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เรื่อง เครื่องเงินชาวเขาเผาเมี่ยน (เยา) อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         เครื่องเงนิชาวเขาในอาํเภอคลองลานจงัหวดักาํแพงเพชร ปัจจบุนัมีผูผลติอยูเป็นจาํนวนมาก ซึ่งกลมุผูผลติ

เครื่องเงินชาวเขานัน้ จะแบงออกเป็น 2 ชนเผาหลักๆ ไดแก กลุมชนเผาเมี่ยน (เยา) และกลุมชนเผามง ซึ่งทัง้

สองกลุมชนเผาน้ี มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการเริ่มตนทําเครื่องเงินชาวเขาที่แตกตางกัน คือ กลุมชนเผาเมี่

ยน (เยา) เป็นชางผลิตเครื่องเงินขาวเขากลุมแรกที่มีวิธีการผลิตสืบทอดงานฝีมือมาจากบรรพบุรุษ สําหรับกลุม

ชนเผามงนัน้ เริ่มตนทําเครื่องเงินจากการไปฝึกทักษะวิชาชีพที่จังหวัดสุโขทัย เน่ืองจากที่นัน่ไดขึ้นชื่อเรื่องวิธีการ

ผลิตเครื่องเงินชาวเขาเผามงและเมื่อหลังจากที่ชนเผามงไดเรียนรูวิธีการผลิตเครื่องเงินแลว ก็ไดนําความรูนัน้มา

ใชเป็นการประกอบอาชีพ ณ ถิ่นฐานบานเกิดของตน (บุญมา อินตะ, สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2560) งาน

หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาน้ี เป็นงานฝีมือประเภทเครื่องประดับซึ่งมีความละเอียดและความประณีตเป็นอยาง

มาก ลวดลายของเครื่องเงินนัน้จะใชลวดลายแบบโบราณดัง้เดิม อาทิ ลายธรรมชาติ ลายตนไม ลายรอยเทาสัตว

ซึ่งเลียนแบบมาจากธรรมชาติ สิ่งที่อยูรอบตัว หรือสิ่งของเครื่องใชทํามาหากิน

 

ขอมูลทั่วไป อําเภอคลองลาน
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         คําขวัญอําเภอคลองลาน : คลองลานเมืองคนงาม น้ําตกสวย เต็มไปดวยไมสัก อนุรักษ วัฒนธรรมมากมี

ของดีเครื่องเงิน (ศูนยบริการขอมูลอําเภอ, 2561)

         จากคาํขวญัของอาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชรจะเหน็ไดวา ของดี ที่ขึ้นชื่ออยางหน่ึงของอาํเภอคลอง

ลาน นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแลว นัน้ก็คือ “เครื่องเงิน” เครื่องเงินเป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ เอกลักษณ และ

วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของผูคนอําเภอคลองลานมาตัง้แตอดีต โดยเฉพาะเครื่องเงินชาวเขา ซึ่งเป็นสิ่งแสดงอัต

ลักษณ เอกลักษณ การดํารงชีวิต รวมไปถึงความผูกพันระหวางคนกับธรรมชาติ ผานลวดลายของเครื่องเงินชาว

เขานัน้เอง

         เครื่องเงินชาวเขาที่ขึ้นชื่อมากอยูในตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งตําบล

คลองลานพัฒนาประกอบไปดวย 20 หมูบาน ไดแก

         1. บานกะเหรี่ยงคลองลาน จํานวน 2 หมูบาน

         2. บานคลองลาน 1

         3. บานคลองลาน 2

         4. บานปางขาวสาร

         5. บานมอมะคา1

         6. บานมอมะคา2

         7. บานปางตาแอ

         8. บานสวนสม

         9. บานคลองน้ําไหลใต

        10. บานปากคลองลาน

        11. บานทาขามสามัคคี

        12. บานเลิงกระพงษ

        13. บานใหมธงชัย

        14. บานแมพืช(แปลงสี่)

        15. บานคลองเตย

        16. บานทะเลพัฒนา

        17. บานโชคชัยพัฒนา

        18. บานมอตะแบก

        19. บานคลองปลารา

         จากจํานวนหมูบานในตําบลคลองลานที่มีทัง้หมด 20 หมูบาน แสดงใหเห็นวา ตําบลคลองลานพัฒนาเป็น
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ตําบลขนาดใหญ ซึ่งมีประชากรชาย หญิง รวมกันทัง้สิน้ 1,356 คน หรือ 496 ครัวเรือน โดยมีหมูบานคลองเตย

เป็นหมูบานที่มีชาวเขาทําเครื่องเงินมากที่สุด (เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา, 2561)

ภาษาทองถิ่นและการแตงกาย

         ในดานภาษาและการแตงกายภาพรวมของอาํเภอคลองลานสามารถแบงตามลกัษณะภาษาและลกัษณะการ

แตงกายตามแตละตําบล คือ ตําบลโปงน้ํารอนและตําบลสักงามจะมีภาษาและลักษณะการแตงกายสวนใหญเนน

ไปทางภาคกลางหรือลักษณะทัว่ไปที่นิยมใสกัน สวนในดานภาษานัน้พบวา ใชภาษาไทย(ภาษากลาง) เป็นภาษา

หลักในการสื่อสาร ตอมาคือตําบลคลองน้ําไหล การแตงกายสวนใหญจะแตงกายดวยชุดมอฮอมและใชภาษาเหนือ

เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ตําบลสุดทายคือ ตําบลคลองลานพัฒนา ซึ่งเป็นตําบลที่มีลักษณะการแตงกายและ

การใชภาษาแตกตางไปจากตําบลอื่น ๆ ในอําเภอเดียวกันนัน้ ก็เพราะวา ประชากรสวนใหญในตําบลคลองลาน

พัฒนาเป็นชชาวเขาหลาหลายเผามาอยูรวมกัน หน่ึงในนัน้คือ เผาเมีย้น(เยา) มง กะเหลี่ยง มูเซอ เป็นตน ดังนัน้

การแตงกายของประชาชนจึงแตงกายดวยชุดชาวเขา และใชภาษามง ภาษาอีสานและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใชใน

การสื่อสารทัว่ไป (เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา, 2561)

สภาพเศรษฐกิจ

         อาชพีหลกั ไดแก เกษตรกรรม - ไรมนัสาํปะหลงั ไรขาวโพด ไรออย นาปี นาปัง สวนทุเรยีน สวนลาํไย สวน

สตรอวเบอรรี่ สมเขียวหวาน

         อาชีพเสริม ไดแก ทําเครื่องเงิน - เลีย้งสัตว รับจาง (เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา, 2561)

ประเพณีเดนในตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         1. ประเพณีแหเจาพอ เจาแมคลองลาน (งานงิว้)

         อาํเภอคลองลาน เป็นอาํเภอที่มีความหลากหลายทางเผาพนัธุ มีความหลากหลายทางประเพณี ความเชื่อและ

วัฒนธรรม สามารถสังเกตไดจากประเพณีและวัฒนธรรมที่มีในอําเภอคลองลาน อาทิ ประเพณีแหเจาพอ เจาแม

คลองลาน (งานงิว้) เป็นประเพณีที่สืบตอกันมานับ 10 ปี ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเขื่อ ความเคารพ

บูชาและเพื่อสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่คุมครองบานเรือนของคนในอําเภอคลองลานมาตลอดทัง้ปี ในการจัดงาน

ประเพณีแหเจาพอเจาแมคลองลานนัน้ในขบวนแหจะประกอบไปดวยสิงโตและมังกรทอง(แสดงออกถึงความเป็น

คนไทยเชื้อสายจีน) ในขบวนแหนัน้ยังมีการแสดง "ตอตัว" ของคณะเชิดสิงโต มังกรทองแหงเมืองปากน้ําโพ

จังหวัดนครสวรรค รวมขบวนมาดวย

         2. ประเพณีรื่นเริงโยนลูกชวง (ปีใหมมง)

         งานประเพณีตอไปไดแก ประเพณีรื่นเรงิโยนลกูชวง (ปีใหมมง) เป็นงานประเพณีของชาวมงคลองลาน หรอื
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ที่ชาวมงเรียกกันวา “นอเป โจวฮ” แปลตรงตัวไดวา “กินสามสิบ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองความสําเร็จ ในการเพาะ

ปลูกโดยจะจัดขึ้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีเรียบรอยแลว นอกจากนัน้แลวยังเป็นการบูชาถึงผีฟ า ผีป า ผีบา

น ที่ใหความคุมครองและดูแลใหมีความสุขสําราญตลอดทัง้ปี รวมถึงผลผลิตที่ไดในรอบปีดวย นอกจากนัน้แลว

ในงานประเพณีปีใหมมงยังจะมีการจัดการละเลนตาง ๆ อาทิ การเลนลูกชวง หรือที่เรียกกันวา “จุเป าะ” ลูกชวง

มีลักษณะกลมเหมือนลูกบอลทําดวยเศษผา มีขนาดเล็กพอที่จะถือดวยมือขางเดียวได โดยจะแบงผูเลนออกเป็น

2 ฝาย คือ ฝายหญิง กับฝ ายชาย โดยฝายหญิงจะเป็นผูที่เอาลูกชวงไปใหฝ ายชาย เมื่อตกลงกันไดก็จะทําการ

โยนลูกชวง โดยแตละฝ ายจะยืนเป็นแถวหน ากระดานเรียงหน่ึงหันหน าเขาหากัน มีระยะหางกันพอสมควร แลว

โยนลูกชวงใหกันไปมา และสามารถทําการสนทนากับคูที่โยนได เพื่อเป็นการสรางความสนุกสนานเป็นการฉลอง

ปีใหม และเป็นการหาคูใหแกหนุมสาว เพื่อมิตรภาพที่ดีตอกันแตหญิงที่แตงงานแลวจะไมมีสิทธิในการเลนลูก

ชวงอีก เพราะถือวาผิดตามธรรมเนียมของมง สวนฝายชาย สามารถเลนได แตอยูที่วาฝ ายหญิงจะทําการยินยอม

เลนกับตนหรือไม แลวแตฝ ายหญิงสาวคนนัน้ ๆ การละเลนดังกลาวถือวาเป็นการละเลนที่เป็นเอกลักษณที่

สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขาเที่ยวงานปีใหมมง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ไดเป็นอยางดี

         3. ประเพณีกวนขาวทิพย

         พธิีกวนขาวทพิย เป็นประเพณีทางพระพทุธศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีที่สบืตอกนัมาตัง้แตอดตีจนถงึปัจจบุนั ที่

ยังคงรูปเคาโครงการของการรักษาประเพณี มีความเชื่อถืออยางมัน่คง เป็นแบบอยางที่ดีซึ่งแฝงไปดวยคุณธรรม

และจริยธรรม โดยจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในชวงวันวิสาขบูชา เพื่อสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญและรักษา

ไวซึ่งศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น อันจะเป็นการเผยแพร สืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีประจําทองถิ่นใหคงอยูอยางยัง่ยืนและสงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

สรางความสามัคคีในชุมชน

         จากที่ยกตัวอยางงานประเพณีที่เกิดขึ้นในอําเภอคลองลานสามารถเห็นไดวา อําเภอคลองลาน เป็นอําเภอ

หน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุแตก็สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ควา

มหลากหลายทางชาติพันธุดังกลาวน้ี สะทอนออกมาในประเพณีแหเจาพอ เจาแมคลองลาน(งานงิว้) ซึ่งเป็นความ

เชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน งานประเพณีรื่นเริงโยนลูกชวง (ปีใหมมง) เป็นงานประเพณีที่มีเอกลักษณของชาวเขา

เผามง สุดทายคือ งานประเพณีกวนขาวทิพย ซึ่งเป็นงานประเพณีทางพุทธศาสนา เป็นประเพณีที่รวมความเชื่อ

ความศรัทธาของคนไทยที่อาศัยอยูในอําเภอคลองลานที่นับถือศาสนาพุทธมารวมประเพณี ทัง้ 3 ประเพณีเป็น

ประเพณีที่เฉพาะเจาะจงของชาติพันธุแตปัจจุบันคนทัว่ไปก็สามารถเขารวมกันประเพณีทัง้ 3 ได โดยไมแยกวาเฉ

พาะมง หรือเฉพาะคนไทยเชื่อสายจีนเทานัน้ 

ผลิตภัณฑเดนของตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน

         จากการสมัภาษณประชาชนที่อาศยัอยูในตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร กลาว
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ถึงผลิตภัณฑเดนในตําบลคลองลานพัฒนาไวหลายชนิด อาทิ ตุกตาเรซิ่น

         1. ตุกตาเรซิ่น

         ตกุตาเรซิน่เป็นงานฝีมอืของชาวไทยภเูขาเผามง (นางชงกอ สมัพนัธ) ซึ่งกอนหน าที่นางชงกอจะมายดึอาชพี

หลอตุกตาเรซิ่นนัน้ นางชงกอไดไดยึดอาชีพทําไรมันสําปะหลังและทํานาขาวเป็นหลัก แตเมื่อสามีเสียชีวิต นาง

ชงกอจึงออกไปหางานทําที่กรุงเทพและไดทํางานในโรงงานผลิตตุกตาเรซิ่น จากการทํางานในโรงงานตุกตาเรซิ่น

2 ปี ทําใหนางชงกอมีความรูเรื่องการประดิษฐงานเรซิ่น นางชงกอจึงลาออกจากโรงงานผลิตตุกตาเรซิ่นและกลับ

มาประดิษฐตุกตาเรซิ่นเป็นอาชีพรวมกับการตอยอดใหบานเกิดเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยใหสืบทอดตอไป

         2. ไมแกะสลักโซฟามังกร

         ไมแกะสลกัโซฟาเป็นผลงานของหมบูานคลองเตย ซึ่งเกดิจากการรวมกลมุชางแกะสลกัที่นํารากไม ซึ่งถกูทิง้

ไวตามหัวไรปลายนา เชน ไมมะคา เป็นวัตถุดิบในการแกะสลักเป็นเกาอี้ไมและโซฟาไม และเนนความเป็นธรรม

ชาติ แตในปัจจุบันชางแกพสลักจะนิยมใชไมจามจุรี ซึ่งเป็นไมที่หาไดงาย มีทัว่ไปในชุมชน ขัน้ตอนการทําเริ่ม

จากนําสวนของลําตนตัดเป็นทอนๆแลวนําเขาสูกระบวนผลิต 9 ขัน้ตอนจนออกมาเป็นโซฟาขนาดใหญ สวน

ลวดลายขึ้นอยูกับจินตนาการของผูผลิตตองใชเวลาทําประมาณ 15 วัน

         3. ผาปักชาวเขา (หมูบานคลองเตย)

         ผาปักชาวเขาเป็นงานฝีมอืของชาวเขาเผาเมี่ยน (เยา) ซึ่งแสดงออกถงึวฒันธรรมการแตงกายชาวเมี่ยน ซึ่ง

จะมีการปักลวดลายทัว่ทัง้เสื้อ กางเกงและผาพันหัว ที่จะตองสวมใสในชีวิตประจําวัน ในยามวางสตรีชาวเผาเมี่

ยนก็จะปักผาไวใชเองและถายทอดวิธีการทําใหแกบุตรสาว ซึ่งถือวาเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของเผาเอาไวอีก

ทางหน่ึงดวย โดยใชลวดลายที่มีการสืบทอดกันมาตัง้แตบรรพบุรุษ มีชื่อเรียกดังน้ี

         - "ซุม"                       เป็นลวดลายที่สืบทอดมาแตโบราณเป็นลักษณะรูปคนนัง่

         - "รมเซว"                    เป็นลวดลายที่สืบทอดมาแตโบราณเป็นลักษณะของรอยเทาสัตว

         - "ตะเมาเตาเมี่ยน"          เป็นลวดลายที่สืบทอดมาแตโบราณเป็นลักษณะรอยเทาของเสือ

         4. ทอพรมอเนกประสงค (บานแปลงสี่-แมพืช)

         พรมเอนกประสงคเริม่ดาํเนินการในปี 2546 โดยเริม่จากการที่กลมุแมบานแปลงสี่-แมพชื ไดไปศกึษาดูงาน

กลุมทอพรมเช็ดเทาของกลุมแมบานคลองปลาสรอย ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

เมื่อกลับมาจึงมาเริ่มตนทําการผลิตพรมเอนกประสงค ในชวงแรกกลุมแมบานแปลงสี่-แมพืช ไดผลิตพรมสงให

พอคาคนกลางทําใหกลุมแมบานไดกําไรจากการผลิตน อย ตอมากลุมแมบานแปลงสี่-แมพืช ไดนําพรม

เอนกประสงคจดทะเบียนสินคากับศูนยสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) และไดเริ่มนําสินคาออกจําหนาย

ตามงานแสดงสินคาในทองถิ่นระดับอําเภอจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศ จึงทําใหประชาชนมีกําไรเพิ่มมาก

ขึ้น

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 05:23:02 หน า 6

         5. ผลิตภัณฑเครื่องเงินชาวเขา

         ผลิตภัณฑเครื่องเงินชาวเขา เป็นผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อมากอยางหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร เน่ืองจากเป็น

ผลิตภัณฑที่นํารายไดเขาสูอําเภอคลองลานในแตละปีเป็นจํานวนมาก จนผลิตภัณฑเครื่องเงินชาวเขาไดไปอยูใน

คําขวัญของอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

             เครื่องเงนิชาวเขาอาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร ในปัจจบุนัมีผูผลติอยูเป็นจาํนวนมาก ซึ่งกลมุผูผลติ

เครื่องเงินชาวเขานัน้ จะแบงออกเป็น 2 กลุมชนเผาหลัก ๆ ไดแก กลุมชนเมี่ยน (เยา) และกลุมชนเผามง ซึ่งทัง้

สองกลุมชนเผาน้ี มีประวัติความเป็นมาของเครื่องเงินชาวเขาที่แตกตางกัน คือ กลุมชนเมี่ยน(เยา) เป็นชางผลิต

เครื่องเงินขาวเขากลุมแรกที่มีวิธีการผลิตสืบทอดงานฝีมือมาจากบรรพบุรุษ สําหรับกลุมชนเผามงนัน้ จะเริ่มจาก

การไปฝึกทักษะวิชาชีพที่จังหวัดสุโขทัย เน่ืองจากจังหวัดสุโขทัยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเครื่องเงิน เครื่องทอง ที่มี

ความประณีตและละเอียด หลังจากชาวเขาเผามงที่เดินทางไปเรียนรูเรื่องการผลิตเครื่องเงินมากลับบานเรือน

ของตน ก็นําความรูที่ตนเองไดรํ่าเรียนมาใชประกอบอาชีพในถิ่นฐานบานเกิดของตน (พงษศิพัฒน อัศธรบัตถ,

สัมภาษณ, 8 มีนาคม 2561)

             ลวดลายที่นํามาเป็นแบบในการทาํเครื่องเงนินัน้ ชาวเขาจะเนนการทาํลวดลายโบราณที่เลยีนแบบมาจาก

ธรรมชาติ สิ่งที่อยูรอบตัว เชน ตนไม ลายรอยเทาสัตว หรือสิ่งของเครื่องใชทํามาหากิน เป็นตน บางครัง้ลายของ

เครื่องเงินนัน้จะขึ้นอยูกับลูกคาที่มาสัง่ทํา โดยทางผูที่ผลิตเครื่องเงินจะมีลวดลายตาง ๆ มาใหลูกคาเลือกตาม

ความตองการ ซึ่งหน่ึงในตัวเลือกนัน้จะมีลายของที่ทางผูผลิตไดมีการออกแบบเอง สวนในเรื่องของลักษณะของ

เครื่องเงินสวนใหญจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบของ สรอยคอ กําไล แหวน กระเป า และเข็มขัด ซึ่งในแตละรูป

แบบของเครื่องเงินจะมีราคาจําหนายแตกตางกันไป ทัง้น้ีในเรื่องของราคาจําหนายนัน้ขึ้นอยูกับน้ําหนักของเงินที่

ใชในการผลิต ซึ่งน้ําหนักของเงินจะคิดเป็นกรัม กรัมละ 45-50 บาท และจะขึ้นอยูกับราคาขึ้นลงของทองคําใน

แตละวัน      (พงษศิพัฒน อัศธรบัตถ, สัมภาษณ, 8 มีนาคม 2561)

ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในปัจจุบัน

          1. ผลิตภัณฑเครื่องเงิน ชนิดสรอยคอ

          2. ผลิตภัณฑเครื่องเงิน ชนิดกําไลขอมือ

          3. ผลิตภัณฑเครื่องเงิน ชนิดชนิดตางหู

          4. ผลิตภัณฑเครื่องเงิน ชนิดชนิดแหวน

วัฒนธรรมของชาวเขากับเครื่องเงิน

          วฒันธรรมของของชาวเขาอาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชรสมยักอนนัน้ บคุคลใดที่เป็นมารดาจะตอง
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เรียนรูการทําเครื่องเงินไวเพื่อทําใหลูกสาวหลังการแตงงาน หรือถาครอบครัวใดมีบุตรทัง้ลูกชายและลูกสาว

ครอบครัวนัน้ก็จะทําเข็มขัดใหลูกสาว และทําสรอยคอมอบใหลูกชาย ปัจจุบันการใสเครื่องเงินของชาวเขา ถาเป็น

ชาวเขาที่อยูอาศัยใกลกับคนในเมืองนัน้ สวนใหญจะนิยมใสกันเฉพาะงานสําคัญ เชน งานปีใหมมง เป็นตน แตยัง

มีชาวเขาที่อาศัยอยูบนเขาเทานัน้ที่ยังคงใสเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับกับชุดมงในชีวิตประวัน (พงษศิพัฒน

อัศธรบัตถ, สัมภาษณ, 8 มีนาคม 2561)

คําสําคัญ : เครื่องเงินชาวเขา, รูปแบบการขาย, กลุมชาติพันธุ, อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=เครื่องเงินชาวเขาเผาเมี่ยน_(เยา

)_อําเภอคลองลาน_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2098&code_db=610007&code_type=05
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