
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

ส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร 

  

“วฒันธรรม เป็นวถิีการด าเนินชีวติ ทีม่นุษย์สร้างขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

การละเล่น การแสดง การร้องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวล   

ทีม่นุษย์ได้สร้างสรรค์ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตกรรม สถาปัตยกรรม 

ตลอดจนความคดิ ความเช่ือ ความรู้ ลกัษณะทีแ่สดงความเจริญงอกงาม 

ความเป็นระเบียบความรู้สึก ความประพฤติและกริิยาอาการ หรือการกระท า

ใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ลงรูปเป็นพมิพ์เดียวกนัและส าแดงออกมาให้

ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบ ประเพณ ีความกลมเกลยีว 

ความก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน ซ่ึงวฒันธรรม

ของคนแต่ละภาคในประเทศไทยกม็คีวามเหมอืนและแตกต่างกนั” 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 

                                      คณะผู้จัดท า 

                   1.นางทักษณิา                         ทองญวน 

                   2.นางประภา                          กลบีเอม 

                   3.นางกนัดา                             แก้วมณ ี

                   4.นางปานฤด ี                        รอดมา 

                   5.นางสาวสวรรญา                 ฤทธ์ิขุน 

                   6.นางสาวสาลกิา                     แซ่มัว 

                   7.นายประพนิ                         ปินตาค า 

                   8.นางสินีนาถ                         รสเครือ 



ขั้นตอนการผลติเคร่ืองเงิน 

  

 

 

 

 

                                     ***************************** 

 

ค าน า 

 ศูนยเ์รียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นหน่ึงในศูนยเ์รียนรู้ยอ่ยของศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ซ่ึงด าเนินการจดัท าข้ึน

เพื่อรวบรวมและสืบทอดศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของโรงเรียน  สอดคลอ้งกบับริบท

ของโรงเรียน  ซ่ึงมีนกัเรียนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาท่ีมีชนเผา่หลากหลาย  ดงันั้น

ศูนยก์ารเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินจึงเป็นศูนยท่ี์ถ่ายทอดเร่ืองราวของ

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชนเผา่ไวอ้ยา่งมากมาย  นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีค่ายิง่         

           คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์  ต่อบุคลากรและ

หน่วยงานท่ีมีความสนใจ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 

         

                                                                                     คณะผูจ้ดัท า      

                    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 
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สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                                  หนา้ 

ค าน า         ก 

สารบญั         ข 

ความเป็นมาจงัหวดัตาก       ๑ 

ชาวไทยภูเขาเผา่ลาหู่       ๓ 

ชาวไทยภูเขาเผา่ปะกากะยอ(กะเหร่ียง)     ๗ 

ชาวไทยภูเขาเผา่เยา้        ๑๐ 

ชาวไทยภูเขาเผา่อาข่า(อีกอ้)      ๑๓ 

ชาวไทยภูเขาเผา่มง้       ๑๘ 

ชาวไทยภูเขาเผา่ลีซอ       ๒๒ 

ความเป็นมาโครงการเคร่ืองเงินงานสนองพระราชด าริ 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ๒๕ 

ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองเงิน      ๒๖ 

 

****************** 

 

งานสนองพระราชด าริ      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากเป็นโรงเรียนสหศึกษารับนกัเรียนท่ีมีฐานะยากจน
เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ  สงัคมวฒันธรรม  และการศึกษา  เพ่ือเขา้รับการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ปัจจุบนัในปีการศึกษา 2555 มีนกัเรียนจ านวน 1,050 คน 
โดยรัฐจดัสวสัดิการค่าใชจ่้ายจ าเป็นทางการศึกษา และอยูป่ระจ ากินนอนในโรงเรียนโดย          
มีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมพฒันาเด็กดอ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฝึกอาชีพเพ่ือ    
กลบัไปพฒันาทอ้งถ่ินของตนและเขา้สู่ตลาดแรงงานตามวฒิุภาวะตามระดบัความรู้         
ปัจจุบนัโรงเรียนเขา้โครงการ กลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ทรงเยีย่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ตากเม่ือปี พ.ศ.2535 ทรงมีกระแสรับสัง่ถึง  การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมวา่ “ตอ้งอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไวซ่ึ้งนบัวนัจะสูญไป  เด็กรุ่นหลงัๆจะไม่ไดเ้ห็น  พวกฝร่ังเขาเห็นของดีๆ       
เขาก็จะน าไป ถา้รักษาไวก็้คงจะดี”  โรงเรียนไดจ้ดัท าโครงการทูลเกลา้ฯเสนอผา่นรอง
ผูอ้  านวยการโครงการส่วนพระองคส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี           
ทรงทราบ  และโปรดพระราชทานเงินเป็นค่าวสัดุเคร่ืองมือและสร้างอาคาร จ านวนเงิน 96,000 
บาท (เกา้ม่ืนหกพนับาทถว้น)และมีกระแสรับสัง่ผา่นเรขาราชวงัวา่วา่ “ตอ้งอนุรักษศิ์ลปะเดิม
ของชาวเขาแต่ละเผา่ไวซ่ึ้งนบัวนัจะสูญไปเด็กรุ่นหลงัๆจะไม่เห็น  การฝึกหดัขั้นแรกใหใ้ชว้สัดุ
อ่ืนไปก่อน  เม่ือเก่งแลว้จึงใชเ้งิน”โรงเรียนรับสนองพระราชด าริ  จดัด าเนินงานโครงการ
เคร่ืองเงินชาวเขามาตั้งแต่ปีพทุธศกัราช 2536 เป็นตน้มา 
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สถาบันครอบครัว   ลีซอ  โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว ประกอบดว้ย 
พอ่  แม่ ลูก  บางครอบครัวมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย  เช่น  ครอบครัวท่ีบุตรชาย
แต่งงานกบัหญิงสาวแลว้หญิงสาวเขา้มาอยูใ่นบา้นของฝ่ายชายหรือชายเขา้ไปอยูใ่น
ครอบครัวของพอ่แม่ฝ่ายหญิง  เน่ืองจากตอ้งไปชดเชยแรงงานเป็นค่าสินสอดของ
ฝ่ายหญิง  แต่เม่ือถึงเวลาท่ีสมควรหรือเหมาะสม ชายหญิงท่ีแต่งงานกนัก็จะแยกตวั
ไปเป็นครอบครัวใหม่ข้ึนเช่นเดียวกนักบัครอบครัวของสังคมไทยเรา  การเลีย้งดู
บุตร  ทั้งบิดามารดาช่วยกนัเล้ียงดูหรือบางทีปู่  ยา่ เป็นผูเ้ล้ียงดูเด็กในขณะท่ีพอ่แม่ไป
ท างาน  พอ่แม่จะแยกใหเ้ด็กหญิงเด็กชายนอนกนัคนละแห่ง  เพื่อป้องกนัการกระท า
ความผดิทางเพศระหวา่งญาติ พี่นอ้งทอ้งเดียวกนั 

ความเช่ือถือ/พธีิกรรม  ลีซอยงัคงนบัถือผอียูเ่ป็นส่วนใหญ่  มีอยูบ่า้งท่ีหนัมานบัถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต ์ การนบัถือผยีงัคงพบเห็นในหมู่บา้นโดยทัว่ไป  มีผี
ประจ าหมู่บา้น ผบีา้น  ผเีรือน  ผหีลวง  ผป่ีา  ผนี ้าหรือผลี าหว้ย 

เศรษฐกจิ    ของชาวเขาเผา่น้ีข้ึนอยูก่บัอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกัมีการปลูกขา้ว 
ขา้วโพด   พืชผกัและการเล้ียงสัตว ์ นอกจากน้ีก็มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็น
อาชีพรอง  เช่นการทอผา้  การเยบ็ปักลายผา้  การท าเคร่ืองประดบัดว้ยโลหะ
เงิน  การตม้สุรา  มีอยูบ่า้งท่ีมีอาชีพรับจา้งเป็นคร้ังคราว 

 

 

 

จังหวดัตาก 

 
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเข่ือนใหญ่ พระเจา้ตากเกรียงไกร เมืองไมแ้ละป่างาม  

เมืองตาก เป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างภาคเหนือตอนล่าง มีช่ือเดิมวา่ “เมืองระแหง”      

ในอดีตเป็นเมืองท่ีมีชาวมอญอาศยัอยูม่าก่อน มีหลกัฐานศิลปะมอญปรากฏอยู ่     
ตวัเมืองเดิมตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบา้นตาก เมืองน้ีสร้างข้ึนก่อนสมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานี 
ต่อมาเม่ือไดส้ถาปนากรุงสุโขทยัเป็นราชธานีแลว้ เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหนา้
ด่าน ท่ีส าคญัดา้นฝ่ังตะวนัตก และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพระมหาราช  
ในอดีตถึง 4 พระองค ์ท่ีเสด็จมาชุมนุมกองทพั ณ ดินแดนเมืองตากแห่งน้ี ไดแ้ก่   
พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
และสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จ     
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยตวัเมืองตากจากฝ่ังขวา ของแม่น ้าปิง
มายงัฝ่ังซา้ยบริเวณต าบลบา้นระแหงจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

แผนทีต่ั้งจังหวดัตาก 
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ประเพณีท้องถิ่น 

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพนัดวง 

 ประเพณีสงกรานตถ์นนขา้วแคบ หาดทรายทอง ผา้ป่าน ้า จงัหวดัตาก 

อาหารพืน้บ้าน  เม่ียงค าเมืองตาก  ก๋วยเต๋ียวพื้นเมือง แกงมะแฮ(้มะแฮะ) ย  าขา้วเกรียบ  

สถานทีท่่องเทีย่ว 
อุทยานแห่งชาติน ้าตกพาเจริญ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 
วดัดอนแกว้ อ าเภอแม่ระมาด จ.ตาก 
เข่ือนภูมิพล อ าเภอสามเงา จ.ตาก 
ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช อ าเภอเมือง จ.ตาก 
น ้าตกทีลอซู อ าเภออุม้ผาง จ.ตาก 
น ้าพุร้อนแม่กาษาและถ ้าแม่อุษา อ าเภอแม่สอด จ.ตาก 
เจดียย์ทุธหตัถี อ าเภอบา้นตาก จ.ตาก 
ฯลฯ 
 

 

 
 

ประดบัหนา้อกดว้ยแผงเงิน เป็นผา้ท่ีใส่เส้ือผา้สีฉูดฉาดท่ีสุด  

ชาย (สีซอลาย) กางเกงสีตองอ่อน หรือฟ้าฉูดฉาด ใส่เส้ือสีขาว มีพิธีจะนุ่งสีน ้าเงิน 

ด า ใส่เส้ือผา่หนา้หรือป้ายทบัดา้นขวา คอกลม แขนยาว ประดบัเงินรอบคอ และ

สาบเส้ือหมวกด า หรือขาว ชายเขม็ขดัมีพูห่ลายสีหอ้ยไปดา้นหนา้ 2 พวงใหญ่ ยาว

ประมาณ 1 ศอก 

  
 

 

การตั้งบ้านเรือนของเผ่าลซีอ         ลกัษณะของบา้นแบบปลูกคร่อมดินนั้น มกัจะ
ปลูกในพื้นดินท่ีเรียบเสมอกนั ส่วนวสัดุการก่อสร้างใชไ้มไ้ผ ่ยกเวน้เสาบา้นท่ีตอ้ง
ใชไ้มเ้น้ือแขง็เพื่อความมัน่คง ส่วนฝานั้นกั้นดว้ยฟากแบบสานขดัแตะ ส่วนหลงัคา
มุงดว้ยหญา้คา ตวับา้นจะไม่มีหนา้ต่างมีประตูเขา้ดา้นหนา้ดา้นเดียว ภายในค่อนขา้ง
จะมืด ส่วนบริเวณลานบา้นดา้นนอกจะเป็นท่ีตั้งครก กระเด่ืองส าหรับต าขา้วประจ า
บา้น และหลงับา้นจะเป็นเลา้ไก่หลงัเล็ก ๆ ส าหรับไก่ท่ีเล้ียงไว ้สร้างแบบยกพื้นมี
หลงัคาคลุมท่ีนอนของไก่ และมีรังไข่ ลกัษณะ และรูปแบบในการสร้างบา้นของลีซู
นั้น แบบเดียวกบัอาข่า   
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เผ่าลซีอ (ลีซู) 
 

  

 

 

ประวตัิความเป็นมา  “ลีซู” เป็นชาวเขาเผา่หน่ึงท่ีมีภูล าเนาเดิมอยูท่ี่ตน้น ้าสาละวนิ 

และแม่น ้าโขงทางตอนเหนือของประเทศธิเบต และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มณฑลยนูนานในประเทศจีน การกระจายตวั ลีซอมีอยูใ่นประเทศจีน อินเดีย เมียน

มาร์ และประเทศไทยในประเทศไทยมีอยูใ่น 9 จงัหวดัคือ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา 

แม่ฮ่องสอน ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ล าปาง และแพร่  

การแต่งกายของชาวเขาเผ่าลีซอ  

หญิง (สีซอลาย) นุ่งกางเกงสีด า สนบัแขง้สีแดง เส้ือยาวเหมือนเส้ือคลุมผา่ขา้งสีตอง 

อ่อนหรือฟ้า คาดเอวดว้ยผา้ด ามีพูเ่ป็นเส้นดา้ยหลายสี รอบคอและแขนมีแถบลายผา้

เยบ็สลบัสี เป็นแถบรุ้งตามลกัษณะลีซอลาย เป็นลกัษณะของหญิงท่ีแต่งงานแลว้ 

ส่วนหญิงท่ียงัไม่แต่งงานก็ สวมกางเกงด าเป้าต ่า สนบัแขง้สีแดงกุ๊นขอบน ้าเงิน เส้ือ

ทรงกระสอบผา่หนา้ลงมาประมาณคืบ กวา่จากคอ ผา่ขา้งแบบจีน สีน ้าเงินหรือเขียว 

เขม็ขดัเป็นผา้ด ามีชายเป็นพู ่มีลายผา้เป็นแถบ เหมือนรุ้งประดบัท่ีคอเส้ือ รอบตน้

แขนใชผ้า้ด าพนัเป็นหมวกตกแต่งดว้ยพูห่ลากสีใส่สร้อยเงิน รอบคอ 2-3 ชั้น  

เผ่าลาหู่ (มูเซอ) 

 
 

 

ประวตัิความเป็นมา  มูเซอด า (ล่าหู่นะ)  มูเซอแดง (ล่าหู่ณี)  และมูเซอกุย้  หรือมูเซอ
เหลือง (ล่าหู่ฌี)     ถ่ินก าเนิดของมูเซออยูใ่กลเ้ขตแดนประเทศธิเบตตอนใตข้องยนู
นาน  มีลกัษณะบางส่ิงบางอยา่งท่ีคลา้ยกบัพวกลีซอและอีกอ้   ภาษาพดูของมูเซอจดั
อยูใ่นตระกลูจีน – ธิเบต  

การแต่งกายเผ่ามูเซอ มูเซอด า หรือลาหู่นะ  

หญงิ สวมเส้ือสีด าแขนยาวคอกลม ยาวเหมือนเส้ือคลุม ดา้นหนา้ป้ายทบัมาทางขวา 

กระดุมเป็นผา้ประดบัดว้ยเม็ดเงินคร่ึงวงกลมรอบคอเลยไปทางดา้นป้ายขวา ปลาย

แขนเส้ือและ ตน้แขนมีลวดลายสีแดง ดา้นขา้งของเส้ือมีแถบลวดลายกวา้งประมาณ 

2-3 น้ิว จากใตรั้กแร้ จนถึงชาย ใชผ้า้ด าโพกหวั มียา่มแดงปักลาย ผา้ถุงด ามีลายคาด

ตามขวางดว้ยสีแดงและขาวเป็น ลายโปร่ง ๆ  
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ชาย สวมกางเกงเป้าต ่าสีด า มีลวดลายสีแดง ขาว ปลายขา สวมเส้ือคอกลมสีด าแขน
ยาว ดา้นหนา้ป้ายทบัมาทางขวา มีลวดลายตามขอบ มีกระดุมฝัง 3-4 เมด็ 

 

 

  

 

มูเซอแดง หรือลาหู่ยา่ หรือลาหู่ย ี 
หญงิ นุ่งซ่ินสีด า ลายแดงสลบัด า เป็นร้ิวใหญ่ ๆ ขวางล าตวั ตีนซ่ินสีแดง หวัซ่ินก็สี
แดง สวมเส้ือคอกลมผา่หนา้ แขนยาว เอวลอย พื้น ด าหรือน ้าเงิน สีแดงกุ๊นรอบคอ
สาบปลายแขน และตน้แขน ชายเส้ือตกแต่งดว้ยผา้สีแดง หนา้อกประดบัดว้ยแผน่
เงินกลมคลา้ยโล่ห์มียา่มแดง  
ชาย สวมกางเกงเป้าต ่าสีด า ปลายขากุ๊นแถบแดง มีสนบัแขง้ขวาขลิบน ้าเงิน เส้ือคอ 
กลมแขนยาวสีด าผา่หนา้ มีลวดลายบริเวณหนา้อก มีหมวกด าหรือผา้โพก สะพายถุง
ยา่มสีแดง 

                            

 ต้ังบ้านเรือน  มง้จะชอบตั้งบา้นอยูบ่นดอยสูง หมู่บา้นมง้จะประกอบดว้ยกลุ่มเรือน

หลายๆหยอ่มแต่ละหยอ่มจะมีบา้นราวๆ 7-8 หลงัคาเรือน โดยท่ีมีเรือนใหญ่ของคน

ส าคญัอยูต่รงกลาง ส่วนเรือนท่ีเป็นเรือนเล็กจะเป็นลูกบา้นหรือลูกหลาน ส่วนแต่ละ

หยอ่มนั้นจะหมายถึงตระกลูเดียวกนั หรือเป็นญาติพี่นอ้งกนันัน่เอง  

 การท าผี หรือการลงผี (การอ๊ัวเน้ง)  

เม่ือมีคนในครอบครัวเจบ็ป่วยโดย 

ไม่รู้สาเหตุเป็น การรักษาอีกประเภทหน่ึง  

ดงันั้นมง้มกัจะนิยมอัว๊เนง้เพื่อการเรียก ขวญั 

ท่ีหายไปหรือมีผพีาไปใหก้ลบัคืนมาเท่านั้น ซ่ึงมง้เช่ือวา่การเจบ็ป่วยเกิดจากขวญัท่ี

อยูใ่นตวัหายไป  

เศรษฐกจิ มง้จะมีการปลูกพืชเพื่อเป็นการส่งเสริมรายไดใ้หก้บัตนเอง พืชท่ีนิยม

ปลูกส่วนใหญ่มาก ไดแ้ก่ มะม่วง ล าไย ล้ินจ่ี มะขาม เล้ียงไหม และผกัท่ีนิยมปลูกมา

เป็นรายได ้ไดแ้ก่ กะหล ่าปลี ขิง ฝ้าย มะเขือเทศ มนัส าปะหลงั ซ่ึงมง้บางส่วนท่ียงั

ปลูกดอกไมข้ายไดแ้ก่ ดอกคาเนชัน่ ดอกกุหลาบ ฯลฯ  

การเลี้ยงสัตว์ นิยมเล้ียง มา้ ววั ควาย หมู ไก่ แพะ แกะ และลา สัตวท่ี์ไดรั้บการ เล้ียง

ดูเอาใจใส่เป็นพิเศษ ไดแ้ก่ มา้ เพราะส่วนใหญ่มง้จะใชม้า้เป็นพาหนะในการขนยา้ย

ของ หรือบรรทุกของเท่านั้น  
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ชาย ใส่กางเกงด าเหมือนมง้ขาว แต่เป้ากางเกงหยอ่นลงมาจนเกือบถึงพื้น ดินแบบ 
อาหรับ ปลายขารัดท่ีขอ้เทา้ สวมหมวกท าดว้ยผา้แพรต่วน ไม่มีขอบ 

  
  

 

 

 

  

   

 

มูเซอเหลอืง  หรือมูเซอณี  
หญงิ นุ่งซ่ินด า หวัซ่ินมีลวดลายตามขวางสีแดง ขาว เหลือง ตีนซ่ินมีลายเล็ก ๆ เส้ือ
คอ กลมสีด า ผา่หนา้ แขนยาว ตามตวัเส้ือประดบัเงินเป็นลวดลายเรขาคณิต  
ชาย กางเกงด าเป้าต ่า มีลายตามขวางจากใตเ้ข่าถึงปลายขาสีแดง ขาว เหลือง สวมเส้ือ 
คอกลมสีด าแขนยาวผา่อก ตกแต่งลวดลายตรงสาบเส้ือ คอ ปลายแขน ตน้แขนดว้ยสี
แดง ขาว เหลือง 
มูเซอ เซ เล  
หญงิ สวมกางเกงด าเป้าต ่า เส้ือคอกลมแขนยาวผา่หนา้ เส้ือยาวลงมาเหนือเข่า กุ๊น 
ขอบขาวตามสาบหนา้ดา้นขา้งและชายเส้ือ แขนเส้ือกุ๊นขาวเป็นลายคาดห่างกนัจาก
ขอ้มือถึง ไหล่ ประมาณ 5-6 แถว ผา้ขาวโพกศีรษะ ถุงยา่มขาว ใชเ้งินประดบัตามตวั
เส้ือ มีสนบัแขง้สีด า ผูห้ญิงแต่งงานแลว้ไม่ใส่  
ชาย กางเกงด าเป้าต ่า ผา้คาดเอวขาว เส้ือคอกลมแขนยาวสีด าผา่หนา้ ตกแต่งลวดลาย 
สีแดงเหลืองไวภ้ายในตวัเส้ือ เวลาใส่ไม่เห็นลวดลาย ยา่มสีแดง 
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การตั้งบ้านเรือน   พวกมูเซอเฌเลนั้นตั้งหมู่บา้นอยูใ่กลแ้หล่งน ้ามากท่ีสุด  ปัจจุบนัมี
การอพยพมาตั้งหมู่บา้นใกลพ้ื้นราบมากข้ึน  เน่ืองจากมีปัญหาพื้นท่ีท ากินและ
จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนมาก 
  สถาบันครอบครัว   ครอบครัวน้ียดึถือแบบผวัเดียวเมีย หมู่บา้นมูเซอมีลกัษณะทาง
สังคมท่ีผกูพนักนัอยา่งหลวม ๆ แต่ละครัวเรือนมีอิสระมากสามารถแยกตวัออกจาก
หมู่บา้นไดทุ้กเวลา   
ความเช่ือ/พธีิกรรม นบัถือพระเจา้องคเ์ดียว  และมีความเช่ือในเร่ืองผสีางเทวดา
สอดคลอ้งกบัแนวทางหรือปรัญญาความคิดของคริสตศ์าสนา   พระเจา้ผูส้ร้างโลก
ของมูเซอท่ีนบัถือเป็นพระบิดามีพระนามวา่ “ก่ือซา” แลว้ยงัเช่ือถือในภูติผวีิญญาณ
อนัไดแ้ก่  ผเีรือน  ผปีระจ าหมู่บา้น ผป่ีา  ผดีอย  ผพีาย ุ ผฟ้ีา  พิธีกรรมฉลองปี
ใหม่   พิธีกินขา้วใหม่  พิธีท าบุญเรียกขวญั  และการเตน้จะคึ 
เศรษฐกจิ    การเกษตรแบบท าไร่เป็นหลกั  และมีการเล้ียงสัตว ์ล่าสัตวแ์ละหาของ
ป่า  พืชหลกัของชาวมูเซอไดแ้ก่  ขา้วและขา้วโพด   มะเขือเทศ  มนัฝร่ัง  ถัว่แดง  ถัว่
ลนัเตา  ผกักาดหอม  ผกัสลดั  ผลไม ้ไดแ้ก่ เสาวรส ทอ้ เป็นตน้ 
การเลีย้งสัตว์และการล่าสัตว์   นิยมเล้ียงไดแ้ก่หมู่  และไก่  มา้  ววั  ควาย  ส าหรับใช้
งานและขายเป็นสินคา้   

 

 

 

 

ชาย นุ่งกางเกงด าเป้าต ่า เส้ือด าแขนยาว เอวลอย (มีเส้ือขา้งในสีขาว) ผา้คาดเอวสี 
แดง คาดทบัดว้ยเขม็ขดัเงิน ห่วงเงินคลอ้งคอ 1 ห่วง หมวกผา้ด ามีจุกแดงตรงกลาง  
ม้งขาว  
หญงิ สวมกระโปรงผา้ป่านดิบยาวลงมาถึงหวัเข่า มีผา้พนัหนา้แขง้ตั้งแต่ขอ้เทา้ถึง
หวัเข่า แต่ปัจจุบนัน้ีหนัมาใส่กางเกงสีด ากวา้ง ๆ แบบจีน คาดเอวดว้ยผา้สีแดง 
ปล่อยชายผา้ส่ีเหล่ียมทิ้ง ยาวลงมาดา้นหนา้และดา้นหลงั คอปกเส้ือกวา้งแบบ
ทหารเรือ โพกหวัดว้ยผา้สีคราม หรือสีด า  
ชาย นุ่งกางเกงด ากวา้ง ๆ เป้าหยอ่นลงมาไม่มากนกั สวมเส้ือป้ายอกมีผา้คาดเอว 

                               

ม้งเขียว  
หญงิ ยงัสวมกระโปรงสีฟ้าแก่ ประดบัลายภาพวาดดว้ยข้ีผึ้งและมีปักลวดลายใน 
ส่วนล่างของกระโปรง มีผา้คาดเอวสีแดง ผา้ห้อยลงมาสีด า เส้ือเป็นสีต่าง ๆ คอปก
เส้ือเล็ก กวา่มง้ขาว 4 น้ิว ขอบปกเป็นรูปโคง้ ไม่มีผา้โพกหวั แต่มีผา้ถกับาง ๆ แถบ
เป็นลายดอกไมสี้แดง พนัรอบมวยผม  
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เผ่าม้ง   
ประวัติความเป็นมา  

           สันนิษฐานกนัวา่มง้คงจะอพยพมาจากท่ีราบสูงธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย 
เขา้สู่ประเทศจีน  ปัจจุบนัชาวมง้ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ตั้งถ่ินฐานอยูต่ามภูเขาสูง 
หรือท่ีราบเชิงเขาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
แพร่ ล าปาง ก าแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั และตาก  
การแต่งกาย 
หญงิ ใส่กระโปรง ทอดว้ยป่านใยกญัชง (ตน้คลา้ยกญัชา แต่ดอกและใบใชสู้บ
ไม่ได)้ การท ากระโปรงของหญิงมง้ โดยการใชเ้ล็บสะกิดใยกญัชงออกเป็นเส้น แลว้
ฝ่ันต่อกนัเป็นมว้นใหญ่ น าไปฟอกดว้ยน ้าด่างข้ีเถา้ จะไดด้า้ยสีขาวอมเหลือง น าไป
ทอเป็นผา้มีผวิสัมผสัหยาบหนา แต่นุ่มเป็นมนั มีความกวา้งประมาณ 40 เซนติเมตร 
น าไปเขียนดว้ยข้ีผึ้ง เป็นลวดลายเรขาคณิต น าไปยอ้มสีน ้าเงินอมด า แลว้น าไปตม้
ใหข้ี้ผึ้งละลาย เป็นการท าบาติกแบบโบราณน าผา้ท่ียอ้ม แลว้มาพบัเป็นพลีทเล็ก ๆ 
แลว้ใชไ้มก้ดทบัไวใ้หจี้บอยูต่วั แลว้ใชด้า้ยร้อยระหวา่งจีบจากดา้นหน่ึง ไปยงัดา้น
หน่ึงเป็นเอวของกระโปรง ใชผ้า้ขาวต่อเป็นเอว ใชผ้า้สีต่าง ๆ กุ๊นตกแต่งกระโปรง 
และ ปักดว้ยดา้ยสีต่าง ๆ เส้ือเอวเกือบจะลอย แขนยาว มีปกเส้ือดา้นหลงั ผา่หนา้ 
หรือทบัไปทางซา้ยท าดว้ยผา้สี ด า มีตกแต่งลวดลาย ผา้คาดเอวสีด ามีพู่แดงเป็นชาย
ครุย มีสนบัแขง็สีด า ผมขมวดเป็นมวย ใส่ หมวดผา้หรือโพกผา้สีด า ใส่ต่างหูเงิน 
ห่วงคอท าดว้ยเงิน 3-4 วงซอ้นกนั ดา้นหลงัเส้ือตกแต่ง ดว้ยเหรียญเงินเก่า  

 

เผ่าปะกากะยอ(กะเหร่ียง) 
ประวตัิความเป็นมา  เดิมกะเหร่ียงอาศยั 
อยูแ่ถบบริเวณตน้แม่น ้าสาละวนิ  
 ต่อมาไดอ้พยพเขา้สู่เมียนมาร์และไทย  
การแต่งกาย กะเหร่ียงเผ่าสะกอ  
หญงิ สวมกระโปรงยาวถึงขอ้เทา้ ผมเกลา้มวยไวข้า้งหลงั พนัดว้ยเส้นดา้ยถกัสีแดง 
ผา้ส่วนมากจะทอเอง เส้ือแขนกุดพื้น ด า หรือน ้าเงินปนด า ส่วนล่างของเส้ือปัก
ลวดลายทรง เรขาคณิตดว้ยดา้ยแดง ปักลูกเดือย มีพูช่ายครุยบริเวณชายเส้ือ  
ชาย สวมกางเกงขายาวแบบจีน สีด า หรือขาว สวมเส้ือสีแดงยกดอกเป็นหมู่ แขนสั้น 
เส้ือยาวคร่ึงเข่า บางคนสวมเส้ือเช้ิต สีขาวดว้ยเส้ือชุดสีแดง บางคนสวมชุดด า 
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กะเหร่ียงเผ่าโปว  
หญงิ หญิงสวมเส้ือ แขนกุดพื้น แดงอ่อนหรือสีน ้าหมาก ตวัเส้ือคร่ึงล่างปักลวดลาย
เป็น เส้นตรงแนวนอนเป็นช่วง ๆ เกลา้มวยผมสูงเป็นกระพุม่กลมแผบ่าน ขมวดเป็น
จุก ส่วนการแต่งกาย โดยทัว่ไปจะคลา้ย ๆ กนั  
ชาย แขนกุด ชายต ่ากวา่เอว สีและลวดลายเหมือนเผา่สะกอ กางเกงเป้าต ่าสีน ้าเงิน
เขม้ หรือด า โพกหวัดว้ยผา้สีแดง หมวกขาวสีน ้าตาล 

  
กะเหร่ียงบเว (คยา)  
หญงิ สวมชุดสีด า และแดง มีผา้ขาวมา้พนัเอว มีชายหอ้ยลงมาดา้นหนา้ 2 แฉก มีผา้
ผนื ใหญ่คลุมไหล่ ผม  
ชาย สวมเส้ือสีแดง สีด า นิยมสวมเส้ือกางเกงลายสลบัขาวเป็นเส้นตรงลงมา  
กะเหร่ียงตองสู่ (พะโอ)  
กะเหร่ียงสะกอเรียกตองสู่วา่ “กระเหร่ียงด า” อาจจะเป็นเพราะสวมชุดด าทั้งหมด 

 

 

 

ระบบความเช่ือ/พธีิกรรม    อีกอ้นบัถือผแีละผบีรรพบุรุษซ่ึงถือวา่เป็นผท่ีีดีท่ีสุด  ทุก
ครัวเรือนจะมีห้ิงผบีรรพบุรุษไวเ้ซ่นไหวปี้ละ 9 คร้ัง  รองลงมาไดแ้ก่ผใีหญ่ซ่ึงถือวา่
เป็นหวัหนา้ผทีั้งปวง  และเป็นตนเดียวท่ีอยูบ่นสวรรคมี์หนา้ท่ีดูแลความทุกขสุ์ข 
ใหแ้ก่อีกอ้ 
พธีิกรรมของชุมชน พิธีข้ึนปีใหม่  พิธีทุ่มม้ี  พิธีท าประตูหมู่บา้น  พิธียะอุผ ิ พิธีเล้ียง
ผบี่อน ้า  พิธีโลชิ้งชา้  พิธีกินขา้วใหม่   พิธีส่งผเีม่ือส้ินฤดูฝน  พิธีเล้ียงผบีรรพบุรุษ   
เศรษฐกจิ การเกษตรถือเป็นอาชีพหลกัของอีกอ้  เป็นแบบไร่เล่ือนลอยเปล่ียนท่ีท า
การเพาะปลูกไปเร่ือย  เม่ือดินจืดก็จะหาท่ีเพาะปลูกใหม่  ปลูกขา้วไร่  เล้ียง
สัตว ์ รับจา้งและหาของป่าขาย  ในฤดูแลง้  อีกอ้น าตน้ออ้ไมก้วาดมาขายใหแ้ก่คน
พื้นราบ   
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โบราณตามจอนผมลงไป มีสายรัดคางท าจากลูกปัดหลากสี ประดบัดว้ยห่วงเงินท่ี
บริเวณ หนา้อก คอ และลูกเดือยตามแบบของอีกอ้ 

 

 

 

ชาย นุ่งกางเกงเป้าต ่าสีด าหรือน ้าเงิน เส้ือผา่หนา้ แขนยาว ปักลายทางดา้นหลงัคร่ึงตวั 

 

 

อก้ีอผาหมี  
หญงิ ใส่กระโปรงพลีทสีน ้าเงินหรือด า เส้ือสีด าหรือน ้าเงิน คอกลม ผา่หนา้ แขน
ยาว กุ๊นผา้สีต่าง ๆ จากขอ้มือถึงใตรั้กแร้ สนบัแขง้สีด าหรือน ้าเงิน ปักลายเหมือนกบั
ลายปักเส้ือดา้นหลงั บริเวณหนา้อกตกแต่งดว้ยแผน่เงินเล็กบา้งใหญ่บา้ง หมวกผา้
ประดบัดว้ยเม็ดเงินกลมผา่ซีกรอบ ศีรษะ แนวหูประดบัเงินเหรียญเก่า มีสายรัดคาง
เป็นเงิน และลูกปัดหลากสี เส้ือผา้ผูห้ญิง หมวกผูห้ญิง 

 

การตั้งบ้านเรือน  กะเหร่ียงส่วนใหญ่อยูบ่นเขาและมีบา้งอยูต่ามพื้นราบ  

สถาบันครอบครัว ระบบครอบครัวของกะเหร่ียงเป็นแบบผวัเดียวเมียเดียว และไม่มี

การอยูด่ว้ยกนัก่อนแต่งงาน ส่วนการเลือกคู่ครองนั้น ฝ่ายหญิงจะเป็นผูเ้ลือกชาย

ก่อน และบางคร้ังฝ่ายหญิงก็ออกค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการแต่งงาน  สังคมกะเหร่ียง

เป็นครอบครัวเด่ียว เม่ือลูกแต่งงานก็จะแยกครอบครัวไปปลูกบา้นใหม่ ถา้แต่งงาน

แลว้ ชายจะตอ้งมาอยูก่บับา้นพอ่แม่ภรรยาเป็นเวลา 1 ฤดูเก็บเก่ียว หลงัจากนั้นจึง

ปลูกบา้นใกลก้บัพอ่แม่ฝ่ายภรรยา  ถา้มีลูกสาวคนเล็กจะตอ้งอยูดู่แลพ่อกบัแม่ 

ความเช่ือถือ  การนบัถือผแีละพุทธรวมกนั ผท่ีีกะเหร่ียงนบัถือซ่ึงมี

ความส าคญั  ไดแ้ก่ผเีจา้ท่ีและผต่ีาง ๆ ท่ีสิงสถิตอยูต่ามป่า  ภูเขา  ล าหว้ย  ในไร่ และ

ในหมู่บา้น ผท่ีีถือกนัวา่เป็นผีร้ายนั้นเช่ือวา่เป็นผท่ีีจะท าให้ประสบภยัพิบติัทั้ง

ปวง  จึงตอ้งมีการเอาอกเอาใจดว้ยการเซ่นสังเวยดว้ยอาหารต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่  หมู  ไก่ 

ฯลฯ 

 เศรษฐกจิ  การปลูกขา้วไร่เป็นหลกั  และการท านาขั้นบนัไดตามหุบเขา  ปลูกพืช

เพื่อขายกนัมากข้ึน  เช่น กล ่าปลี  มะเขือเทศ  มนัฝร่ัง  พืชผกัและผลไมแ้ละดอกไม้

เมือง

หนาว   
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เผ่าเย้า 
ประวตัิความเป็นมา  เยา้ เป็นชนชาติท่ีมี 

ประวติัความเป็นมาชา้นาน  

 มีการเคล่ือนไหวอยูแ่ถบลุ่มแม่น ้าฉางเจียงและฮัน่เจียง  ตอนกลางของประเทศ

จีน  ส่วนค าวา่ “เยา้”   นั้นไดเ้ร่ิมใชเ้รียกกนัในสมยัราชวงศซ์อ้ง  ค าน้ีมาจากค าวา่มอ 

เยา้  ซ่ึงมีความหมายวา่ไม่อยูใ่ตอ้  านาจของใคร 

การแต่งกาย  

หญงิ นุ่งกางเกงสีน ้าเงินหรือปนด า เน้ือผา้หยาบ ดา้นหนา้ของกางเกงปักดว้ย

ลวดลาย เป็นดอกดวงละเอียดสวยงาม เส้ือเป็นเส้ือคลุมคอแหลมรูปตวัว ีสีด าหรือสี

น ้าเงินเขม้ยาวถึงขอ้เทา้ ผา่ดา้นหนา้ตลอด ติดไหมพรมสีแดงท่ีอกเส้ือรอบคอลง

มาถึงหนา้ทอ้ง เส้ือผา่ดา้นขา้งทั้ง 2 ขา้ง ตั้งแต่เอวลงไป เวลาสวมชายผา้ดา้นหนา้ทั้ง

สองแฉกไขวก้นั และพนัรอบเอวไปผกูเง่ือนดา้นหลงั ส่วนแผน่หลงัปล่อยไว ้อกเส้ือ

กลดัติดกนัดว้ยแผน่เงินส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดหวัเขม็ขดั ผมจะทา ดว้ยข้ีผึ้งเหนียว และ

พนัดว้ยผา้สีแดงทบัดว้ยผา้สีน ้าเงินปนด า ชายทั้งสองขา้งปักดว้ยลวดลาย ดอกดวงท่ี

งดงาม เวลาแต่งงานจะมีเคร่ืองประดบัผมท่ีสวยงามแผน่ใหญ่คลุมบนผา้โพกผมอีก

ที เคร่ืองประดับ เคร่ืองประดบัท าดว้ยเงิน ต่างหูเป็นวงกลม มีศรผา่กลาง ห่วงคอมี

ตั้งแต่ 1-5 ห่วง มีก าไลขอ้มือ แหวน  
 

 

ชาย นุ่งกางเกงเป้าต ่าสีด าหรือน ้าเงินเขม้ เส้ือด าหรือน ้าเงินคอกลม แขนยาว ผา่หนา้
ติด กระดุมเงิน เส้ือยาวผา่ดา้นขา้ง ปักลายทางขวางล าตวั จนถึงใตรั้กแร้ สาบเส้ือ 
ดา้นหนา้ล่างกุ๊น ผา้แดงแถบเล็ก ๆ เส้ือผูช้าย ครอบครัวชาวอีกอ้ 

  

 

 
การตั้งบ้านเรือน  ชาวเขาเผา่อาข่า ลกัษณะบา้น เป็นบา้นไมไ้ผย่กพื้นเต้ีย หลงัคาท า
ดว้ยหญา้คา ชายหลงัคาคลุมเกือบปิดบา้น เพื่อกนัฝนและลมหนาว เน่ืองจากชาวอา
ข่ามกันิยมปลูกบา้นบนสันดอยสูง และตวับา้นจะมีระเบียงหนา้บา้นส าหรับนัง่เล่น 
พกัผอ่น หรือรับแขก ภายในบา้นจะแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนโดยการก าหนดขอบเขต
กนัเอง จะไม่แบ่งกั้นเป็นห้องชดัเจน ซ่ึงจะแบ่งหลกัๆ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนส าหรับ
ใชน้อน และส่วนส าหรับท าอาหาร-ส่วนท่ีเป็นครัว จะมีกะบะดินอดัแน่นไวร้อง
ขณะก่อไฟ เพื่อป้องกนัไฟลุกลามไหมบ้า้นขณะท าอาหาร ชาวอาข่าจะท าอาหาร
ภายในบา้น ขณะท าอาหาร ควนัไฟจะลอยข้ึนไปเกาะหลงัคาจนเป็นสีด า ซ่ึงถือวา่
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และท าใหภ้ายในบา้นจะไม่มีมอด แมลง ยงุมารบกวน 
วถิีชีวติด้านครอบครัว ผูช้ายเป็นหวัหนา้ครอบครัว เพราะเป็นผูสื้บสายวงศต์ระกลู มี
การนบัล าดบัช่ือบรรพบุรุษ เรียกวา่ “จึ” ท าใหก้ารขยายครอบครัวของอาข่าเป็นการ
ขยายออกทางบิดา ฉะนั้นผูช้ายในครอบครัวอาข่า จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้
ล าดบัช่ือของบรรพบุรุษ ตลอดจนพิธีกรรมประเพณีของครอบครัว เพื่อจะไดสื้บ
สานและถ่ายทอดใหก้บันอ้งหรือลูกหลานต่อไป  

10 15 



 

 

ชาย นุ่งกางเกงเป้าต ่าสีด าหรือน ้าเงินเขม็ เส้ือด าหรือน ้าเงินผา่หนา้ คอย ูชายเส้ือผา่
ขา้ง เล็กนอ้ย ปักลวดลายโปร่งเล็กนอ้ยตามชายเส้ือดา้นขา้ง 

 

อก้ีอโลมิ หรือโลมิซา  
หญงิ สวมกระโปรงพลีทสีด า หรือน ้าเงินเขม้ ใส่สนบัแขง้สีน ้าเงิน เส้ือคอกลม แขน
ยาว ผา่หนา้สีด าหรือน ้าเงินเขม้ ยาวพอประมาณผา่ขา้ง 2 ขา้ง ดา้นหลงัเส้ือปักลาย
โปร่ง แขนเส้ือกุ๊น แถบสีต่าง ๆ จากขอ้มือจนถึงใตรั้กแร้ เขม็ขดัผา้ประดบัดว้ยหอย
เบ้ียหงายลูกเดือยป่า หมวกเป็นผา้ ปักเมด็เงินผา่ซีกเป็นแถวเรียงจากหนา้ผากข้ึน ไป
หาทา้ยทอยและดา้นขา้ง ดา้นหลงัหมวกใชก้ล่อง เงินแบบแบนรูปส่ีเหล่ียมคางหมู
หนัทางดา้นเล็กข้ึน บน ตกแต่งดา้นขา้งดว้ยพวงมาลยัผา้สีแดง พว่งลูกปัดหลากสี 
ดา้นขา้งเหนือหูข้ึน ไปแขวนลูกเงินกลมโปร่งขา้งละหลาย ๆ ลูก หอ้ยเหรียญ เงิน 

ชาย นุ่งกางเกงสีด า หรือน ้าเงินเขม้คลา้ยกางเกงจีน ขอบขากางเกงขลิบดว้ยไหมสี

แดง สวมเส้ือด าหรือน ้าเงินเขม้ (นิยมใชผ้า้แพร) ผา่อกไขวไ้ปขา้ง ๆ เล็กนอ้ย มี

ลวดลายติดอยูเ่ป็น แถบตามแนวท่ีผา่ลงมา ติดกระดุมเงินเป็นรูปกลม ๆ ท่ีคอตาม

แนวไปรักแร้ลงไปท่ีเอว เส้ือยาว คลุมเอวไม่สั้น เหมือนแมว้ เคร่ืองประดับ ใส่ต่างหู

เงินเป็นรูปกลม ตรงกลางมีลูกศรช้ีลงมา ไม่สวมก าไลมือและ ห่วงคอ การโพกศีรษะ

ของสตรีเยา้มี 2 แบบ  แบบหวัโต นิยมใชสี้หนกัออกไปทางสีแดงมาก เรียกวา่ เยา้

แดง (เม่ียนซิ)  แบบหวัแหลม นิยมใชสี้หนกัออกไปทางสีเขียว เรียกวา่ เยา้ขาว 

(เม่ียน – แปะ) 

 

 

 

 

 

 

   

 

11 14 



การตั้งบ้านเรือน    การตั้งหมู่บา้นของเยา้  มกัจะเป็นการรวบรวมกนัระหวา่งกลุ่มแซ่
ตระกลูหรือกลุ่มญาติพี่นอ้ง  โดยจะเลือกตั้งหมู่บา้นอยูบ่นท่ีราบตามไหล่
เขา  บริเวณตน้น ้าล าธารหรือบริเวณหุบเขาในระดบัความสูง 1,000 –1,300 
เมตร  จากระดบัน ้าทะเลและจะตอ้งเป็นบริเวณท่ีมีน ้าอุดมสมบูรณ์สามารถน ามาใช้
ในหมู่บา้นได ้ เยา้นิยมจะสร้างบา้นหนัหนา้ออกจากภูเขาหรือมกัจะอยูท่างทิศ
ตะวนัออกของภูเขา โดยจะปลูกบา้นเรียงรายตามแนวสันเขา  เพราะตามประเพณีไม่
นิยมบา้นซอ้นกนัซ่ึงจะท าให้บา้นของตนไปตรงกบัประตูผบีา้นคนอ่ืน  เยา้เช่ือวา่ส่ิง
ชัว่ร้ายท่ีถูกขบัไล่ออกทางประตูผน้ีีจะไปเขา้บา้นท่ีอยูต่รงกบัประตูผใีนระยะใกล้ๆ  
กนั 

สถาบันครอบครัว      ครอบครัวเยา้มีทั้งแบบครอบครัวขยายและแบบครอบครัวเด่ียว
โดยปกติแลว้ครอบครัวเยา้ขยายออกทางบิดามารดาของฝ่ายชาย  คือเม่ือผูช้าย
แต่งงานแลว้จะน าภรรยามาอยูก่บับิดามารดาของตน  บา้นหลงัหน่ึงอาจมีหลาย
ครอบครัว  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์การเป็นพี่นอ้งร่วมสายเลือดเดียวกนั  และเยา้นิยมซ้ือ
เด็กมาเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรม 

 ระบบความเช่ือถือ/พธีิกรรม ความเช่ือถือของเยา้จึงเป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง
ความเช่ือท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากลทัธิเต๋ากบัการเช่ือถือผี  เยา้ท่ีนบัถือพุทธนั้นยงัมีการ
นบัถือผอียู ่ แต่พวกท่ีนบัถือศาสนาคริสตน์ั้นไม่มีการเล้ียงผ ี ความเช่ือถือมี
ดงัน้ีคือ   ผบีรรพบุรุษ  ผฟ้ีา  ผใีหญ่  (จุ  ซง้  เม้ียน)  ผทีัว่ไป  ขวญั ฤกษ ์ ยาม 
 และโชคลาง     

 

 

 

เผ่าอาข่า (อีกอ้) 

                                                            ประวตัิความเป็นมา 

                                                           อีกอ้เป็นชาวเขาเผา่หน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ                                 

                                                           ไทยเรียกตนเองวา่ อาข่า   อีกอ้ในประเทศไทย  

                                                           อพยพมาจากเมียนมาร์และลาว  เพราะถูกจีน

รุกรานและบางกลุ่มอพยพเพราะถูกกดดนัจากเหตุการณ์ทางการเมือง ล่าสุดคือพวก

ท่ีอพยพมาจากแควน้สิบสองปันนาของจีน   

การแต่งกายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

อก้ีออูโล  

หญงิ นุ่งกระโปรงพลีทน ้าเงินอมด า สนบัแขง้สีน ้าเงินอมด า ปักผา้แถบสี เขม็ขดั ผา้

ปักหอยเบ้ีย เส้ือคอกลมผา่หนา้แขนยาว ปลายแขนกุ๊นผา้แถบหลากสีจากขอ้ศอกถึง

ขอ้มือ สาบเส้ือกุ๊นดว้ยสีแดง ดา้นหลงัเส้ือปักลายเรขาคณิตในกรอบเส้นตรงหลาย

เส้นประมาณคร่ึงล่าง ดา้นขา้งผา่จากชายข้ึน ไป 1 คืบทั้ง 2 ดา้น หมวกผา้เป็นรูป

กรวยคว  ่า ยอดกรวยจะป้านประดบั เมด็เงินกลมผา่ซีกขนาดต่าง ๆ กนัตามแนวนอน

สลบักบักระดุมเมด็เล็ก ๆ แถบผา้สีจากหนา้ผากข้ึนไปกบัยอดหมวกมีพูห่้อยจาก

ยอดหมวกลงมาหลายพู ่ลูกปัดร้อยเป็นเส้นหลากสีหลายเส้น หอ้ยลงมาตามขอบ

หมวก หนา้ผาก จอนหู ประดบัหอ้ยเหรียญเงินเก่า สายรัดคางด าดว้ยลูกปัด ร้อยเป็น

เส้นหลายเส้นหลากสี ห่วงเงินรอบคอ แผน่เงินกลมปิดหนา้อก เส้ือผา้ หมวกผูห้ญิง 
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