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บทคัดยอ
  บทความน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาโลกทัศนของชาวไทล้ือทีส่ะทอนจากคําประสมทีม่คีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ 
จํานวน 106 คํา ตามแนวคิดสมมติฐานซาเพียร-วอรฟ ผลการศึกษาพบวา คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ 
สะทอนโลกทัศนของชาวไทล้ือ 3 ดาน ไดแก ดานแรก โลกทัศนดานความเช่ือ ศาสนา และประเพณี ชาวไทล้ือ                 
มีความเช่ือเร่ืองส่ิงเหนือธรรมชาติ ฤกษยาม และทิศ อีกท้ังยังปฏิบัติตามขอกําหนดในประเวณี 15 หรือประเพณี       
15 ประการ เพือ่เปนการสบืทอดพทุธศาสนาและประเพณี ดานทีส่อง โลกทศันดานชนช้ันและการปกครอง ชาวไทล้ือ
แบงกลุมคนออกเปน 2 ชนช้ัน คือ ชนช้ันปกครอง และชนช้ันถูกปกครอง นอกจากน้ียังมีการปกครองเปนระดับ         
จากหนวยที่มีขนาดใหญไปหาหนวยที่มีขนาดเล็ก คือ พันนา เมือง ตําบล และหมูบาน ตามลําดับ และดานที่สาม 
โลกทัศนดานวิถีชีวิต ประกอบดวย การตั้งถิ่นฐาน  การแตงกาย พืชทองถิ่น การคมนาคม และการประกอบอาชีพ
ของชาวไทลื้อ

คําสําคัญ
  โลกทัศน    ชาวไทล้ือ    คําประสม     หัว     ภาษาไทล้ือ

Abstract
  This article aims to study the worldview of Tai Lue people from 106 compound words containing 
the word, ‘head’ based on Sapir-Whorf Hypothesis. The results showed that    the compound words      
containing the word, ‘head’ in Tai Lue language reflected three perspectives of Tai Lue’s worldview. These 
were, firstly, the worldview of religious and culture. Tai Lue people believed in superstition, time and      
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directions. Also they followed   15 cultures in order to pass on Buddhism and its culture. Secondly, the 
worldview of people’s class and ruling, Tai Lue people divided them into two classes: ruler and ruled. 
Besides,  there was the level of classes ranging from the bigger to the smaller unit as panna, city, tambol 
and village, respectively. Thirdly, the worldview of ways of life it comprised of establishment, dressing, 
local plant, transportation and working.
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บทนํา
  ภาษาไทล้ือเปนภาษาตระกูลไทกลุมตะวันตกเฉียงใต ใชสื่อสารกันอยูในสิบสองพันนา มณฑล ยูนนาน 
ประเทศจีน รัฐฉานของประเทศพมา ภาคเหนือของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร นาน และพะเยา
  ภาษาไทล้ือมีคําประสมเชนเดียวกับภาษาตระกูลไทอ่ืน ๆ ดังเห็นไดจากงานวิจัยเร่ือง คําประสมท่ีมีคําวา 
“หวั” ในภาษาไทลือ้ของ ศราวุธ หลอดี (2556) ทีเ่ก็บรวบรวมขอมูลคําประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษา ไทลือ้จากเอกสาร
อักษรไทลื้อ ซึ่งเปนเอกสารจากสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน พบคําประสม  ที่มีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ 
จํานวน 106 คํา เมื่อพิจารณาคําประสมดังกลาวพบวา มีคําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อทั้งคํา หรือมีคําใด    
คําหนึ่งที่ประกอบอยูในคําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ สามารถสะทอนใหเห็นโลกทัศนของชาวไทลื้อได           
ดังตัวอยางตอไปนี้

  ตัวอยางที่ 1 
  “...จงึไดพรอมกันหางเคร่ืองดอกไมธปูเทียนตาง ๆ  เขาไปสัมมาคารวะดําหวัเจาเมือง แลแหแหนแพนคําเจา
เมือง เขาพรรษา ออกพรรษา”
  ตัวอยางที่ 2 
  “ยามนั้นการศึกหากชินมาเครือเจาเมืองแชปดเอาขาหัวเถื่อนลงแถมก่ําลังอยูไจ ๆ”

  จากตัวอยางที่ 1 คําประสม “ดําหัว” /dam4 ho:4/ สะทอนใหเห็นโลกทัศนดานประเพณีของชาวไทล้ือที่ผู
มีอายุนอยแสดงความเคารพตอผูอาวุโสหรือผูมีพระคุณ ซึ่งการดําหัวของชาวไทล้ือนิยมทําในวันข้ึนปใหม วันเขา
พรรษา หรอืวนัออกพรรษา สาํหรบัตัวอยางที ่2 คาํวา “ขา” ทีป่ระกอบอยูในคาํประสม “ขาหวัเถือ่น” /xa:5 ho:4 thə:n6/ 
สะทอนใหเห็นโลกทัศนดานชนชั้นของชาวไทลื้อ กลาวคือ ชาวไทลื้อ   ถือวา ขา หรือชาวเขาทุกเผาเปนทาสรับใชหรือ
ขี้ขาที่ถูกปกครอง จึงเรียกกลุมคนเหลานี้วา ขา เชน ขากอ   ขามูเซอ เปนตน อนึ่ง ขา ไมไดเปนชื่อของกลุมคนใด     
โดยเฉพาะ หากเปนชื่อที่เรียกตามสถานภาพทางสังคม และใชเรียกกลุมคนไดหลายเผาที่ไมใชไทล้ือ
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  ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือทั้งคํา หรือคําใดคําหนึ่งที่ประกอบอยู
ในคาํประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ ถอืวาเปนภาษาท่ีสามารถสะทอนใหเหน็โลกทศันดานประเพณี และโลกทศัน
ดานชนชั้นของชาวไทลื้อไดอยางชัดเจน อีกทั้งทําใหทราบความคิด และการมองโลกรอบตัวของชาวไทล้ือไดอีกดวย
  การศึกษาโลกทัศนเปนแนวทางท่ีจะชวยใหผูศกึษาเขาใจเก่ียวกับความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี  การปกครอง 
วถิชีวีติ ตลอดจนเขาใจถงึคานยิมของกลุมคนทีศ่กึษา โดยสามารถศกึษาไดจากภาษา เนือ่งจากภาษาสามารถสะทอน
ใหเห็นความคิด และการมองโลกรอบตัวของกลุมคนนั้น ๆ ได สอดคลองกับที่ซาเพียรและวอรฟ (Sapir, 1949 & 
Whorf, 1956 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2522, 22-23) ไดกลาวถึงภาษาและการมองโลกไววา

    “…มนุษยตกอยูภายใตความเมตตากรุณาของภาษาที่ตนพูด ซึ่งไดกลายมาเปนสื่อการแสดงออก 
  ในสังคมของเขา ...ภาษาท่ีชนแตละกลุมใชเปนประจํานั่นเองเปนผูสรางโลกท่ีแทจริงข้ึน โดยชนกลุมนั้น ๆ  
  ไมรูสกึตวั เราเหน็ เราไดยนิ และรบัรูประสบการณอืน่ ๆ อยางทีเ่ปนอยู เพราะภาษาท่ีชมุชนเราใชอยูจนเปนนสิยั  
  กําหนดและเลือกตีความหมายของประสบการณเหลานั้นใหเรา ...ความคิดของคนเรามักจะเปนไปตาม
  ความหมายของภาษา” 

  จากคํากลาวของซาเพียรและวอรฟทําใหเห็นวา โลกทัศนเปนสิ่งท่ีสามารถทําใหบุคคลในสังคมน้ัน ๆ             
มองเห็นตัวเขา และความสัมพันธของตัวเขากับโลกรอบตัวผานภาษา ดังนั้นเพื่อที่จะไดทราบวา    ชาวไทลื้อมองโลก
รอบตัวเขาอยางไร ในบทความน้ีจงึไดนาํคาํประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ จากงานวิจยัของ ศราวุธ หลอด ี(2556) 
มาเปนขอมูลในการสะทอนใหเห็นโลกทัศนของชาวไทลื้อท่ีปรากฏผานคาํประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อท้ังคํา 
หรือปรากฏผานคําใดคําหนึ่งที่ประกอบอยูในคําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ
  หากกลาวถึงความสําคัญของคําวา หัว ที่ประกอบอยูในคําประสมขางตน อาจกลาวไดวา หัว ในท่ีนี้เปน
อวัยวะของมนุษย ทรงกลม มีผม ใชบรรจุสมอง อยูสวนตนหรือสวนบนสุดของรางกาย มีความสําคัญ เมื่อประกอบ
อยูในคําประสมทําใหมีความหมายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อาจมีความหมายเปนอวัยวะ   ความเปนหนวย พื้นที่  
หรือเวลา หรือผูนํา ความหมายเหลานี้เปนสวนหน่ึงที่สะทอนใหเห็นโลกทัศนของ ชาวไทล้ือดานตาง ๆ อีกทั้งคํา             
ที่ประกอบอยูในคําประสมคําอื่นก็สามารถสะทอนโลกทัศนของชาวไทล้ือไดดวยเชนกัน
  การศึกษาโลกทัศนของชาวไทล้ือที่สะทอนจากคําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ จํานวน  106 คํา         
ตามแนวคิดสมมติฐานซาเพียร-วอรฟ (Sapir-Whorf Hypothesis) ในคร้ังนี้ ผูเขียนไดสังเคราะหขอมูลจาก                    
การสัมภาษณโลกทัศนชาวไทล้ือที่อพยพมาอยูที่บานหยวน บานธาตุสบแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ     
บานลวงใต อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สามารถสะทอนโลกทัศนของชาวไทลื้อ  3 ดาน ไดแก ดานแรก        
โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ดานที่สอง โลกทัศนดานชนชั้นและ การปกครอง และดานที่สาม          
โลกทัศนดานวิถีชีวิต ตามลําดับ ดังนี้
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โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และประเพณี 
  คาํประสมทีม่คีาํวา หวั ในภาษาไทลือ้ สะทอนโลกทศันดานความเชือ่ ศาสนา และประเพณขีองชาวไทล้ือ ดงันี้
  1. โลกทัศนดานความเชื่อ 
   โลกทศันดานความเช่ือของชาวไทล้ือ ประกอบดวย ความเช่ือเรือ่งสิง่เหนอืธรรมชาติ ความเช่ือเรือ่งฤกษยาม 
และความเชื่อเรื่องทิศ ดังรายละเอียดตอไปนี้
   1.1 ความเช่ือเร่ืองส่ิงเหนือธรรมชาติ กลุมชาตพินัธุไททัง้ทีอ่าศยัอยูนอกประเทศไทยและในประเทศไทย
มีความเช่ือเรื่องผี เชนเดียวกับชาวไทลื้อที่เชื่อวาผีเปนส่ิงเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิฤทธ์ิและอํานาจเหนือมนุษย              
ความเช่ือเรือ่งผขีองชาวไทลือ้มมีากอนทีพ่ทุธศาสนาจะเผยแผมาถงึสิบสองพันนา  แมภายหลังทีพ่ทุธศาสนาเผยแผ
มาถึงยงัดนิแดนแหงน้ี กย็งัไมทิง้ความเช่ือทีส่บืตอกนัมาแตบรรพบุรษุ ทัง้ยงัผนวกความเช่ือเร่ืองผีกบัพทุธศาสนาเขา
ดวยกันอยางกลมกลืน
          คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ สะทอนใหเห็นความเช่ือเรื่องผีของชาวไทล้ือ เห็นไดจาก    
คําวา ผี ที่ประกอบอยูในคําประสม “หัวผี” /ho:4 phi:4/ หรือสิ่งของท่ีใชครอบหัว มีใบหนาเหมือนผี ถึงแมวาผีจะเปน
สิ่งที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได ไมใชผีที่เปนนามธรรม ไมมีตัวตน ตามคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทล้ือ แตเมื่อ
กลาวถงึคาํวา ผ ียอมมอีทิธพิลตอความคิดของชาวไทล้ือทีม่กัจะเชือ่มโยงเขากบัความเช่ือดัง้เดิม นอกจากน้ีชาวไทล้ือ
ยงัเปรียบกลุมคนที่ใชเวทมนตรคาถาวาเปนผีเชนกัน เห็นไดจากคําวา ผี ที่ประกอบอยูในคําประสม “ผีหัวเหลือง” /
phi:4 ho:4 lə:ŋ4/ หรือชาวเขาเผายิ่วลอซึ่งมีคาถาอาคมและโพกผาสีเหลืองรอบหัว ชาวไทล้ือเห็นวาชาวเขาเผายิ่วลอ
เปนกลุมคนที่มีคาถาอาคม มีอํานาจเหนือมนุษย จึงถือวากลุมคนเหลานี้ไมใชมนุษย (สมบูรณ สมโพธ์ิ, สัมภาษณ, 
24 เมษายน 2558)
    กลาวไดวา ความเช่ือเรื่องผีแบบด้ังเดิม มีอิทธิพลตอความคิดของชาวไทล้ือทุกยุคสมัย ดวยเหตุนี้ 
ผ ีในความคดิของชาวไทลือ้อาจเปนสิง่ทีไ่มมตีวัตน สิง่ของ หรอืเปนผูทีม่คีาถาอาคม ซึง่เหน็วาเปนสิง่เหนอืธรรมชาติ 
มีอิทธิฤทธิ์ และมีอํานาจเหนือมนุษย 
   1.2 ความเชื่อเรื่องฤกษยาม ชาวไทล้ือมีความเชื่อเรื่องฤกษยาม โดยกอนที่จะประกอบพิธีมงคล      
หรืออวมงคล จะใหพระหรือผูที่มีความรูในการหาฤกษยามเปนผูหาฤกษยามที่เหมาะสมกับพิธีนั้น ๆ เพื่อความเปน
สริมิงคล เชน การหาฤกษยามใน “วนัหวัเรียงหมอน” /wan3 ho:4 he:ŋ3 mɔ:n4/ หรือวนัแตงงาน ชาวไทล้ือจะตรวจสอบ
ตําราวันหัวเรียงหมอนกอนท่ีจะทําพิธีแตงงาน เนื่องจากเช่ือวาหากผูชายและผูหญิงแตงงานในวันท่ีไมเปนมงคล     
อาจจะทาํใหทะเลาะกนั เมือ่แตงงานแลวผูชายหรอืผูหญงิอาจตายกอนวยัอนัควร ดงันัน้ ชาวไทลือ้จงึมีวนัทีเ่ปนมงคล
สําหรับทําพิธีแตงงาน เชน วันขึ้น 13 คํ่า วันแรม 13 คํ่า (สมบูรณ สมโพธ์ิ, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558) เปนตน

          

         ภาพที่ 1: วันหัวเรียงหมอน
                   ที่มา: ศราวุธ หลอดี, 2556, 219
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    พธิกีรรมหรอืประเพณขีองชาวไทลือ้มกัถกูกาํหนดดวยเรือ่งของฤกษยาม อกีทัง้ยงัมคีวามเชือ่เรือ่ง
วนัเขามาเกีย่วของดวย เห็นไดจากความเช่ือเร่ืองวันในงานปใหมไทลือ้ หรือวันสงกรานต ราววันที ่13 ถงึ 15 เมษายน 
แตละวันชาวไทลื้อเช่ือวา วันที่ 13 เปนวันสังขารลอง ตอนเชาตรูจะมีการยิงปน จุดบอกไฟ เพื่อตอนรับปใหม โดย   
เชือ่วาเสยีงปน และเสียงบอกไฟ จะทําใหผหีรอืสิง่อปัมงคลตกใจหนีออกจากหมูบาน วนัที ่14 เปนวนัเนา หรอืวนัเนา 
ชาวไทลื้อถือวาเปนวันอัปมงคล หามทําสิ่งที่ไมเปนมงคลตาง ๆ บางทีเรียกวา วันดา คือ วันเตรียมของเพื่อนําไป
ทําบุญท่ีวัดในวันรุงข้ึน และตอนเย็นของวันน้ีจะมีการขนทรายจากทาน้ําเพ่ือนําไปกอเปนเจดียทรายท่ีวัด วันท่ี 15 
เปนวันพญาวัน หรือวันเถลิงศก ชาวไทลื้อจะแตงกายดวยเสื้อผาใหมไปวัดเพื่อฟงเทศนและทําบุญอุทิศสวนกุศล      
ใหแกญาติที่ลวงลับ ตอนสายก็ดําหัวผูที่ตนเคารพ นับถือ และต้ังแตวันที่ 16 เมษายน ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม 
ชาวไทลื้อเรียกวา “หัวป” /ho:4 pi:4/ คือ  ตนปหรือชวงแรกของป เปนวันเริ่มตนปใหมไทล้ือ ตอนเชาชาวไทล้ือจะไป
รวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธี  สงเคราะห (สมบูรณ สมโพธิ์, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558)
    ความเชื่อเรื่องฤกษยามและวันของชาวไทลื้อสะทอนใหเห็นวา ฤกษยามและวันที่เปนมงคล หรือ
ไมเปนมงคล เปนสิง่ท่ีสามารถกําหนดชะตาชวีติ และแนวทางการดําเนนิชวีติของชาวไทล้ือได หากผูใดปฏิบตัติามก็
จะกอใหเกิดสิ่งที่เปนมงคลแกตนเอง หรือหากไมปฏิบัติตามก็อาจจะกอใหเกิดส่ิงที่ไมเปนมงคลแกบุคคลน้ัน 
   1.3 ความเชื่อเรื่องทิศ ทิศมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของชาวไทล้ือไมนอยไปกวาเรื่องของ     
ฤกษยามและวัน การกําหนดทิศของชาวไทล้ือจะกําหนดตามความเช่ือ กลาวคือ ชาวไทล้ือเช่ือวาทิศแตละทิศมี                
ความสําคัญแตกตางกัน โดยเฉพาะทิศเหนือท่ีเช่ือวาเปนทศิมงคล จงึไดกาํหนดทิศเหนือใหเปนทิศท่ีตัง้ของส่ิงตาง ๆ  
เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล เชน ชาวไทลื้อกําหนดให “หัวเวียง” /ho:4 we:ŋ3/ ตั้งอยูทางทิศเหนือ สะทอนใหเห็น
ความเช่ือเร่ืองทศิในการต้ังเวยีงของชาวไทล้ือ ซึง่สอดคลองกบัความเช่ือเรือ่งทศิของชาวไทยวน คอื ในพธิรีาชาภิเษก
ตามแบบโบราณราชประเพณี กษัตริยผูครองเมืองเชียงใหมจะเสด็จเขาเมืองทางประตูหัวเวียง หรือประตูชางเผือก
ในปจจุบัน ซึ่งเปนประตูมงคลที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของเมือง 
    ความเชือ่ดงักลาวไดสบืเนือ่งมาถงึการกาํหนดทีต่ัง้ของบรเิวณทีใ่ชทาํกจิกรรมของชาวไทลือ้ ไดแก 
“หัวขวง” /ho:4 xo:ŋ6/ “หัวลาน” /ho:4 la:n3/ รวมทั้งการสรางศาสนสถานไวทางทิศเหนือของหมูบาน เชน การสราง
วัดหัวขวงซ่ึงเปนวัดสําคัญประจําเมืองที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของขวง ดังตัวอยาง วัด  หัวขวงราชฐาน ตั้งอยูบริเวณ      
หัวขวงเมืองยอง หรือวัดหัวขวงนางเหลียวของชาวเมืองยองที่ถูกกวาดตอนมาอยูที่ลําพูน ไดสรางตามคติของ             
เมอืงยองเดมิ คอื สรางบรเิวณหวัขวง หรอืตอนเหนือของชุมชนบานเวยีงยอง  (สรุพล ดาํรหิกลุ, 2545, 290-291) เปนตน
    การกําหนดทิศทีต่ัง้ของพ้ืนท่ีหรอืบริเวณดังกลาวขางตนไวทางทิศเหนือ เปนความเช่ือเร่ืองทิศมงคล
ของชาวไทลื้อมาตั้งแตอดีต และความเชื่อนี้ยังคงยึดถือและปฏิบัติตอกันสืบมา

  2. โลกทัศนดานศาสนา
   ชาวไทล้ือในสิบสองพันนานับถือพุทธศาสนาเถรวาท ผสมผสานกับลัทธิฮินดู มหายาน และความเช่ือ
เรื่องผีที่มีอิทธิพลตอความคิดและการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตาม ชาวไทล้ือเช่ือวาพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีชวยควบคุม
ชี้แนะพฤติกรรม ดังเห็นไดจากขอกําหนดใหชาวไทลื้อปฏิบัติตอพุทธศาสนา เรียกวา ประเวณี 15 หรือประเพณี          
15 ประการ เชน เมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาแลว ควรสรางวัดใหเปนที่กราบไหวบูชาและลางบาปที่ไดกระทํา เปนตน
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   จากขอกําหนดดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ชาวไทลื้อศรัทธาในพุทธศาสนา และยึดหลักธรรมคําสอน                 
ของพระพทุธเจาเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ เหน็ไดจากการปฏบิตัติามขอกาํหนดในประเวณ ี15 คอื การสรางวดั
เพื่อเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทลื้อที่สะทอนผานคําประสม “หัววัด” /ho:4 wat1/ หรือวัดที่เปนประธาน      
ของกลุมวดั คาํวา กลุมวดั ในทีน่ี ้คอื พระสงฆจากวัดตาง ๆ ทีอ่ยูในละแวกเดียวกนัมาประกอบพิธทีางศาสนาดวยกนั    
ที่วัดใหญหรือวัดใจกลางซึ่งเปนวัดที่มีอุโบสถ การประกอบพิธีทางศาสนา จะมี “หัวอาจารย” /ho:4 ʔa:4 tsa:n4/ คือ 
บุคคลที่เคยผานการบวชเปนพระภิกษุมากอน แลวลาสิกขาบทเปนฆราวาสที่มีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนในพิธีทาง
ศาสนาเปนผูนําในการประกอบพิธี
   พทุธศาสนาไดกลายเปนสวนหนึง่ในการดาํเนนิชวีติของชาวไทลือ้อยางม่ันคง ชาวไทลือ้ทกุคนมหีนาที่
สืบทอดพุทธศาสนา ทั้งการเผยแผศาสนา สรางศาสนวัตถุหรือศาสนสถาน รวมท้ังการสืบสานศาสนพิธีตาง ๆ ให     
คงอยูสืบไป
  3. โลกทัศนดานประเพณี
   ประเพณีเปนสิง่ท่ีนยิมถือประพฤติปฏิบตัสิบืตอกนัมาจนเปนแบบแผน เห็นไดจากขอกาํหนดในประเวณี 
15 ของชาวไทลือ้ คอื ครอบครวัใดทีม่บีตุรชายอายคุรบ 15 ป ตองใหบรรพชาสามเณร เมือ่อายคุรบ 20 ป หากตองการ
อุปสมบทเปนพระก็จัดพิธีอุปสมบทให แสดงใหเห็นวา ชาวไทล้ือสงเสริมใหบุตรชายบวชเปนสามเณร หรืออุปสมบท
เปนพระ อนัเปนธรรมเนยีมสาํคญัทีป่ฏบิตัสิบืตอกนัมา เพือ่ใหบตุรไดศกึษาเลาเรียน ตลอดจนการอบรมความประพฤติ 
และสืบทอดพุทธศาสนา ประเพณีการบวชสะทอนใหเห็นผานเครื่องอัฐบริขารในคําประสม “พราขูดหัว” /pha:2 xu:t6 
ho:4/ หรือมีดโกนผม หน่ึงในเคร่ืองใชสอยของพระภิกษุในพุทธศาสนา 8 อยาง ไดแก ผานุง ผาจีวร ผาสังฆาฏิ          
บาตร สายรั้ง พราขูดหัว เข็มเย็บผา และผากรองนํ้า ทั้งนี้ ชาวไทลื้อจะสงบุตรที่จะบวชเปนสามเณรไปอยูที่วัด            
เพื่อเปนการเตรียมตัวลวงหนากอนบวช
   ขอกาํหนดในประเวณี 15 นอกจากจะกลาวถงึการบรรพชาหรืออปุสมบทแลว ยงักลาวถงึประเพณปีใหม 
ดังขอความท่ีวา “เมื่อถึงเทศกาลเขาพรรษา ออกพรรษา ขุนเหนือกวานนําขุนหัวสิบบานเมือง แหเครื่องสักการะ         
มดีอกไมธปูเทยีนเปนตน ประกอบพธิขีอขมาเจาเมอืง” และอกีหนึง่ขอความทีว่า “เมือ่ถงึเดอืนหกใหประกอบพธิสีงัขาร
ปใหม จุดบั้งไฟบูชา แขงเรือ และรดนํ้า” จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นประเพณีที่ชาวไทลื้อปฏิบัติสืบตอกันมา
นั่นก็คือพิธี “ดําหัว” /dam4 ho:4/ 
   คําวา “ดําหัว” ในภาษาไทล้ือ กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนพิธีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาในปจจุบัน เดิม หมายถึง 
สระผม ผูชายและผูหญิงไทล้ือสมัยกอนจะไวผมยาว การสระผมของชาวไทล้ือจะใชนํา้ซาวขาวสระผมสัปดาหละคร้ัง 
แลวเอานํ้าแชฝกสมปอยหรือนํ้ามะกรูดฟอกผมอีกครั้งหนึ่ง โดยนิยมสระผมในวันขางขึ้นหรือแรม 7 คํ่า และ 14 คํ่า 
(สมบรูณ สมโพธ์ิ, สมัภาษณ, 24 เมษายน 2558) ปจจบุนัความหมายของ คาํวา “ดาํหวั” ไดเคล่ือนไปจากเดิม หมายถงึ 
การแสดงความเคารพตอผูอาวุโสหรือผูมพีระคุณ การดําหัวนิยมทําในวันปใหม แตทีเ่มอืงลานิยมทําในวันเขาพรรษา 
หรือวันออกพรรษา โดยการดําหัวเจาเมืองนั้น  ชาวไทล้ือจะนัดรวมกันจัดเตรียมดอกไม ลําเทียน และส่ิงของตาง ๆ 
ทําเปนตนกัลปพฤกษ (สรางขึ้นดวยตนกลวย) ปกดอกไม ขี้ผึ้ง ธงทิว กลวย ออย ฯลฯ แหกันไปดําหัวเพื่อขอขมา       
เจาเมือง (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547, 183-186)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 52

  ชาวไทลื้อประพฤติปฏิบัติตามขอกําหนดในประเวณี 15 อยางเครงครัด เห็นไดจากประเพณีการบวช            
และพิธีดําหัวดังกลาวขางตน สิ่งเหลานี้เกิดจากความศรัทธาในพุทธศาสนาที่ชวยขัดเกลาจิตใจชาวไทลื้อใหมี          
ความนอบนอมถอมตนจนสืบทอดเปนประเพณีอันดีงาม

โลกทัศนดานชนช้ันและการปกครอง 
  คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ สะทอนโลกทัศนดานชนช้ันและการปกครองของชาวไทล้ือ ดังนี้
  1. โลกทัศนดานชนชั้น
   โลกทัศนดานชนช้ันของชาวไทล้ือ แบงออกเปน ชนช้ันปกครอง และชนช้ันถูกปกครอง  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
   1.1  ชนชัน้ปกครอง เปนชนชัน้ทีม่สีถานภาพทางสังคมสงูกวาชนชัน้ถกูปกครอง เหน็ไดจากคาํประสม         
ที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ ที่ปรากฏคําบอกตําแหนงชนชั้นปกครอง ไดแก เจา พระยา ขุน นาย หรือคําประสม          
ที่แสดงตําแหนงหัวหนาหรือผูนํา เชน “เจาหัววัด” /tsaw5 ho:4 wat1/ คําวา เจา ที่ประกอบอยูในคําประสมคํานี้           
เปนตําแหนงชนช้ันปกครองท่ีมีสถานภาพเปนพระ มีหนาท่ีควบคุมดูแลกลุมวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบ และคําวา           
เจาท่ีประกอบอยูในคําประสม “เจาเหนือหัว” /tsaw5 nə:4 ho:4/ และคําประสม “เหนือหัว” /nə:4 ho:4/ หรือกษัตริย            
เปนตําแหนงสูงสุดของชนชั้นปกครองที่มีสถานภาพเปนฆราวาส โดยชาวไทลื้อถือวากษัตริยเปนเจาชีวิตและเปน
เจาของแผนดิน 
    นอกจากนีย้งัปรากฏคาํบอกตําแหนงชนชัน้ปกครองระดับพระยา และขุน เห็นไดจากคาํทีป่ระกอบ        
อยูในคําประสม “พระยาหัวเมอืง” /pha3 ja:3 ho:4 mə:ŋ3/ และคําประสม “ขนุหวัปาง” /xun4 ho:4 pa:ŋ4/ คาํวา พระยา 
และขุนในภาษาไทล้ือเปนคําบอกตําแหนงของขุนนางท่ีควบคุมกําลังไพรพลในระดับเมือง และระดับหมูบาน             
ตามลําดับ
    คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ ยังปรากฏคําบอกตําแหนงชนช้ันปกครองอีกหนึ่งระดับ คือ           
ผูบังคับบัญชา เห็นไดจากคําวา นาย ที่ประกอบอยูในคําประสม “นายหัวศึก” /na:j3 ho:4 sə:k6/ และ   คําประสม    
“หัวพล” /ho:4 pon3/ ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนาหรือผูนํากองทัพ เปนตน
   1.2  ชนชั้นถูกปกครอง สิบสองพันนามีกลุมคนอาศัยอยูหลายกลุม กลุมที่อาศัยอยูในเขตปาภูดอย             

ชาวไทลื้อถือวาเปนชนชั้นถูกปกครอง เห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “ขาหัวเถื่อน”  /xa:5 ho:4 thə:n6/ และ
คําประสม “คนหัวเถื่อน” /xun3 ho:4 thə:n6/ ซึ่งเปนชาวเขาท่ีอาศัยอยูในเขตปาที่เปนภูเขาสูง ในที่นี้คําวา  ขา และคน 
หมายถึง ชาวเขา ตามคติของชาวไทลื้อถือวาชาวเขาทุกเผาเปนทาสรับใชหรือข้ีขาที่ถูกปกครอง ดังที่ เรณู วิชาศิลป 
(2554, 14-20) ไดกลาวไววา ขาในสบิสองพนันามีหลายเผาหลายกลุม แตเผาดัง้เดิมทีถ่กูชาวไทล้ือมายดึครองดินแดน 
คือ ขาสี่แสนหมอนมา หรือปะหลอง ขาในทุกเมืองของสิบสองพันนาตองถูกเกณฑแรงสําหรับงานศึก การเก็บเกี่ยว
ขาวในนาของเจาและทาวพระยา งานในหอเจาฟาเมอืงตาง ๆ  เปนตน อนึง่ ขา ไมไดเปนชือ่ของกลุมคนใดโดยเฉพาะ 
แตเปนชื่อที่ชาวไทลื้อใชเรียกชนเผาอ่ืนในสิบสองพันนาโดยเอาชื่อเผาตามหลัง เชน เผาอีกอถูกชาวไทล้ือเรียกวา     
ขากอ เผามูเซอถูกเรียกวา ขามูเซอ เปนตน
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         ภาพที่ 2: ขากอ
         ที่มา: โครงการหลวง, 2556

  สงัคมไทลือ้เปนสงัคมท่ีมกีารแบงชนชัน้ คอื ชนชัน้ปกครอง และชนชัน้ถกูปกครอง คาํบอกตาํแหนงชนชัน้          
ที่ปรากฏในคําประสม สะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันในสังคมไทลื้อ แมวาปจจุบันทางการจีนจะเขามา
เปล่ียนแปลงระบบชนชัน้ในสบิสองพันนา โดยใหชนชัน้ปกครองของไทลือ้เปนเพยีงขาราชการทีอ่ยูภายใตการควบคมุ
ดแูลของจีน อยางไรกต็ามระบบชนช้ันระหวางทางการจีนกบัสิบสองพันนาก็ยงัคงอยู
  2. โลกทศันดานการปกครอง
   การปกครองในสบิสองพนันา มกีารแบงเขตการปกครองเปนพนันา เมอืง ตาํบล และหมูบาน ลกัษณะ     
การปกครองดังกลาวปรากฏในคําประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ ไดแก “คนหัวพนันา” /xun3 ho:4 pan3 na:3/            
คาํวา พนันา เปนเขตการปกครองท่ีรวมกลุมเมอืงเขาดวยกันเปน 1 เขต อาจกลาวไดวา   สบิสองพันนาประกอบดวย      
12 เขตการปกครอง หรอื 12 พนันา ในแตละพันนาจะประกอบดวยเมอืงหลาย ๆ เมอืงรวมกนั แตละเมอืงจะมเีจาเมอืง
เปนผูควบคุมดแูล นอกจากน้ีในหน่ึงพนันาจะมีเมอืงใหญหน่ึงเมืองคอยควบคุมดูแลเมืองเล็ก ๆ ภายในพันนา เชน          
พนันาเมืองฮาย ประกอบดวย เมอืงฮาย เมอืงสงู และเมอืงงาด    มเีมอืงฮายเปนเมืองใหญคอยควบคุมดแูลเมอืงตาง ๆ 
จงึเรียกวา พนันาเมืองฮาย เปนตน ในจาํนวนพันนาท้ัง 12 พนันา เชียงรุงเปนพนันาท่ีมคีวามสาํคญัในฐานะเปนพนันา
ทีก่ษตัรยิประทบัอยู เปนเมอืงศนูยกลางการติดตอระหวางพันนาตาง ๆ และเปนเมืองท่ีอยูในเสนทางการคาระหวางจีน
พมา และเชยีงใหม (ณชัชา เลาหศิรนิาถ, 2541, 52-53)
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   การปกครองในระดับถดัไป คอื “หวัเมือง” /ho:4 mə:ŋ3/ คาํวา เมือง ทีป่ระกอบอยูในคําประสมในภาษา  
ไทลือ้มคีวามหมายกวางกวาคาํวา เวยีง เนือ่งจากเมืองมไิดหมายถึงเฉพาะภายในคันดนิคนูํา้เทานัน้ แตเมืองประกอบ
ดวยเวยีง รวมถงึชุมชนรอบเวยีงทีอ่ยูภายใตอาํนาจของเมอืงนัน้ ๆ  นอกจากนีเ้มอืงทีม่ขีนาดใหญมกัจะมเีวยีงบรวิารเปน
จํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับเมืองเชียงใหมที่มีเวียงศูนยกลางเปนรูปส่ีเหล่ียม คือ เวียงเชียงใหม มีเวียงเจ็ดลิน          
เวียงสวนดอก และเวยีงกมุกามเปนเวียงบรวิาร (สรสัวด ีอองสกลุ, 2544, 57) เปนตน
   สาํหรบัการปกครองในระดับตาํบล เหน็ไดจากคาํทีป่ระกอบอยูในคําประสม “หวับวก” /ho:4 bo:k6/ คาํวา 
บวก เปนหนวยการปกครองระดบัลางของไทลือ้ทีม่หีลายหมูบานรวมกนั หนวยการปกครองนีเ้ปนการจดัการปกครอง
ของเมอืงในลุมแมนํา้โขงตอนบนและลานนา สวนการปกครองในระดบัหมูบานเหน็ไดจากคาํประสม “หวัสิบ” /ho:4 sip4/ 
การปกครองของสิบสองพนันา แตละเมอืงจะแบงหนวยการปกครองระดับลางสุดเปนหมูบาน ในเมอืงเลก็ ๆ  หลายหมูบาน
รวมกนัเปนหนวยปกครองท่ีเรยีกวา “หวัสบิ” (Grabowsky & Wichasin, 2011, 320) ซึง่เปนหนวยการปกครองท่ีรวม
หมูบานเปนกลุมประมาณ 10 หมูบาน แตมขีนาดเล็กกวาตําบล
   นอกจากน้ียงัมกีารจัดเขตการปกครองสําหรบักลุมชาวเขา เหน็ไดจากคําประสม “หวัแควน” /ho:4 xwɛ:n1/ 
หรือเขตการปกครองของกลุมชาวเขา กลาวคือ เมื่อ พ.ศ. 2113 ทาวอินทรเมืองกษัตริยเชียงรุงไดจัดสรรหัวเมือง                  
ของอาณาจักรเชยีงรุงเปน 12 เขต หรอื 12 พนันา และไดจดัสรรบรรดาเขตภูเขาตาง ๆ  เปน 12 เขต เรียกวา 12 หวัแควน 
หรอื 12 แควน ไดแก แควนขวญั แควนคาํด ีแควนหลอด แควนผามาง แควนสีสาด แควนเฮือฮาน แควนฟูลาย  แควนมอะ 
แควนไล แควนกาย แควนหนอง และแควนลาด (ยรรยง  จริะนคร และ รตันาพร เศรษฐกลุ, 2551, 182-183) เม่ือพจิารณา
องคประกอบการปกครองของสิบสองพันนาขางตน อาจกลาวไดวา สบิสองพันนามีการปกครอง  เปนระดับ จากหนวย
ทีม่ขีนาดใหญไปหาหนวยท่ีมขีนาดเล็ก คอื พนันา เมอืง ตาํบล และหมูบาน ตามลําดบั อนึง่ ในหน่ึงพันนาจะประกอบ
ดวยกลุมเมือง ในหนึ่งเมืองจะประกอบดวยกลุมตําบล และในหน่ึงตําบลจะประกอบดวยกลุมหมูบาน

โลกทศันดานวถิชีวีติ
  คาํประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ สะทอนโลกทัศนดานวิถชีวีติของชาวไทล้ือ ประกอบดวย การต้ังถิน่ฐาน 
การแตงกาย พืชทองถ่ิน การคมนาคม และการประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. การตัง้ถิน่ฐาน
   ชาวไทลือ้สบิสองพันนา ตัง้ถิน่ฐานอยูตามทีร่าบลุมแมนํา้และมภีเูขาลอมรอบ เหน็ไดจากคาํทีป่ระกอบ
อยูในคาํประสม “หวัโขง” /ho:4 xo:ŋ4/ คาํวา โขง คอื แมนํา้โขง เปนแมนํา้สายใหญทีไ่หลผานสบิสองพันนา และ แบง
สิบสองพันนาออกเปน 2 สวน ไดแก สิบสองพันนาฝงตะวันออก และสิบสองพันนาฝงตะวันตก สองฟากแมนํ้าโขง
ขนานไปดวยแนวเขาท่ีมีลักษณะเปนเนินเขาเต้ีย ๆ ชาวไทล้ือเรียกวา มอน สวนพ้ืนท่ีที่เปนภูเขาสูงเรียกวาดอย            
ซึง่เปนท่ีอยูของชาวเขา เหน็ไดจากคําท่ีประกอบอยูในคําประสม  “หวัมอน” /ho:4 mɔ:n1/ และ “หวัดอย” /ho:4 dɔ:j4/                
ตามลาํดบั จากการต้ังถ่ินฐานอยูสองฟากแมนํา้โขงของชาวไทลือ้ ทาํใหเกิดเปนแมนํา้และลําหวยขึน้ เห็นไดจากคาํที่
ประกอบอยูในคําประสม “หัวนํ้า” /ho:4 nam2/ และ “หัวหวย” /ho:4 ho:j5/ ที่มีลักษณะเปนแองอยูระหวางภูเขาที่มา
บรรจบกัน ไหลไปยังหมูบานที่อยูหางออกไปจากแมนํ้าโขง อีกทั้งชาวไทล้ือยังสรางเรือนอยูใกลกับแหลงนํ้าดวย  
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             ภาพที่ 3: การตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อ
             ที่มา: สื่อ ไอเชียงราย, 2558

  ชาวไทลื้อนิยมสรางเรือนอยู ใกลแหลงนํ้า เพื่อใชนํ้าในการอุปโภคบริโภค เรือนไทลื้อมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่โดดเดนและเกี่ยวของกับตํานานที่เลาสืบตอกันมาวา “...เทวดาแปลงกายเปนหงสทอง…ลงมาจาก
สวรรคก็บันดาลใหเกิดลมพายุใหญ เมื่อหงสทองรอนสูพื้น ก็รองเรียกใหพญาสมมุติใหมองดูปกของตนวากันฝนได
อยางไร แลวหงสทองก็ยืดราง โกงคอ แพนหาง และกางปกออกจนลาดตํ่า พญาสมมุติเห็นดังนั้นจึงพิจารณาตาม 
เม่ือพายุสงบก็นาํบรวิารออกไปหาวสัดุมาสรางบาน จงึไดเปนบานไมใตถนุสูง มหีลังคาลาดตํา่ทุกดาน ...เปนท่ีอยูทีม่ี
โครงสรางแข็งแรง กันฝน ลม อากาศหนาวและรอนได ดังนั้น เพื่อเปนการระลึกถึงหงสทอง จึงเรียกบานแบบนี้วา 
หงสเฮือน หรือเรือนหงส มาจนถึงทุกวันนี้...” (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551, 60)
  ตํานานการสรางเรือนขางตน ไดอธิบายถึงรูปแบบและที่มาของเรือนไทล้ือ หากมองในดานการตั้งถ่ินฐาน
ของชาวไทลื้อสิบสองพันนาที่ตั้งอยูในท่ีราบลุมลอมรอบดวยภูเขา กอปรกับพ้ืนท่ีดังกลาวมีสภาพภูมิอากาศ                     
ทีม่อีณุหภูมสิงู ฝนตกชกุ และมอีากาศหนาว การสรางเรอืนทีม่หีลังคาลาดตํา่จงึเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมเพือ่ปองกันฝน 
ลม อากาศหนาว และอากาศรอน เมื่อมองจากภายนอกเรือนจะเห็นวา เรือนไทล้ือมีหลังคาและชายคาผืนใหญ        
ลาดเอียง หุมลงมาปดฝา มุงดวยใบคา กระเบื้องดินเผา หรือไมแปนเกล็ด  มีใตถุนสูงเพื่อใชพักผอน ทอผา เก็บฟน 
เปนตน นอกจากน้ียงัมีสวนประกอบของเรือนท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง คอื “ขัน้ไหล” หรือบันได เห็นไดจากคาํท่ีประกอบ
อยูในคําประสม “หัวขั้นไหล” /ho:4 xan5 laj4/ ซึ่งเรือนไทลื้อดั้งเดิมจะมีบันไดเพียงหนึ่งแหงอยูทางดานหนาของเรือน 
(แสงดา สมฤทธิ์, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2558)
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         ภาพที่ 4: เรือนไทล้ือ

  การต้ังถิน่ฐานของกลุมคนไทนิยมสรางบานเรือนอยูรมินํา้ เพราะน้ํามคีวามสําคญัตอการดํารงชีวติ เชนเดียว
กับชาวไทลื้อที่ตั้งถิ่นฐานอยูใกลแหลงนํ้า เนื่องจากตองใชนํ้าในการอุปโภคบริโภค การคมนาคม การประกอบอาชีพ 
เปนตน
  2. การแตงกาย
   ในอดตีชาวไทลือ้ทัง้ผูชายและผูหญงิจะไวผมยาว เกลาเปนมวยจกุไวกลางหวั และใชผาโพกหวัพนัทบั
โดยรอบ เห็นไดจากคําประสม “หัวฝาย” /ho:4 fa:j5/ และ “หัวไหม” /ho:4 maj4/ คือ ผาฝายหรือผาไหมที่ใชพันรอบหัว 
ชาวไทล้ือท่ัวไปจะนําฝายมาทอเปนผาโพกหัว หากเปนผูทีม่ฐีานะผาท่ีใชโพกหัวอาจทอมาจากเสนไหม สขีองผาโพกหัว
นิยมใชสีขาวหรือสีชมพู ปจจุบันชาวไทลื้อนิยมใชผาโพกหัวที่มีสีสันสดใส การโพกหัวผูชายจะปลอยชายผาหอยลง
มาทางขวา สวนผูหญิงปลอยชายผาหอยลงมาทางซาย อนึง่ ผาโพกหัวเปนเคร่ืองแตงกายท่ีมคีวามสาํคญักบัชาวไทล้ือ
ซึง่สัมพนัธกบัความเช่ือเรือ่งขวญั โดยชาวไทล้ือเชือ่วาหวัเปนทีส่ถติของขวญั จงึตองปกปองดูแลโดยใชผาพนัไวรอบหวั 
(แสงดา สมฤทธิ์, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2558)
   นอกจากผาโพกหัวแลว ผูชายไทลื้อจะใสเสื้อกวางแขนยาวผาอกกลางติดกระดุม หรือใชเชือกผูกแทน
กระดุม และใสกางเกงขายาวกวางกนลกึสดีาํหรอืสนีํา้เงนิเขม สวนผูหญงิจะใสเสือ้ปายปดขางทบักนัเรยีกวา เสือ้ปด 
และใสซิ่นไทลื้อสีดําหรือสีนํ้าเงินเขม สีที่นํามายอมเครื่องแตงกายของชาวไทลื้อเปนสีธรรมชาติที่ไดมาจากตนหอม 
(แสงดา สมฤทธิ์, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2558)
   เครื่องแตงกายของชาวไทล้ือปจจุบันมีลักษณะแตกตางจากในอดีตพอสมควร เชน สี รูปแบบ เปนตน 
สิง่ท่ีทาํใหเคร่ืองแตงกายของชาวไทลือ้ปจจบุนัแตกตางจากในอดีตอาจเกิดจากอิทธิพลทางวฒันธรรม คานยิม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ไดแทรกซมึเขามาผสมผสานกับวฒันธรรมและคานยิมของ ชาวไทล้ือดัง้เดิม จนทาํใหการแตงกาย
ของชาวไทลื้อเปลี่ยนไป
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         ภาพที่ 5: การแตงกายของชาวไทลื้อแบบด้ังเดิมและปจจุบัน
      ที่มา: jaijainoi, 2556

  3. พืชทองถิ่น
   พืชจัดเปนปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวไทลื้อ เนื่องจากชาวไทล้ือนําพืชทองถิ่นมา
ใชเปนอาหารและยา ในท่ีนีจ้ะกลาวถึงเฉพาะสวนหัวของพืชทองถ่ินไทล้ือ ซึง่เปนลําตน ใบเกล็ด กานใบ และผล ทีส่ามารถ
นํามาเปนอาหาร ปรุงอาหาร หรือมีสรรพคุณทางยา ปรากฏในคําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ ดังตอไปน้ี
   พชืทองถิน่ไทลือ้ทีน่าํมาเปนอาหารและปรงุอาหาร เชน กลอย บอน ขา ขงิ ตะไคร บัว่แดง หอมพู เปนตน 
นอกจากนีส้วนหัวของพืชทองถ่ินไทล้ือบางชนิดมสีรรพคุณทางยาท่ีสามารถนํามารักษาโรคและอาการเจ็บปวยตาง ๆ 
ไดแก สวนลําตนของพืชใตดินที่พองออกหรือแตกก่ิงแขนงเพ่ือเก็บอาหาร เชน “หัวกลอย” /ho:4 kɔ:j4/ สามารถนํามา
เปนสวนประกอบในการทํายารักษางูเหากัด “หัวบอน” /ho:4 bɔ:n4/ นํามาเปนสวนประกอบในการทํายารักษาตุมคัน 
สําหรับสวนลําตนของพืชใตดินที่เปนเหงา เชน “หัวกลวยดํา” /ho:4 ko:j5 dam4/ ชาวไทล้ือจะนําเอาเหงาของกลวย    
ที่เนาเปนสีดํามาผสมกับสมุนไพรอื่น ๆ  เพื่อใชรักษาไขหวัด “หัวกูดกีบมา” /ho:4 ku:t6 ki:p6 ma:2/ จะใชเหงากลีบแข็ง
ที่งอกขึ้นมาจากดินลักษณะเหมือนเล็บเทาของมา หั่นตากแหงตมนํ้าดื่มรักษาอาการปวดหลังและเอว ลดความดัน 
หรือนําเหงาไปฝนกับนํ้าแลวเค่ียวใหขน ใชทาหรืออมเพื่อรักษาแผลในปากและคอ “หัวดอกทายเหินเหลือง” /ho:4 

dɔ:k6 ta:j2 hə:n4 lə:ŋ4/ หรอืเหงามหาหงสเหลอืง นาํมาเปนสวนประกอบในการทาํยามะโหก หรอืยารกัษาโรคทีท่าํให
รางกายทรุดโทรม ผอมแหง ตัวเหลือง เทาเย็น สวน “หัวพูเลย” /ho:4 pu:3 lə:j3/ หรือไพล “หัวขา” /ho:4 xa:6/ และ     
“หัวขิง” /ho:4 xiŋ4/ มีสรรพคุณชวยขับลม รักษาอาการทองอืด ทองเฟอ นอกจากนี้ “หัวขา”  ยังชวยขับเสมหะ            
รักษาโรคบิด และ “หัวขิง” ยังสามารถนําเหงาตมนํ้าดื่มเพ่ือขับปสสาวะ และใชทารักษากลากเกล้ือนไดอีกดวย         
(สมชัย สงวน, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558)
   ชาวไทล้ือยงันาํสวนใบเกล็ดของ “หวัหอมพู” /ho:4 hɔ:m4 pu:2/ หรอืกระเทียมท่ีภายในมีไสเปนกลีบยาว
ซึ่งมีสรรพคุณทางยามารักษาโรคทางเดินปสสาวะ ตอที่ตา ทําเปนยารักษาอาการตกใจจากการคลอดลูก และ            
“หัวบ่ัวแดง” /ho:4 bo:6 dɛ:ŋ4/ หรือหอมแดง นํามาตมรวมกับพืชอื่น ๆ รับประทานเพ่ือรักษาอาการปวดเขา มือ เทา 
เอว อีกทั้งนํา “หัวตะไคร” /ho:4 tsaʔ4   xaj3/ หรือสวนกานใบของตะไครที่แผหุมลําตนมาเปนสวนประกอบในการทํา
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ยารักษาอาการปวดหัว แกไขหนาวส่ัน และเปนสวนประกอบใน การทํายารักษาผูหญิงคลอดลูกแลวมีอาการ               
เสียเลือดมาก นอกจากน้ันสวนผลของ “หัวหมากนมวัว” /ho:4 ma:k6 num3 ho:3/ ก็มีสรรพคุณทางยาเชนกัน                
โดยนําผลมาตําใหละเอียดผสมกับนํ้าทารักษาตุมคัน หรือนําเปลือกหมากนมวัวมาฝนทารักษาโรคฝ (สมชัย สงวน, 
สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558)
  พชืทองถิน่ไทลือ้ เปนพชืทีข่ึน้เองตามธรรมชาติ หรอืเกดิจากการขยายพันธุโดยวธิตีาง ๆ  พชืบางชนิดสามารถ
นํามาเปนอาหารและปรุงอาหาร บางชนิดมีสรรพคุณทางยาจึงนํามาทําเปนยารกัษาโรค แสดงใหเห็นถึงความรอบรู
ของชาวไทล้ือท่ีใชประโยชนจากสวนประกอบของพืชทองถ่ินมาทําเปนยา ซึ่งอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกจนเกิด
เปนภูมิปญญา และถายทอดเปนตํารายาใหคนรุนหลังไดศึกษาและพัฒนาเปนยารักษาโรคที่มีคุณภาพ

ภาพที่ 6: พืชทองถิ่นไทล้ือ
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  4. การคมนาคม
   สภาพภมูปิระเทศของสิบสองพันนาเปนทีร่าบลุมลอมรอบไปดวยภเูขาสลบัซับซอน ทาํให    การคมนาคม
ตดิตอระหวางสิบสองพันนากับเมืองหรือรฐัไทใกลเคยีงเปนไปอยางยากลําบาก ในอดีต  การเดินทางระหวางเชียงรุง
สิบสองพันนากับเมืองหรือรัฐไทมีการคมนาคม 2 ทาง ไดแก ทางบก และทางน้ํา การคมนาคมทางบกจะใชการเดิน
เทาและสัตวพาหนะ เห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “หัวคลอง” /ho:4 kɔ:ŋ3/ คําวา คลอง คือ ถนน และ     
คาํประสม “หวัหมอน” /ho:4 mɔ:n4/ คาํวา หมอน เปนเบาะทีใ่ชรองหลงัสัตวตาง ชาวไทลือ้จะใชลอ มา ววั เปนพาหนะ
เพื่อตางหรือบรรทุกสินคา โดยเห็นวาสัตวดังกลาวมีความคลองตัว เหมาะสมกับภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา และยังมี     
การใชลูกหาบขนสินคาดวย
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   สําหรับการคมนาคมทางนํ้า จะเปนเสนทางระหวางเดินทางไปยังสิบสองพันนา เนื่องจากมีแมนํ้าโขง
และแมนํ้าสาขาท่ีสะดวกสําหรับการคมนาคมทางน้ํา เชน การเดินทางจากเชียงใหมไปยังเชียงรุง ตองเดินทางไป
เชียงรายโดยทางบก จากนั้นจึงลองเรือไปเชียงแสน เห็นไดจากมีคําวา เรือ และสะเพา หรือสําเภา ประกอบอยูใน     
คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ คือ “หัวเรือ” /ho:4 hə:3/ และ “หัวสะเพา” /ho:4 saʔ4 paw3/ เมื่อถึงเชียงแสน   
ก็เดินทางบกผานเมืองเลน เมืองสิง จนถึงเชียงรุง
   ชาวไทล้ือสิบสองพันนาใชการคมนาคมทางบก และการคมนาคมทางน้ําเพ่ือผูกสัมพันธกับเมือง           
และรัฐไทใกลเคียง โดยเฉพาะดานการคาที่ตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการเดินทางเนื่องจากมีขอจํากัดทาง         
ดานภูมิประเทศ
  5. การประกอบอาชีพ
   เมอืงตาง ๆ  ของสบิสองพนันาตัง้อยูบรเิวณทีร่าบลุมแมนํา้ โดยเฉพาะทีร่าบทางทศิตะวนัตกของแมนํา้โขง 
มีพื้นที่กวางขวางและอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก เห็นไดจากมีคําวา ทุง ประกอบอยูในคําประสม “หัวทุง” 
/ho:4 tuŋ1/ หมายถึง นาหรือที่ราบโลง จากสภาพภูมิประเทศดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ชาวไทลื้อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก ดังปรากฏคําวา นา และไร ประกอบอยูในคําประสม “หัวนา” /ho:4 na:3/ และ “หัวไร” /ho:4 
haj1/ ตามลําดับ
   ชาวไทล้ือใชพืน้ทีน่าสาํหรบัปลกูขาว เริม่ตัง้แตการไถ หวาน ปลูกกลา ดแูลขาวกลา จนถงึ     การเกีย่วขาว 
ตีขาว และขนขาวใสยุงฉาง ขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ในอดีตจะใชพลังงานคนและสัตว เชน ใชวัวหรือควายไถนา                
ใชคนลงแขกเกี่ยวขาวและตีขาว เปนตน ปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนา ชาวไทลื้อจึงใชรถเกี่ยวขาวแทน
การใชคนเกี่ยวขาว เห็นไดจากมีคําวา จักรเกี่ยวขาว ประกอบอยูในคําประสม “หัวจักรเกี่ยวขาว” /ho:4 tsak4 ke:w6 
xaw5/ เคร่ืองมือดังกลาวทําใหชาวไทล้ือประหยัดเวลาและลดข้ันตอนในการเก็บเก่ียวขาว โดยรถจะเก่ียวขาวและ
ทําใหเม็ดขาวแยกออกจากรวง ไมตองใช เป หรือเครื่องมือหนีบฟอนขาว ซึ่งเปนเคร่ืองมือแบบด้ังเดิมดังเห็นไดจาก
คาํทีป่ระกอบอยูในคําประสม “หวัเป” /ho:4 pe:4/ มาตีขาวเหมือนในอดตี (สมบรูณ สมโพธิ,์ สมัภาษณ, 24 เมษายน 2558)

ภาพที่ 7: พื้นที่นาสําหรับปลูกขาวและเป
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   สภาพภมูปิระเทศของสบิสองพนันา นอกจากเปนทีร่าบลุมแมนํา้ใชสาํหรบัปลกูขาวแลว ยงัลอมรอบไป
ดวยภเูขาซึง่เปนทีอ่ยูของชาวเขา ชาวเขาสวนมากประกอบอาชพีทาํไร เชน ปลูกขาวไร ขาวโพด ฝน ฝาย พรกิ ทีส่าํคญั
พื้นท่ีนี้เหมาะแกการทําไรชา ซึ่งเปนสินคาสําคัญของสิบสองพันนา
   ผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ถงึแมจะปลูกไดทัง้ในทีร่าบและภูเขา แตกย็งัไมเพยีงพอตอการบรโิภค 
เนื่องจากหลายหมูบานหรือเมืองไมสามารถปลูกขาวเพ่ือบริโภคไดเอง จึงตองมีการผลิตสินคาอยางอ่ืนเพื่อขาย        
หรือแลกเปลี่ยนกับขาว
   การคาในสิบสองพันนา แบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนการคาระหวางเมืองหรือรัฐ และ
ประเภททีส่องเปนการคาภายในสบิสองพนันาโดยทัว่ไป ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึเฉพาะการคาภายในสบิสองพนันา การคา
ประเภทนี้ชาวไทลื้อและชาวเขาจะนําเอาสินคาหรือผลผลิตในทองถิ่นมาแลกเปลี่ยนและซื้อขายในตลาดหรือที่         
ชาวไทลื้อเรียกวา กาด ดังเห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “หัวกาด” /ho:4 ka:t6/
   กาดของชาวไทล้ือมีลักษณะเปนตลาดนัดประจําสัปดาหที่หมุนเวียนไปตามหมูบานในสิบสองพันนา 
กาดมีการจัดบริเวณซื้อขายสินคาอยางเปนระบบ โดยสินคาชนิดเดียวกันจะอยูบริเวณใกลกัน สินคาที่ขายในกาด 
เชน เหลา เห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “เหลาหัว” /law5 ho:4/ นอกจากนี้ยังมีการขายขาว ผัก ผลไม       
เนื้อสัตว สัตว เปนตน

     ภาพที่ 8: กาดไทลื้อในอดีตและปจจุบัน
     ที่มา: “เจาหมอมคําลือ” กษัตริยองคสุดทายแหงสิบสองปนนา, ม.ป.ป.

   การประกอบอาชพีของชาวไทลือ้ถกูกาํหนดโดยสภาพภมูปิระเทศ บรเิวณทีร่าบลุมแมนํา้ สวนมากใชทาํนา 
สวนบริเวณภูเขาใชทาํไร ในอดีตการทํานาของชาวไทล้ือจะใชแรงคนและสัตว ปจจุบนับางข้ันตอนมีการใชเครือ่งจกัร
ทํานา จนทําใหชาวไทลื้อลืมวิถีแบบด้ังเดิม ความสัมพันธระหวางคนในหมูบานลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทตอวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ
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   อีกประการหน่ึง ปจจุบันสิบสองพันนามีหางสรรพสินคาและรานสะดวกซ้ือหลายแหง ทําใหชาวไทล้ือ
รุนใหมใชบริการและซื้อสินคาในสถานท่ีดังกลาวมากขึ้น ทั้งที่สินคามีราคาสูงกวาในตลาดหรือกาด อยางไรก็ตาม 
ชาวไทล้ือสวนมากยังคงซ้ือสนิคาทีก่าดมากกวาซือ้ทีห่างสรรพสินคาหรือรานสะดวกซ้ือหากไมจาํเปน เนือ่งจากสินคา
ที่กาดมีความหลากหลาย สดใหม และที่สําคัญสามารถตอราคาได

สรุป
  คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือสะทอนโลกทัศนของชาวไทล้ือ 3 ดาน ไดแก ดานแรกโลกทัศน           
ดานความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ดานที่สองโลกทัศนดานชนชั้นและการปกครอง และดานที่สามโลกทัศน               
ดานวิถีชีวิต โลกทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชาวไทลื้อผูกพันกับความเชื่อ ศาสนา และประเพณี จนหลอมรวมเปน
วฒันธรรมทีม่คีวามเจรญิมาแตครัง้อดตี ทกุกลุมคนในสิบสองพนันาดาํเนนิชวีติภายใตการปกครองแบบรฐัจารีตและ
ระบบชนช้ัน แมวาสบิสองพันนาจะมีขอจาํกัดในการติดตอกบัโลกภายนอก แตขอจาํกัดเหลาน้ันเปนสวนหน่ึงท่ีทาํให
สิบสองพันนาสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวไทล้ือไวไดจนถึงปจจุบัน
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