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ประวัติความเป็นมาบ้านพะโท ต าบลแม่กิ ๊อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เมื่อประมาณ 160 ปีก่อน ราวปี พ.ศ. 2404 หรือก่อนนั้น มีกลุ่มชาวกระเหรี่ยงหรือ                     

ปะกาเกอะญอ  ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเล็กๆ ตามเขตป่าพ้ืนที่ต าบลแม่ก๊ิในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน และมี
การย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่เป็นหลักแหล่งตามความเชื่อ และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 ทางการได้มา
จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นจ านวน 2 ชุมชน คือ หมู่ที่  5 บ้านแม่กิ๊ และหมู่ที่  10 บ้านห้วยส้าน ซึ่งอยู่ภายในเขต                              
การปกครองของต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเมื่อประมาณปี พ.ศ.2526 ทางการ          
ได้จัดตั้งต าบลแม่กิ๊ขึ้น เป็นต าบลที่ 6 ของอ าเภอขุนยวม โดยมีหมู่บ้านที่แยกออกมาคือหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 
มารวมอยู่ในต าบลแม่กิ๊  และมีการแบ่งเขตหมู่บ้านตามที่อยู่อาศัย จนมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีฐานะเป็น                            
สภาต าบลแม่กิ๊ จนถึงปี พ.ศ.2548 ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊ิ จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมาของอ าเภอขุนยวม ประวัติอ าเภอขุนยวม บ้านขุนยวมมีนามเดิมเป็น
ภาษาไทยใหญ่ว่า “บ้านกุ๋นยม” แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพวก (ลัวะ) มาก่อนประมาณ 350 ปีไม่มีหลักฐาน
ปรากฏแน่ชัดทราบจากค าบอกเล่าสืบทอดติดต่อกันมา และสังเกตจากวัดร้างที่มีพระธาตุเจดีย์ซึ่งช ารุด                       
ทรุดโทรม และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ผีมือชาวลัวะ สร้างไว้หลายสิบองค์ปรากฏอยู่ ลัวะเป็น
เชื้อชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น สร้างบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็จะสร้างวัดอารามขึ้นไว้เป็นที่เคารพ
สักการะบูชา เช่นเดียวกับชาวไทยใหญ่สันนิษฐานตามหลักฐานที่พบเห็นแล้ว บ้านขุนยวมเคยเจริญรุ่งเรือง              
มาก่อน ทั้งนี้โดยคาดคะเนจากหลักฐานวัดร้างที่อยู่ทั้งในและนอกบริเวณเขตสุขาภิบาลประมาณ 15 แห่ง 
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้าง โดยเฉพาะทางแถบบริเวณตอนเหนือ                
ของหมู่บ้าน ตามหลักฐานที่สามารถยืนยันได้เมื่อ พ.ศ.2390 บ้านขุนยวมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประมาณ 20 
หลังคาเรือนเท่านั้น ยังไม่เจริญใหญ่เช่นในปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นก่อนหมู่บ้านอ่ืนในเขตอ าเภอขุนยวม 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อพยพมาจากรัฐฉานของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า และส่วนมากเป็นผู้
มีเชื้อสายไทยใหญ่ เริ่มตั้งหมู่บ้านครั้งแรก จากริมห้วยข้างวัดโพธารามปัจจุบันขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงศาล   
เจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าเมือง) แล้วจึงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ราบบนภูเขา อากาศหนาว          
ลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา การถ่ายเทของอากาศดีมากจนไม่จ าเป็นต้องง้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อใดๆ ทั้งสิ้น                     
แต่มาถึงปัจจุบันอุณหภูมิชักจะไม่แน่นอนเพราะป่าไม้ถูกตัดฟันท าลายไปมากต่อมากแล้ว ความหมาย             
ของขุนยวม “ขุนยวม” ส าเนียงท้องถิ่นออกเสียงเป็น”กุ๋นยม”กุ๋น คือ ขุน มีความหมายเช่นเดียวกับขุนเขา           
ขุนห้วย คือเป็นภูเขาขนาดย่อมที่เป็นแหล่งเกิดของแม่น้ าล าธาร “ยม” เป็นชื่อใช้เรียกตนไม้ชนิดหนึ่งใน
ภาษาไทยใหญ่ ไม้ยมขึ้นอยู่ตามภูเขาแถบนี้มาก จึงเรียกแถบนี้ว่ากุ๋นยม ส่วนแม่น้ าที่ไหลผ่านบริเวณแถบนี้ก็
เรียกว่า น้ ายม เพราะมีต้นน้ าเกิดเกิดมาจากภูเขาที่มีต้นไม้ยมมาก อาจจะเรียกว่าแม่น้ าแห่งต้นไม้ยมก็ได้แม่น้ า
ยมหรือ ยวม นี้ กว้าง 15 เมตร ยาว 215 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากหุบเขาในหมู่บ้านที่มีกะเหรี่ยงบ้านแม่ยวม
น้อย ต าบลแม่ยวมน้อย อ าเภอแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ ายวมมีความยาวมาก สามารถอ านวย
ประโยชน์แก่กิจการเกษตรของประชาชนในเขตอ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอแม่สะเรียง               
เป็นอันมาก นอกจากจะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแล้วแม่น้ ายวมยังใช้เป็นทางสัญจรไปมาค้าขายระหว่าง
หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอต่างๆอีกด้วย แม่น้ ายวมเริ่มต้นไหลจากป่าเขาในเขตต าบลแม่ยวมน้อย ผ่านบ้าน
ขุนยวมไหล พุ่งไปทางทิศตะวันตกผ่านหมู่บ้านต่างๆ ในเขตหมู่บ้านต่อแพ ต าบลแม่เงา แล้ววกกลับมาผ่านมา
หมู่บ้านต่างๆ ในเขตต าบลเมืองปอน ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ าเภอ             
แม่สะเรียง แล้วไหลลงสู่แม่น้ าเมยที่เมียวดี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เฉพาะในเขตอ าเภอขุนยวม  ได้ใช้           
แม่น้ ายวมเป็นประโยชน์ทางการเกษตร ด้วยเหตุดังกล่าว ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ าแห่งนี้จึงเรียกว่า 
“บ้านกุ๋นยม” ส่วนแม่น้ าก็เรียกว่า “น้ ายม” เพราะเรียกตามชื่อของต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปนั่นเอง ไม้ยมแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ไม้ยมหอม กับไม้ยมเหม็น ไม้ยมหอมเป็นไม้เนื้ออ่อนมีลักษณะเป็นไม้สีแดงมีกลิ่นหอม
อ่อนๆ ใบคล้ายใบมะม่วง กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ส่วนไม้ยมเหม็น (บางแห่ง



เรียกว่าไม้ยมหางก่าน) มีลักษณะสีเหลืองอ่อน เนื้อแข็งเหมือนไม้แดง กลิ่นเหม็นเล็กน้อยลักษณะใบคล้ายใบ
ล าไยเชียงใหม่ มีผลขนาดลูกพุทรา ไม้ทั้งสองชนิดนี้ เป็นไม้ยืนต้นมีล าต้นสูงใหญ่ มีอายุยืนถึง 1 ,000 ปี 
สมัยก่อนนิยมใช้ท าเครื่องเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพราะมีสีสันและลวดลายสวยงาม น้ าหนักเบาแต่
เนื้อไม้แข็งพอๆกับไม้สัก เป็นไม้ที่ชอบอากาศเย็นปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย แต่มีขนาดใหญ่โต
พอที่จะท าประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพราะตัดฟันท าลายไปมากต่อมากแล้ว ประวัติทางการปกครอง พ.ศ.2409 
มีชาวไทยคนหนึ่งชื่อว่า “พะก่าเต๊กชาน” หรือเรียกในภาษาพม่าว่า “ชานกะเล” และปู่ขุนโท๊ะได้ย้าย
ครอบครัวจากบ้านแม่ฮ่องสอนมาอยู่บ้านขุนยวม และชาวบ้านขุนยวมพร้อมใจกันตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านตามล าดับ ทั้งสองได้ร่วมกันปกครองและพัฒนาหมู่บ้านขุนยวมประมาณ 8 ปี พ.ศ.2415       

นอกจากจะพัฒนาหมู่บ้านขุนยวมให้เจริญแล้ว ชานกะเลกับปู่ขุนโท๊ะยังได้ติดต่อค้าขายไม้สัก
กับชาวอังกฤษซึ่งมายืดครองประเทศพม่า (2409 – 2415) และรวบรวมเงินส่งไปถวาย (ส่งส่วย) เจ้าเมือง
เชียงใหม่เป็นจ านวนมากท าให้เจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นโปรดปรานถึงกับเรียกตัวบุคคล
ทั้งสองเข้าเฝ้า ณ เมืองเชียงใหม่ และให้ช่วยงานราชการภายในวังที่เมืองเชียงใหม่เป็นเวลา 2 ปี (2415 – 
2417) เพ่ือเป็นการทดสอบน้ าใจและพฤติกรรมของบุคคลทั้งสอง ครั้นได้ประจักษ์ในน้ าใจและพฤติกรรมอันดี
งามพร้อมทั้งมองเห็นลักษณะกล้าหาญ มีปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด มีลักษณะผู้น าที่ดี จึงโปรดให้ยกบ้าน
แม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นเมือง และตั้งให้ชานกะเลเป็นเจ้าเมืองคนแรก ภายใต้ราชทินนามว่า “พญาสิงหนาทราชา”
ในปี พ.ศ.2417 นั้นเอง พร้อมทั้งยกเมืองขุนยวมขึ้นเป็นเมืองรองตั้งให้ปู่ขุนโท๊ะเป็นผู้ปกครองนามว่า            
“พญาขันธเสมาราชานุรักษ์”นับว่าเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองขุนยวม ต่อมา พ.ศ.2427 พญาสิงหนาทราชา
ได้ถึงแก่อสัญกรรมลง ทางเชียงใหม่ตั้งให้เจ้านางเมี๊ยะ ภรรยาของพญาสิงหนาทราชาเป็นผู้ปกครองเมือง
แม่ฮ่องสอนแทน และย้ายพญาพะก่าตองเป็นเจ้าเมืองปกครองสืบต่อเป็นคนที่ 2 ในสมัยที่พญาพะก่าตองเป็น
เจ้าเมืองขุนยวมนั้น มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่ควรบันทึกไว้ คือ เจ้าเมืองเชียงใหม่ส่งเจ้าราชเป็นตัวแทนมา
ราชการชายแดน เจ้าราชรอนแรมมาถึงหมู่บ้านขุนยวมพบสาวงามลูกของนายแดง (นายแหลง) ซึ่งเป็นเพ่ือน
สนิทกันกับพญาพะก่าตอง ก็เกิดรักใคร่ชอบใจเป็นอันมากแต่ลูกสาวของนายแดงไม่ชอบไม่ยินยอมพร้อมใจ
ด้วย เจ้าราชจึงใช้อ านาจบาตรใหญ่หักหาญน้ าใจนายแดง ข่มขืนลูกสาวนายแดงจนเป็นผลส า เร็จ ขณะที่                  
เจ้าราชเสร็จกิจข่มเหงน้ าใจคนแล้วก าลังก้าวออกจากประตูห้องนอนของสาวงามอยู่นั้น นายแดงบิดาของสาว
งามเกิดความแค้นสุดขีด จึงชักดาบฟันเจ้าราชคอขาดตายคาประตูห้องนอนของสาวงามนั้นนั่นเอง พญาพะก่า
ตองสั่งให้น าศพของเจ้าราชไปฌาปนกิจทางไหล่เขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สถานที่ดังกล่าวจึงได้นามว่า 
“กุงเจ้าราช” ตั้งแต่วันนั้นมาจนตราบเท่าวันนี้ แต่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกเพ้ียนเป็น “กุงจะลาด” เจ้าเมือง
ขุนยวมได้รายงานเรื่องราวไปยังเจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งคนออกมาไต่สวนข้อความจริง ปรากฏว่าเจ้าราชเป็น
คนผิดจริงไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวใดๆทั้งสิ้น เรื่องเลยเงียบไปคงเหลือไว้แต่สถานที่บริเวณกุงเจ้าราชเป็น
อนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงการประพฤติลุแก่อ านาจกิเลสจนกล้าข่มเหงน้ าใจคนและปรากฏผลที่น่า              
อับอายชั่วลูกชั่วหลานและบริเวณดังกล่าวนี้มีลักษณะแปลกคือดินจะมีสีแดง ดั่งสีเลือดเป็นหย่อมๆ และไม่มี
ต้นไม้หรือต้นหญ้าขึ้นในบริเวณดังกล่าวนั้น รายนามผู้ครองเมืองขุนยวม 1. พญาขันธเสมาราชานุรักษ์ (ปู่ขุน
โท๊ะ) 2. พญาพะก่าตอง 3. พญาก้างจาบริหาร 4. พญารัตนเขต 5. ท้าวพิบูลย์ 6. ท้าวค านวย ยวมกิจประชา 
(คนสุดท้าย) พ.ศ.2453 ประเทศไทยยกเลิกการปกครองระบบมณฑลสถาปนาเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด             
ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดจากกรุงเทพมหานครมาเป็นผู้ปกครอง พร้อมทั้งยกเมือง
ขุนยวมขึ้นเป็นอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา ส าหรับท้าวค านวณ ยวมกิจประชา ได้รับแต่งตั้ง
เป็นก านันคนแรกของต าบลขุนยวม 
 
 
 



ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต 
 อ าเภอขุนยวม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 67 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 1,033  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 2,365  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,478,125 ไร่  พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าเขา มีพ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา ประมาณ 260 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11 ของพ้ืนที่
อ าเภอ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ  อ าเภอแม่ลาน้อย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
     แนวพรมแดน ระยะทาง 83 กิโลเมตร 

 

อาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80.6 ของประชากรทั้งหมด ส่วน

อาชีพอ่ืนๆ มีเพียงเล็กน้อย เช่น ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น การเพาะปลูก พืชหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด     
ถั่วเหลือง งาขาว กะหล่ าปลี มะเขือเทศ กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น 
 
ค าขวัญอ าเภอขุนยวม 
  บัวตองบาน  ธารน้ าใส  น้ าใจงาม  นามขุนยวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่อ าเภอขุนยวม 
 
ลักษณะทางภูมปิระเทศและลักษณะภูมิอากาศ  

 ลักษณะทางภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ และมีที่ราบใหญ่น้อยอยู่ระหว่างหุบเขา สภาพป่าไม้

ค่อนข้างสมบูรณ์ ภูเขามีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่และเป็นต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ เช่น น้ ายวม น้ าปอน น้ าแม่สุริน และ   
น้ าแม่ลาก๊ะ    



ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายตลอดปี 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ไม่ร้อนจัด 
ฤดูฝน  เริ่มตั้ งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกเหมาะแก่การท า

การเกษตร 
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ลักษณะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น บางปี

อุณหภูมิอาจลดต่ าลงกว่า 10 องศาเซลเซียส ณ บนยอดดอยซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่
การท่องเที่ยว  

ประชากร 
 ขุนยวมมีทั้งหมด 4 ชนเผ่า จะอยู่เป็นกลุ่มก้อน ดังนี้ 
1. กลุ่มไทใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณเขตชุมชน เทศบาล และหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น ต าบล  

เมืองปอน ต าบลแม่เงา มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และมีการแสดงออกหรือกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี วัฒนธรรมประเพณีมีความโดดเด่นและมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มไทใหญ่ในประเทศ   
เมียนมาร ์

2. กลุ่มกะเหรี่ยง ซึ่งมีจ านวนมากที่สุด ประมาณร้อยละ 75 จะอยู่ในพ้ืนที่ชนบท ห่างไกล
ออกไป มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในชุมชนของตน แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่ดีขึ้น สภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เริ่มมีส่วนร่วมในด้านการปกครองท้องถิ่น 

3. กลุ่มม้ง อยู่ในต าบลแม่อูคอ มีจ านวน 2 หมู่บ้าน ยังคงยึดมั่นในประเพณีของชนเผ่าตนเอง 
มีการศึกษาที่ดีขึ้น มีความขยันในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนที่ท ากินลงมาในพ้ืนที่ของชาว
กะเหรี่ยง และคนไทยใหญ่ ด้วยการเช่าที่ดินท านา ท าไร่ ท าให้เป็นกลุ่มท่ีมีฐานะค่อนข้างม่ันคง 

4. กลุ่มคนไทยพ้ืนเมืองภาคเหนือ หรือคนเมือง เป็นกลุ่มที่มีไม่มากนักในเขตชุมชน เทศบาล 
และกระจัดกระจายตามหมู่บ้านของคนไทใหญ่ และมีความกลมกลืนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
วัฒนธรรมและประเพณี 

 งานประเพณีปอยส่างทอง หรืองานบวชลูกแก้ว  
 เป็นประเพณีตามธรรมเนียมชาวไทยใหญ่ซึ่งถือได้ว่า กุศลแรงกว่าการบวชพระ จัดให้มีขึ้น            

ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ตรงกับปิดเทอมฤดูร้อน โดยชาวบ้านจะตกลงกันก าหนดวันนัดหมายให้ลูกหลาน
ได้บวชเรียนพร้อมๆกัน โดยผู้ที่จะบวชเณรจะมีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับมีค่าอย่างสวยงาม และประกอบ
พิธีบวชที่วัดก้ าก่อ ตรงข้ามทางข้ึนพระธาตุดอยกองมู 

 งานเทศกาลดอกบัวตอง  
 จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ที่อ าเภอขุนยวม ในงานมีการละเล่นและมหรสพพ้ืนเมืองและร่วม

สมัย มีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไต และชาวไทยภูเขา การจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมือง การแข่งขันกีฬาชาวดอย 
 
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชิวิตชาวไตหรือไทยใหญ่ 

ประชาชนคนไตหรือไทยใหญ่ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีจึงได้รับอิทธิพล
มาจากความเชื่อทางศาสนาพุทธ โดยมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยล้านนา พม่า และภาคกลาง อาจมีส่วน
แตกต่างบ้างในรายละเอียด หรือตรงชื่อที่เรียกต่างกัน แต่ระยะเวลาในการปฏิบัติตรงกัน มีเค้าโครงใหญ่ๆ 
คล้ายกัน  ซึ่งมีสาระส าคัญพอแยกได้ดังนี้ 



1.  เหลินเจ๋ง หรือล้านนาเรียกเดือนเกี๋ยง หรือเดือนอ้าย เป็นเดือนที่หนึ่งของชาวไทยใหญ่      
จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม หลังจากเก็บเก่ียวข้าวเสร็จเรียบร้อย จะเป็นการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชต่อเนื่อง 
คือ กระเทียม หรือถั่วเหลือง ต่อไป 

2.  เหลินก๋ า ชาวล้านนาเรียกเดือนยี่ เป็นเดือนที่สองของชาวไทยใหญ่ อยู่ในช่วงของเดือน
มกราคม เดือนก๋ านี้ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรมทางประเพณีที่ส าคัญ อยู่ในระหว่างการบ ารุง ดูแลพืช ผลิตผลที่
ได้ลงไว้ 

3.  เหลินสาม อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในวันเพ็ญเดือนสาม จะมีการถวายข้าวใหม่ 
หลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการน าข้าวเหนียวนึ่งสุกกวนรวมกับน้ าอ้อยและมะพร้าว เรียกว่า 
ข้าวหย่ากู๊ พร้อมกับการบ ารุงดูแลรักษาพืชผลที่ได้ลงไว้ 

4.  เหลินสี่ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม มีประเพณีที่ส าคัญ คือ ปอยส่างลอง หรือการบวช
ลูกแก้ว การปลูกบ้านใหม่ส่วนใหญ่จะถือฤกษ์เอาเดือนสี่เป็นหลัก ในช่วงปลาย เดือนเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยว
กระเทียม จะเก่ียวไปจนถึงต้นเดือนเมษายน 

5.  เหลินห้า อยู่ในช่วงเดือนเมษายน หลังจากที่เก็บเกี่ยวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
เป็นการสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีรดน้ าด าหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ หลังจากนั้นจะเป็นการ                      
เก็บเก่ียวถั่วเหลืองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 

6.  เดือนห๊ก อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเสร็จแล้ว มีประเพณี 
บุญบั้งไฟ ซึ่งประเพณีการจุดบั้งไฟเชื่อกันว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบวงสรวงให้พระพิรุณ เพ่ือเป็นการขอน้ า                
ขอฝนไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป หลังจากนั้นจะเป็นการเตรียมพ้ืนที่ ที่จะใช้ส าหรับปลูกข้าวต่อไป 

7.  เหลินเจ๊ด อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ในช่วงเดือนนี้ไม่มีการท าบุญที่ ส าคัญ เกษตรกรจะ
เริ่มหว่านกล้า และเตรียมดินในการเพาะปลูกข้าว 

8. เหลินแปด อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากต้นกล้ามีอายุครบ 1 เดือน เกษตรกรจะ
เริ่มท าการด านา และในวันเพ็ญเดือนแปดนี้จะเป็น เทศกาลเข้าพรรษา มีการท าบุญเข้าพรรษาและผู้สูงอายุจะ
ไปจ าศีลที่วัดทุกๆ วันพระ เรียกว่า ไปนอนวัด บุตรหลานจะเป็นผู้น าเอาเครื่องนอนและอาหาร ไปส่ง – และ
กลับ ในวันรุ่งขึ้น ในช่วงเข้าพรรษานั้นจะมีผู้ใจบุญหรือศรัทธาจะจัดท าอาหาร เครื่องไทยทาน น าไปถวายพระ
และผู้สูงอายุ หลังจากวันที่ออกจากจ าศีลแล้ว ซึ่งเรียกว่า ปอยจ่าก๊ะ หรือ จาคะ ตลอดช่วงเข้าพรรษา 

9.  เหลินเก้า อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม เกษตรกรที่ด าเนินการเพาะปลูกไม่เสร็จจะต้องเร่งมือ
ให้เสร็จในเดือนนี้ พร้อมทั้งบ ารุงดูแลรักษาพืชผลไปด้วย 

10.  เหลินซิบ อยู่ในช่วงเดือนกันยายน ในวันเพ็ญเดือนสิบมีประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณี 
แฮนซอมต่อหลวง (ถวายข้าวมธุปายาส) จะมีการน าเอาข้าวสาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ไปรวมกันที่วัด ตั้งแต่
หัวค่ า หลังจากนั้นจะช่วยกันจัดท าแกะสลักผลไม้ให้สวยงาม ใกล้รุ่งสางจะน าข้าวสารไปหุงให้สุกเพ่ือน ามา                 
ปั้นเป็นก้อน ให้ได้ 49 ก้อน รุ่งเช้าจะร่วมกันถวาย 

11.  เหลินซิบเอ๊ด อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคม มีประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณีออกพรรษา 
ซึ่งในช่วงก่อนออกพรรษา คนในชุมชนจะเตรียมการสร้างจองพารา ลักษณะท าจากไม้ไผ่จัก น ามามัดเป็นรูป
คล้ายปราสาท ติดด้วยกระดาษแกะสลักอย่างสวยงาม น าขึ้นบูชาหรือเรียกว่า ต่างจอง ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด 
ซึ่งในเทศกาลเดียวกันนี้ยังมีการจุดแปก(ไม้เกี๊ยะหรือไม้สน) ฟ้อนรูปสัตว์ต่างๆ ร่วมด้วย กิจกรรมทั้งหมดใช้
เวลาประมาณ 3 – 5 วัน 

12.  เหลินซิบสอง อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีประเพณีที่ส าคัญ คือ จัดงานถวายเทียน              
จุดโคมลอย ถวายข้าวอุปคุต งานเขาวงกต เกษตรกรยังคงเก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่บ้าง 


