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ท่ีมาและความส าคัญ 

 วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้ดีที่สุด มีปรากฏทุกภูมิภาคของ

ประเทศและมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่ วัฒนธรรมหลักของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวนาไทย ไทลื้อได้อพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยมานานกว่า ๔๐๐ ปี  

ล่วงมาแล้ว  ไทลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุมีถิ่นฐานเดิมในแคว้นสิบสองปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  

 วัฒนธรรมไทลื้ออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับอิทธิพลต่างๆ ประกอบกับอิทธิพลของ โลกาภิวัตน์ 

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

ความรู้ ความคิด ความเช่ือในด้านต่าง ๆ และรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผู้คนในทุกสังคม ซึ่งรวมไปถึง  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมด้วย ดังนั้น เรื่องของวัฒนธรรมไทลื้อทั้งเจ็ดหัวข้อคือ ประวัติความเป็นมา

ของไทลื้อวิถีชีวิตของไทลื้อการแต่งกายของชาวไทลื้อประเพณีไทลื้ออาหารพื้นบ้านไทลื้อการละเล่นพื้น  

บ้านไทลื้อ การขับลื้อ  ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเช่นไรในรายละเอียดของหัวข้อทั้งเจ็ดน้ี และยังสามารถช่วยสืบทอด

เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มี  

การพัฒนาความเป็นอยู่ในปัจจุบันในยุคที่ผู้คนไม่สามารถต้านทานต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว

ได้ ท าให้คนในหลายประเทศเริ่มโหยหาความเป็น ต้นต ารับดั้งเดิมและพยายามค้นหาความเป็นสิ่งเก่าแก่  

 โดยมีความเช่ือว่าสิ่งใดก็ตามยิ่งเก่ายิ่งมีค่า 

 การรวบรวมประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมไทลื้ออ าเภอเชียงค า เพื่อ น ามา ใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาความรู้ เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒนธรรมไทลื้อ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  

ซึ่งนับวันจะสูญหาย และเป็นเรื่องที่หายากในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง การศึกษา



วัฒนธรรมไทลื้อ ท าให้คนในท้องถ่ินได้ศึกษาและทราบประวัติความเป็นมาในอดีตของตนเอง ซึ่งจะท าให้คน

ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมไทลื้อ รักและหวงแหน ท้องถ่ินของตนเอง ร่วมช่วยกันสืบทอดอนุรักษ์

ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

จุดประสงค์ของการศึกษา 

๑. เพื่อรวบรวมวัฒนธรรมไทลื้อ  อ าเภอเชียงค า จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเชียงค า

วิทยาคม 

๒. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทลื้อ อ าเภอเชียงค า  

๓. เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมไทลื้อ อ าเภอเชียงค า ให้นักเรียนโรงเรียนเชียงค าวิทยาคมได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญ รักและหวงแหนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป 

ผลการศึกษา 
 
รายงานเรื่อง สืบสานวัฒนธรรมไทลื้ออ าเภอเชียงค า ได้ปรากฏผลการศึกษาค้นคว้าน้ี 
 
ผลการศึกษาและด าเนินการ สืบสานวัฒนธรรมไทลื้ออ าเภอเชียงค า 

๑. ประวัติความเป็นมาของไทลื้อ 
 จากการศึกษาและด าเนินการส ารวจ ไทลื้อจากหนังสือไทลื้อในล้านนาไทลื้อคดีศึกษา  
ไทลื้อ เป็นเผ่าไทสาขาหนึ่งที่ตั้งถ่ินฐานอยู่แถบเทือกเขาอ้ายลาว มณฑลเสฉวน ตอนใต้ของประเทศจีน ช่ือ
เทือกเขาอ้ายลาว ถูกใช้เป็นช่ืออาณาจักรชนชาติไทยกลุ่มนี้มีช่ือใหม่ตามช่ืออาณาจักรว่า อ้ายลาวหรือไทอ้าย
ลาว ชาวไทลื้อ   เป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีประวัติความเป็นมาพร้อม ๆ กับคน
ไทยอีกหลาย ๆ กลุ่ม ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกัน มีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง ไทลื้อจะมาจากเมืองใดในสิบสองปันนา ต่างมีภาพรวมของบุคลิกลักษณะและวัฒนธรรม ไม่
แตกต่างกันมากนัก เช่น เป็นคนรูปร่างสันทัด ผิวขาวส าเนียงภาษาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ความงดงามของเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผู้หญิงสามารถทอผ้าใช้เองที่เรียกว่าผ้าทอไทลื้อวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตเหล่าน้ีถึงแม้เวลาจะเนิ่นนาน และระยะทางของการเดินทางจะไกลแสนไกล แต่ก็ยังฝังอยู่ใน   สายเลือด
ของชาวไทลื้อตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ 
 ไทลื้อเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ า ชาวไทลื้อ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ที่ตั้งบ้านเรือนจะแยกจากที่ท านาไร่เป็นสัดส่วน  บ้านทุกหลังจะมีสวน
ครัว เลี้ยงวัว ควายไว้ใช้เทียมเกวียน และไถนา  เลี้ยงหมู เป็ดไก่ไว้กินเป็นอาหาร บ้านเรือนของชาวไทลื้อ จะ
เป็นเรือนขนาดใหญ่ ใต้ถุนสูง มีชาน มียุ้งข้าวติดกับตัวบ้าน ห้องนอนจะเป็นห้องโถงใหญ่ส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัวมีครัวไฟอยู่หน้าห้องนอน  บ้านไทลื้อดั้งเดิมไม่มีหน้าต่าง    มีฮ่างน้ า ส าหรับวางหม้อน้ าดื่มของ
สมาชิกในบ้าน และแขกที่มาเที่ยวบ้านได้ด่ืม 

ผู้หญิงไทลื้อทุกคน จะทอผ้าไทลื้อเป็นงานหลัก โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ทอผ้า
ส าหรับเย็บเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฟูก ที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม  
 ผู้ชายไทลื้อ จะใช้เวลาว่างจากการท าไร่ท านา จักสานไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่จ าเป็น
ในชีวิตประจ าวัน 

บ้านเรือนของชาวไทลื้อ 

 

 

 

 

 

 

                    

 

บ้านเรือนของชาวไทลื้อ   มีลักษณะคล้ายกับเรือนโบราณทางภาคเหนือ ที่เรียกว่าบ้านแบบคนเมือง 
คือ  ใต้ถุนสูงเพื่อความสะดวกตามสภาพภูมิอากาศ  เรือนไทลื้อนั้นจะปลูกเป็นเรือนขนาดใหญ่  คือมีตัวเรือน
ใหญ่  ชาน  ยุ้งข้าว  มีส่วนที่เรียกว่าระเบียง  (ภาษาไทลื้อ เรียกว่า ค่อม)  ส่วนภายในตัวเรือนจะมีห้องโถง ซึ่ง
ใช้เป็นที่หลับนอน  ส าหรับสมาชิกในครอบครัว โดยแบ่งกันอยู่อย่างสงบสุข   ในบ้านจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
คือ ส่วนท่ีใช้ส าหรับแขกพัก กับส่วนท่ีใช้ส าหรับสมาชิกในบ้าน  ที่พักของแขกจะมีฝากั้น   แบ่งเป็นสัดส่วน  
ส่วนที่นอนรวมสมาชิกในครัวเรือนจะแบ่งโดยเพียงใช้ม่านกั้นเท่านั้น    ส่วนทางด้านหน้าของห้องนอน  
แบ่งเป็นค่อมและครัวไฟ      

                บา้นไทลือ้ด้ังเดิม  ไมม่หีน้าต่าง ใช้วิธีเจาะช่องไว้ทีฝ่า  การทีนิ่ยมปลกูเรอืนไมม่หีน้าต่าง เช่นน้ี  
เพราะสภาพของดินฟ้าอากาศทางตอนเหนือ       มีอากาศหนาวเย็น  และยังคงยึดรูปแบบเดิมอยู่  



ครัวไฟจะเป็นระบบดั้งเดิม  คือรวมกับตัวอาคาร  อันแสดงถึงการที่ไม่ได้แยกเนื้อที่ให้เป็นสัดส่วน   ที่
ก่อไฟใช้ไม้ค่อนข้างหนาประกอบกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใส่ดินเหนียวไว้ข้างในให้เต็ม  และใช้เป็นที่ส าหรับปรุง
อาหาร      ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง  นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์ในการก่อไฟเพื่อให้           ความ อบอุ่น   ต่อ
จากเรือนใหญ่ก็เป็นชาน  (ไทลื้อเรียก แผ้แหล้ )  ยุ้งข้าว  และร้านน้ า ( ฮ่างน้ า )  หน้าประตูรั้ว ก็จะตั้งฮ่างน้ า  
ส าหรับผู้เดินทางผ่านไปมาและแขกที่มาเที่ยวบ้าน ได้ด่ืม  แสดงถึงความมีน้ าใจของชาวไทลื้อ 

 

 

 

                                                                                

 

                                                       

ครัวไฟของชาวไทลื้อโบราณ 

 

 

 

 

ฮ่างน้้า  ส าหรับ ผู้เดินทางและแขก 

 

 

 

 

 

 



ฝาเรือนของไทลื้อ  แยกออกได้เป็น ๒ ชนิด คือชนิดที่ใช้ไม้จริงและชนิดที่ใช้ไม้ไผ่สานแบบร าแพนหรือ
ขัดแตะ   ถ้าเป็นฝาไม้จะวางเรียงเป็นรูปตั้งตามความสูงของตัวบ้าน  ยุ้งข้าวจะแบ่งออกเป็นสองตอน คือ ตอน
ที่ใช้เก็บข้าว  และระเบียง ระเบียงหน้ายุ้งข้าวนั้นเป็นที่นั่งพักผ่อนท างานอดิเรกเช่น          สานตะกร้า     ปั่น
ด้าย ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓. การแต่งกายของชาวไทลื้อ 

ชาวไทลื้อมีขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายด้วยสีด า  และสีแดง  การแต่งกายของผู้หญิงชาวไท
ลื้อจะสวมเสื้อปั๊ดแขนยาวสีด า ผ้าถุงลายน้ าไหล โพกศีรษะด้วยผ้าสีขาว หรือชมพู สะพายถุงย่ามสีแดง สวม
ก าไลเงินที่ข้อมือ ชาวไทลื้อเรียกว่า กอกไม ส าหรับเครื่องประดับ จะนิยมใช้เครื่องประดับที่ท าจากเงิน เช่น 
เข็มขัดเงิน สร้อยคอเงิน 

การแต่งกายของผู้ชายชาวไทลื้อ จะสวมเสื้อแขนยาวสีขาว สวมทับด้วยเสื้อกั๊ก ปักลวดลายด้วยเลื่อม 
สวมกางเกงหม้อฮ่อมขายาว (เปาโย่ง) โพกศีรษะด้วยผ้าทอขาวหรือชมพู สะพายดาบ มีผ้าขาวม้าคาดเอว นิยม
สักหมึกที่ข้อมือ เรียกว่า แขนแป๋ 

 
 
 
 
 
 



๔. ประเพณีของชาวไทลื้อ 
 ประเพณีพื้นบ้านไทลื้อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีหลายประเพณีเช่นประเพณีการเรียกขวัญ 
หรือการฮ้องขวัญประเพณีการส่งเคราะห์ ประเพณีการสืบชะตา ประเพณีการเรียกขวัญ  มีวัตถุประสงค์ คือ 
เพื่อเรียกขวัญคนที่เพิ่งหายจากการเจ็บป่วยใหม่ๆ ให้มีขวัญและก าลังใจดีข้ึน  เมื่อท าพิธีเรียกขวัญเสร็จแล้ว 
หมอขวัญจะน าด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือให้ผู้ป่วยประเพณีการส่งเคราะห์  มีวัตถุประสงค์ คือ เป็นการส่งสิ่งช่ัว
ร้ายต่างๆ ออกไปจากผู้มีเคราะห์  เพื่อให้อยู่สุขสบายปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

๕. อาหารของชาวไทลื้อ 
          อาหารของชาวไทลื้อ ส่วนใหญ่ได้มาจากพืชผักตามธรรมชาติ  ตามฤดูกาล  ชาวไทลื้อรับประทานข้าว
เหนียวเป็นหลัก  มีอาหารง่ายๆ กินแก้ขัด  คือ  ข้าวจี่งา  หรือข้าวหนึกงา   อาหารที่นิยมของชาวไทลื้อ เช่น
แอ่งแถะ น้ าผัก ส้มผักกาด โถ่โอ่ ขนมปาด ข้าวแคบ เป็นต้น 
 
 

๖. การละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทลื้อ 
          เป็นการละเล่นที่หาอุปกรณ์ได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่คล้ายกับการละเล่นของชาวพื้นเมืองท้องถ่ินอื่น  
การละเล่นของไทลื้อมีทั้งการละเล่นของเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ก๊อบแก๊บ โกงกาง ฟ้อนเจิง บ่ากอน เป็นต้น 
 

๗. การขับลื้อ  
 ขับลื้อ  เป็นศิลปะการขับร้องของชาวไทลื้อในลักษณะวรรณกรรมผสมดนตรี วรรณกรรมในการขับลื้อ
คือค าขับ  หรือค่าวขับ  ดนตรีคือท านองลีลา  ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
      
         
 


