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วิถีไทย.....วิถลี้านนา 
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นางเบญจมาศ  อนุชัย      
 

โครงงานการบูรณาการสาระการเรียนรู้ศิลปะกับวิถีไทย 
โดยใช้สถิติเป็นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
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วิถีไทย...วิถีลา้นนา คือการดาํรงชีวิตของคนลา้นนา ท่ี ผกูพนักบัศาสนา  การสร้างผลงาน

ทางศิลปะ งานหตัถกรรมพ้ืนเมือง จากภูมิปัญญาชาวบา้น  มีแรงบนัดาลใจจากความศรัทธา  ชาว

ลา้นนานิยมนาํมาใชใ้นงานพิธีกรรมต่างๆ และถ่ายทอดสืบทอดต่อกนัมา 

 หนงัสืออ่านประกอบการเรียนการสอนโครงงานดว้ยการบูรณาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กบัวิถีไทย  โดยใชส้ถิติเป็นฐาน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ฉบบัน้ีไดร้วบรวมภูมิปัญญา

ชาวบา้นตามวิถีลา้นนา เพ่ือศึกษาและสืบสานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมลา้นนา  หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า 

จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจ 
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โคมไฟลา้นนา หรือโกมลา้นนา เป็นงานหตัถกรรมพ้ืนเมืองจากภูมิปัญญา ชาวบา้น ท่ีสืบ

ทอดต่อกนัม าและไดถ้่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือ อนุรักษ์ ให้คงอยูสื่บต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนัใน
ภาคเหนือ ดว้ยเหตุท่ีการดาํรงชีวิตของคนลา้นนาผกูพนักบัศาสนา  การสร้างผลงานทางศิลปะจึง
มีแรงบนัดาลใจจากความศรัทธา  ปัจจุบนัชาวลา้นนานิยมนาํมาใชใ้นงานพิธีกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะในงานประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีลอยกระทง นิยมจุดโคมคา้ง หรือโคมท่ีติดแขวน
ไวบ้นท่ีสูง  ทาํดว้ยไมไ้ผแ่ละกระดาษสร้างเป็นโคมทรงกลมหกัมุมเรียกว่า "โคมรังมดส้ม"  ใช้
ประดบัตกแต่งมีเทียนและประทีปเพ่ือเป็นการสกัการะบูชาพระพุทธเจา้  ในคืนวนัเพญ็เดือนสิบ
สอง (ยี่เป็งลา้นนา) และเช่ือว่าเป็นการบวงสรวงพระเก ตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์  ซ่ึงถือว่า
เม่ือไดก้ระทาํเช่นน้ีแลว้ แสงประทีปจากโคมจะช่วงส่งประกายให้การดาํเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่
เยน็เป็นสุข ชาวลา้นนาจึงนิยมปล่อยโคมไฟข้ึนฟ้าและจุดประทีปตามบา้นเรือนในปัจจุบนัมีการ
ประยกุตใ์ชโ้คมไฟมาทาํเป็นเคร่ืองประดบัตามอาคารบา้นเรือน  และสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือความ
สวยงาม อีกทั้งยงัช่วยสืบสานและอนุรักษเ์อกลกัษณ์งานหตัถกรรมโคมลา้นนาให้คงอยูสื่บไป 
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โกมผัด หรือ โคมหมุน 

(ภูมิปัญญาการใช้แรงดันอากาศ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
โกมผดั หรือ โคมหมุน เป็นโคมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัชาวไทยลา้นนา หรือทางสิบ 

สองปันนาไดห้นีอพยพเขา้มาในภาคเหนือ เป็นพวกล้ือ มอญ ซ่ึงไดน้าํประเพณีการทาํโคมผดัเขา้
มา เวลามีงานประจาํปีหรืองานตามวดั ก็ไดท้าํโคมผดัตั้งไวใ้ห้คนดูแทนหนงั ซ่ึงสมยัก่อนยงัไม่มี
ภาพยนตร์  โคมผดัจึงคลา้ยหนงัตะลุง มีลกัษณะทรงกระบอกกวา้ง 12 น้ิว ยาว 30 น้ิว หุ้มดว้ย
กระดาษสาหรือกระดาษสีขาว โคมน้ีสามารถหมุนได ้ทางภาคกลางจึงเรียกว่า  "โคมเวียน" ดา้น
ในจะมีไมห้รือดา้ยโยงเขา้มาแกนกลาง ซ่ึงทาํเป็นมุมแหลมดงัหวัจรวด  ใส่ไวใ้นกน้ถว้ยหรือ
ภาชนะท่ีมีร่องกลมพอเหมาะเพ่ือให้โคมผดัหมุนไปรอบ ๆ  ดว้ยแรงเทียน  เม่ือจุดเทียนซ่ึงติดตั้ง
ไวก้ลางโคมความร้อนจากเปลวเทียนจะไปกระทบแถบกระดาษและผลกัให้ส่วนท่ีเป็นโครง
ครอบนั้นให้หมุนจะทาํให้เห็นเงาปรากฏเป็นรูปต่าง ๆ เวียนไปรอบ ๆ ซ่ึงนบัเป็นนิทรรศการใน
ลกัษณะของโบราณอยา่งง่าย ๆ สาํหรับในปัจจุบนั โคมผดัไดมี้การประยกุตใ์ชแ้รงหมุนจากแรง
เทียนมาใชเ้ป็นแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้าแทน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการเก็บรักษา 

 การทาํโคมผดัสะหล่า (ช่าง) จะหาไมไ้ผท่ี่เหนียว เช่น ไผบ่ง ไผสี่สุก ไผซ่าง ฯลฯ อยา่งใด
อยา่งหน่ึงมาจกัเป็นตอกกวา้งประมาณ 1 เซนติเมตรยาวประมาณ 30  เซนติเมตร พยายามเหลา
ให้บางท่ีสุด จาํนวน 12-14 เส้น แลว้แต่สะหล่าจะทาํ หลงัจากนั้นในสมยัก่อนจาํใชใ้บลานมา
เหลาเป็นเส้นตามความยาวของซ่ีท่ีทาํไว ้แต่ให้ความกวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร มาติดซ่ีไมใ้ห้
แนบสนิททุกอนัเตรียมไว ้(ตวัในลานน้ีเองจะเป็นเสมือนใบพดัท่ีตา้มลมให้โกมผดัหมุน แต่
ปัจจุบนัจะใชแ้ผน่ฟลอยดท่ี์ทนความร้อนแทนใบลาน) 



 

 

 เม่ือไดซ่ี้ไมแ้ลว้ ต่อไปจะหาไมท่ี้มีนํ้าหนกัเบา เช่น ไมป้อ ไมส้า ไมง้ิ้ว (นุ่น) มาเป็นหวั
โกมผดั โดยการเหลาให้กลม เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร
ทาํตรงกลางให้ป่องออกมาคลา้ยหวัจอ้ง (ร่ม) ตรงกลางป่องน้ีเองเจาะรูเท่ากบัขนาดของซ่ีไมเ้พ่ือ
นาํซ่ีไมม้าสอดติด การเจาะรูดงักล่าวตอ้งให้เอียงประมาณ 45 องศาทุกรู เสร็จแลว้นาํเส้นตอกท่ี
ติดใบลานมาสอดติดกาวให้หวัซ่ีไมติ้ดกบัรูหวัโกมผดัให้แน่นทุกซ่ีโดยรอบ ก็จะไดโ้ครงหวัโกม
ผดัมีลกัษณะคลา้ยหวัจอ้ง (ร่ม) ต่อไปทาํสายร้อยผกูดึง 
 การทาํสายร้อยผกูดึง คือ การท่ีนาํดา้ยเหนียวมาผกูซ่ีไมแ้ต่ละซ่ีให้ห่างกนัตามความ
ตอ้งการหรือความเหมาะสม เพ่ือให้ไมซ่ี้ดึงกนัและกนัคลา้ยเฝือก จุดท่ีจะร้อยคือตรงกลางซ่ี
โดยรอบและสุดทา้ยอหรือปลายซ่ีโดยรอบ ก็จะโครงหวัโกมผดัลงตอกตะปูให้แน่น 
 ต่อไปนาํหวัโครงโกมผดัลองวางบนเสา เพ่ือจะทาํวงดา้นล่างและโครงดา้นขา้ง โดยการ
วดัขอบวงบนไดเ้ท่าใด นาํมาเป็นขนาดวงล่าง แลว้งนาํไมต้อกมาขดเป็นวงตามขนาดวงบนแลว้
วางท่ีพ้ืนเพ่ือสานดา้ยและเสาคํ้า 
 การทาํเสาคํ้าจะนาํเส้นตอกยาวเท่ากบัความสูงของวงบนและวงล่าง เส้นตอกดงักล่าวจะ
เหลาให้บางเบาจาํนวน  6 เส้นนาํมาผกูเช่ือมวงบนและล่าง  เป็นระยะห่างเท่าหนัโดยรอก ก็จะได้
โครงโคมผดัมีลกัษณะดา้นบนเป็นซ่ีไม ้ดา้นขา้งเป็นซ่ีไม ้ 6 เส้นดา้นล่างมีปากเป็นวงกลม เสร็จ
แลว้นาํดา้ยเหนียวมาขึงจากขา้งยนลงมาผกูขอบดา้นล่างยอ้นสลบัข้ึนไปเป็นฟันปลาโดยรอบ ให้
เป็นรูปทรงกระบอก ทดลองหมุนโครงซ่ีไมเ้ม่ือเท่ียงตรงดีแลว้ต่อไปก็ทาํเขม็  

การทาํเขม็สมยัก่อนจะใชไ้มแ้ขง็ เช่นไมเ้กลด็ หรือเขาสตัวม์าเหลาแต่ปัจจุบนัมีเหลก็ 
หรือเขม็หมุด จึงใชเ้หลก็แทนไม ้โดยการตดัเหลก็หรือเขม็หมุดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ฝังไว้
ตรงจุดศูนยก์ลางแกนหวัโครงให้แน่น แลว้ทดลองนาํมาวางบนหวัเสา โดยให้เขม็อยูบ่น
ศูนยก์ลางหวัเสาให้มากท่ีสุด ทดลองหมุนเบาๆ เม่ือไดท่ี้แลว้จึงทาํหมอ้ง (หลุมเลก็) ฝังวสัดุท่ีมี
ลกัษณะล่ืนไหล เรียกว่าตัว๋ม่ืน (ตวัล่ืน) สมยัโบราณตวัล่ืนจะทาํดว้ยแผน่หินเลก็ๆนาํมาฝนให้
หนา้เรียบ ต่อมาเปล่ียนเป็นเศษเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีผิวเป็นมนั ต่อมา เม่ือมีขวดหรือแกว้ จะใชเ้ศษ
ขวด เศษแกว้มาทาํเป็นตวัม่ืน โดยการทุบให้เป็นแผน่กลมเส่นผา่ศูนยก์ลางประมาณคร่ึงเซ็น 
นาํมาฝังในรูหวัเสาเพ่ือรองรับเขม็ เม่ือฝังตวัม่ืนแลวื้ต่อไปทดลองนาํหวัโกมผดัมาวาง โดยให้
ปลายเขม็วางบนตวัม่ืน ลองใชมื้อหมุนดูว่าคล่องตวัหรือไม่  เม่ือไดท่ี้แลว้ต่อไปทาํตวัละคร 

การทาํตวัละคร แต่ก่อนนิยมทาํรูปตัว๋เป้ิง (รูปสตัวต์ามปีต่างๆ) จนครบ 12 ปี ตั้งแต่รูปหนู 
ววั ไปจนถึงรูปหมู เพ่ือแสดงว่าในแต่ละรอบ  12 ปีนั้นมีอะไรบา้ง โกมจะผดัหมุนเวียนให้เห็น



 

 

ความเป็นไปอายขุยัของคนเรายอ่มมหมุนเคล่ือนไหวอยา่งไม่หยดุย ั้ง จนกระทัง่วนัตาย บางคน
ทาํเป็นรูมา้ว่ิง ชาวนากาํลงัไถนาบา้ง เป็นรูปนกบินบา้ง เป็นรูปเลือไล่กวางบา้ง 

วิธีการทาํตวัละคร สะหล่าจะตดักระดาษให้เป็นรูปท่ีตอ้งการ แลว้นาํมาติดกบัโครง
เส้นดา้ยดา้นขา้งของโคมผดัเพ่ือบงัแสงไฝสะทอ้นเงานออกมาติดฉากวงกลมลอ้มตวัโกมผดั บาง
คนก็ทาํเป็นกล่องส่ีเหล่ียม แต่ในท่ีน้ีจะขอพูดถึงแบบวงกลมเท่านั้ 

การทาํฉากรับเงาภาพแบบวงกลม สะหล่าจะวดัดา้นนอกของตวัโกมผดัออกมาประมาณ 
8 – 10 น้ิว นาํเส้นตอกมามว้นเป็นวงกลมสองวง ตามขนาดท่ีวดัไวแ้ลว้ ตดัไมข้นาดกวา้ง 1 
เซนติเมตร สูงเท่ากบัตวักลมผดืัหรือสูงกว่าเลก็นอ้ยเพ่ือตกแต่งก็แลว้แต่สะหล่า ตดัไมด้งักล่าว
จาํนวน 6 อนั มาทาํเป็นโครงขา้ง ผกูเป็นเสาเช่ือมวงกลมไมด้า้นบนและล่าง โดยให้เสาห่างมี
ระยะเท่าๆ กนั ก็จะไดโ้ครงฉากไมท้รงกระบอก ทดลองวางคร่อมตวัโคมผดัดู เม่ือเห็นว่าโครง
ฉากโคมผดัไดท่ี้แลว้นาํกระดาษสาสีขาวแผน่บางมาติดโดยรอบตวัโครงฉากให้ทัว่ ก็จะไดฉ้าก
วงกลมลอ้มรอบตวัโคมผดั  

เม่ือทาํเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนแลว้ ก็จะเป็นการจุดไฟทดลองโคมให้ผดั โดยการจุด
เทียนเล่มขนาดเท่าหวัแม่มือวางไวใ้กล้ๆ  เสาภายในโคมผดั เม่ืออากาศภายในโคมผดัร้อน จะ
ลอยตวัข้ึน อากาศรอบๆ จะพดัเขา้หา ปะทะกบัซ่ีโครงดา้นบนให้โคมหมุน ขณะท่ีโคมหมุนแสง
ไฟจากเทียนจะส่องเอาภาพต่างๆ ท่ีเคล่ือนไหว เช่นเสือไล่กวาง มา้ว่ิง เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โคมลอย 
 

 
 

(ภูมิปัญญาการค านวณช่องลม) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา: http://www.cm108.com/bbb/36853.html) 
 

โคมลอยลา้นนา นิยมเล่นกนัในเดือนยี่ เพราะบรรยากาศยามน้ีน่าร่ืนรมยป์ลอดโปร่ง 
ทอ้งฟ้าสีครามสดใส  เม่ือปล่อยโคมลอย จะเห็นไดช้ดัดูงดงาม  สมยัก่อน การปล่อยโคมลอยทาํ
เพ่ือเป็นพุทธบูชาหรือปล่อยเคราะห์กรรมลาํบากตามท่ีโบราณเช่ือกนั 
 การทาํโคมลอย ตอ้งคิดรูปแบบก่อนว่าจะทาํรูปแบบใด เช่นรูปแบบส่ีเหล่ียมหรือรูปแบบ
กลม เม่ือไดรู้ปแบบแลว้ก็นาํกระดาษมาตดัตามรูปแบบ เสร็จแลว้ทาํปากสาํหรับใส่ควนั การทาํ
ปากหรือช่องลม ตอ้งวดัเอาความกวา้งเส้นผา่ศูนยก์ลางของโคมลอยไดเ้ท่าใดแบ่งเป็นแปดส่วน 
เสร็จแลว้นาํความยาวท่ีไดจ้าํนวนหน่ึงในแปดนั้นมาเป็นความกวา้งหรือปากช่องลม เช่นวดั
เส้นผา่ศูนยก์ลางได ้8 เมตร ก็ทาํปากโคมลอยเพียง 1 เมตร เป็นตน้ 
 เม่ือเจาะปากโคมลอยแลว้ ตดักระดาษมาทาํกรอบริมปากโคมให้หนาเหมาะสาํหรับถือ
และแขวนลูกเล่นเม่ือปล่อยข้ึนสู่ทอ้งฟ้า เม่ือไดต้วัโคมลอยแลว้ บางคนจะทาํห่วงไวบ้นโคมลอย 
โดยการนาํเอาเศษกระดาษท่ีเหลือมาฟ่ันเป็นเส้นยาว แลว้ใชก้าวติดกบัดา้นหวั เพ่ือเป็นบ่วงใชไ้ม้
สอดดึงให้สูงข้ึนในขณะท่ีใชค้วนัรม แต่บางคนก็ไม่ทาํหู ต่อไปก็จะเตรียมเช้ือเพลิงเพ่ือนาํมาเผา



 

 

เอาควนัรมพยงุให้โคมลอยข้ึน  การทาํเช้ือเพลิงสมยัก่อนจะใชช้นั ต่อมามีนํ้ามนั ก็ใชน้ํ้ ามนับา้ง 
โดยมากจะใชน้ํ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ หรือวสัดุท่ีพอหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนการปล่อยโคมลอยข้ึนสู่ทอ้งฟ้า การปล่อยโคมลอยเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีช่างอาจ
ทาํแตกต่างกนัไป เช่น บางคนวางโคมลอยแลว้ยกปากข้ึนรอรับเอาควนัไฟ อีกคนพดัให้ควนัเขา้
สู่ลาํตวั  แต่บางคนเอาไมแ้ค่ (คบเพลิง) ห้ิวโคมลอยสูงข้ึนให้ปากโคมอยูเ่หนือกองไฟแลว้พดัให้
ควนัเขา้สู่ลาํตวัโคมลอยก็มี อยา่งไรก็ตามท่ีทาํเหมือนกบัคือ มีไมแ้ค่ (คบเพลิง) จุดเขา้รมควนัเขา้
สู่ลาํตวัโคมลอย  
 จาํนวนคนท่ีร่วมกนัปล่อย ตอ้งมีหลายคน แต่ละคนมีหนา้ท่ีต่างกนั เช่น บางคนถือปาก
โคมลอยรอรับควนัไฟ บางคนพดัให้ควนัเขา้สู่ตวัโคมลอย บางคนถือดา้นขา้งพยงุข้ึน บางคน
เตรียมผกูมดัลูกเล่นก่อนท่ีจะปล่อยโคมให้ลอยข้ึนฟ้า   ขณะท่ีโคมลอยทะยานข้ึนฟ้า พร้อมกบั
เสียงปรบมือในความสาํเร็จ ขณะเดียวกีนเสียงประทดัจะถูกจุดทนัที ดงัตูมตามสนัน่ตามหลงั
โคมลอย ทุกคนต่างแหงานมองดว้ยความยิ้มแยม้ มีความปิติยิ่งนกั 
 โคมลอยมีบทบาทในวิถีชีวิตคนลา้นนาอยา่งมากมายเช่น  

- ด้านความเช่ือ  มีการปล่อยโคมลอยเพ่ือเป็นพุทธบูชา  
ปล่อยเคราะห์เสนียดจญัไร จนเกิดเป็นประเพณีวฒันธรรมในชุมชน 

- ดา้นศิลปะ เป็นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบต่างๆ ให้มีวิวฒันาการตามสมยั โดยมีวสัดุลูกเล่นมากข้ึนกว่าโคมลอยสมยัก่อนๆ 

- ดา้นสงัคม ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มคน ร่วมกนัทาํงาน  
ร่วมมือกนัสร้างสรรค ์ร่วมคิด แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทาํให้มีผลงานเกิดข้ึนในสงัคม 

- ดา้นการศึกษา การทาํโคมลอยไม่มีตาํราแน่นอน ตายตวั  
แต่เป็นการกล่อมเกลาทางสงัคม เลียนแบบต่อกนัมา รุ่นแลว้รุ่นเล่า ขณะเดียวกนัคนรุ่นต่อมาก็
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีงามข้ึน 

- ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ในการเปิดห้างร้าน พิธีการ 
ต่างๆ มกัมีผูนิ้ยมทาํโคมลอย แลว้ติดแผน่ป้ายพิธีปล่อยข้ึนไปดว้ย เม่ือโคมลอยตกลงมา ก็ทาํให้
ผูอ่ื้นเก็บป้ายไปอ่าน บอกเล่าต่อๆ กนัไป  
 
 
 
 



 

 

โคมไฟล้านนา 
 
 

 

(ภูมิปัญญาการใชค้วามร้อน) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โคมไฟหรือว่าวไฟ เกิดข้ึนเม่ือใด ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั อาจเป็นเพียงคาํเล่า หรือ
ตาํนาน ดงัท่ีพบในหนงัสือประเพณีสบสองเดือนลา้นนาไทยของ ศาสตราจารยม์ณี  พะยอมยงค ์
สรุปไวว้่า “โคมลอยท่ีปล่อยตอนกลางคืน จะใชก้อ้นไมเ้ป็นกอ้นกลม ชุบดว้ยนํ้ามนัยางหริอ
นํ้ามนัข้ีโลจ้นชุ่มแลว้นาํไปมดักบัปากโคมลอย เม่ือรมควนัจนไดท่ี้แลว้จะจุดไฟท่ีท่อนผา้ แลว้
ปล่อยโคมลอยข้ึนสู่อากาศ โคมลอยจะลอยไปตามกระแสลม ดูเหมือนลกัษณะดวงไฟ คลา้ยดาว
เคล่ือนคลอ้ยไปในเวหาอนัเง้ิงวา้งน่าดูยิ่งนกั 
 คนลา้นนาเช่ือกนัว่า การปล่อยโคมลอยเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยนามให้หมดไป บา้ง
ก็ว่าเป็นการบูชาเทวดาบนสวรรค ์บา้งก็ว่า ปล่อยเพ่ือบูชาพระเกตุแกว้จุฬามณี แต่หากพิจารณา
แลว้โคมลอยเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์ประดิษฐเ์พ่ือสนองความตอ้งการในความเช่ือของคน
ให้เกิดความสบายใจ  เป็นภูมิปัญญาของคนลา้นนา ในการนาํเอาความร้อนมาใชพ้ยงุ ดนัให้โคม
ลอยข้ึนสู่ทอ้งฟ้า 
 ขั้นตอนการทาํโคมไฟหรือว่าวไฟ ขั้นตอนแรกจะนาํไมไ้ผม่าจกัตอกเป็นเส้นกลมยาว
ประมาณ 3 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร นาํเส้นตอกมามว้นทบัเหล่ือมกนัให้ได้
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5  เมตร ใชด้า้ยเหนียวพนัหวัไมท่ี้ทบักนัให้แน่น จะไดว้งไมข้ึ้นมาวงหน่ึง ซ่ึง
เรียกว่า “วงปาก” เตรียมไว ้
 หลงัจากนั้น เลือกกระดาษว่าสีขาวเป็นแผน่มาต่อกนัเป็นผืนใหญ่แลว้นาํมามว้นเป็นวง
ตามขนาดของวงไมท่ี้เตรียมไว ้แลว้ใชก้าวติดริมต่อกนัให้เป็นทรงกระบอกกลวง โดยให้วงไม้



 

 

อยูด่า้นใน แลว้วดัจากปากข้ึนไปประมาณ  2 เมตร นาํกระดาษมาปิดปากดา้นบนให้มิดชิดก็จะได้
ตวัโคมไฟหรือว่าวไฟ  เสร็จแลว้นาํปากดา้นล่างเขา้ติดกบัวงไมไ้ผ ่จนรอบเพ่ือเป็นปากโคมไฟ
ดา้นล่าง เม่ือเสร็จขั้นตอนน้ีก็จะไดโ้คมไฟหรือว่าวไฟ 1  ลูก 
 จากนั้นก็ทาํเช้ือเพลิง สมยัโบราณจะใชเ้ศษผา้ทาํเป็นกอ้นชุบนํ้ามนัชนั(ข้ียา) โดยใชช้นั(ข้ี
ยา) เค่ียวจนเหลว นาํกอ้นผา้ลงชุบเพ่ือนาํไปผกูกบัโคมไฟ หากวิธีน้ีไฟไหมไ้ม่หมด ก็จะเป็น
อนัตรายกบับา้นเรือนได ้แต่ปัจจุบนัช่างทาํโคมไฟบางท่านไดเ้อากระดาษทิชชูมา  1  มว้น แลว้
ทาํการเค่ียวข้ีผ้ึงจนเหลว เม่ือไดท่ี้จะนาํเอากระดาษทิชชูจุ่มลงไปทั้งหมด รอสกัครู่ให้กระดาษทิช
ชูซึมเน้ือกระดาษษดีแลว้ จึงยกออกมาตั้งไวส้กัครู่ข้ีผ้ึงเยน็ลงก็จะไดก้อ้นเช้ือเพลิง  1  กอ้น  แลว้
แบ่งออกเป็นสามท่อน นาํแต่ละท่อนไปผกูกบัโคมไฟ 1 ลูกต่อ 1 ท่อน กอ้นเช้ือเพลิงน้ีจะให้
ความร้อนประมาณเกือบชัว่โมง แลว้ไหมจ้นหมดโคมไฟถึงจะตกลงสู่พ้ืนดิน ทาํให้ไม่เกิด
อนัตราย 
 ต่อไปนาํกอ้นเช้ือเพลิงไปผกูกบัโคมไฟ จะใชล้วดจาํนวน 2 เส้นนาํไปผกูขวางเป็น
เส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีปากดา้นล่าง โดยใชป้ลายลวดผกูกบัวงไม ้ให้เส้นลวดตดักนัเป็นกากบาท 
จุดตดัตรงปลายเส้นลวดคือจุดศูนยก์ลางของโคมไฟ นาํกอ้นเช้ือเพลิงไปวางบนนจุดตดั แลว้ผกู
ไวใ้ห้แน่น แต่บางคนจะตดัลวดท่ีจุดตดั ลวดจะขาดออกเป็นส่ีเส้น ตรงจุดก่ึงกลางปากโคมไฟ
และแลว้นาํกอ้นเช้ือเพลิงเขา้ไปวางแลว้มดัดว้ยเส้นลวดทั้งส่ีก็ไดเ้ช่นกนั  
 การปล่อยโคมไฟ สมยัโบราณจะมีคนช่วยพดัให้ลมเขา้สู่ตวัโคมจนพองแลว้จะจุดไฟ ให้
เปลวไปนาํเอาอากาศข้ึนสู่เบ้ืองบนของโคมไฟ ตวัโคมไฟจะลอยข้ึน แต่จะมีคนดึงไวก่้อนเพ่ือ
ทดสอบความดนัของลมร้อน ขณะเดียวกนั คนท่ีเหลือจะรีบนาํลูกเล่นมาผกูติดกบัลวด ลูกเล่น
ดงักล่าวประกอบดว้ย ปะทดั ไฟท่ีทาํจากดินปืน แตกออกเป็นแสงตกลงมา  เสร็จแลว้ผกูสายสาย
ชนวนให้แนบกบัเช้ือเพลิง การทาํขั้นตอนน้ีตอ้งทาํอน่างรวดเร็ว เสร็จแลว้คนถือปากจะดงัตวั
โคมไฟมาทดสอบความดนัลมอีกคร้ังเม่ือเห็นว่าดึงดีแลว้จึงจะปล่อยข้ึน 
 ปัจจุบนั การปล่อยโคมไฟ นอกจากจะปล่อยในตอนยี่เป็งของคนลา้นนาแลว้ บางแห่งยงั
นิยมปล่อยในวนัข้ึนป่ใหม่ งานบุญศพในคืนสุดทา้ยก่อนนาํศพไปเผา บางแห่งปล่อยในงานข้ึน
บา้นใหม่ งานบุญต่างๆ  
 
 
 



 

 

 คุณค่าของโคมไฟพอสรุปไดด้งัน้ี  
- เป็นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการ 

ใชค้วามร้อน อากาศขยายตวัเป็นประโยชน์ต่อการนาํโคมลอยข้ึน 
- เป็นการรวมกลุ่มคนในยามคํ่าคืนไดร่้วมกนัทาํกิจกรรม 

น้ีท่ีมีประโยชน์ เป็นการพกัผอ่นท่ีไม่ขอ้งแวะกบัอบายมุข 
- เป็นท่ีพ่ึงทางใจ ทาํให้เกิดความปิติในการทาํบุญ  

โดยเฉพาะคืนยี่เป็งลา้นนา เป็นกิจท่ีทาํข้ึนตามความเช่ือของบุคคลเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
- เป็นส่ิงท่ีทาํให้บางคนเกิดมีอาชีพในการทาํโคมไฟขาย  

มีรายไดท่ี้บริสุทธ์ิ โคมไฟจึงควรเป็นส่ิงคู่ลา้นนาต่อไปอีกนาน 
 

 
 

อ้างอิง 
นิคม  พรหมมาเทพย ์(2539).  ผะหญาล้านนา. เชียงใหม่ : ม่ิงขวญั. 
http://www.nutthanicha.com/map/map.php (17/3/2554) ตาํนานโคมและตุง 

ศ.มณี  พะยอมยงค.์ ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาของไทย. เชียงใหม่:ส.ทรัพยก์ารพิมพ,์ 2537. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutthanicha.com/map/map.php


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตุง ศิลปะพื้นบา้นลา้นนา 
 
ดินแดนลา้นนาเป็นพ้ืนท่ีจงัหวดัทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงประชากร 

ภาคเหนือ เรียกตนเองว่า “ชาวลา้นนา ” โดยมีศิลปวฒันธรรม ของตนเองซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้
เห็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวลา้นน างานประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมของชาวลา้นนา
เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีสอดใส่จิตวิญญาณแห่งความเคารพรักและบูชาลงไปใน
ผลงาน เพ่ือมอบให้แก่บุคคลอนัเป็นท่ีเคารพรัก เพ่ือใชใ้นโอกาสพิเศษท่ีเป็นเกียรติยศ  เป็นความ
ดีความงามของตนเองรวมทั้งเพ่ือตอบสนองความศรัทธาอนัสูงสุดของชาวพุทธ โดยเฉพาะความ
เช่ือในการใชว้ตัถุท่ีดีมีคุณค่าเป็นเคร่ืองบูชา สกัการะในงานบุญ งานกุศลต่าง ๆ ตามประเพณี 

“ตุง” จึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความเคารพรักและบูชา  ท่ีชาวลา้นนาประดิษฐข้ึ์นมาเพ่ือเป็น
เคร่ืองบูชาสกัการะและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  ตามประเพณีของชาวลา้นนา  ซ่ึงตุงท่ีประดิษฐ์

วิถีไทย.....วิถีล้านนา 
เรื่อง  ตุง 
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ข้ึนมานั้นรูปแบบลกัษณะการใชง้านตามพิธีกรรมและประเพณีแตกต่างกนัไป  ตุงแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทไดแ้ก่ 

1. ตุงท่ีใชป้ระกอบพิธีมงคล เป็นตุงท่ีใชใ้นงานบุญต่าง ๆ เช่นงานฉลอง งานทาํบุญข้ึนปี
ใหม่ สงกรานต ์งานปอยเทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ตุงท่ีใชป้ระกอบพิธีอวมงคล เป็นตุงท่ีใชใ้นงานท่ีไม่เป็นมงคลเช่น พิธีกรรมเก่ียวกบั
ความตาย งานศพ เป็นตน้ 

3. จอ้ต่างๆ (ตุงเลก็) เป็นตุงรูปสามเหล่ียมขนาดต่างๆ ซ่ึงใชป้ระกอบงานพิธีกรรมต่าง ๆ 
หรือใชร่้วมกบัตุง 
 

ตาํนานตุง (ธง) 
 
  (จากหนงัสือวฒันธรรมลา้นนาไทย ของมณี พยอมยงค์  ) 
  จากตาํนานเมืองหิรัญนครเงินยาง ศรีเชียงแสน ไดก้ล่าวว่า  ตุงสามารถช่วยให้มนุษยห์ลุด
พน้จากการตกนรกได ้ดงัเร่ืองเล่าว่า มีนายพรานผูห้น่ึงล่าเน้ือมาตั้งแต่อายไุด ้ 15 ปี จนถึงอายไุด ้
48 ปี วนัหน่ึงเขา้ป่าไปเพ่ือจะล่าเน้ือ บงัเอิญไปถึงวดัศรีโคมคาํ (จงัหวดัพะเยา)  ไดเ้ห็นประธาน
องคใ์หญ่และมีการประดบัตุง เม่ือกลบัมาถึงบา้นก็จดัหาผา้มาทาํตุงแลว้เอาไปบูชาพระประทาน
องคใ์หญ่นั้น คร้ันนายพรานผูน้ี้ตายไป พระยายมราชมิทนัไดพิ้จารณา ก็โยนนายพรานผูล้งไปใน
นรกในทนัใดนั้น ตุงท่ีนายพรานเคยทาํเพ่ือถวายพระประธานองคใ์หญ่นั้นก็พนัเอาตวั นายพราน
พน้จากนรกเสีย  พระยายมราชจึงพิจารณาดูแลว้ก็บอกให้นายพรานข้ึนไปอยูบ่นสวรรค์  ชาว
เหนือจึงมีความเช่ือท่ีว่า การถวายหรือทานตุงนั้น มีอานิสงส์หรือไดบุ้ญอยา่งมาก 
                ตุงมีหลายชนิดและมีขนาดต่าง ๆ กนั  ขนาดเลก็กวา้งประมาณ 3 น้ิว ยาว 6 น้ิว จนถึง
ยาว 14 กิโลเมตร กวา้ง 10 กิโลเมตร  และตุงมีตั้งแต่ทาํจากกระดาษจนถึงทาํดว้ยโลหะ เช่น
ทองเหลือง ทองคาํ หรือเงินเป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีตุงและช่อทาํดว้ยกระดาษสีต่าง ๆ ซ่ึงใชปั้กท่ี
กองเจดียท์ราย  ส่วนตุงจยั (ธงชยั) หรือตุงใย (ตุงท่ีทอดว้ยดา้ย ไหม หรือแพร) นั้นเป็นตุงใหญ่  
อาจมีความกวา้งประมาณ 20 น้ิว ยาวประมาณ 3 วา ถือกนัว่าตุงยิ่งยาวยิ่งมีอานิสงส์มาก  ใชปั้กไว้
ท่ีหนา้วดัหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีทาํการฉลองในคราวมีงานปอยหลวง การเอาตุงไปทาํพิธีบูชาในงาน
พิธีหรืองานกุศลนั้น จะไดใ้ห้ข้ึนสวรรค์  ตุงท่ีถือเวลาแห่กฐินเรียกว่า ตุงตะขาบ  จะถือในขบวน
แห่ซ่ึงมีความเช่ือกนัว่าการทอดกฐินมีอานิสงส์มาก แมแ้ต่สตัว ์เช่น  ตะขาบ จระเข ้ก็อยากร่วม



 

 

ทาํบุญดว้ย จึงขอให้ทาํรูปของตวัร่วมขบวนไปดว้ยและยงัมีตุงอีกประเภทหน่ึงท่ีชาวลา้นนาใช้
ในการถือนาํศพไปสุสาน  คือตุงสามหาง มกัทาํดว้ยกระดาษสา หรือผา้ดิบสีขาว ความเช่ือ
เก่ียวกบัตุงสามหางมีว่า  มนุษยท์ุกคนยอ่มมีวนัแพพ้ระยายมราช จะตอ้งถึงแก่ความตายทุกคน  
การถือธงขาวนาํหนา้ศพก็เป็นการยอมต่อพระยายมราช ส่วนชายสามแฉกนั้น หมายถึง  พระ
รัตนตรัยท่ีจะนาํเอาวิญญาณของผูต้ายไปสู่สุคติได ้
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