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เรื่อง ชนเผาเมี่ยน หรือ เยา ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         เมี่ยนไดยายถิ่นมาพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เพราะการกระทําของมนุษย การแทรกแซงของพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยและการประกาศเขตอุทยานแหงชาติซอนทับพื้นที่ของหมูบานชาวเขาเผาเมี่ยน จึง

ถูกขับไลออกจากพื้นที่ป ามายังพื้นที่ราบทําใหไมมีที่ดินทําการเกษตร จึงตองปรับตัวดวยการนําอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของตนมาสรางสรรคเป็นผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย งานสรางสรรคน้ีคือ มีการปักผาลายเจาสาวทัง้ที่เป็น

กางเกงแบบสัน้และแบบยาว อีกทัง้มีลายผาประยุกต เพื่อนําชิน้ผาไปสรางสรรคผลงานตอไป ทางดานองคความรู

ภูมิปัญญาทองถิ่นผาปักชาวเขาถือวามีความจําเป็นตอวิถีชีวิตตัง้แตเกิดจนตาย การปักผาของชาวเมี่ยนน้ี

นอกจากจะชวยสรางรายไดแลว ยังมีการปักผาสงศูนยศิลปาชีพ ซึ่งถือวาเป็นการถายทอดความรูจากผูหญิงรุน

หน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 1) ความเป็นมาของกลุมชาติพันธุเมี่ยน 2) ภาษา

พูดและภาษาเขียน 3) ที่อยูอาศัยและความเป็นอยู 4) การแตงกาย 5) วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรม และ 6)

ศิลปะการแสดง
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ความเป็นมาของชนเผาเมี่ยน

         ตามปกติแลวกลมุชาติพนัธุอวิเมี่ยน เรยีกตวัเองวา อวิเมี่ยน หรอื เมี่ยน เพราะเป็นภาษาที่พวกเขาเหลาน้ี

เรียกแทนตัวเองตัง้แตจําความได แตมาภายหลังชนเมืองไดเรียกกันวาชาติพันธุเยา ในจังหวัดกําแพงเพชรจะมี

ชนเผาเมี่ยน 2 กลุมหลัก คือ กลุมคลองเตย และกลุมคลองลาน ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน กลุม

ชาติพันธุเมี่ยนตัง้อยูในละติจูด : 16° 15' 36" N และลองจิจูด : 99° 13' 5" E และประชากรเยากระจายตัวอยูใน

10 จังหวัด ของประเทศ จํานวนประชากร 45,571 คน ชนเผาเยา เดิมอาศัยอยูตามภูเขาในมณฑลยูนนาน

ประเทศจีน ซึ่งในประเทศจีน เยาแบงเป็นกลุมยอยตามลักษณะของอาชีพเสื้อผาเครื่องแตงกาย ที่อยูอาศัย และ

ความเชื่อโดยแบงเป็นพวกแพนเยา (pan Yao) คือพวกมีอาชีพทางแกะสลักไม พวกฮุงเยา (huagnyao) เป็น

พวกที่พันศีรษะดวยผาแดง และพวกนานติงเยา (nan ting Yao) เป็นพวกที่สวมเสื้อผาสีน้ําเงินลวน

         หลงัจากที่ถกูจนีรบกวน ชาวเยาไดอพยพหนีเขามาอยูชายแดนพมา อนิโดจีน และเขตไทย เยาที่เขามาอยูใน

เขตไทยนัน้เป็นพวกฮุงเยา (hung yao) อาศัยอยูบนถูกเขาในจังหวัดเชียงราย คือ เขตอําเภอแมจัน อําเภอ

เชียงคํามีอยูบนดอยผาแดง อําเภอเชียงของที่ดอยหลวง อําเภอพานอยูบนภูเขาทางทิศตะวันตกแมใจ และ

อําเภออื่น ๆ ก็มีบาง ทัง้น้ีชาวเยาที่อาศัยอยูในอําเภอเทิงแถบชายแดนติดตอเขตเชียงของ ผูหญิงแตงกายผิดจาก

อําเภออื่น ๆ คือใชผาแดงโพกศีรษะ

         ชาวเมี่ยนเป็นชนชาติเชื้อสายจนีเดมิ ชนเผาน้ีเรยีกตวัเองวา เมี่ยน หรอื อิว้เมี่ยน ซึ่งแปลวา มนษุยมชีื่อเรยีก

อีกชื่อหน่ึงวา เยา

         ถิน่เดมิของเมี่ยนอยูทางตะวนัออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ตอมาการ

ทํามาหากินฝืดเคืองและถูกรบกวนจากชาวจีนจึงไดอพยพมา ทางใต เขาสูเวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว

และทางตะวันออกของพมา บริเวณรัฐเชียงตุง และภาคเหนือของไทย ชาวเมี่ยนที่เขามาอยูในประเทศไทย

อพยพมาจากประเทศลาวและพมา ปัจจุบันมีชาวเมี่ยนอาศัยอยูมากในจังหวัด เชียงราย พะเยา และนานรวมทัง้

ในจังหวัด กําแพงเพชร เชียงใหม ตาก เพชรบูรณ ลําปาง สุโขทัย อดีตเยาตัง้บานเรือนอยูบน ไหลเขาที่มี

น้ําบริบูรณ อากาศบริสุทธิ ์และพื้นที่เหมะสําหรับการทําไร หมูบานหน่ึงมี 15 – 40 หลังคาเรือน แตละหมูบานตัง้

อยูหางไกลกันบนพื้นดินซึ่งเทลาดลงไปในราว 30 องศา รานที่ปลูกครอมบนพื้นดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผา ฝา

ไมไผสานขัดแตะ หันหลังติดกับเชิงเขา หน าบานทําเป็นพื้นดินกวาง 1 เมตร เป็นทางเดินรอบบาน ภายในบาน

เกลี่ยพื้นดินใหเรียบเสมอกัน มุงหลังคาดวยใบกอ ใบหญาคา ใบหวาย แตบางครัง้ใชไมไผสับแผเป็นแผน บาง

หลังใชไมไผผาครึ่งตามทางยาวใชประกบกันทําเป็นหลังคาบาน ฝาผนังเตีย้ บางทีก็ใชไมผาดวยลิ่มเป็นแผน

กระดานตัง้ทําเป็นฝาโดยมีไมขนาบ เพื่อใชเป็นที่กําบังลมไปดวย น้ําบริโภคนัน้มักใชไมซางตอเป็นลํารางจาก

น้ําตกมาใชภายในบานเรือน

         บานของชาวเยามีแบบแปลน คลายกนัทกุบาน คอืมีประตูเขาบาน ทางซายมอืยกรานเป็นหองรบัแขก และ
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หองนอนติดกันไป มีเตาไฟอยู 2 เตา คือ เตาขางหน าใชสําหรับตัง้กาน้ํารับแขกทําอาหาร เตาหลังทําอาหารให

สัตวเลีย้ง มีครกตําขาวอยูในบาน พื้นดินในบานถูกปรับใหเรียบเสมอกัน บางบานไมยกรานแตใชหนังสัตวปูลง

บนพื้นดิน และนอนกับพื้น ทําแทนบูชาหรือหิง้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไวภายในบานทุกหลังคาเรือนทําโรงมา ยุง

ขาว คอกหมู เลาไก ไวรอบบานโดยทําเพิงตอจากชายคาบานออกไป แตบางบานก็ทําโรงเลีย้งสัตวไวตางหาก

         การตัง้หมบูานของเยา มกัจะเป็นการรวบรวมกนัระหวางกลมุแซตระกลูหรอืกลมุญาติพี่น อง โดยจะเลอืกตัง้

หมูบานอยูบนที่ราบตามไหลเขา บริเวณตนน้ําลําธารหรือบริเวณหุบเขาในระดับความสูง 1,000 –1,300 เมตร

จากระดับน้ําทะเลและจะตองเป็นบริเวณที่มีน้ําอุดมสมบูรณสามารถนํามาใชในหมูบานได

         เยานิยมจะสรางบานหนัหน าออกจากภเูขาหรอืมกัจะอยูทางทศิตะวนัออกของภูเขา โดยจะปลกูบานเรยีงราย

ตามแนวสันเขา เพราะตามประเพณีไมนิยมบานซอนกันซึ่งจะทําใหบานของตนไปตรงกับประตูผีบานคนอื่น เยา

เชื่อวาสิ่งชัว่รายที่ถูกขับไลออกทางประตูผีน้ีจะไปเขาบานที่อยูตรงกับประตูผีในระยะใกล ๆ กัน

         ตามประเพณี เยาจะปลกูบานครอมดนิโดยใชพื้นดนิเป็นพื้นบาน ผงัของบานมีลกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา

ดานยาวเป็นหน าบานและหลังบาน ดานหน ามีประตูผีบานหน่ึงเรียกวาประตูใหญ หรือประตูผี (ตม แกง) มีขนาด

เล็กและมักปิดอยูตลอดเวลา จะเปิดเมื่อทําพิธีขับไลสิ่งชัว่รายออกจากบาน นําศพผูอาวุโสออกจากบาน นําเจาสาว

ออกจากบาน และนําเจาสาวเขาบานดานขางของบานทัง้สองดานจะมีประตูดานละหน่ึงประตูเปิดใชเขาออกใน

ชีวิตประจําวัน ดานยาวที่ไมมีประตูนัน้จะกัน้เป็นดานตามยาวจะแบงออกเป็น 2 สวน โดยจะถือเอากลางบานเป็น

หลักสวนดานประตูผีนัน้จะเป็นสวนของผูชายซึ่งใชสําหรับรับแขกและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ สวนทีเหลือนัน้จะ

เป็นสวนของผูหญิงที่ซึ่งจะเป็นที่ทําอาหาร สิ่งศักดิส์ิทธิ ์ในบานมีหิง้ผี (เมีย้น ป าย) ซึ่งจะอยูตรงขามกับประตูผีพอ

ดี แตสําหรับบานของคนที่เคยผานพิธีโตโซหรือผูที่มีรูปผีใหญนัน้ หิง้ผีของเขาจะมีลักษณะเป็นตูเรียกวา เมีย้นเตี

ยจง หิง้ผีจะใชสําหรับเชิญผีมาสิงสถิต เพื่อการเซนไหว (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทย

ภูเขาในประเทศไทย, 2562, ออนไลน)

ภาษาที่ใชพูดเขียน/เขียน

         ภาษาเมี่ยนมีความสมัพนัธใกลชดิกบัภาษามงมากกวาภาษาชาวเขาอื่น ๆ ภาษาเขยีน เมี่ยนไดรบัอทิธพิลจาก

จีนมาก เป็นคําเดียวโดด ๆ ไมมีภาษาเขียนเป็นของตนเอง เมี่ยนที่อยูในเมืองไทยสวนใหญพูดภาษาไทยเหนือ

หรือคําเมืองพอรูเรื่อง บางคนพูดภาษาไทยกลางได คนที่มีอายุพูดภาษาจีนกลางและจีนฮอได เยามีภาษาคลาย

ภาษาจีน และมักพูดภาษาจีนกลางได ตัวหนังสือเขียนอยางจีนทุกตัวอักษร ชื่อผูชาย เชน แฉงฟิน อูเฟ ซานโจ ซู

จอย อูกวย ฟุเจียว หวัน่เจียม จันฟุ แสงเซี่ยว ตอออน กิมฮิน หวานเอี๋ยน อวนจิ่ว ฯลฯ ชื่อผูหญิง เชน มะเหม

อิ๋มเฟ  มามัน อิ๋มฟาม กุเหมย มวยไหน มุยเฟย มุยลัว่ ฯลฯ ชื่อสัตวสิ่งของ เชน เอี้ยน-ถวย เฮ-รองเทา มัว่-

หมาก ดุย-เสื้อ หาง-ขาว อวม-น้ํา ตูง-หมู ใจ-ไก ราง-บาน ฮวบติว้-ดื่มสุรา ฮวยอวม-ดื่มน้ํา มิ่งหายตาย-ไปไหนมา

  เยี้ยมนงยัน่นง-สบายดี ยานฮางเมียะ-รับประทานอาหารหรือยัง มิ่งยาว-ไปเที่ยว ลงอี้ลง-เอาหรือไม ป้ัวอิน-สูบ
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ฝ่ิน อื่กะยัน้-ยังไมไดรับประทานอาหาร ฯลฯ การเรียนหนังสือนัน้ แมไมมีโรงเรียนสอนแตก็อาศัยเรียนกับชาวจีน

ฮอ บิดา ป ู หรือลุงเพราะชาวจีนฮอมักอยูรวมกับชาวเยาเสมอ เครื่องดนตรี มีฆอง กลอง ป่ี ฉ่ิง ฆองใชในงานพิธี

ตาง ๆ เชน แตงงาน ศพ งานปีใหม ฯลฯ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2562, ออนไลน)

การนับเวลาชนเผาเมี่ยน

         ปี ภาษาเมี่ยนเรยีกวา เฮยี๋ยง เมี่ยนมีการกาํหนดใหหน่ึงรอบปีมี 12 ปี และใชชื่อของสตัวแทนชื่อปี ทัง้สอบ

สองปี คือ คํานําหน าชื่อสัตวทัง้สิบสองปี จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกวาจะ ครบรอบ 5 รอบ หรือ 60 ปี ชาวเมี่

ยนเมื่ออายุครบ 60 ปี จะถือวาครบรอบวันเกิด เมื่ออายุครบ 60 ปีแลว เมี่ยนจะถือวาหมดอายุแลว เพราะตาม

ตํานานนัน้ ไดสรางใหมนุษยมีอายุเพียงแค 60 ปีเทานัน้ ดังนัน้คนที่มีอายุครบ 60 ปี จะตองทําบุญวันเกิดทุกปี

เพื่อเป็นการตออายุ และจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการ ตออายุ ชื่อเรียกปีใน 5 รอบของชาว เมี่ยน คือ เมื่อนับ

ครบรอบที่ 5 และขึ้นรอบที่ 6 ก็จะมาเริ่มนับรอบที่ 1 ใหม เชน เมื่อนับครบรอบที่ 5 คือ กวยหอย (ปีหมู) นับแต

ตนปีจนจบปีสุดทาย แลวก็นับเริ่ม จากปีแรกหรือจากตนปี (จาบจชาง, ปีชวด) ใหม หรืออธิบายไดอีกแบบหน่ึง

คือ เมื่ออายุครบรอบ 60 ปี (กวยหอย, ปีกุน) แลว จะเริ่มการนับจากตนปีใหม คือ จาบจชาง (ปีชวด) ยกตัวอยาง

เชน เมื่ออายุครบ 72 ปีก็แปลวา กําลังอยูในชวงปีกุนอยู คือ เหยียดหอย แลวก็นับตอ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนครบรอบ

วันเกิด ในรอบที่สองใหม การนับปีของเมี่ยนน้ี ปัจจุบันคนวัยกลางคนจะนับได หากถามวาอายุเทาไหร เขาจะ

บอกไดทันที เพราะรูวาเกิดในรอบปีไหน และปีชื่ออะไร ที่สําคัญตองดูจากลักษณะหน าตาดวยในการบอกทายอายุ

(มูลนิธิกระจกเงา, 2562, ออนไลน)

อยูอาศัย/ความเป็นอยู

         ในหมูบานเมี่ยนจะเอากระบอกไมไผผาครึ่งทาํเป็นทอหรอืรางน้ําเพื่อรองน้ําจากลาํธารมาใชภายในหมบูานได

ชาว เมี่ยนปลูกบานครอมดิน ใชพื้นดินเป็นพื้นบาน บานมีลักษณะรูป สี่เหลี่ยมผืนผามุงหลังคา ดวยหญาคา หรือ

ใบหวาย ฝาบานทําจากไมเน้ือออนที่ผาดวยขวานและลิ่มถากใหเรียบกัน้ฝาในแนวตัง้ บางหลังใชไมไผ หรือฟาง

ขาวผสมดิน โคลนกอเป็นกําแพงเป็นฝาผนัง ถามีสมาชิกหลายคนจะแบงเป็นหอง ๆ หน าบานมี ประตูเรียกวา

ประตูผี ประตูน้ีจะ เปิดใชเมื่อสงตัวบุตรสาวออกไปแตงงาน หรือนําลูกสะใภเขาบาน และใชเวลายกศพออกจาก

บาน ตรงกับประตูหน า จะมีหิง้ผีติดขางฝาเรียกวา “เมีย้นป าย” เป็นที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ บางบานมีหิง้ผีอีก

แบบหน่ึงเรียกวา “เมีย้น เตี่ย หลง”

         เยาตัง้บานเรือนอยูบน ไหลเขาที่มีน้ําบริบูรณ อากาศบริสุทธิ ์และพื้นที่เหมะสําหรับการทําไร หมูบานหน่ึงมี

15 – 40 หลังคาเรือน แตละหมูบานตัง้อยูหางไกลกันบนพื้นดินซึ่งเทลาดลงไปในราว 30 องศา รานที่ปลูกครอม

บนพื้นดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผา ฝาไมไผสานขัดแตะ หันหลังติดกับเชิงเขา หน าบานทําเป็นพื้นดินกวาง 1 เมตร

เป็นทางเดินรอบบาน ภายในบานเกลี่ยพื้นดินใหเรียบเสมอกัน มุงหลังคาดวยใบกอ ใบหญาคา ใบหวาย แตบาง
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ครัง้ใชไมไผสับแผเป็นแผน บางหลังใชไมไผผาครึ่งตามทางยาวใชประกบกันทําเป็นหลังคาบาน ฝาผนังเตีย้

บางทีก็ใชไมผาดวยลิ่มเป็นแผนกระดานตัง้ทําเป็นฝาโดยมีไมขนาบ เพื่อใชเป็นที่กําบังลมไปดวย   น้ําบริโภคนัน้

มักใชไมซางตอเป็นลํารางจากน้ําตกมาใชภายในบานเรือน

         บานของชาวเยามีแบบแปลนคลายกันทุกบาน คือมีประตูเขาบาน ทางซายมือยกรานเป็นหองรับแขก และ

หองนอนติดกันไป มีเตาไฟอยู 2 เตา คือ เตาขางหน าใชสําหรับตัง้กาน้ํารับแขกทําอาหาร เตาหลังทําอาหารให

สัตวเลีย้ง มีครกตําขาวอยูในบาน พื้นดินในบานถูกปรับใหเรียบเสมอกัน บางบานไมยกรานแตใชหนังสัตวปูลง

บนพื้นดิน และนอนกับพื้น ทําแทนบูชาหรือหิง้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไวภายในบานทุกหลังคาเรือนทําโรงมา ยุง

ขาว คอกหมู เลาไก ไวรอบบานโดยทําเพิงตอจากชายคาบานออกไป แตบางบานก็ทําโรงเลีย้งสัตวไวตางหาก

(อภิสิทธิ ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน)

         1. ครอบครัว

             ครอบครวัของเมี่ยนมีทัง้ครอบครวัเดีย่วและขยาย ถาเป็นครอบครวัขยายนิยมขยายทางฝายชาย ในทศันะ

ของเมี่ยน คําวา ญาติพี่น อง นอกจากจะหมายถึงญาติพี่น องทาง สายโลหิตแลว ยังรวมถึงชนชาติอื่นๆ ที่เขามา

รวมอยูในชุมชนของชาวเมี่ยนดวย ในเรื่องญาติพี่น องของเมี่ยนนัน้ มิไดหมายถึงความเกี่ยวพันทางสายโลหิตดัง

ที่เขาใจกัน แต เกี่ยวพันกันในทางวิญญาณของบรรพบุรุษ

             เยามีรปูรางหน าตา คลายชาวจนียูนนาน แตภาษาผดิเพีย้นกนัไป ใชตวัหนังสอืจีน เครื่องแตงกายของชาย

เหมือนกับชาวยูนนานหลายอยาง แตแตกตางเพียงเครื่องแตงกายผูหญิง ซึ่งเป็นไปคนละแบบ ถาจะกลาวถึง

ขนบประเพณีแลว ชาวเยาก็ไมแตกตางอะไรกับจีนฮอ เขาใจวาคงเป็นชนชาติจีนเผาหน่ึงที่ใชภูเขาสูงเป็นที่พํานัก

ผูชายไวผมมา คือมีผมหยอมเดียวตรงกลางขวัญ โพกศีรษะดวยผาสีดํา หรือสวมหมวกกลมมียอดเป็นจุก

ปัจจุบันตัดผมสัน้แบบธรรมดา สวมเสื้อดําหลวมๆ แขนยาวผาอก ป ายขาง กางเกงสีดําขายาวแบบจีน ถาเป็นคน

แกเวลาไปประกอบพิธีอะไรมักจะมีผาขาวพาดบา เด็กหนุมติดผาสีขาวตามขอบริมชายเสื้อ และปักลวดลายเป็น

จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ตรงใตอกดานใดดานหน่ึง ที่เสื้อผาขางติดกระดุมโลหะเงินกลมๆ เป็นแถวลงมา (อภิสิทธิ ์

อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน)

         2. อาชีพ

             กระบวนการจดัการความรูภมูปัิญญาทองถิน่ของศนูยหตัถกรรมผาปักชาวเขา ประกอบดวย 8 ขัน้ตอน คอื

             ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความรูที่ตองการ ตามความเชื่อของชนเผา เนนคติดานวฒันธรรม ประเพณี คานิยมใน

ทองถิ่นที่ชาวบานมุงอธิบายตามปรากฏการณและสรางสรรคลายผาปักเลียนแบบธรรมชาติรอบตัว

             ขัน้ตอนที่ 2 การจดัหาความรูที่ตองการ การรบัความรูมาจากบรรพบุรุษ การแสวงหาความรูการปักผาจาก

สมาชิกในครัวเรือน

             ขัน้ตอนที่ 3 การสรางพฒันาความรูใหม การถายทอดความรูจากบรรพบรุษุรวมกนัอยางใกลชดิ และการ
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พัฒนาความรูที่มีในแตละบุคคลผนวกเขากับความรูในกลุมเครือญาติการสรางจากความเชื่อแลความสัมพันธของ

วิถีชีวิตความเป็นอยู และตามความตองการของศูนยศิลปาชีพ

             ขัน้ตอนที่ 4 การถายทอดความรู เป็นการถายทอดความรูไมที่เป็นทางการตามธรรมชาติและไมมีแบบแผน

ที่เป็นทางการ เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติหน าที่ของผูหญิงชนเผา

             ขัน้ตอนที่ 5 การจดัเกบ็ความรู  และเกบ็แบบลายผาปักหรอืชิน้ผาเป็นความรูที่ฝังลกึอยูในตวับคุคล ใชวธิี

การจดจําของแตละบุคคล ยังไมมีการจัดเก็บความรูที่เป็นระบบ และไมไดบันทึกเป็นลายลักษณอักษร

             ขัน้ตอนที่ 6 การนําความรูมาใชไดพฒันาลายผาปักสงศนูยศลิปาชพี สบืทอดภมูปัิญญาปักผาของชนเผา

และนําความรูถายทอดใหแกเด็กและเยาวชนผานเอกสารเผยแพรผาปักชาวเขาสูสถานศึกษาที่อยูในชุมชนทอง

ถิ่น สวนการพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่นหัตถกรรมผาปักชาวเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรค มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิง

สรางสรรค ดวยการแสวงหาโอกาส มุงเนนพึ่งพาตนเองบนฐานของศักยภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรม การ

สรางมูลคาจากการผลิตสินคาผาปักชาวเขากระเป าสตางค พวงกุญแจ กระเป าเป  รองเทา เครื่องเงิน มีนวัตกรรม

และการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาที่ชนเผาผลิต การสรางเครือขายดานการพัฒนา

ตอยอดเพิ่มคุณภาพสินคา และการจัดการดานการตลาด

             ขัน้ตอนที่ 7 ดานเกษตรกรในอดตีของกลมุชาติพนัธุเมี่ยน ในอดตี ชวง พ.ศ.2493 ชาวเยามีอาชพีทางทาํไร

ฝ่ิน ขาวเจา ขาวโพด ยาสูบ และพืชไรอยางชาวเขาเผาอื่น ๆ โดยเริ่มหวานฝ่ินในเดือนกันยายน พอเดือนธันวา

คม – มกราคม ก็ลงมือกรีด นอกจากทําการปลูกแลวยังทําการคาดวย เชน ที่ดอยภูลังกา เขตอําเภอปง ติดตอ

ดอยผาแดง อําเภอเชียงคํา มีชาวเยาหลายหมูบานแตละหมูมีชาวเยาไมตํ่ากวา 100 คน หัวหน าชาวเยาที่ดอยภู

ลังกาเป็นราชาแหงการปลูกฝ่ิน มีบานใหญโตอยูบนเขา ชาวเยาบริเวณนัน้ขึ้นตรงตอราชาคนดังกลาวทัง้หมด ผู

ใดปลูกฝ่ินตองนํามามอบใหเขาเป็นผูจําหนายพืชไรอื่นมีฤดูปลูกตาง กัน คือ ปลูกขาวเจาพันธุเบาในปลายเดือน 7

เหนือ (พฤษภาคม) เก็บเกี่ยวในเดือน 12 (ตุลาคม) ขาวโพดปลูกเดือน 5 (มีนาคม) เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ใน

การปลูกนัน้ใชไมทิ่มลงไปในดิน และหยอนเมล็ดขาวโพด 2-3 เมล็ดลงไปแลวเอาดินกลบ พอฝนตกลงมาสัก 2-3

หา พืชก็งอกขึ้น ขาวโพดปลูกไวสําหรับใชเป็นอาหารของมา หมูและไก สวนไรฝ่ินเลือกสถานที่ที่มีอากาศเย็น วิธี

การปลูกก็คือขุดดินพลิกขึ้นกอนแลวหวานเมล็ดฝ่ินลงไป พอตนกลาโตขึ้นก็ถอนใหหางกันประมาณ 1 คืบ พอตน

ฝ่ินโตออกดอกออกผล จึงเอามีดกรีดยางจากผลเก็บไว เริ่มหวานฝ่ินในเดือนกันยายน กรีดในราวเดือนธันวาคม

ถึงปลายเดือนมกราคมก็หมด การเลีย้งสัตวมีเลีย้งมา ลา หมู ไก สุนัข สําหรับมาและลานัน้เลีย้งไวใชเป็นยาน

พาหนะเดินทางไปตามไหลเขา

             ขัน้ตอนที่ 8 หัตกรรมกรรมเครื่องเงินกลุมชาวพันธุเมี่ยน ชาวเขาเผาเยา หรือเมีย้น ทําเครื่องเงินเพื่อ

ประดับชุดผูหญิงของเขาอยูที่บานเขาน อย หมูที่ 1 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

ซึ่งนิยมสรางบานบริเวณที่ลาดชันตามไหลเขา ผูหญิงชาวเยา จะแตงตัวดวย เครื่องเงินที่งดงามมาก มีน้ําหนัก
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หลายกิโลกรัม แตละชุดจะมีมูลคาของเครื่องเงินนับแสนบาท จึงทําใหชายชาวเขาเป็นชางที่ทําเครื่องเงินได

งดงามมากและหลากหลายรูปแบบมาก จากการสัมภาษณ นายขวานทอง จาวเสรี (กวานตอง แซจาว) นายชาง

ทําเครื่องเงิน ชาวเยา ขณะน้ี เขามิไดทําเครื่องประดับชุดการแตงกายสุภาพสตรีชาวเยาแตอยางเดียว แตเขา

ทําสงประเทศสหรัฐอเมริกาดวย สุภาพสตรี  ชาวเยาที่ เป็นแบบใหเรา บันทึกภาพ และเป็นนางแบบในการแสดง

ชุดของหญิงชาวเยาในชุดแตงกาย ที่งดงามราวกับเจาหญิงคือ คุณสุมาลี หงิงเส็ง (แซจาว) น องสาวนายขวาน

ทอง ผูจัดทําเครื่องเงินประดับใหน องสาว ในชุดแตงงานที่งดงาม โดยเฉพาะผาคลุมไหล ที่มีเครื่องเงินจํานวน

มากประดับอยูมีมูลคามหาศาล ผาโพกศีรษะ จะพันดวยเครื่องเงินราวกับมงกุฎ (คุณจิรพงษ เทียนแขก, 2562,

ออนไลน) 

การแตงกาย

         วฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณอยางหน่ึงของชาวเมี่ยนก็คอืเครื่องแตงกาย เน่ืองดวยชาวเมี่ยนนิยมแตงกายดวย

ผาสีทึบ อยางไรก็ดี เสื้อผาสําหรับการแตงกายของชายหญิงจะแบงเป็อป 2 ประเภท คือ เสื้อผาที่ใชใสในชีวิต

ประจําวัน และ เสื้อผาสําหรับใสในงานประเพณีหรืองานบุญตาง ๆ

         1. ผูหญิง

             ประกอบไปดวยกางเกงขากวย ซึ่งเตม็ไปดวยลายปักเสื้อคลมุตวัยาวถงึขอเทา มีไหมพรมอยูรอบคอ ผา

คาดเอวและผาโพกศีรษะ การพันศีรษะตองพันศีรษะ ดวยผาพื้นเป็นชัน้แรก จากนัน้ก็มาพันชัน้นอกทับอีกที การ

พันชัน้นอกจะใชผาพันลายปัก ซึ่งมีลักษณะการพันสองแบบคือแบบหัวโต (กองจุน) และแบบหัวแหลม (กองเปลว

ผาน) และผาน้ีจะพันไวตลอดแมในเวลานอน หญิงเมี่ยนนุงกางเกงขากวยสีดําดานหน ากางเกงเป็นลายปักที่ละ

เอียด และงดงามมาก ลวดลายน้ีใชเวลาปัก 1 - 5 ปี ขึ้นอยูกับความละเอียดของลวดลาย และเวลาวางของผูปัก

เป็นสําคัญ ดวยเหตุน้ีหญิงเมี่ยนจึงอวดลายปักของตน ดวยการรวบปลายเสื้อที่ผาดานขาง ทัง้สองมามัดดานหลัง

และใชผาอีกผืนหน่ึงทําหน าเป็นเข็มขัดทับเสื้อ และกางเกงอีกรอบหน่ึง โดยทิง้ชายเสื้อซึ่งปักลวดลายไวขางหลัง

การตัดเย็บจะตัดเย็บดวยผาฝ ายพื้นสีดํา ยกเวนเสื้อคลุมซึ่งอาจใชผาทอเครื่องในบางกรณี การปักลายของเมี่

ยนตามบางทองถิ่นอาจเหมือนหรือแตกตางกันบางตามความนิยม

        2. ผูชาย

             ประกอบไปดวยเสื้อตวัสัน้หลวม คอกลมชิน้หน าหออกออมไปตดิกระดมุลกูตมุเงนิถงึสบิเมด็ เป็นแถวทาง

ดานขวาของรางในบางที่อาจนิยม ปักลายดอกที่ผืนผาดวย แลวสวมกับกางเกงขากวยทัง้เสื้อ และกางเกงตัดเย็บ

ดวยผาฝ ายทอมือยอมครามสีน้ําเงิน หรือยอมดําคนรุนเกายังสวมเสื้อกํามะหยี่ในงานพิธี แตยิ่งอายุมากขึ้นเสื้อ

ของชายเมี่ยนก็จะลดสีสันลงทุกทีจนเรียบสนิท ในวัยชราบุรุษเมี่ยนจะใชผาโพกศีรษะในงานพิธีเทานัน้ เครื่อง

แตงกายเด็ก ทัง้เด็กหญิงและเด็กชายจะมีการแตงกายที่คลายกับแบบฉบับของการแตงกายผูใหญทัง้หญิงและ

ชาย เพียงแตเครื่องแตงกาย ของเด็กจะมีสีสันน อยกวาบาง เชน เด็กหญิงอาจจะยังไมปักกางเกงให เพราะยังไม
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สามารถรักษาหรือดูแลใหสะอาดได จึงเป็นการสวมกางเกง เด็กธรรมดาทัว่ไป สวนเด็กชายก็เหมือนผูใหญ คือ มี

เสื้อกับกางเกงและที่ไมเหมือนคือเด็กชายจะมีหมวกเด็ก ซึ่งทัง้เด็กหญิงและเด็กชายจะมีการปักก็มีลักษณะคลาย

กัน แตหมวกเด็กผูชายจะเย็บดวยผาดําสลับผาแดง เป็นเฉกประดับดวยผาตัดเป็นลวดลายขลิบริมดวยแถบไหม

ขาวติดปุยไหมพรมแดงบนกลางศีรษะ หรือมีลายเสนหน่ึงแถวและลายปักหน่ึงแถวสลับกันอยางละสองแถว

สําหรับหมวกเด็กหญิงมีลายปักเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงแถว หรือสองแถวและจะมีผาดําปักลวดลายประดับไหมพรมสีแดง

สดบนกลางศีรษะและขางหู

        3. ชุดแตงงาน

             ประกอบไปดวยกางเกงขากวย ซึ่งเตม็ไปดวยลายปักเสื้อคลมุตวัยาวถงึขอเทา มีไหมพรมสีแดงอยูรอบคอ

ผาคาดเอวและผาโพกศีรษะ การพันศีรษะตองพันศีรษะ ดวยผาพื้นเป็นชัน้แรก จากนัน้ก็มาพันชัน้นอกทับอีกที

การพันชัน้นอกจะใชผาพันลายปัก ซึ่งมีลักษณะการพันสองแบบคือแบบหัวโต (กองจุน) และแบบหัวแหลม (กอง

เปลวผาน) และผาน้ีจะพันไวตลอดแมในเวลานอน หญิงเมี่ยนนุงกางเกงขากวยสีดําดานหน ากางเกง เป็นลายปัก

ที่ละเอียด และงดงามมาก ลวดลายน้ีใชเวลาปัก 1 - 5 ปีขึ้นอยูกับความละเอียดของลวดลาย และเวลาวางของผู

ปักเป็นสําคัญ ดวยเหตุน้ีหญิงเมี่ยนจึงอวดลายปักของตน ดวยการรวบปลายเสื้อที่ผาดานขางทัง้สองมามัดดาน

หลัง และใชผาอีกผืนหน่ึงทําหน าเป็นเข็มขัดทับเสื้อ และกางเกงอีกรอบหน่ึง โดยทิง้ชายเสื้อซึ่งปักลวดลายไวขาง

หลัง การตัดเย็บจะตัดเย็บดวยผาฝ ายพื้นสีดํา ยกเวนเสื้อคลุมซึ่งอาจใชผาทอเครื่องในบางกรณี การปักลายของ

เมี่ยนตามบางทองถิ่นอาจเหมือนหรือแตกตางกันบางตามความนิยมพรอมประดับดวยเครื่องเงินสมฐานนะ (อภิ

สิทธิ ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน)

วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรม

       1. ความเชื่อ

             เมี่ยนเชื่อวา เงนิเป็นกญุแจไปสูความสาํเรจ็ทัง้ในโลกมนษุยและโลกของวญิญาณ กลาวคอื ชาวเมี่ยนเชื่อวา

ในขณะที่มีชีวิตในโลกมนุษย ถาหากไดจายเงินเพื่อทําบุญอยางเพียงพอ แลวเมื่อตายไปแลววิญญาณจะไดรับการ

เคารพนับถือจากดวงวิญญาณทัง้หลาย และอาศัยอยูในโลก วิญญาณอยางมีความสุข ผูที่ไดรับการนับถือในสังคม

เมี่ยนตองมีลักษณะอยู 3 ประการ คือ มีฐานะการเงินดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความเมตตากรุณา

             เมี่ยนมีการนับถอืผี พวกเขาเชื่อวาทกุหนทกุแหงมีผีสงิสถติอยูทัง้นัน้ เชน ผีภูเขา ผีตนไม ผีบาน ผีปา ผีมี

2 พวกคือ ผีดีและผีราย ผีดี ไดแก ผีบนสวรรคหรือทองฟ า ผีรายอาศัยอยู ตามตนไมในป า ตามแองน้ําลําธาร

นอกจากนัน้เยายังนับถือผีอีกพวกหน่ึงซึ่งมีความสําคัญสูงสุด คือ ผีใหญหรือ “จุซัง เมีย้น” มี 18 ตนดวยกัน มี

อํานาจลดหลัน่กันเป็นลําดับ(รัตนา อรนุช, 2562, ออนไลน)

       2. ศาสนา

             กลมุชาติพนัธุเมี่ยนในคลองลานโดยสวนมากจะมีการนับถอืหลากหลายมีทัง้พทุธและศาสนาครสิต  ถาคดิ
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เป็นรอยละ นับถือศาสนาพุทธ 10% และอีก 90% เป็นผูที่นับถือคริสต จะมีผูที่นับถือคริสตเสียมากกวาและการ

นับถือผีก็ยังมีอยูเหมือนเดิมตามบรรพบุรุษ

             ชาวเมี่ยนจะนับถอืเทพยดา วญิญาณบรรพบุรุษ และวญิญาณทัว่ไป ทกุบานจะมีหิง้บชูาเป็นที่สงิสถติของ

วิญญาณบรรพบุรุษ และมีความเชื่อในเรื่องที่อยูเหนือธรรมชาติ และสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ ตลอดจนการนับวันเดือนปี สิ่งที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โชคลางและการทํานาย พิธีกรรมที่สําคัญจะมีพิธีกรรมการตัง้ครรภ พิธีกรรมการเกิด

การสูขวัญ การบวช การแตงงาน พิธีงานศพ ขึ้นปีใหม และวันกรรม วันเจี๋ย เจียบ เฝย (สารทจีน) พิธีซิบตะปู

งเมีย้น เมี่ยนไดเริ่มนําเอาลัทธิเตามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อครัง้อพยพทางเรือในชวงคริสศตวรรษที่ 13

ความเชื่อของเมี่ยนจึงผสมผสานกันระหวางความเชื่อเรื่องเทพ และวิญญาณ ซึ่งมีความคิดพื้นฐานในการยอมรับ

เรื่องอํานาจของเทพ เจาป าเจาเขาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นหลัก ชาวเมี่ยนเชื่อวา ในชีวิตคนจะมีขวัญ (เวิ่น)

ซอนอยูในสวนตางๆ ของรางกายซึ่งมีทัง้หมด 11 แหง คือที่ เสนผม, ศีรษะ, ตา, หู, จมูก, ปาก, คอ, ขา, แขน,

อก, ทอง, และเทาเมื่อเสียชีวิตไปขวัญ จะเปลี่ยนเป็นวิญญาณหรือผี (เมีย้น) และ จะสิงสถิตยอยูในธรรมชาติ

เชน ในภูเขา แมน้ํา หรือทัว่ไป ซึ่งปกติอํานาจของวิญญาณหรือของเหนือธรรมชาติ ในโลกจะมีความสัมพันธอันดี

กับมนุษย แตถาไปทําใหผีีโ้กรธแลวผี จะทําใหเกิดความทุกขทรมานและมีความเสียหายได เมี่ยนมีทัศนคติวา

ความมัน่คง และความปลอดภัยของมนุษยทัง้ ขณะดํารงชีวิตอยูและหลังจากตายไปแลวลวนจะขึ้นอยูกับ

วิญญาณหรือภูตผีเพราะเมี่ยน เชื่อวามนุษยอยูในความคุม ครองของวิญญาณหรือภูตผี การสรางความสัมพันธ

หรือติดตอกับวิญญาณภูตผีกระทําไดโดยผานพิธีกรรมเทานัน้

       3. ประเพณีอื่น ๆ

         เยาจะนับ วัน เดือน ปี ตามแบบปฏิทินของจีนคือในรอบ 1 ปี จะมีเดือนทัง้หมด 12 เดือน เดือนใหญมี 30

วัน และเดือนเล็กจะมี 29 วัน เยาไมมีการนับวันเป็นสัปดาหแตจะนับเป็นรอบ 12 วัน โดยเรียกชื่อวันเป็นสัตว

12 ชื่อเหมือนกันรอบ 12 ปี เทศกาล และประเพณีที่สําคัญของเยามีดังน้ี

             - เทศกาลปีใหม

              ตรงกบัวนัตรษุจีน มีการประกอบพธิีทัง้หมด 3 วนั โดยวนัแรกถอืวาเป็นวนัสิน้ปีเกา จะเตรยีมของใชที่ใช

ทุกอยางใหเรียบรอย วันสิน้ปีน้ี เขาจะชักผา ทําความสะอาดบาน วันน้ีจะเป็นวันสุดทายที่จะทําการเซนไหวผี

บรรพบุรุษซึ่งบางบานอาจไดทํามากอนแลวภายใน 1 สัปดาห วันที่ 2 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนนัน้ถือวาเป็นวันปีใหม

หรือวันถือ เยาจะทําแตสิ่งที่เป็นมงคลเทานัน้ เชน สอนใหเด็กเรียนหนังสือ หัดใหเด็กทํางาน นําสิ่งที่ดีขางบาน

และจะไมทําบางสิ่งบางอยางที่ถือวาเรื่องไมดี เชน จายเงิน ทํางานหนัก สวนวันที่ 3 นัน้ ตามประเพณีแลว เยาจะ

ไปทําความเคารพบุคคลที่เคารพนับถือ แตในปัจจุบันน้ีทํากันในบางหมูบานเทานัน้

             - เทศกาลเซงเมง

             ตรงกบัวนัเซงเมงของคนจีน เยาจะทาํพธิีเซนไหวผีบรรพบรุษุและหยดุงาน 1 วนั เทศกาล เจียะ เจียบ เฝย
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ตรงกับวันที่ 14 เดือน 7 (ตรงกับสารทจีน) ตามปฏิทินจีน เทศกาลน้ีเยาถือวาเป็นวันปีใหมของผีทัง้หลายและ

เป็นเทศกาลที่สําคัญกอนที่จะถึงวันที่ 14 หน่ึงวัน เขาจะเตรียมสิ่งของตาง ๆ ที่จะใชในพิธีกรรม เชน กระดาษ

ขนม เมื่อถึงวันที่ 14 จะทําการเซนไหวผีตาง ๆ ทัง้หมด วันที่ 15 เดือน ถือวาเป็นปลอยผี จะไมไปทํางานในไร

              นอกจากน้ีแลว เยามีวนัหยดุตามประเพณีเรยีกวาวนักรรม ซึ่งมีวนักรรมเสอื วนักรรมนก วนักรรมหนู วนั

กรรมฟ า และวันกรรมเซงเมง เป็นตน

             - พิธีแตงงานของชาวเมี่ยน (ตม ชิ่ง จา)

             การเลอืกคูครอง (หลอเอาโกว) เมื่อเริม่เป็นหนมุเป็นสาว อายุประมาณ 15 ปีขึ้นไป ก็เริม่จะหาคูครอง ใน

การเลือกคูครองนัน้เผาเมี่ยน ฝ ายชายจะเป็นฝ ายเขาหาฝ ายหญิงหนุมสาวเมี่ยนมีอิสระในการเลือกคูครองหนุม

อาจจะเขาถึงหองนอนเพียงคืนเดียว หรือไปมาหาสูอยูเรื่อย ๆถาทางฝ ายสาวไมขัดของก็ยอมไดเสรี ในการเลือกคู

ของเมี่ยนมีขอบเขตอยูเพียง 2 กรณีเทานัน้ คือ ควรแตงกับคนตางแซ หรือบางทีคนแซเดียวกันถาชอบพอกันก็

สามารถอนุโรมไดไมเขมงวดมากนัก แตที่เขมงวด คือ ดวงของหนุมสาวทัง้สองตองสมพงษกัน โดยทัว่ไปแลวพี่

ควรจะแตงกอนน อง หากน องจะทําการแตงกอนพี่ ก็ตองจายคาทําขวัญใหกับพี่ที่ยังไมไดแตงงาน

             - การสูขอ (โทน่ินแซง)

             เมื่อหนมุตกลงปลงใจจะแตงงานกบัสาวใดแลวฝายชาย จะตองหาใครไปสบืถามเพื่อขอทราบวนั เดอืน ปี

เกิด ของฝายหญิง ถาพอแมฝ ายหญิงยินยอมบอกก็แสดงวา พวกเขายอมยกให หลังจากนัน้ก็จะนําเอาวัน เดือน

ปี เกิด ของหนุมสาวคูนัน้ ไปใหผูชํานาญเรื่องการผูกดวงผูชํานาญผูกดวง จะดูวาทัง้คูมีดวงสมพงศกันหรือไม ถา

ดวงไมสมพงศกันฝ ายชายจะไมมาสูขอ พรอมแจงหมายเหตุใหฝ ายหญิงทราบ เมื่อดูแลวถาเกิดดวงสมพงศกัน

พอแมจึงจัดการใหลูกได

             สมปรารถนา เริม่ดวยการสงสื่อไปนัดพอแมฝายสาววา คํ่าพรงุน้ีจะสงเถาแกมาสขูอลกูสาว แลวพอแมฝาย

หญิงจะตองจัดขาวปลาอาหารไวรับรอง ระหวางที่ดื่มกินกันนัน้ เถาแกก็จะนํากําไลเงินหน่ึงคู มาวางไวบนสํารับ

เมื่อเวลาดื่มกินกันเสร็จ สาวเจาเขามาเก็บถวยชาม หากสาวเจาตกลงปลงใจกับหนุมก็จะเก็บกําไลไว หากไมชอบ

ก็จะคืนกําไลใหเถาแก ภายใน 2 วัน เถาแกจะรออยูดูใหแนใจแลววาสาวเจาไมคืนกําไลแลว เถาแกจึงนัดวัน

เจรจา เมื่อถึงเวลาซึ่งวันเดินทางไปน้ีสําคัญมาก เพราะมีขอหาม และความเชื่อในการเดินทางหลายอยาง เชน

ขณะเดินทาง ระหวางทางหากพบคนกําลังปลดฟืนลงพื้น สัตววิ่งตัดหน า ไมกําลังลม คนลม ฯลฯ

             สิง่เหลาน้ี คอื สิง่ที่สอไปในทางที่ไมดีจะไมมีโชคตามความเชื่อแตถาไมพบสิง่เหลาน้ีระหวางทางก็สามารถ

เดินทางไปบานฝายหญิงได และถาไปถึงบานฝ ายหญิง แลวพบสาวเจากําลังกวาดบาน หรือพบคนกําลังเจาะราง

ไม หรือเตรียมตัวอาบน้ําอยู พอแมของฝ ายชายก็จะเลิกความคิดที่จะไปสูขอเหมือนกัน เพราะเชื่อวาเป็นสิ่งไมดี

จะทําใหคูบาวสาวตองลําบาก เมื่อพอแมฝ ายชายเดินทางไปถึงบานฝ ายหญิงโดยไมไดพบอุปสรรคใด ๆ แลว

ครอบครัวของฝ ายชายจะตองนําไก 3 ตัว ไกตัวผู 2 ตัว และไกตัวเมีย 1 ตัว แลวนําไกตัวผู 1 ตัวมาปรุงอาหาร
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              เพื่อเป็นการสูขอ แลวรวมกนัรบัประทาน พอแมฝายหญงิจะเชญิญาติอยางนอย 2-3 คน มารวมเป็นพยาน

ระหวางที่รับประทานอาหารกันอยูนัน้ ก็เริ่มเจรจาคาสินสอดตามประเพณี ซึ่งสวนใหญ คาสินสอดจะกําหนดเป็น

เงินแทงมากกวา หรือบางครัง้อาจจะใชเงินก็ไดตามฐานะ สําหรับไกอีก 2 ตัว หลังจากฆาแลวจะนํามาเซนไหว

บรรพบุรุษของตระกูลทัง้สองฝ าย เพื่อเป็นการแจงใหบรรพบุรุษทัง้สองฝ ายใหรับรูในการหมัน้ พรอมทัง้ฝ ายชาย

จะมอบดายและผาทอหรืออุปกรณในการปักชุดแตงานไวใชสําหรับงานพิธีแตงใหกับฝ ายหญิง เพื่อใชปักชุดแตงงา

น เจาสาวจะตองปักชุดแตงงานใหเสร็จจากอุปกรณที่ฝ ายชายเตรียมไวในตอนหมัน้และเจาสาวจะไมทํางานไร จะ

อยูบานทํางานบานและปักผาประมาณ 1 ปี สวนเจาบาวตองเตรียมอาหารที่จะใชเลีย้งแขกและทําพิธีกรรมเชน

หมู ไก และจัดเตรียมเครื่องดนตรี จัดบุคคลที่จะเขาทําพิธีกรรมทางศาสนา และอุปกรณการจัดงานทัว่ไป หลัง

จากหมัน้แลวบาวสาวจะอยูดวยกนัที่บานฝายใดกไ็ดแลวแตจะตกลงกนั (อภิสทิธิ ์ อภชิติศศิวิมล, 2562, ออนไลน

)

             - พิธีแตงงานใหญ (ตม ชิ่ง จา)

             พธิีน้ีเป็นพธิีใหญซึ่งจะตองใชคาใชจายสงู คนที่จดัพธิีใหญน้ีสวนมากจะเป็นผูที่มีฐานะดี จะใชเวลาในการ

ทําพิธี 3 คืน 3 วัน ซึ่งจะตองใชเวลาเตรียมงานกันเป็นปี คือ ตองเลีย้งหมู เลีย้งไกไวใหพอกับการเลีย้งแขก

             วันแรก

                 ฝายเจาบาวจะจดัคนไปรบัเจาสาวตัง้แตกอนเชา โดยจะมีคนเตรยีมบรรเลงเพลงประกอบไปดวย ฝายเจา

บาวจะจัดเตรียมสถานที่โดยการจัดมานัง่เป็นวงกลมไว และขบวนของเจาสาวนัน้จะมี 1 คน ถือปลายผาเช็ดหน า

เพื่อจูงมือเจาสาวซึ่งอาจเป็นน องของเจาสาว สวนน องชายของเจาสาวอีก คนหน่ึง จะทําหน าที่แบกสัมภาระของ

เจาสาวที่จะตองนํามาใชในบานเจาบาว อีกคนจะมีหน าที่กางรมใหเจาสาว เพื่อนเจาสาวแตละคนจะแตงตัวดวย

ชุดชนเผาเต็มยศเชนกัน เมื่อขบวนของเจาสาวมาถึง จะยังไมไดนัง่จะใหยืนอยูกลางวงกอน โดยจะมีเพื่อนเจา

สาวสองคนคอยยืนลอมรอบเจาสาว วงดุริยางคจะเลนดนตรีวนทัง้ 3 คน แลวจะแหสอดแทรกเขาไปรอบ ๆ เจา

สาว และทําความเคารพโดยคํานับ 3 ครัง้ ฝ ายเจาสาวจะโคงคํานับตอบ 3 ครัง้เชนเดียวกัน จะคํานับทัง้หมด 4

รอบจึงจะหยุด ระหวางนัน้ฝ ายตอนรับจะนําเอาน้ําชา เหลา บุหรี่มาเพื่อเป็นการตอนรับ และขอบคุณแขกที่มารวม

งาน จากนัน้ก็นําน้ํารอนที่ไดเตรียมไวเพื่อใหแขกลางหน า พอแขกลางหน าเสร็จ จะเอาผาเช็ดหน าที่ตัวเองลางเอา

กลับไปบาน พรอมกับวางเงินไวในถาดจะเทาไหรก็ไดเพื่อเป็นธรรมเนียม เสร็จแลวก็รวมรับประทาน

                 อาหารที่ไดจดัไว ระหวางนัน้เจาบาวกบัเจาสาวจะยกน้ําชาเหลาไปใหแขกรอบงาน พอมอบใหแขกแลวเมื่อ

แขกดื่มเสร็จจะวางเงินไวในถาด เทาไหรก็ไดเพื่อเป็นธรรมเนียม จากนัน้จะแยกกันไปผักผอนตามที่พักที่ทาง

ฝายเจาบาวไดจัดไว สวนเจาสาวจะยังไมไดเขาไปในบานของเจาบาว โดยฝายเจาบาวจะทําเพิงพักใหกับเจาสาว

ที่พักของเจาสาวนัน้จะนิยมสรางหางจากบานเจาบาวประมาณ 20 เมตร จนกวาจะถึงฤกษที่ไดกําหนดเอาไว คือ

วันพรุงน้ี
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             วันที่สอง

                  เจาสาวจะตองตื่นนอนแตเชามดืเพื่อเตรยีมตวัทาํพธิีตามขัน้ตอน แลวเขาบานเจาบาว การเขามาในบาน

นัน้จะตองเขาทางประตูใหญ พอเสร็จพิธีกรรมอะไรแลวก็มีการดื่มกินกันทัว่ไป

              วันที่สาม

                   จะเป็นการกนิเลีย้งสวนใหญจะฉลองอยางเดยีวจะไมคอยมีพธิกีรรมอะไรมาก นอกจากการบรรเลงตนตรี

เป าป่ี ตีกลองใหงานสนุกสนานรื่นเริง กลางคืนเจาบาวเจาสาวจะออกมายกน้ําชาใหกับแขกที่มารวมงานก็เป็น

อันวาเสร็จพิธี

             - พิธีแตงงานเล็ก (ชิ่งจาตอน)

             พธิีตาง ๆ จะเป็นการกนิเลีย้งฉลองอยางเดยีวไมมีพธิกีรรมอะไรมาก จะใชเวลาทาํพธิีเพยีง  วนัเดยีว เจา

สาวไมตองสวมที่คุมที่มีน้ําหนักมาก และพิธีเล็กน้ีไมตองสิน้เปลืองคาใชจายมาก จุดสําคัญของการแตงงานของ

เมี่ยน คือ ตามที่เจาบาวตกลงสัญญาจายคาตัวเจาสาวกับพอแมของเจาสาวไว เพื่อเป็นการทดแทนที่ไดเลีย้งดูเจา

สาวมา และฝายเจาบาวจะตองบอกวิญญาณบรรพบุรุษของตนเองยอมรับ และชวยคุมครองเจาสาวดวย ประการ

สุดทายเจาบาวและเจาสาวจะตองดื่มเหลาที่ทําพิธี แลวรวมแกวเดียวกัน การแตงงานของเมี่ยนนัน้จะตองทําตาม

ประเพณีทุกขัน้ตอนอยางพิถีพิถัน และเป็นไปในลักษณะที่ใหเกียรติซึ่งกันและกันทัง้สองฝ าย(อภิสิทธิ ์ อภิชิตศศิวิ

มล, 2562, ออนไลน)

ศิลปะการแสดง

         เครื่องดนตรีของเมี่ยนมีลักษณะเป็นการเลนดนตรีแบบงายๆ ไมซับซอน โอกาสในการเลนดนตรีของเมี่

ยนคอนขางจํากัด คือ ดนตรีของเมี่ยนจะมีโอกาสนําออกมาเลนไดก็เฉพาะ เพื่อใชเป็นสวนประกอบในการดําเนิน

พิธีกรรมใหญๆ หรือสําคัญๆ ตามตําราพิธีกรรมระบุไววา ตองใชเครื่องดนตรีประกอบเทานัน้ เชน การแตงงาน

พิธีบวช พิธีงานศพ พิธีกรรมดึงวิญญาณคนตายจากนรก (เชวตะหยัว่) เป็นตน และในบางพิธีกรรมเหลาน้ี การใช

เครื่องดนตรีรวมประกอบพิธีกรรมยังไมอาจใชเครื่องดนตรีครบทุกประเภทอีกดวย ทัง้น้ีขึ้นอยูกับชนิดของพิธีกร

รม และคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นเจาของพิธีกรรม เชน ดนตรีประกอบพิธีกรรมแกผูตายที่ไมเคยผานการบวช

ใหญ จะใชป่ีไมได หรือพีธีดึงวิญญาณคนตายขึ้นจากนรก จะใชเครื่องดนตรีเพียงแคฉาบและกลองเทานัน้

นอกจากกรณีเพื่อเป็นสวนประกอบทางพิธีกรรมดังกลาวแลว ดนตรีของเมี่ยนไมมีโอกาสสงเสียงสําเนียงใหผูอื่น

ไดยินอีกแมแตการฝึกซอม

         การเลนดนตรีประกอบพิธีกรรม จังหวะและทํานองของดนตรีจะเปลี่ยนแปลงไปตามขัน้ตอนของพิธีกรรม

หรือเหตุการณในพิธีกรรม เชน การแตงงาน ขัน้ตอนพิธีกรรมที่เจาบาวเจาสาวทําพิธีไหววิญญาณบรรพบุรุษ ไหว

ฟ าดิน ดนตรีจะทําจังหวะและทํานองอยางหน่ึง การเชิญแขกเขาโตะรับประทานอาหาร หรือกําลังรับประทานอา

หาร ดนตรีก็จะทําจังหวะที่แตกตางกันไป ผูเขาใจจังหวะและทํานองดนตรีจะสามารถรูเหตุการณ หรือขัน้ตอนที่
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-20 16:22:00 หน า 13

กําลังดําเนินอยูในพิธีกรรมนัน้ได แมมิไดเห็นดวยตาก็ตาม เครื่องดนตรีของเมี่ยนยังไมสามารถที่จะเอาออกมา

เลนเหมือนกับเผาอื่นได ตองใชสําหรับในพิธีกรรมเทานัน้ ดังนัน้เมี่ยนจึงไมคอยจะมีการละเลนที่โดดเดนเหมือน

กับเผาอื่น (รัตนา อรนุช, 2562, ออนไลน)

บทสรุป

         เมี่ยนไดยายถิ่นมาพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เพราะการกระทําของมนุษย การแทรกแซงของพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย และการประกาศเขตอุทยานแหงชาติซอนทับพื้นที่ของหมูบานชาวเขาเผาเมี่ยน จึง

ถูกขับไลออกจากพื้นที่ป ามายังพื้นที่ราบทําใหไมมีที่ดินทําการเกษตร จึงตองปรับตัวดวยการนําอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของตนมาสรางสรรคเป็นผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย งานสรางสรรคน้ีคือ มีการปักผาลายเจาสาว ทัง้ที่เป็น

กางเกงแบบสัน้และแบบยาว อีกทัง้มีลายผาประยุกต เพื่อนําชิน้ผาไปสรางสรรคผลงานตอไป ทางดานองคความรู

ภูมิปัญญาทองถิ่นผาปักชาวเขาถือวามีความจําเป็นตอวิถีชีวิตตัง้แตเกิดจนตาย การปักผาของชาวเมี่ยนน้ี

นอกจากจะชวยสรางรายไดแลว ยังมีการปักผาสงศูนยศิลปาชีพ ซึ่งถือวาเป็นการถายทอดความรูจากผูหญิงรุน

หน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง

คําสําคัญ : กลุมชาติพันธุ, เมี่ยน, กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ชนเผาเมี่ยน_หรือ_เยา_ตําบลคลองลาน

พัฒนา_อําเภอคลองลาน_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-20

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2101&code_db=610004&code_type=05
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