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เรื่อง ชนเผาลีซอ (ลีซู) ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ลีซอเรียกตนเองวา “ลีซู” (คําวา “ลี” มาจาก “อิห๊ลี่” แปลวา จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” แปลวา

“คน”) มีความหมายวากลุมชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง

         ลีซอ หมายถึง ผูใฝ รูแหงชีวิต มีภาษาพูดในกลุมหยี (โลโล) ตระกูลธิเบต-พมา 30% เป็นภาษาจีนฮอ ตน

กําเนิดของลีซูอยูที่ตนน้ําสาละวิน และแมน้ําโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของ

มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวลีซูไดอพยพเขาสูเขตประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2464

กลุมแรกมี 4 ครอบครัว มาตัง้ถิ่นฐานเป็นชุมชนครัง้แรกอยูที่บานหวยสาน อ.เมือง จ.เชียงราย ตอมามีอีก 15

ครอบครัวอพยพตามมาดวยในปีเดียวกัน ลีซูไมมีภาษาเขียนของตนเอง แตสําหรับลีซูที่นับถือเป็นคริสเตียน

กลุมมิชชัน่นารีไดใชอักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาเขียนของชนเผาลีซู อยูไดโดยประมาณ 5-6 ปี ก็มีการแยก

กลุมไปอยูหมูบานดอยชาง ทํามาหากินอยูแถบ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสังคเพื่อ

การศึกษา 1) ความเป็นมาของชนเผาลีซอ (ลีซู)  2) ภาษาที่ใชเขียน 3) ที่อยูอาศัย/ความเป็นอยู 4) การแตงกาย

และ 5) วัฒนธรรมดานความเชื่อและพิธีกรรม
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ความเป็นมาของชนเผาลีซอ

         ลีซอเรียกตนเองวา “ลีซู” เป็นชาวเขาเผาหน่ึงที่มีภูลําเนาเดิมอยูที่ตนน้ําสาละวิน และแมน้ําโขงทางตอน

เหนือของประเทศธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานในประเทศจีน ไดอพยพลงมาทางใต

เน่ืองจากเกิดการสูรบกันกับชนเผาอื่นนับเวลาหลายศตวรรษ ลีซอไดรนถอยเรื่อยลงมาจนในที่สุดก็แตกกระจาย

กันอยูในเมียนมาร จีน อินเดีย และประเทศไทย สําหรับการอพยพเขามาอยูในประเทศไทยครัง้แรกจากการ

สอบถามลีซอคนเฒาคนแกที่บานลีซอดอยชาง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ไดขอมูลวาเขามาระหวางปี พ.ศ.

2462 – 2464 อพยพมาจากหมูบานหน่ึงทางตอนใตของเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาร เขามาตัง้ฐานอยูที่บาน

ลีซอดอยชาง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันหมูบานแหงน้ียังคงมีอยูประมาณ 80 หลังคาเรือน

         การแบงกลุมลีซอแบงกลุมยอยออกเป็น 2 กลุม คือ ลีซูลาย กับลีซูดํา ชาวลีซูที่อยูในประเทศไทยเกือบ

ทัง้หมดเป็นลีซูลาย สวนลีซูดํา จะอยูในประเทศจีน พมาอินเดีย และไทย ในประเทศไทยมีชุมชนลีซูอาศัยอยู 9

จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุโขทัย และลําปาง ตระกูล

ดัง้เดิมของชาวลีซูเดิมมี 6 กลุม คือ น้ําผึ้ง (เบี่ยซือวี) ไม (ซือผา) ปลา (งัวะผา) หมี แมลงขาว สาลี และกัญชง

ตระกูลน้ําผึ้งใหญที่สุด แตกออกเป็นอีก 3 กลุมยอย มีอยู 9 สายตระกูลจากการแตงงานขามเผากับชาวจีนฮอ

เชน ลี ยาง วาง เหยา วู เขา โฮ จู และจาง ในกลุมน้ี ยาง และลีเป็นกลุมใหญที่สุดในกลางปี พ.ศ. 2526 มีลีซู

ประมาณ 18,000 คน กระจายกันตัง้หมูบานราว 110 หมู อยูในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 สํารวจประชากรลีซูได

ประมาณ 7,500 คน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 3.6% ตอปี ตลอดระยะ 25 ปี ที่ผานมาซึ่งสวนใหญเป็นการเพิ่มโดยธรรม

ชาติ เพราะมีการอพยพเขามาขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2526 น้ีมีประชากรลีซูอยูในพมา 250,000 และในจีนราว

500,000 คน มีหลายรอยครอบครัวที่เขามาอยูในทางชายแดนของตะวันออกเฉียงเหนือ แตไมมีอยูในลาว และ

เวียดนามเลย ลีซูในไทยนัน้อยูในเขตจังหวัดเชียงใหมราว 47% เชียงราย 23 % แมฮองสอน 19% อีก 11%

กระจัดกระจายกันอยูในพะเยา ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ และสุโขทัย ลีซูในเมืองไทยปัจจุบันแตกตางไปจาก

ชนเผาในตอนเหนือของพมามากมาย อาจเป็นเพราะไดแยกแตกตัวมาจากจีนสวนใหญหลายชัว่คนแลว แถมยังมี

การสมรสกับจีนฮอ จนผสมผสานกันถึงขัน้เรียกตนเองวา ลีซูจีน ประชากรลีซูจากการสํารวจในปี พ.ศ.2540 ของ

สถาบันวิจัยชาวเขามี 30,940 คน 151 หมูบาน 5,114 ครัวเรือน คิดเป็น 4.11% ของประชากรชาวเขาทัง้หมด

อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 23% จังหวัดเชียงราย 19% จังหวัดแมฮองสอน 11% และกระจายทัว่ไปในจังหวัด

พะเยา ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุโขทัย

         สภาพภมูปิระเทศเป็นภเูขาสงูสลบัซบัซอน ดานทศิตะวนัออกเป็นที่ราบ ดนิรวนปนทราย ภเูขาแตละลกูเชื่อม

โยงติดตอกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณน้ี สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,439 เมตร สภาพปาสมบูร

ณ เป็นป าตนน้ําลําธาร ตนกําเนิดของแมน้ําหลายสาย เชน คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสูแมน้ําปิง

(มูลนิธิกระจกเงา, 2562, ออนไลน)
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ภาษาที่ใชพูดเขียน

         ภาษาแม ลีซูพดูภาษาในกลมุหยี (โลโล) ธเิบต – พมา ไมมีภาษาเขยีนของตนเอง ตอมากลมุมชิชัน่นารีที่เผย

แพรศาสนาคริสตก็ไดนําเอาอักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาเขียนของลีซู เชน

         สรรพนามแทนตัว

             ฉัน - งัว เธอ - นู (นา) เขา - ยี้

             คูมา - ครูผูหญิงมา คูผะ - ครูผูชาย

         สรรพนามเรียกเครือญาติ

             พอ - บะ บา (อา บา) แม - มะ มา (อา มา)

             ลุง - อู ผะ ป า - อู มา

             ป ู ตา - อา ปา ยา - อาผอ

             ยาย - อาผอ (โผ)

             พี่ชาย - กู กู พี่สาว - จี๊ จิ (อาจิ) ตามดวยชื่อ

             น องชาย - งึสะ น องสาว - งึ มา

             หลานชาย - ลี ๊ป า หลานสาว - ลี ๊มา

             ลูกเขย - มู (ว) ลูกสะใภ ลูกสะใภ - สึ มา

ที่อยูอาศัย/ความเป็นอยู

         ลักษณะบานแบบครอมดิน

         ลักษณะของบานแบบปลูกครอมดินนัน้ มักจะปลูกในพื้นดินที่เรียบเสมอกัน สวนวัสดุการกอสรางใชไมไผ

ยกเวนเสาบานที่ตองใชไมเน้ือแข็งเพื่อความมัน่คง สวนฝานัน้กัน้ดวยฟากแบบสานขัดแตะ สวนหลังคามุงดวย

หญาคา ตัวบานจะไมมีหน าตางมีประตูเขาดานหน าดานเดียว ภายในคอนขางจะมืด สวนบริเวณลานบานดานนอก

จะเป็นที่ตัง้ครก กระเดื่องสําหรับตําขาวประจําบาน และหลังบานจะเป็นเลาไกหลังเล็ก ๆ สําหรับไกที่เลีย้งไว

สรางแบบยกพื้นมีหลังคาคลุมที่นอนของไก และมีรังไข ลักษณะ และรูปแบบในการสรางบานของลีซูนัน้ แบบ

เดียวกับอาขา เพราะคํานึงถึงประโยชนใชสอย ดังนัน้การสรางบานในลักษณะน้ีกันทัง้ฝน และลมหนาวไดดี (การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2562, ออนไลน)

         ลักษณะบานยกพืน้

         ปกติบานของลีซูโดยทัว่ไปจะสรางครอมดิน แตก็มีบางหมูบานที่พื้นที่สวนใหญเป็นลาดเขาพื้นที่ราบมีน อย

การปลูกสรางบานจึงจําเป็นตองยกพื้นให เพื่อใหเหมาะกับสภาพของพื้นที่ และใตถุนก็จะเป็นผลพลอยไดซึ่งใช

ประโยชนไดหลายอยาง เชน เป็นที่ตัง้ครกกระเดื่องตําขาว ที่เก็บฝืน และที่ตัง้เลาไก สวนหน าบานก็จะเป็นที่นัง่

พักผอน และอาบแดดชวงเชาในยามหน าหนาว สวนบันไดทางขึ้นนัน้จะอยูดานของชานดานในไมมีหน าตาง มี

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 13:20:33 หน า 4

ประตูเขาออกทางเดียว บานลีซูโดยทัว่ไปไมมีรัว้ ปลูกโลงๆ เรียงรายกันทัง้หมูบาน

         ในการสรางปลูกบานแตละหลังของชาวลีซูนัน้ก็มีวิธีการแบบเดียวกับอาขา ไมวาจะเป็นบานเล็ก หรือหลัง

ใหญจะสรางเสร็จภายในวันเดียวโดยใชเวลาชวงเชาถึงเย็นเทานัน้ ที่สามารถปลูกสรางกันไดอยางรวดเร็วนัน้ก็

เพราะจะชวยกันสราง หรือใชวิธีเดียวกับการลงแขกเกี่ยวขาว ชวยกับลงมือลงแรงพรอมๆ กันโดยเจาบานจะ

เตรียมวัสดุตางๆ ไมวาจะเป็นไม เสา ฟาก หญงคา และอุปกรณตางๆ ไวลวงหน าเป็นที่เรียบรอย พอถึงเวลาก็ลุย

กันไมเสร็จไมเลิก ทางฝ ายเจาบานที่เป็นสตรีก็มีหน าที่เตรียมกับขาว และเหลาเลีย้งผูที่มาชวยสรางบาน พิธีที่

สําคัญที่จะละเลยกันไมไดในการปลูกบาน คือการทําพิธีเสี่ยงทายอธิษฐานเสียกอน ใชไมวัดอาณาเขตที่จะปลูก

บานสีทิศแลวนําขาวสารจํานวนหน่ึงใสในถวย แลวยกขึ้นจบอธิษฐานขออนุญาตตอผีป า ผีดอย ผีเจาที่เจาทาง

เสร็จแลวจึงหยิบขาวสารโรยลงไปในหลุมขุด และเปิดดู หากเม็ดขาวสารในหลุมยังอยูเป็นระเบียบเหมือนเดิม ก็

แสดงวาผีเจาที่เจาทางอนุญาต ถาหากวาเม็ดขาวในหลุมเกิดกระจัดกระจายไมเป็นระเบียบเหมือนกับตอนที่โรยที่

แรก แสดงวาผีเจาที่เจาทาง ผีป า และผีดอยทานไมอนุญาต (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2562, ออนไลน)

         ครอบครัว

         ครอบครวัลีซอ โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นครอบครวัเดีย่ว ประกอบดวย พอ แม ลกู บางครอบครวัมีลกัษณะเป็น

ครอบครัวขยาย เชน ครอบครัวที่บุตรชายแตงงานกับหญิงสาวแลวหญิงสาวเขามาอยูในบานของฝายชายหรือชาย

เขาไปอยูในครอบครัวของพอแมฝ ายหญิง เน่ืองจากตองไปชดเชยแรงงานเป็นคาสินสอดของฝายหญิง แตเมื่อถึง

เวลาที่สมควรหรือเหมาะสม ชายหญิงที่แตงงานกันก็จะแยกตัวไปเป็นครอบครัวใหมขึ้นเชนเดียวกันกับครอบครัว

ของสังคมไทยเรา อยางไรก็ตามลีซอนิยมตัง้บานเรือนหรือตัง้ถิ่นฐานอยูใกลกันกับญาติที่เป็นพี่เป็นน องหรือมีแซ

สกุลเดียวกัน แซสกุล ของลีซอมีประมาณ 20 แซสกุลเศษ มีทัง้สิบเชื้อสายมาจากจีนและเป็นเป็นลีซอแท ๆ

สําหรับที่เป็นลีซอแท ๆ มีน อยกวาแซสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากจีน แตละแซสกุลเขารูจักกันดี ไมวาจะอยูในทองที่

จังหวัดใด มีการเคารพนับถือกันตามลําดับชัน้ เมื่อเป็นแซสกุลเดียวกัน และอยูในกลุมยอยของแซสกุลเดียวกัน

จะเกีย้วพาราสีหรือแตงงานกันไมได (รัตนา อรชุม, 2562, ออนไลน)

         วิถีชีวิต

         เผาลซีอมีการปลกูขาว ขาวโพด  พชืผกัและการเลีย้งสตัว นอกจากน้ีก็มีอตุสาหกรรมในครวัเรอืนเป็นอาชพี

รอง เชนการทอผา การเย็บปักลายผา การทําเครื่องประดับดวยโลหะเงิน การตมสุรา มีอยูบางที่มีอาชีพรับจาง

เป็นครัง้ครา (รัตนา อรชุม, 2562 , ออนไลน)

การแตงกาย

         เครื่องแตงกายชายลีซอ

         สวมกางเกงขากวางยาวเลยเขาเลก็น อยลกัษณะ สีที่นิยมคอื สีฟ า เขยีวออน หรอืสีอื่น ๆ (ที่เป็นสีโทนเยน็)

สวนคนสูงอายุนิยมใชสีดําหรือสีมวงเขม เสื้อคลายเสื้อแจ็คเก็ต สีดําทําดวยผาใยกัญชา (ในอดีต) หรือผากํามะหยี่
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(ในปัจจุบัน) ประดับดวยแผนโลหะเงินรูปครึ่งวงกลมเย็บติดกับเสื้อเรียงเป็นแถวทัง้ขางหน าและขางหลัง (เสื้อ

กํามะหยี่น้ีจะสวมเฉพาะวันปีใหม และวันแตงงานของตนเองเทานัน้) อีกทัง้นิยมสวมถุงนองเป็นผาดํา และติด

ดวยแถบสีสดใส

         เครื่องแตงกายหญิงลีซอ

         ไมวาจะเป็นเดก็ หญงิสาว หญงิแตงงานแลว หรอืคนชรา จะแตงกายเหมอืนกนัหมด กางเกงจะเป็นสีดาํยาว

เลยเขาเล็กน อย มีเสื้อคลุมยาว นิยมสีฟ า หรือสีโทนเย็นที่มีสีสดใส ตัวเสื้อตัง้แตเอวลงมาจะผาทัง้สองขาง แขน

ยาว ที่ปกคอติดแถบผาสีดํา ยาวประมาณ 1 คืบ ชวงตนแขนและหน าอกตกแตงดวยผาหลากสีเย็บติดกันเป็นแผ

น คาดเข็มขัดซึ่งเป็นผาดําผืนใหญ กวางขนาดฝามือ หญิงนิยมโพกศีรษะ (จะใชผาโพกศีรษะเฉพาะในงานสําคัญ

เชน งานแตงงาน ปีใหม ) ใชผาพันแขงดวยผาพื้นสีโทนรอน (แดง ชมพู มวง) ปลายขอบลางติดแถบผาหลากสี

และมีลายปักที่สวยงาม เมื่อมีพิธีกรรมหรืองานฉลองก็จะสวมเสื้อกัก๊ผากํามะหยี่ ซึ่งประดับดวยแผนโลหะเงินรูป

ครึ่งวงกลม และเหรียญรูปี (รัตนา อรชุม, 2562, ออนไลน)

         การตกแตงลายผา

         ลกัษณะการตกแตงเสื้อผา สวนใหญเนนประดบั ดวยแถบริว้ผาสลบัสีถาตดัและเมด็โลหะเงนิ มีการตกแตง

ดวยลายปักบางเล็กน อย บริเวณชวงตอระหวางผาคาดเอวกับพูหอย และดานขางลายยามชวงตอกับพู ที่จะทิง้

ชายลงมาทัง้ 2 ดานเทากัน

วัฒนธรรมดานความเชื่อและพิธีกรรม

         ความเชื่อ

         ชาวลีซูนับถอืบรรพบรุษุและบชูาเทพเจาโดยมีผนํูาสองคน คอื ผนํูาทางดานวฒันธรรม (มอืหมอืผะ) และ ผู

ประกอบพิธีกรรม (หน่ีผะ) ประชากร

         วันขึ้นปีใหม ลีซูเรียกวา “โขเซยี่ย” ตรงกับชวงวันตรุษจีนบางหมูบานอาจชาหรือบางหมูบานจะเร็วกวาวัน

ตรุษจีนก็ได เน่ืองจากการนับวันของผูนําศาสนาของหมูบาน (มือหมือผะ) อาจจะคลาดเคลื่อน วันปีใหมมีวัน

สําคัญ 1-3 วัน สงทายปีเกาตอนรับปีใหม จะมีการฆาหมู ฆาไก ตําขาวป ุก และเตรียมงานสําหรับปีใหม สวน

พิธีกรรมก็มีการเซนไหวบูชาผีบรรพบุรุษในบานเรือน และศาลประจําหมูบาน ก็คือ“อาปาโหมวฮี”และมีการกิน

เลีย้งฉลองเตนรํา เตนรํารอบๆตนไมปีใหมของทุกหลังคาเรือน (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของ

ขาวไทยภูเขา ในประเทศไทย, 2562, ออนไลน)   

         เออยี่ปา

         จะมีขึ้นหลังจากปีใหมผานไปประมาณเดือนกวาๆ พิธีน้ีมีเพียง 1 วัน 1 คืนเทานัน้จะมีการเซนไหวบูชา

บรรพบุรุษในบานและผีบรรพบุรุษประจําหมูบาน ตอนกลางคืนก็จะมีการเตนรํากัน หน าบานของผูนําศาสนา (มือ

หมือผะ) จะไมมีตนไมปีใหม พิธีกรรมน้ีก็สําคัญมากสําหรับชาวลีซูเชนกัน
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         กินขาวโพดใหม ลีซูเรียกวา “ชือแป ะกวะ”

         วนักนิขาวโพดใหมจะอยูชวงเดอืนสงิหาคมของทกุปี ตรงกบักลางเดอืน 7 ของลีซู จะมีวนัสาํคญัอยู 3 วนั ใน

หมูบานทุกคนหลังคาเรือนจะตองหยุดทํางาน (ยกเวนผูที่นับถือคริสต)จะมีการเซนไหวผีบรรพบุรุษในบานและผี

ประจําหมูบาน พิธีกรรมน้ีทุกหลังคาเรือนจะหาของเซนไหว คือ ขาวโพด แตงกวา ออย ดอกไม พืชผักตางๆ และ

ธูป เทียน และมีการสวดบทขอบคุณผีบรรพบุรุษและเทพเจา ที่ชวยดูแลพืชพันธธัญญาหาร รวมถึงสัตวเลีย้ง

ตางๆ และคนในบานใหอยูอยางมีความสุขตลอดมา

         วันศิล เรียกวา“จือ้”

         วนัศลิหรอืวนัอยูกรรมของลีซู จะมีขึ้นทกุๆ  15 วนัในรอบการนับวนัของลีซู ซึ่งการนับวนัเดอืนปีของลีซูนัน้

นับตามปฏิทินจีน และวันศิลของลีซู คือวันที่พระจันทรเต็มดวงและพระจันทรมืดมิด จึงเป็นวันศีล เป็นหน าที่

ของผูนําศาสนา ประจําหมูบาน (มือหมือผะ) ที่จะประกาศใหชาวบานทราบลวงหน า 1 วันวา วันรุงขึ้นจะเป็นวัน

ศิล บอกใหชาววาหามใชของมีคม เชน มีด ขวาน จอบ เสียม หามทํางานไร,สวน นอกจากนัน้ก็หาม ฆาหมู ไก

หรือสัตวทุกชนิดที่มีชีวิต วันศิลจะหยุดงาน 1 วัน อยูที่บานอยูกับครอบครัว สวนผูหญิงก็เย็บผาปักผา สวนผูชาย

ทํางานบานเล็กๆน อยๆที่บาน

         เซนไหวหลุมศพ ลีซูเรียกวา“หลี่ฮีชัว”

         หลงัจากปีใหมผานไปสกัสองเดอืนกวา ๆ พธิีน้ีจะจดัขึ้น ณ สสุานหรอืหลมุฝังศพ ลีซูมีการเซนไหวที่  ณ หลมุ

ฝังศพ พิธีกรรมน้ีจะทําการ 3 ครัง้ ทําทุกๆปี หลังจากนัน้เซนไหวครบ 3 ครัง้แลว ไมตองทําแลว ลีซูมีความเชื่อ

วาวิญญาณไปเกิดใหมแลว ถาครอบครัวไหนอยากจะทําตอสามารถทําได พิธีน้ีทําไดเฉพาะคนที่มีลูกชาย เชน

เวลาพอและแมเสียชีวิตไป ลูกชายก็จะทําพิธี“หลี่ฮีชัว”ใหพอแมที่เสียไปแลว ถาครอบครัวไหนไมมีลูกชายมีแต

ลูกสาวไมสามารถที่จะทําได เพราะผูหญิงไมสามารถทําพิธีกรรมไดนอกจากผูชาย

         ศาสนา

         ลีซอยังคงนับถือผีอยูเป็นสวนใหญ มีอยูบางที่หันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต การนับถือ ผียังคง

พบเห็นในหมูบานโดยทัว่ไป มีผีประจําหมูบาน ผีบาน ผีเรือน ผีหลวง ผีป า ผีน้ําหรือผีลําหวย

         ประเพณีอื่นๆ

         1. อาหาร ลีซูมีอาหารที่จะประกอบในเทศกาล หรือเวลามีพิธีกรรมอยู 3 อยาง ไดแก มาหวูจาจา (ตมหนอ

ไมกับกระดูกหมู) ขวากีกือ (ลาบหมู) และ ขวาลู ๆ (ทอดหมู) นอกจากนัน้ลีซูยังมีการถนอมอาหารเพื่อที่จะ

สามารถเก็บไวกินในยามแลง ไดแก ผักกาดดอง ผักกาดตากแหง ไสกรอก หมูลนควัน ลากหอมชูดอง เป็นตน

และอาหารที่ขึ้นชื่อของลีซูอีกอยางคือ จา สู แปะ แปะ หรือ ยํามะเขือเทศ เป็นอาหารที่จะตองมีเพื่อไปทําไร

ทําสวน
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         2. งานชางฝีมอื ลีซูถอืวาเป็นชนที่มีความเชีย่วชาญในงานฝีมอืมากชนหน่ึง งานฝีมอืที่สามารถพบเหน็ไดใน

ชุมชน ไดแก ชางจักรสาน (ตะกรา, ไมกวาด, เกาอี้หวาย, กระบุง, อุปกรณดักสัตว) ชางตีเหล็ก (จอบ มีด เสียม)

ชางตีเงิน (แผนโลหะเงินรูปครึ่ง, เครื่องประดับ) ชางเย็บผา เป็นตน

         3. การละเลนพื้นบาน การละเลนของชาวลีซูที่ยงัคงสบืทอดกนัคอื การเลนลกูสะบา ลกูขาง ไมคะเยง และ

การใชหน าไม เป็นตน

         4. นิทาน ตํานาน และสุภาษติ ลีซูมีนิทาน เยอะมาก มีทัง้นิทานตลกขบขัน นิทานเกี่ยวกับการประกอบอา

ชีพ การวางตัว มากวา 100 เรื่อง ตํานานหรือสุภาษติก็มีเยอะมาก สวนใหญกอนนอน คุณพอ แม หรือวายายาย

จะมีการเลานิทาน ตํานาน หรือสุภาษติใหกับลูกหลานไดฟังกอนนอน

         5. สถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์ ในสังคมชุมชนลีซูมีสถานที่สําคัญ ๆ ไดแก (1) อีด๊ามอ ซึ่งเป็นที่ที่อํานาจศักดิส์ิทธิ ์ที่

ใหญที่สุดอาศัยอยู ซึ่งมีหน าที่ปกป อง คุมครองทรัพยากรธรรมชาติในอาณาเขตของชุมชน ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ใน

การทํามาหากินดวย และ อาปาโหมฮี ตองเป็นพื้นที่ป าที่อยูเหนือชุมชน หรือสูงกวาที่พักอาศัยของคนในชุมชน

เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมระดับครอบครัว โดยมีผูอาวุโสที่สุดในครอบครัวเป็นผูประกอบพิธี และระดับชุมชน

ที่มีหมือผะหรือโชโหมวโชตี เชนบางคนผูกขวัญไวที่อาปาโหมฮี ก็ตองประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญที่อาปาโหมฮี

         ศิลปะการแสดง

         ศลิปะการแสดงที่โดดเดนของชาวลีซอ คอื การเตนราํ ลซีอจะมีการเตนราํการเฉลมิฉลองดวยการทาํพธิกีรรม

และจัดงานรื่นเริง เชน งานปีใหม งานแตงงาน และงานทําความสะอาดศาลเจาหมูบาน เป็นตน นอกจากนัน้ยังมี

ศิลปะการแสดง เชน การรองเพลง มีทัง้เพลงเกี่ยวพาราสี เพลงแตงงาน เพลงสําหรับคนตาย เพลงสําหรับลูก

กําพรา และ เพลงกลอมเด็ก (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย, 2562,

ออนไลน)

บทสรุป

         จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอมลูกลมุชาติพนัธชนเผาลีซอ (ลีซู) ตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน

จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ชนเผาลีซอ (ลีซู) มีประเพณี ความเชื่อ ที่อยูอาศัย ความเป็นอยูและการ  แตงกายที่มี

ความหลายหลายดานวัฒนธรรมเป็นอยางยิ่ง แตเดิมประชากรของชนเผาลีซอ (ลีซู) ตําบลคลองลานพัฒนา

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีประชากรอาศัยอยูเป็นจํานวนมากแตดวยสังคมพื้นที่ ที่อยูอาศัยและ

วัฒนธรรมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหชนเผาลีซอ (ลีซู) แยกยายกันไปทํางานในตางจังหวัดมากขึ้นจน

กระทัง่ปัจจุบันที่ตําบลคลองลานพัฒนา เหลือประมาณ 30 หลังคาเรือน

คําสําคัญ : ชนเผาลีซอ (ลีซู) ตําบลคลองลานพัฒนา วัฒนธรรมชุมชน

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ชนเผาลีซอ_(ลีซู)_ตําบลคลองลานพัฒนา
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 13:20:33 หน า 8

_อําเภอคลองลาน_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-20

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2102&code_db=610004&code_type=05

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2102&code_db=610004&code_type=05

