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โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34

คานา
วิถีไทย...วิถีลา้ นนา คือการดํารงชีวิตของคนล้านนา ที่ ผูกพันกับศาสนา การสร้างผลงาน
ทางศิลปะ งานหัตถกรรมพื้นเมือง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีแรงบันดาลใจจากความศรัทธา ชาว
ล้านนานิยมนํามาใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ และถ่ายทอดสื บทอดต่อกันมา
หนังสื ออ่านประกอบการเรี ยนการสอนโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
กับวิถีไทย โดยใช้สถิติเป็ นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 ฉบับนี้ได้รวบรวมภูมิปัญญา
ชาวบ้านตามวิถีลา้ นนา เพื่อศึกษาและสื บสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่สนใจ
นางเบญจมาศ อนุชยั

โคมล้านนา

โคมไฟล้านนา หรื อโกมล้านนา เป็ นงานหัตถกรรมพื้นเมืองจากภูมิปัญญา ชาวบ้านที่สืบ
ทอดต่อกันม าและได้ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นเพื่อ อนุรักษ์ ให้คงอยูส่ ื บต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ใน
ภาคเหนือ ด้วยเหตุที่การดํารงชีวิตของคนล้านนาผูกพันกับศาสนา การสร้างผลงานทางศิลปะจึง
มี แรงบันดาลใจจากความศรัทธา ปัจจุบนั ชาวล้านนานิยมนํามาใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะในงานประเพณี ยี่เป็ ง หรื อ ประเพณี ลอยกระทง นิยมจุดโคมค้าง หรื อโคมที่ติดแขวน
ไว้บนที่สูง ทําด้วยไม้ไผ่และกระดาษสร้างเป็ นโคมทรงกลมหักมุมเรี ยกว่า "โคมรังมดส้ม" ใช้
ประดับตกแต่งมีเทียนและประทีปเพื่อเป็ นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือนสิ บ
สอง (ยี่เป็ งล้านนา) และเชื่อว่าเป็ นการบวงสรวงพระเก ตุแก้ว จุฬามณี บนสรวงสวรรค์ ซึ่ งถือว่า
เมื่อได้กระทําเช่นนี้แล้ว แสงประทีปจากโคมจะช่วงส่งประกายให้การดําเนินชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื องอยู่
เย็นเป็ นสุข ชาวล้านนาจึงนิยมปล่อยโคมไฟขึ้นฟ้ าและจุดประทีปตามบ้านเรื อนในปัจจุบนั มีการ
ประยุกต์ใช้โคมไฟมาทําเป็ นเครื่ องประดับตามอาคารบ้านเรื อน และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความ
สวยงาม อีกทั้งยังช่วยสื บสานและอนุรักษ์เอกลักษณ์งานหัตถกรรมโคมล้านนาให้คงอยูส่ ื บไป

โกมผัด หรือ โคมหมุน
(ภูมิปัญญาการใช้แรงดันอากาศ)

โกมผัด หรื อ โคมหมุน เป็ นโคมที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยชาวไทยล้านนา หรื อทางสิ บ
สองปันนาได้หนีอพยพเข้ามาในภาคเหนือ เป็ นพวกลื้อ มอญ ซึ่ งได้นาํ ประเพณี การทําโคมผัดเข้า
มา เวลามีงานประจําปี หรื องานตามวัด ก็ได้ทาํ โคมผัดตั้งไว้ให้คนดูแทนหนัง ซึ่ งสมัยก่อนยังไม่มี
ภาพยนตร์ โคมผัดจึงคล้ายหนังตะลุง มีลกั ษณะทรงกระบอกกว้าง 12 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว หุ้มด้วย
กระดาษสาหรื อกระดาษสี ขาว โคมนี้สามารถหมุนได้ ทางภาคกลางจึงเรี ยกว่า "โคมเวียน" ด้าน
ในจะมีไม้หรื อด้ายโยงเข้ามาแกนกลาง ซึ่ งทําเป็ นมุมแหลมดังหัวจรวด ใส่ไว้ในก้นถ้วยหรื อ
ภาชนะที่มีร่องกลมพอเหมาะเพื่อให้โคมผัดหมุนไปรอบ ๆ ด้วยแรงเทียน เมื่อจุดเทียนซึ่ งติดตั้ง
ไว้กลางโคมความร้อนจากเปลวเทียนจะไปกระทบแถบกระดาษและผลักให้ส่วนที่เป็ นโครง
ครอบนั้นให้หมุนจะทําให้เห็นเงาปรากฏเป็ นรู ปต่าง ๆ เวียนไปรอบ ๆ ซึ่ งนับเป็ นนิทรรศการใน
ลักษณะของโบราณอย่างง่าย ๆ สําหรับในปัจจุบนั โคมผัดได้มีการประยุกต์ใช้แรงหมุนจากแรง
เทียนมาใช้เป็ นแรงจากมอเตอร์ ไฟฟ้ าแทน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และง่ายต่อการเก็บรักษา
การทําโคมผัดสะหล่า (ช่าง) จะหาไม้ไผ่ที่เหนียว เช่น ไผ่บง ไผ่สีสุก ไผ่ซาง ฯลฯ อย่างใด
อย่างหนึ่งมาจักเป็ นตอกกว้างประมาณ 1 เซนติเมตรยาวประมาณ 30 เซนติเมตร พยายามเหลา
ให้บางที่สุด จํานวน 12-14 เส้น แล้วแต่สะหล่าจะทํา หลังจากนั้นในสมัยก่อนจําใช้ใบลานมา
เหลาเป็ นเส้นตามความยาวของซี่ ที่ทาํ ไว้ แต่ให้ความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร มาติดซี่ ไม้ให้
แนบสนิททุกอันเตรี ยมไว้ (ตัวในลานนี้เองจะเป็ นเสมือนใบพัดที่ตา้ มลมให้โกมผัดหมุน แต่
ปัจจุบนั จะใช้แผ่นฟลอยด์ที่ทนความร้อนแทนใบลาน)

เมื่อได้ซี่ไม้แล้ว ต่อไปจะหาไม้ที่มีน้ าํ หนักเบา เช่น ไม้ปอ ไม้สา ไม้งิ้ว (นุ่น) มาเป็ นหัว
โกมผัด โดยการเหลาให้กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร
ทําตรงกลางให้ป่องออกมาคล้ายหัวจ้อง (ร่ ม) ตรงกลางป่ องนี้เองเจาะรู เท่ากับขนาดของซี่ ไม้เพื่อ
นําซี่ ไม้มาสอดติด การเจาะรู ดงั กล่าวต้องให้เอียงประมาณ 45 องศาทุกรู เสร็ จแล้วนําเส้นตอกที่
ติดใบลานมาสอดติดกาวให้หวั ซี่ ไม้ติดกับรู หวั โกมผัดให้แน่นทุกซี่ โดยรอบ ก็จะได้โครงหัวโกม
ผัดมีลกั ษณะคล้ายหัวจ้อง (ร่ ม) ต่อไปทําสายร้อยผูกดึง
การทําสายร้อยผูกดึง คือ การที่นาํ ด้ายเหนียวมาผูกซี่ ไม้แต่ละซี่ ให้ห่างกันตามความ
ต้องการหรื อความเหมาะสม เพื่อให้ไม้ซี่ดึงกันและกันคล้ายเฝื อก จุดที่จะร้อยคือตรงกลางซี่
โดยรอบและสุดท้ายอหรื อปลายซี่ โดยรอบ ก็จะโครงหัวโกมผัดลงตอกตะปูให้แน่น
ต่อไปนําหัวโครงโกมผัดลองวางบนเสา เพื่อจะทําวงด้านล่างและโครงด้านข้าง โดยการ
วัดขอบวงบนได้เท่าใด นํามาเป็ นขนาดวงล่าง แล้วงนําไม้ตอกมาขดเป็ นวงตามขนาดวงบนแล้ว
วางที่พ้ืนเพื่อสานด้ายและเสาคํ้า
การทําเสาคํ้าจะนําเส้นตอกยาวเท่ากับความสูงของวงบนและวงล่าง เส้นตอกดังกล่าวจะ
เหลาให้บางเบาจํานวน 6 เส้นนํามาผูกเชื่อมวงบนและล่าง เป็ นระยะห่างเท่าหันโดยรอก ก็จะได้
โครงโคมผัดมีลกั ษณะด้านบนเป็ นซี่ ไม้ ด้านข้างเป็ นซี่ ไม้ 6 เส้นด้านล่างมีปากเป็ นวงกลม เสร็ จ
แล้วนําด้ายเหนียวมาขึงจากข้างยนลงมาผูกขอบด้านล่างย้อนสลับขึ้นไปเป็ นฟันปลาโดยรอบ ให้
เป็ นรู ปทรงกระบอก ทดลองหมุนโครงซี่ ไม้เมื่อเที่ยงตรงดีแล้วต่อไปก็ทาํ เข็ม
การทําเข็มสมัยก่อนจะใช้ไม้แข็ง เช่นไม้เกล็ด หรื อเขาสัตว์มาเหลาแต่ปัจจุบนั มีเหล็ก
หรื อเข็มหมุด จึงใช้เหล็กแทนไม้ โดยการตัดเหล็กหรื อเข็มหมุดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ฝังไว้
ตรงจุดศูนย์กลางแกนหัวโครงให้แน่น แล้วทดลองนํามาวางบนหัวเสา โดยให้เข็มอยูบ่ น
ศูนย์กลางหัวเสาให้มากที่สุด ทดลองหมุนเบาๆ เมื่อได้ที่แล้วจึงทําหม้อง (หลุมเล็ก) ฝังวัสดุที่มี
ลักษณะลื่นไหล เรี ยกว่าตัว๋ มื่น (ตัวลื่น) สมัยโบราณตัวลื่นจะทําด้วยแผ่นหิ นเล็กๆนํามาฝนให้
หน้าเรี ยบ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นเศษเครื่ องปั้นดินเผาที่มีผิวเป็ นมัน ต่อมา เมื่อมีขวดหรื อแก้ว จะใช้เศษ
ขวด เศษแก้วมาทําเป็ นตัวมื่น โดยการทุบให้เป็ นแผ่นกลมเส่นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่ งเซ็น
นํามาฝังในรู หวั เสาเพื่อรองรับเข็ม เมื่อฝังตัวมื่นแล้วืต่อไปทดลองนําหัวโกมผัดมาวาง โดยให้
ปลายเข็มวางบนตัวมื่น ลองใช้มือหมุนดูว่าคล่องตัวหรื อไม่ เมื่อได้ที่แล้วต่อไปทําตัวละคร
การทําตัวละคร แต่ก่อนนิยมทํารู ปตัว๋ เปิ้ ง (รู ปสัตว์ตามปี ต่างๆ) จนครบ 12 ปี ตั้งแต่รูปหนู
วัว ไปจนถึงรู ปหมู เพื่อแสดงว่าในแต่ละรอบ 12 ปี นั้นมีอะไรบ้าง โกมจะผัดหมุนเวียนให้เห็น

ความเป็ นไปอายุขยั ของคนเราย่อมมหมุนเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทัง่ วันตาย บางคน
ทําเป็ นรู มา้ วิ่ง ชาวนากําลังไถนาบ้าง เป็ นรู ปนกบินบ้าง เป็ นรู ปเลือไล่กวางบ้าง
วิธีการทําตัวละคร สะหล่าจะตัดกระดาษให้เป็ นรู ปที่ตอ้ งการ แล้วนํามาติดกับโครง
เส้นด้ายด้านข้างของโคมผัดเพื่อบังแสงไฝสะท้อนเงานออกมาติดฉากวงกลมล้อมตัวโกมผัด บาง
คนก็ทาํ เป็ นกล่องสี่ เหลี่ยม แต่ในที่น้ ีจะขอพูดถึงแบบวงกลมเท่านั้
การทําฉากรับเงาภาพแบบวงกลม สะหล่าจะวัดด้านนอกของตัวโกมผัดออกมาประมาณ
8 – 10 นิ้ว นําเส้นตอกมาม้วนเป็ นวงกลมสองวง ตามขนาดที่วดั ไว้แล้ว ตัดไม้ขนาดกว้าง 1
เซนติเมตร สูงเท่ากับตัวกลมผัดืหรื อสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อตกแต่งก็แล้วแต่สะหล่า ตัดไม้ดงั กล่าว
จํานวน 6 อัน มาทําเป็ นโครงข้าง ผูกเป็ นเสาเชื่อมวงกลมไม้ดา้ นบนและล่าง โดยให้เสาห่างมี
ระยะเท่าๆ กัน ก็จะได้โครงฉากไม้ทรงกระบอก ทดลองวางคร่ อมตัวโคมผัดดู เมื่อเห็นว่าโครง
ฉากโคมผัดได้ที่แล้วนํากระดาษสาสี ขาวแผ่นบางมาติดโดยรอบตัวโครงฉากให้ทวั่ ก็จะได้ฉาก
วงกลมล้อมรอบตัวโคมผัด
เมื่อทําเสร็ จเรี ยบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว ก็จะเป็ นการจุดไฟทดลองโคมให้ผดั โดยการจุด
เทียนเล่มขนาดเท่าหัวแม่มือวางไว้ใกล้ๆ เสาภายในโคมผัด เมื่ออากาศภายในโคมผัดร้อน จะ
ลอยตัวขึ้น อากาศรอบๆ จะพัดเข้าหา ปะทะกับซี่ โครงด้านบนให้โคมหมุน ขณะที่โคมหมุนแสง
ไฟจากเทียนจะส่องเอาภาพต่างๆ ที่เคลื่อนไหว เช่นเสื อไล่กวาง ม้าวิ่ง เป็ นต้น

โคมลอย
(ภูมิปัญญาการคานวณช่องลม)

(ที่มา: http://www.cm108.com/bbb/36853.html)
โคมลอยล้านนา นิยมเล่นกันในเดือนยี่ เพราะบรรยากาศยามนี้น่ารื่ นรมย์ปลอดโปร่ ง
ท้องฟ้ าสี ครามสดใส เมื่อปล่อยโคมลอย จะเห็นได้ชดั ดูงดงาม สมัยก่อน การปล่อยโคมลอยทํา
เพื่อเป็ นพุทธบูชาหรื อปล่อยเคราะห์กรรมลําบากตามที่โบราณเชื่อกัน
การทําโคมลอย ต้องคิดรู ปแบบก่อนว่าจะทํารู ปแบบใด เช่นรู ปแบบสี่ เหลี่ยมหรื อรู ปแบบ
กลม เมื่อได้รูปแบบแล้วก็นาํ กระดาษมาตัดตามรู ปแบบ เสร็ จแล้วทําปากสําหรับใส่ควัน การทํา
ปากหรื อช่องลม ต้องวัดเอาความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมลอยได้เท่าใดแบ่งเป็ นแปดส่วน
เสร็ จแล้วนําความยาวที่ได้จาํ นวนหนึ่งในแปดนั้นมาเป็ นความกว้างหรื อปากช่องลม เช่นวัด
เส้นผ่าศูนย์กลางได้ 8 เมตร ก็ทาํ ปากโคมลอยเพียง 1 เมตร เป็ นต้น
เมื่อเจาะปากโคมลอยแล้ว ตัดกระดาษมาทํากรอบริ มปากโคมให้หนาเหมาะสําหรับถือ
และแขวนลูกเล่นเมื่อปล่อยขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า เมื่อได้ตวั โคมลอยแล้ว บางคนจะทําห่วงไว้บนโคมลอย
โดยการนําเอาเศษกระดาษที่เหลือมาฟั่นเป็ นเส้นยาว แล้วใช้กาวติดกับด้านหัว เพื่อเป็ นบ่วงใช้ไม้
สอดดึงให้สูงขึ้นในขณะที่ใช้ควันรม แต่บางคนก็ไม่ทาํ หู ต่อไปก็จะเตรี ยมเชื้อเพลิงเพื่อนํามาเผา

เอาควันรมพยุงให้โคมลอยขึ้น การทําเชื้อเพลิงสมัยก่อนจะใช้ชนั ต่อมามีน้ าํ มัน ก็ใช้น้ าํ มันบ้าง
โดยมากจะใช้น้ าํ มันเครื่ องที่ใช้แล้ว หรื อวัสดุที่พอหาได้ในท้องถิ่น
ขั้นตอนการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า การปล่อยโคมลอยเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่างอาจ
ทําแตกต่างกันไป เช่น บางคนวางโคมลอยแล้วยกปากขึ้นรอรับเอาควันไฟ อีกคนพัดให้ควันเข้า
สู่ลาํ ตัว แต่บางคนเอาไม้แค่ (คบเพลิง) หิ้ วโคมลอยสูงขึ้นให้ปากโคมอยูเ่ หนือกองไฟแล้วพัดให้
ควันเข้าสู่ลาํ ตัวโคมลอยก็มี อย่างไรก็ตามที่ทาํ เหมือนกับคือ มีไม้แค่ (คบเพลิง) จุดเข้ารมควันเข้า
สู่ลาํ ตัวโคมลอย
จํานวนคนที่ร่วมกันปล่อย ต้องมีหลายคน แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกัน เช่น บางคนถือปาก
โคมลอยรอรับควันไฟ บางคนพัดให้ควันเข้าสู่ตวั โคมลอย บางคนถือด้านข้างพยุงขึ้น บางคน
เตรี ยมผูกมัดลูกเล่นก่อนที่จะปล่อยโคมให้ลอยขึ้นฟ้ า ขณะที่โคมลอยทะยานขึ้นฟ้ า พร้อมกับ
เสี ยงปรบมือในความสําเร็ จ ขณะเดียวกีนเสี ยงประทัดจะถูกจุดทันที ดังตูมตามสนัน่ ตามหลัง
โคมลอย ทุกคนต่างแหงานมองด้วยความยิ้มแย้ม มีความปิ ติยิ่งนัก
โคมลอยมีบทบาทในวิถีชีวิตคนล้านนาอย่างมากมายเช่น
- ด้ านความเชื่อ มีการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็ นพุทธบูชา
ปล่อยเคราะห์เสนียดจัญไร จนเกิดเป็ นประเพณี วฒั นธรรมในชุมชน
- ด้านศิลปะ เป็ นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์
ในรู ปแบบต่างๆ ให้มีวิวฒั นาการตามสมัย โดยมีวสั ดุลูกเล่นมากขึ้นกว่าโคมลอยสมัยก่อนๆ
- ด้านสังคม ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มคน ร่ วมกันทํางาน
ร่ วมมือกันสร้างสรรค์ ร่ วมคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําให้มีผลงานเกิดขึ้นในสังคม
- ด้านการศึกษา การทําโคมลอยไม่มีตาํ ราแน่นอน ตายตัว
แต่เป็ นการกล่อมเกลาทางสังคม เลียนแบบต่อกันมา รุ่ นแล้วรุ่ นเล่า ขณะเดียวกันคนรุ่ นต่อมาก็
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ดีงามขึ้น
- ด้านการประชาสัมพันธ์ ในการเปิ ดห้างร้าน พิธีการ
ต่างๆ มักมีผนู้ ิยมทําโคมลอย แล้วติดแผ่นป้ ายพิธีปล่อยขึ้นไปด้วย เมื่อโคมลอยตกลงมา ก็ทาํ ให้
ผูอ้ ื่นเก็บป้ ายไปอ่าน บอกเล่าต่อๆ กันไป

โคมไฟล้านนา
(ภูมิปัญญาการใช้ความร้อน)

โคมไฟหรื อว่าวไฟ เกิดขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั อาจเป็ นเพียงคําเล่า หรื อ
ตํานาน ดังที่พบในหนังสื อประเพณี สบสองเดือนล้านนาไทยของ ศาสตราจารย์มณี พะยอมยงค์
สรุ ปไว้ว่า “โคมลอยที่ปล่อยตอนกลางคืน จะใช้กอ้ นไม้เป็ นก้อนกลม ชุบด้วยนํ้ามันยางหริ อ
นํ้ามันขี้โล้จนชุ่มแล้วนําไปมัดกับปากโคมลอย เมื่อรมควันจนได้ที่แล้วจะจุดไฟที่ท่อนผ้า แล้ว
ปล่อยโคมลอยขึ้นสู่อากาศ โคมลอยจะลอยไปตามกระแสลม ดูเหมือนลักษณะดวงไฟ คล้ายดาว
เคลื่อนคล้อยไปในเวหาอันเงิ้งว้างน่าดูยิ่งนัก
คนล้านนาเชื่อกันว่า การปล่อยโคมลอยเป็ นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยนามให้หมดไป บ้าง
ก็ว่าเป็ นการบูชาเทวดาบนสวรรค์ บ้างก็ว่า ปล่อยเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี แต่หากพิจารณา
แล้วโคมลอยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์เพื่อสนองความต้องการในความเชื่อของคน
ให้เกิดความสบายใจ เป็ นภูมิปัญญาของคนล้านนา ในการนําเอาความร้อนมาใช้พยุง ดันให้โคม
ลอยขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า
ขั้นตอนการทําโคมไฟหรื อว่าวไฟ ขั้นตอนแรกจะนําไม้ไผ่มาจักตอกเป็ นเส้นกลมยาว
ประมาณ 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร นําเส้นตอกมาม้วนทับเหลื่อมกันให้ได้
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ใช้ดา้ ยเหนียวพันหัวไม้ที่ทบั กันให้แน่น จะได้วงไม้ข้ ึนมาวงหนึ่ง ซึ่ ง
เรี ยกว่า “วงปาก” เตรี ยมไว้
หลังจากนั้น เลือกกระดาษว่าสี ขาวเป็ นแผ่นมาต่อกันเป็ นผืนใหญ่แล้วนํามาม้วนเป็ นวง
ตามขนาดของวงไม้ที่เตรี ยมไว้ แล้วใช้กาวติดริ มต่อกันให้เป็ นทรงกระบอกกลวง โดยให้วงไม้

อยูด่ า้ นใน แล้ววัดจากปากขึ้นไปประมาณ 2 เมตร นํากระดาษมาปิ ดปากด้านบนให้มิดชิดก็จะได้
ตัวโคมไฟหรื อว่าวไฟ เสร็ จแล้วนําปากด้านล่างเข้าติดกับวงไม้ไผ่ จนรอบเพื่อเป็ นปากโคมไฟ
ด้านล่าง เมื่อเสร็ จขั้นตอนนี้ก็จะได้โคมไฟหรื อว่าวไฟ 1 ลูก
จากนั้นก็ทาํ เชื้อเพลิง สมัยโบราณจะใช้เศษผ้าทําเป็ นก้อนชุบนํ้ามันชัน(ขี้ยา) โดยใช้ชนั (ขี้
ยา) เคี่ยวจนเหลว นําก้อนผ้าลงชุบเพื่อนําไปผูกกับโคมไฟ หากวิธีน้ ีไฟไหม้ไม่หมด ก็จะเป็ น
อันตรายกับบ้านเรื อนได้ แต่ปัจจุบนั ช่างทําโคมไฟบางท่านได้เอากระดาษทิชชูมา 1 ม้วน แล้ว
ทําการเคี่ยวขี้ผ้ งึ จนเหลว เมื่อได้ที่จะนําเอากระดาษทิชชูจุ่มลงไปทั้งหมด รอสักครู่ ให้กระดาษทิช
ชูซึมเนื้อกระดาษษดีแล้ว จึงยกออกมาตั้งไว้สกั ครู่ ข้ ีผ้ งึ เย็นลงก็จะได้กอ้ นเชื้อเพลิง 1 ก้อน แล้ว
แบ่งออกเป็ นสามท่อน นําแต่ละท่อนไปผูกกับโคมไฟ 1 ลูกต่อ 1 ท่อน ก้อนเชื้อเพลิงนี้จะให้
ความร้อนประมาณเกือบชัว่ โมง แล้วไหม้จนหมดโคมไฟถึงจะตกลงสู่พ้ืนดิน ทําให้ไม่เกิด
อันตราย
ต่อไปนําก้อนเชื้อเพลิงไปผูกกับโคมไฟ จะใช้ลวดจํานวน
2 เส้นนําไปผูกขวางเป็ น
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากด้านล่าง โดยใช้ปลายลวดผูกกับวงไม้ ให้เส้นลวดตัดกันเป็ นกากบาท
จุดตัดตรงปลายเส้นลวดคือจุดศูนย์กลางของโคมไฟ นําก้อนเชื้อเพลิงไปวางบนนจุดตัด แล้วผูก
ไว้ให้แน่น แต่บางคนจะตัดลวดที่จุดตัด ลวดจะขาดออกเป็ นสี่ เส้น ตรงจุดกึ่งกลางปากโคมไฟ
และแล้วนําก้อนเชื้อเพลิงเข้าไปวางแล้วมัดด้วยเส้นลวดทั้งสี่ ก็ได้เช่นกัน
การปล่อยโคมไฟ สมัยโบราณจะมีคนช่วยพัดให้ลมเข้าสู่ตวั โคมจนพองแล้วจะจุดไฟ ให้
เปลวไปนําเอาอากาศขึ้นสู่เบื้องบนของโคมไฟ ตัวโคมไฟจะลอยขึ้น แต่จะมีคนดึงไว้ก่อนเพื่อ
ทดสอบความดันของลมร้อน ขณะเดียวกัน คนที่เหลือจะรี บนําลูกเล่นมาผูกติดกับลวด ลูกเล่น
ดังกล่าวประกอบด้วย ปะทัด ไฟที่ทาํ จากดินปื น แตกออกเป็ นแสงตกลงมา เสร็ จแล้วผูกสายสาย
ชนวนให้แนบกับเชื้อเพลิง การทําขั้นตอนนี้ตอ้ งทําอน่างรวดเร็ ว เสร็ จแล้วคนถือปากจะดังตัว
โคมไฟมาทดสอบความดันลมอีกครั้งเมื่อเห็นว่าดึงดีแล้วจึงจะปล่อยขึ้น
ปัจจุบนั การปล่อยโคมไฟ นอกจากจะปล่อยในตอนยี่เป็ งของคนล้านนาแล้ว บางแห่งยัง
นิยมปล่อยในวันขึ้นป่ ใหม่ งานบุญศพในคืนสุดท้ายก่อนนําศพไปเผา บางแห่งปล่อยในงานขึ้น
บ้านใหม่ งานบุญต่างๆ

คุณค่าของโคมไฟพอสรุ ปได้ดงั นี้
- เป็ นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ
ใช้ความร้อน อากาศขยายตัวเป็ นประโยชน์ต่อการนําโคมลอยขึ้น
- เป็ นการรวมกลุ่มคนในยามคํ่าคืนได้ร่วมกันทํากิจกรรม
นี้ที่มีประโยชน์ เป็ นการพักผ่อนที่ไม่ขอ้ งแวะกับอบายมุข
- เป็ นที่พ่ ึงทางใจ ทําให้เกิดความปิ ติในการทําบุญ
โดยเฉพาะคืนยี่เป็ งล้านนา เป็ นกิจที่ทาํ ขึ้นตามความเชื่อของบุคคลเพื่อเป็ นพุทธบูชา
- เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้บางคนเกิดมีอาชีพในการทําโคมไฟขาย
มีรายได้ที่บริ สุทธิ์ โคมไฟจึงควรเป็ นสิ่ งคู่ลา้ นนาต่อไปอีกนาน
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วิถีไทย.....วิถีล้านนา
เรื่อง ตุง

ตุง ศิลปะพื้นบ้านล้านนา
ดินแดนล้านนาเป็ นพื้นที่จงั หวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่ งประชากร
ภาคเหนือ เรี ยกตนเองว่า “ชาวล้านนา ” โดยมี ศิลปวัฒนธรรม ของตนเองซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวล้านน างานประดิษฐ์คิดค้นที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวล้านนา
เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สอดใส่จิตวิญญาณแห่งความเคารพรักและบูชาลงไปใน
ผลงาน เพื่อมอบให้แก่บุคคลอันเป็ นที่เคารพรัก เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษที่เป็ นเกียรติยศ เป็ นความ
ดีความงามของตนเองรวมทั้งเพื่อตอบสนองความศรัทธาอันสูงสุดของชาวพุทธ โดยเฉพาะความ
เชื่อในการใช้วตั ถุที่ดีมีคุณค่าเป็ นเครื่ องบูชา สักการะในงานบุญ งานกุศลต่าง ๆ ตามประเพณี
“ตุง” จึงเป็ นสัญลักษณ์แห่งความเคารพรักและบูชา ที่ชาวล้านนาประดิษฐ์ข้ ึนมาเพื่อเป็ น
เครื่ องบูชาสักการะและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี ของชาวล้านนา ซึ่ งตุงที่ประดิษฐ์

ขึ้นมานั้นรู ปแบบลักษณะการใช้งานตามพิธีกรรมและประเพณี แตกต่างกันไป ตุงแบ่งออกเป็ น 3
ประเภทได้แก่
1. ตุงที่ใช้ประกอบพิธีมงคล เป็ นตุงที่ใช้ในงานบุญต่าง ๆ เช่นงานฉลอง งานทําบุญขึ้นปี
ใหม่ สงกรานต์ งานปอยเทศกาลต่าง ๆ เป็ นต้น
2. ตุงที่ใช้ประกอบพิธีอวมงคล เป็ นตุงที่ใช้ในงานที่ไม่เป็ นมงคลเช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับ
ความตาย งานศพ เป็ นต้น
3. จ้อต่างๆ (ตุงเล็ก) เป็ นตุงรู ปสามเหลี่ยมขนาดต่างๆ ซึ่ งใช้ประกอบงานพิธีกรรมต่าง ๆ
หรื อใช้ร่วมกับตุง
ตํานานตุง (ธง)
(จากหนังสื อวัฒนธรรมล้านนาไทย ของมณี พยอมยงค์
)
จากตํานานเมืองหิ รัญนครเงินยาง ศรี เชียงแสน ได้กล่าวว่า ตุงสามารถช่วยให้มนุษย์หลุด
พ้นจากการตกนรกได้ ดังเรื่ องเล่าว่า มีนายพรานผูห้ นึ่งล่าเนื้อมาตั้งแต่อายุได้ 15 ปี จนถึงอายุได้
48 ปี วันหนึ่งเข้าป่ าไปเพื่อจะล่าเนื้อ บังเอิญไปถึงวัดศรี โคมคํา (จังหวัดพะเยา) ได้เห็นประธาน
องค์ใหญ่และมีการประดับตุง เมื่อกลับมาถึงบ้านก็จดั หาผ้ามาทําตุงแล้วเอาไปบูชาพระประทาน
องค์ใหญ่น้ นั ครั้นนายพรานผูน้ ้ ีตายไป พระยายมราชมิทนั ได้พิจารณา ก็โยนนายพรานผูล้ งไปใน
นรกในทันใดนั้น ตุงที่นายพรานเคยทําเพื่อถวายพระประธานองค์ใหญ่น้ นั ก็พนั เอาตัว นายพราน
พ้นจากนรกเสี ย พระยายมราชจึงพิจารณาดูแล้วก็บอกให้นายพรานขึ้นไปอยูบ่ นสวรรค์ ชาว
เหนือจึงมีความเชื่อที่ว่า การถวายหรื อทานตุงนั้น มีอานิสงส์หรื อได้บุญอย่างมาก
ตุงมีหลายชนิดและมีขนาดต่าง ๆ กัน ขนาดเล็กกว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว จนถึง
ยาว 14 กิโลเมตร กว้าง 10 กิโลเมตร และตุงมีต้งั แต่ทาํ จากกระดาษจนถึงทําด้วยโลหะ เช่น
ทองเหลือง ทองคํา หรื อเงินเป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีตุงและช่อทําด้วยกระดาษสี ต่าง ๆ ซึ่ งใช้ปักที่
กองเจดียท์ ราย ส่วนตุงจัย (ธงชัย) หรื อตุงใย (ตุงที่ทอด้วยด้าย ไหม หรื อแพร) นั้นเป็ นตุงใหญ่
อาจมีความกว้างประมาณ 20 นิ้ว ยาวประมาณ 3 วา ถือกันว่าตุงยิ่งยาวยิ่งมีอานิสงส์มาก ใช้ปักไว้
ที่หน้าวัดหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ทาํ การฉลองในคราวมีงานปอยหลวง การเอาตุงไปทําพิธีบูชาในงาน
พิธีหรื องานกุศลนั้น จะได้ให้ข้ ึนสวรรค์ ตุงที่ถือเวลาแห่กฐินเรี ยกว่า ตุงตะขาบ จะถือในขบวน
แห่ซ่ ึ งมีความเชื่อกันว่าการทอดกฐินมีอานิสงส์มาก แม้แต่สตั ว์ เช่น ตะขาบ จระเข้ ก็อยากร่ วม

ทําบุญด้วย จึงขอให้ทาํ รู ปของตัวร่ วมขบวนไปด้วยและยังมีตุงอีกประเภทหนึ่งที่ชาวล้านนาใช้
ในการถือนําศพไปสุสาน คือตุงสามหาง มักทําด้วยกระดาษสา หรื อผ้าดิบสี ขาว ความเชื่อ
เกี่ยวกับตุงสามหางมีว่า มนุษย์ทุกคนย่อมมีวนั แพ้พระยายมราช จะต้องถึงแก่ความตายทุกคน
การถือธงขาวนําหน้าศพก็เป็ นการยอมต่อพระยายมราช ส่วนชายสามแฉกนั้น หมายถึง
พระ
รัตนตรัยที่จะนําเอาวิญญาณของผูต้ ายไปสู่สุคติได้
อ้างอิง
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