยอมรับและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 

1.2 ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่ำงๆ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่างๆ

ของล้านนาท าให้ได้ข้อสันนิษฐานว่าสวยดอกคือกรวยใส่ดอกไม้เกิดจากการใช้ใบตองม้วนขดเป็น

กรวยเพื่อใส่ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนลงไปในกรวยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้ใบตอง

ม้วนเป็นกรวยจึงเป็นการใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการไหว้หรือบูชา ต่อมาจึงได้ประดิษฐ์

คิดค้นการตกแต่งด้วยการพับใบตองเป็นกาบให้สวยงาม เพราะชาวล้านนามีความเลื่อมใสในศาสนา

และเชื่อว่าของที่ถวายบูชาหรือเกี่ยวข้องกับศาสนาจะต้องท าอย่างประณีตงดงาม ส่วนการประดิษฐ์

กาบที่ตกแต่งสวยดอกนั้นเร่ิมจากการพับง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มคนในอดีตและพัฒนา

เพิ่มขึ้นตามล าดับตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และยังมีความเชื่อต่อไปอีกว่าการพับกาบสวยดอก

ยังมาจากปีนักษัตรของล้านนา จากสัตว์ดอกไม้และแนวคิดจากท้องถิ่น 

 

2. ควำมเชื่อของกำรใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่ำงๆของล้ำนนำ 

2.1 ผลกำรศึกษำด้ำนควำมเชื่อของกำรใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่ำงๆของล้ำนนำโดยค้นคว้ำจำก

หนังสือ ต ำรำล้ำนนำต่ำงๆในห้องสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 



ผลการศึกษาพบว่า ชาวล้านนามีความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาโดยความ

เชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่สั่งสมและก่อตัวขึ้นเรียกว่า “ระบบศีลธรรมหรือภูมิปัญญาแห่งล้านนา” ท าให้

เกิดความเชื่ออยู่หลายประการแต่ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สวยดอกในพิธีกรรมนั้นมาจาก

ขนบธรรมเนียมประเพณี การนับถือผี และความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ ด้านขนบธรรมเนี ยมประเพณี

ล้านนามีอารายธรรมที่รุ่งโรจน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาแต่โบราณกาล ล้านนาจึงมีประเพณีของ

ตนเองได้แก่ ประเพณีประจ าเดือนหรือเทศกาลและประเพณีที่ท าเป็นคร้ังคราวซึ่งในพิธีกรรมต่างๆ

ของแต่ละประเพณีจะมีเคร่ืองสักการะบูชาที่ประกอบไปด้วยดอกไม้ เนื่องจากมีความเชื่อว่าดอกไม้

คือเคร่ืองหอมที่พุทธศาสนิกชนต้องน าไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อสักการะบูชาพระพุทธองค์ ดังนั้นจึง

น าดอกไม้มัดรวมกันหรือใส่ลงในกรวยหรือสวยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกใน

การน าไปบูชาหรือท าพิธีต่างๆ นอกจากนี้ในบางพิธียังมีความเชื่อเร่ืองการใชด้อกไม้ตามจ านวนเพื่อ

การบูชา เช่น ในการใส่ขันครู หรือขันบูชาครู จะมีการก าหนดจ านวนเคร่ืองสักการะตามความหมาย

ที่เชื่อ เช่น เคร่ืองครู6 หมายถึงการกราบไหว้ ครูทั้ง 6 หรือทิศทั้ง 6  เคร่ืองครู 12 หมายถึง 12 ราศี 

เป็นต้น ดังนั้นหากเคร่ืองไหว้ครูมีจ านวนมากการน าข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนมารวมกันจึงท าให้ง่าย

ขึ้นและยังใช้พื้นที่ในการวางดอกไม้ในพานหรือขันที่ใส่เคร่ืองสักการะบูชาน้อยลง ส่วนในความ

เชื่อเร่ืองการนับถือผี สวยดอกยังใช้ใส่ดอกไม้เพื่อไปคารวะผี หรือในประเพณีศพผู้ตายจะต้องพนม

มือถือสวยดอกไม้เพื่อน าดอกไม้ไปไหว้พระเกษแก้วจุฬามณียังสรวงสวรรค์ และความเชื่อเกี่ยวกับ

ขวัญซึ่งมีพิธีเรียกขวัญโดยใช้บายศรีสู่ขวัญที่ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้หอมนานาชนิด

เพื่อให้ขวัญมาสูดดม ความเชื่อต่างๆ จึงเป็นที่มาของการท าเคร่ืองสักการะบูชาที่เกิดจากดอกไม้

ใบตองและสวยดอก 

2.2  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมเชื่อของกำรใช้สวยดอกในพิธีกรรม 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อของการใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่างๆว่า

เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านาน และเชื่อว่าสวยดอกคือเคร่ืองพลีกรรมที่ใช้ในการเคารพ

สักการะและบูชา ซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะล้านนาเท่านั้นแต่มีใช้กันทั่วทุกภาคของประเทศ ในภาคกลาง

สวยดอกหรือกรวยดอกไม้ใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาหรือขอขมาครู ดังนั้นในวันไหว้ครูนักเรียน

จะท ากรวยดอกไม้และใส่ดอกไม้ที่มีความหมายต่างๆเพื่อมาบูชาครู จึงเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า

นอกจากชาวล้านนาแล้ว ความเชื่อของคนทั่วไปในการใช้ สวยดอกจะแสดงถึงการเคารพ



สักการะบูชาเช่นเดียวกัน จะต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ตกแต่งของล้านนาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ

เป็นของตนเองเท่านั้น 

3. กำรรวบรวมข้อมูลของสวยดอกเพื่อน ำไปต่อยอดเป็นต ำรำสวยดอกล้ำนนำเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล

ควำมรู้ด้ำนกำรประดิษฐงำนใบตองของล้ำนนำท่ีใช้ประกอบเป็นเครื่องสักกำระบูชำของล้ำนนำ 

  จากผลการวิจัยทั้งจากหนังสือต าราล้านนาตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้รู้ได้น าข้อมูลต่างๆมา

วิเคราะห์และสรุปรวมกัน เพื่อเรียบเรียงเป็นต าราสวยดอกล้านนาที่ใช้ประกอบการสอนในวิชาการ

งานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีหลักสูตรท้องถิ่น เพราะได้สรุปทั้งแนวคิด การสันนิษฐานการใช้

สวยดอกและรูปแบบต่างๆของสวยดอกพร้อมขั้นตอนการท าอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจชัดเจนและ

น าไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อค้นคว้ารูปแบบต่างๆของสวยกาบเพื่อทราบถึงความหมายของกาบที่มีในอดีตและ

สูญหายไปกลับฟื้นคืนมา และน ามารวบรวมอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่ 

ผลการวิจัยได้ศึกษาและสรุปออกเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.ด้ำนรูปแบบต่ำงๆของสวยดอก 

1.1 จากการศึกษาหาความรู้ด้านรูปแบบต่างๆของสวยดอกจากหนังสือและต ารา พบว่าสวย

ดอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สวยแบบธรรมดาที่ใช้ใบตองม้วนเป็นกรวยเรียบง่ายไม่ตกแต่งโดย

ท าเป็นกรวยขนาดเล็กเรียกว่าสวยจิ้งหรีด สวยจิ้งหรีดใช้ในงานพิธีกรรมโดยใส่ในขันครูซึ่งส่วน

ใหญ่ใช้ในปริมาณมากเช่น 6 อันขึ้นไป และสวยดอกอีกชนิดคือสวยกาบเป็นสวยดอกที่ใช้ใบตอง

ม้วนเป็นกรวยตกแต่งขอบด้วยการพับเป็นกาบหรือกลีบเย็บติดปากกรวยด้วยไม้กลัด การพับกาบละ

แบบมีรูปแบบต่างๆมากมายและมีชื่อต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้ท านั้นๆ 

1.2 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าสวยดอกท าให้ทราบว่าการพับกาบของสวย

แบบต่างๆจะมีชื่อต่างกัน โดยสันนิษฐานว่ามาจากแนวคิดของปีนักษัตรล้านนาเพื่อน าไปบูชาปีเกิด

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง เช่นกาบหูกระต่ายมาจากปีเถาะ กาบหูช้างมาจากปีกุนซึ่งมาจาก

ค าว่า”กุญ”หรือ”กุญชร”ที่หมายถึงช้าง และกาบบางอย่างมีที่มาจากสัตว์หรือดอกไม้ซึ่งมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับแบบของกาบ เช่น สวยกาบปากนกแก้วกาบที่พับใบตองจะมีลักษณะคล้ายปากนกแก้ว

เป็นสามเหลี่ยมงุ้มงอสั้นคล้ายปากนกแก้ว หรือกาบที่มีชื่อของดอกไม้เช่นกาบบัวเชียงใหม่หรือ



กาบบัว การพับใบตองจะพับเป็นรูปกลีบบัว กาบดอกจอกกาบที่พับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน

เหมือนกลีบของดอกไม้ นอกจากนี้ยังมีกาบของสวยดอกที่ตั้งชื่อเองตามท้องถิ่นเช่น สวยกาบลายวี

เชียงใหม่หรือลายพัดเชียงใหม่ที่พับกาบจากใบตองทบไปทบมาคล้ายรูปพัด เป็นต้น 

 นอกจากการตั้งชื่อสวยดอกจากธรรมชาติและท้องถิ่นแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ สุทธิพงค์ 

พัฒนวิบุลย์ ยังได้กล่าวเสริมว่า ในการตั้งชื่อกาบของสวยต่างๆยังเกิ ดจากปีนักษัตรของล้านนา 

ได้แก่ สวยกาบลายหูกระต่าย เป็นสวยประจ าปีเถาะหรือปีกระต่าย มีลักษณะการพับใบตองเป็น

กลีบรูปสามเหลี่ยม 2อันทบติดกัน คล้ายหูกระต่ายเย็บติดปากสวย สวยกาบลายคัณฑ์ราช เป็นสวย

ประจ าปีกุญ หรือกุญชรซึ่งแปลว่าช้าง เป็นสวยกาบที่พับใบตองทรงสูงและบิดงอใบตองคล้าย

งวงช้าง สวยกาบลายหูช้างแทนปีกุญชร เช่นเดียวกันโดยพับใบตองทบไปมาคล้ายหูช้าง สวยกาบ

ลายหัวนาค แก้วนาค และเขี้ยวนาค เป็นสวยประจ าปีมะโรง มะเส็ง ลักษณะการพับใบตองคล้ายกัน

ที่พับเป็นทรงแหลมสูงคล้ายกัน เพื่อดูเป็นเขี้ยวแหลมคล้ายเขี้ยวนาค หัวนาค และแก้มนาค ส่วนสวย

กาบลายแหลมสูงคล้ายหูม้าแทนปีม้า ซึ่งในอดีตเรียกกาบนี้ว่ากาบลายพระเจ้าน่ังเพราะมีการพับของ

ใบตองมีทรงแหลมคล้ายพระพุทธรูป ลวดลายต่างๆของสวยกาบประจ า 12 ราศีได้หายไปหลายราศี 

เน่ืองจากขาดการสืบสานต่อ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงพยายามค้นหารูปแบบต่างๆของสวยกาบทั้งที่

มีอยู่แล้วและสูญหายไปขึ้นมาใหม่ 

ถึงแม้ว่าสวยดอกจะเป็นส่วนหนึ่งของงานใบตองขนาดเล็กที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมของ

ล้านนาซึ่งพบได้เฉพาะในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น สวยดอกจึงถือเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์

ของล้านนาอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรร่วมอนุรักษ์สวยดอกล้านนาให้คงอยู่กับวัฒนธรรมล้านนา

สืบไป 

ตอบค ำถำมหลักในกำรวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้มีค าถามหลักถึงประเด็นส าคัญต่างๆของสวยดอกล้านนา เช่น ที่มาของ

สวยดอก การใช้สวยดอก ชื่อของสวยดอกและรูปแบบต่างๆของสวยดอก 

การตอบค าถามวิจัยคร้ังนี้สรุปได้ว่า ที่มาของสวยดอก สันนิษฐานว่ามาจาก กลุ่มชน

ต่างชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีความเป็นอยู่คล้ายกันทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

แนวคิดซึ่งกันและกันจนเป็นที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ด้านการใช้สวยดอกใน

พิธีกรรมต่างๆเกิดจากความเชื่อของคนล้านนาในอดีตว่า ดอกไม้คือส่วนหนึ่งของเคร่ือง



สักการะบูชา การน าดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เคารพสักการะจะเกิดสิริมงคลให้กับตนเองการท า

สวยดอกจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองพลีกรรมที่ใช้บรรจุเคร่ืองสักการะบูชาต่างๆรวมกัน ได้แก่ ข้าวตอก 

ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อใช้ในพิธีกรรม ซึ่งมีใช้กันทั่วทุกภาคของประเทศ เช่นการใช้กรวยดอกไม้ใน

พิธีไหว้ครู แต่กรวยดอกไม้หรือสวยดอกไม้ของล้านนาจะมีลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะ

เป็นของตนเอง ในด้านรูปแบบต่างๆของสวยดอกผลจากการศึกษาพบว่า สวยดอกจะแบ่งออกเป็น2 

ประเภท คือสวยดอกแบบไม่มีกาบหรือการม้วนกรวยแบบธรรมดา ซึ่งสวยชนิดนี้ท าขึ้นเพื่อความ

สะดวกรวดเร็วและท าในปริมาณมากเรียกว่าสวยจิ้งหรีด และสวยกาบคือสวยดอกที่พับกาบใบตอง

ตกแต่งขอบสวยเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งมีที่มาของการพับและการตั้งชื่อ เช่น สวยกาบที่มาจากดอกไม้ 

ได้แก่ กาบบัวเชียงใหม่มาจากกลีบบัว กาบดอกจอกมาจากดอกไม้ในท้องถิ่น สวยกาบที่มาจากสัตว์

ได้แก่ กาบปากนกแก้ว ที่มีลักษณะคล้ายปากนกแก้ว กาบหูช้าง มาจากช้าง และสวยกาบที่ท าตามปี

นักษัตรของล้านนาเช่น กาบหูกระต่าย เป็นตัวแทนปีเถาะ หรือ ปีกระต่าย กาบหัวนาค แก้วนาค มา

จาก ปีมะโรง หรือมะเส็ง และยังค้นพบอีกว่าการท าสวยดอกปีนักษัตร ท าขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนปีเกิด

ของผู้ที่ใช้สวยดอกในการบูชา 

องค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำกงำนวิจัย 

จากการท าวิจัยในคร้ังนี้เกิดองค์ความรู้ต่างๆดังนี้ 

1. เกิดความรู้ด้านความเชื่อและศรัทธาของคนล้านนาในการเคารพและเลื่อมใสในสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธศาสนาและการนับถือผี 

2. เกิดความรู้ด้านภูมิปัญญาของล้านนาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผล มีความตั้งใจ 

มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา 

3. เกิดความรู้ด้านเคร่ืองสักการะล้านนาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาของคนล้านนาและน ามา

ปฏิบัติยึดถืออย่างมีเหตุผล 

4. เกิดความรู้ด้านการใช้เคร่ืองสักการะในพิธีกรรมต่างๆของคนล้านนา 

5. เกิดความรู้ด้านสวยดอก เคร่ืองสักการะของล้านนาที่มีเหตุผลในการใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความเชื่อ และรูปแบบต่างๆของสวยกาบที่ประดิษฐ์อย่างมีที่มาตามความเชื่อหรือแนวคิดของตนเอง 

ข้อสังเกตจำกกำรท ำวิจัย 

จากการท าวิจัยในคร้ังนี้มีข้อสังเกตดังนี้ 



1. การท าสวยดอกจะท าเฉพาะกลุ่มเช่นชาวบ้าน และผู้อาวุโส ส่วนเด็กอายุระหว่าง 12 ปีขึ้น

ไปไม่สามารถท าได้ เนื่องจากไม่ได้เรียนหรือฝึกเพราะไม่ชอบและคิดว่าไม่ส าคัญ 

2. การท าสวยดอกแบบมีกาบในแต่ละท้องถิ่นจะท าแบบเดิมที่ตนเองคุ้นเคย ไม่เปลี่ยนแบบ

ใหม่เพราะไม่ถนัด 

3. การท าสวยดอกจะท าเป็นกลุ่มในงานส าคัญโดยมารวมกันและช่วยกันท าเท่านั้น และหาก

อยากใช้ในพิธีการหรืองานส าคัญเช่นการท าบุญจะนิยมซื้อจากตลาดสดที่จ าหน่าย 

4. สวยดอกเพื่อจ าหน่ายจะท าเฉพาะแบบที่ผู้ท าถนัดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นสวยปากนกแก้ว   

5. ผู้ท าสวยดอกไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสหรือกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงรูปแบบการท า

สวยกาบ และไม่ทราบถึงที่มาของการใช้สวย ทราบเพียงแต่ว่าใช้สืบทอดกันนานมาแล้ว ผู้ที่ทราบ

ถึงรายละเอียดของสวยดอกส่วนใหญ่เป็นพระ,อาจารย์ที่สอนด้านวัฒนธรรมและผู้ท าพิธีทางศาสนา 

6. การท าสวยดอกเพื่อการจ าหน่ายจะท าในปริมาณที่จ ากัดเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มที่ซื้อจะเป็น

กลุ่มที่เคยใช้และเห็นความส าคัญ 

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหำ 

1. ควรมีการเรียนการสอนที่สอดแทรกการท าสวยดอกล้านนาให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ระดับประถมเนื่องจากการพับกาบของสวยดอกเป็นงานใบตองของล้านนา หากนักเรียนได้เรียนรู้จะ

ได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และน าไปสู่การสืบสานต่อไป 

2. ควรมีการจัดอบรมการท าสวยดอกให้กับกลุ่มท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้การท าสวยดอก

ของล้านนาให้แพร่หลาย เกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบของสวยดอกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเคร่ืองสักการะล้านนาต่างๆในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ของเคร่ืองสักการะล้านนาที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆและสอดแทรกความรู้เร่ืองสวยดอก 

ลักษณะต่างๆของกาบสวยดอก และการน าไปใช้ในพิธีกรรมเพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้การใช้สวย

ดอก  ก่อให้เกิดการสร้างค่านิยมการใช้สวยดอกในพิธีกรรมต่างๆอย่างแพร่หลายเกิดความยั่งยืน

ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาหาความรู้ของสวยดอกด้านต่างๆทั้งการค้นหาความรู้

ถึงที่มาของสวยดอก รูปแบบต่างๆของสวยดอก เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ ดังนั้นหากมีการท าวิจัยใน

คร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบของสวยกาบ 12 ปี นักษัตรของล้านนาให้ครบหรือคิดค้น

สวยกาบในรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกับลักษณะของปีนักษัตรเพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของล้านนา 



และต่อยอดสิ่งที่สูญหายไปให้เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนศึกษาถึงความต้องการและการยอมรับงาน

ประดิษฐ์สวยดอกล้านนา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชาของล้านนาที่ส าคัญ และจ าเป็น ควรค่าแก่

การอนุรักษ์เผยแพร่ให้แพร่หลาย โดยท าวิจัยต่อยอดให้กับกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์งานสวยดอก

เชิงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไป 
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ผู้ให้ข้อมูลด้ำนวิจัย 



1.อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. พระเธียรชัย ใบศรี  วัดล่ าช้าง  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. ผศ. ดร. วิโรจน์  อินทนนท์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษศาสตร์        

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. อาจารย์ ดุสิต  ชวชาติ   ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

8. อาจารย์ บุญรัตน์ สดใส ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

9. อาจารย์ สุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์  ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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12. นายโอภาส  ยาค ามี  ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

13. นายสงวนศักดิ์ ค าจ้อย  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

14. นางบุญช่วย  หาญไฟฟ้า  ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

15. นายทองเดช  ปินตาแก้ว  ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

16. นายปรีชา  กรรข า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

17. นางสาวบุญศรี  หาญไฟฟ้า ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

18. นางสาวร าพึง  ไทยเหนือ  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 



19. นายกฤษณภัค  ทายะนา  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

20. นางตีบ  ตันเตียวเซา  ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

 1. นางเกี๋ยงค า  พรมวัน 

 2. นางศรีพันธ์  กิติกร 

 3. นางวิลัยวรรณ  บุญรี 

3.ต ำบลแม่คือ  อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 1. พระทศพล ฐาปินตา  

2.  นางบุญเรือง  ยี่นาง 

 3. นายสุทิม  ไชยพันธต๊ะ 

 4. นายทองเพชร  ไชยมหาวรรณ 

 5. นายอุทัย  ฐาปินตา 

 6. นางนวล  พรมจักรทา 

7. นางออน  ชุ่มผัด 
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