
ชุมชนยางเปียง 

ชุมชนต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชพ้ืนเมืองท่ีมีการอนุรักษ์ในชุมชน 

ได้แก่ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง กระเจี๊ยบขาว กระเจี๊ยบแดง ขม้ินชัน ขิงพ้ืนบ้าน และไพลด า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้าวพันธุ์บือซูแบะ ข้าวพันธุ์บือกี 
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กระเจี๊ยบแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ขิงพื้นบ้าน 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

กระเจ๊ียบขาว 
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ประวัติความเป็นมาต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ต ำบลยำงเปียง เดิมอยู่ภำยใต้กำรปกครองของอ ำเภอฮอด รำษฎรส่วนใหญ่อพยพมำ

จำกอ ำเภอฮอดในปัจจุบัน เพื่อหำที่รำบลุ่มในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรม เมื่อพบที่รำบซึ่ง
เนินที่อยู่ปัจจุบันเห็นว่ำเหมำะสมดี จึงได้หยุดพักตั้งถิ่นฐำนขึ้นโดยใช้ชื่อว่ำ  “ยั้งเปียง” จนกระทั่งได้มี
กำรจัดตั้งอ ำเภอแยกออกมำจำกอ ำเภอฮอด เป็นกิ่งอ ำเภออมก๋อย ในปี พ.ศ.2473 ต่อมำได้ยกฐำนะ
เป็นอ ำเภออมก๋อย เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2501 และต ำบลยำงเปียง จึงเป็นต ำบลหนึ่งที่อยู่ภำยใต้กำร
ปกครองของอ ำเภออมก๋อย พื้นที ่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน บำงส่วนยังคงเป็นป่ำดงดิบอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้นำนำชนิด มีพื้นที ่รำบบำงส่วนยังมีควำมสมบูรณ์ของต้นไม้ต่ำงๆ เช่น ไม้เต็ง                            
ไม้รัง ไม้มะค่ำ ไม้ประดู่ และไม้สัก มีต้นน้ ำล ำธำรไหลตลอด จึงเป็นที่อยู่อำศัยของชำวเขำเผ่ำต่ำงๆ เช่น 
กระเหรี่ยง ม้ง ประชำกรส่วนใหญ่ ของแต่ละหมู่บ้ำนจะตั้งบ้ำนเรือนอยู่กระจัดกระจ่ำยตำมลุ่มน้ ำโดย
อำศัยที่ท ำกำรเกษตร เพ่ือท ำไร ท ำนำ และเลี้ยงสัตว์ 

 อ ำเภออมก๋อย อยู่ในดินแดนที่ห่ำงไกลตั้งอยู่ในหุบเขำ กำรเดินทำงสมัยก่อนล ำบำกมำก 
ปัจจุบันดีขึ้นมำก สำมำรถไปเที่ยวได้สบำย อมก๋อย ชื่อต ำบลมำจำกค ำว่ำ อ ำ - กอย เป็นภำษำลัวะ (ละว้ำ 
แปลว่ำ ขุนน้ ำ หรือ ต้นน้ ำ สันนิษฐำนว่ำหมำยถึงต้นน้ ำแม่ตื่นที่ไหลผ่ำนชุมชนเมืองโบรำณจำกต ำนำนเมือง             
ตื๋นนันทบุรีจำรึกไว้ว่ำ พระยำช้ำงเผือกและพระยำเลิกสองพ่ีน้องได้พำรำษฎรอพยพมำจำกเมืองเชียงใหม่ มำ
สร้ำงเมืองตี๋นนันทบุรี  ในปี พ.ศ.1985 อ ำเภออมก๋อยในปัจจุบัน เดิมเป็นหมู่บ้ำนของชำวลัวะ มีขุนแสนทอง
เป็นหัวหน้ำหมู่บ้ำน ครั้งต่อมำได้มีคนเมืองอพยพมำอยู่แทนที่ และชำวลัวะได้อพยพไปอยู่ที่อ่ืนจนหมด ทำง
รำชำกำรได้ ตั้งเป็นต ำบลขึ้นมำอยู่ในเขตปกครองของอ ำเภอฮอด และได้ยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอ ในปี พ.ศ.
2473 ได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภออมก๋อย 
  
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 228.956 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 143,097 ไร่ มีสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขำสูงมีบ้ำนเรือนตั้งอยู่ภำยในหุบเขำและเชิงเขำ 
 
เขตพื้นที ่

 ทิศเหนือ  ติดกับ   ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต้   ติดกับ   ต.สบโขง และ ต.ยำงเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ   ต.ยำงเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ   ต.นำเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

 
อาชีพ 
 อำชีพหลัก ท ำนำ 
 อำชีพเสริม ท ำไร่ ท ำสวน รับจ้ำง 
 
ค าขวัญอ าเภออมก๋อย 
  ดินแดนในหุบเขำ  ใต้ร่มเงำพระเจ้ำแสนทอง  ดอยม่อนจองสูงสง่ำ  สัตว์ป่ำล้วนมำกมี  
ประเพณีหลำยเผ่ำพันธุ์ 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่อ าเภออมก๋อย 
 

ลักษณะทางภูมปิระเทศและลักษณะภูมิอากาศ  
 ลักษณะทางภูมิประเทศ 
อ ำเภออมก๋อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,099.831 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 1,365,177.812 ไร่ มีลักษณะ

เป็นภูเขำสลับซับซ้อน สำมำรถแบ่งได้ออกเป็น 2 เขตย่อย ดังนี้ 
1.  เขตภูเขำสูง เป็นต้นก ำเนิดของแม่น้ ำล ำธำร อยู่ในพ้ืนที่ต ำบลอมก๋อย ต ำบลยำงเปียง 

ต ำบลสบโขง ต ำบลนำเกียน ต ำบลม่อนจอง ต ำบลแม่ตื่น คิดเป็นพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่อ ำเภอ 
2.  เขตภูเขำเตี้ย มีพ้ืนที่ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่อ ำเภอ       
ลักษณะภูมิอากาศ 
เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอเป็นที่สูงและภูเขำ จึงท ำให้มีอำกำศค่อนข้ำงเย็นตลอดทั้งปี 

ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศำเซลเซียส ส่วนในฤดูหนำวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 -20 องศำเซลเซียส และมี
อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 2-4 องศำเซลเซียส มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตรต่อปี อ ำเภออมก๋อยมีสภำพ
อำกำศแบ่งเป็น 3 ฤดูดังนี้ 

1.  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษำยน - พฤษภำคม 
2.  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - ตุลำคม 
3.  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม - มีนำคม 

 
 

 

 

 

 



ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรน้ า 

  อ ำเภออมก๋อยมีแหล่งน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ 
 ล าน้ าแม่ต๋อม มีต้นก ำเนิดจำกเทือกเขำดอยพุย ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอ ไหลผ่ำน

หมู่บ้ำนต่ำงๆ แล้วลงสู่ล ำน้ ำแม่ตื่น มีควำมยำวประมำณ 30 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ ำส ำคัญส ำหรับใช้ใน
กำรเกษตร 

 ล าน้ าแม่ตื่น มีต้นก ำเนิดจำกเทือกเขำขุนตื่น ในต ำบลสบโขง ไหลผ่ำนต ำบลอมก๋อย 
ต ำบลยำงเปียง ซึ่งมีแม่น้ ำต๋อม น้ ำแม่หำด และอีกมำกมำย ไหลมำรวมกันเป็นน้ ำแม่ตื่น ไหลสู่ต ำบลม่อนจอง 
และต ำบลแม่ตื่น แล้วไหลลงรวมกับแม่น้ ำปิงที่จังหวัดตำก มีควำมยำวประมำณ 200 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ ำที่
ส ำคัญของอ ำเภอ 

 ล ำน้ ำอ่ืนๆ เช่น ล ำน้ ำแม่หำด ล ำน้ ำเทย ล ำน้ ำขุนแม่ตื่นน้อย 
 ทรัพยากรธรณีและป่าไม้ 
 ดินที่พบในอ ำเภออมก๋อยมีหลำยประเภท ลักษณะเนื้อดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ 

แตกต่ำงกันตำมชนิดต้นก ำเนิดของดินในบริเวณนั้นๆ มักมี หินโผล่กระจัดกระจำยทั่ วไปตำมภู เขำ                   
ส่วนป่ำไม้ ส่วนใหญ่อ ำเภอยังมีป่ำไม้ประเภทต่ำงๆ ปกคลุมทั่วไป เช่น ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดงดิบ แต่หลำยแห่ง
มีกำรท ำไร่เลื่อนลอย โดยปรำศจำกกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ท ำให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน 
 
วัฒนธรรมและประเพณี 

 งานประเพณีสงกรานต์  
 งำนประเพณีสงกรำนต์ขึ้นเป็นประจ ำทุกปีในระหว่ำงวันที่ 13-15 เมษำยน  โดยในวันที่ 13           

จะเป็นวันมหำสงกรำนต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์  และขบวนแห่นำงสงกรำนต์ โดยเริ่มจำกวัดพระสิงห์
วรมหำวิหำร แห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ แล้วมีพิธีสรงน้ ำพระก่อพระเจดีย์ทรำย รดน้ ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่น         
สำดน้ ำกัน 

 งานประเพณียี่เป็ง  
 จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี เป็นงำนประเพณีที่น่ำสนใจยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จะมี             

กำรปล่อยโคมลอยเพ่ือเป็นกำรบูชำพระธำตุจุฬำมณีบนสวรรค์ มีกำรจุดดอกไม้ไฟ ประกวดกระทง ขบวนแห่
นำงนพมำศ ฯลฯ 

 กี่บะหน่าจึ (ปวาเกอญอ) หรือ พิธีท าขวัญให้ควาย 
 พิธีกรรมนี้ท ำเฉพำะครอบครัวที่มีควำยเท่ำนั้น และท ำกันปีละครั้งเมื่อเสร็จจำกฤดูไถหว่ำน

ของแต่ละปี ส่วนใหญ่วันที่ประกอบพิธีกรรมจะท ำในวันพฤหัสบดี แต่ต้องท ำก่อนที่จะหมดฤดูฝนในปีนั้นๆ 
ครอบครัวที่มีควำยจะนัดหมำยให้ลูกของตัวเองกลับมำ แม้ว่ำจะไปท ำงำนหรือเรียน ก็ต้องกลับมำท ำพิธีนี้แต่ถ้ำ
หำกว่ำคนอ่ืนที่ไม่ได้รับคัดเลือกไปท ำพิธี มีควำมเชื่อว่ำจะท ำให้ควำยสุขภำพไม่ดี ตำบอด ไม่มีลูก เป็นโรค                     
ล้มตำยไป ส ำหรับคนที่จะท ำพิธีนั้นจะต้องผ่ำนกำรคัดเลือก โดยคนที่มีควำมรู้ในกำรท ำนำย ซึ่งกำรท ำนำยนี้
มักจะใช้ข้ำวสำร ใบไม้ ไข่ กระดูกไก่หรือบำงทีก็ดูลำยมือ หลังจำกที่ได้ทรำบผลกำรท ำนำยซึ่งผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกนั้น อำจเป็นเพศชำยหรือหญิงก็ได้ โดยควำมเชื่อในเรื่องกำรท ำขวัญให้ควำยนั้น ชำวกะเหรี่ยงเชื่อว่ำ                
เพรำะควำยเป็นสัตว์ที่มีพระคุณและผูกพันธ์กันมำนำน กำรท ำขวัญให้ควำยเป็นกำรแสดงควำมเคำรพ ขอบคุณ 
ขออโหสิกรรม ตลอดจนถึงกำรอวยพรให้ควำยมีสุขภำพแข็งแรง มีลูกดก ไม่มีโรคภัยไข้เ จ็บมำเยือน 
กำรท ำพิธีกรรม เริ่มจำกเตรียมเครื่องเซ่นให้พร้อม ส ำหรับไก่ 1 คู่ (ต้องฆ่ำและต้มมำเรียบร้อยแล้ว) หลังจำก
นั้นผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะถือเครื่องเซ่น ไปยังคอกที่มัดควำยไว้ จำกนั้นก็เอำวงฝ้ำยที่เตรียมไว้เท่ำจ ำนวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A


ควำยของตัวเองที่มีอยู่ไปกล้องที่เขำควำยทั้งสองข้ำงของแต่ละตัว จนครบทุกตัว ถัดจำกนั้นมำก็เอำเทียนไป
สอดติดกับเขำควำยที่เอำฝ้ำยคล้องไว้ก่อนแล้ว หลังจำกนั้นก็โปรยข้ำวสำร และประพรมน้ ำขมิ้นส้มป่อย 
ระหว่ำงที่พรมน้ ำขมิ้นส้มป่อย ผู้เป็นพ่อจะสวดตำมให้ด้วย ขั้นตอนสุดท้ำยคือรินเหล้ำให้ควำย อำจเทรำดบน
หัวควำยก็ได้ เป็นอันเสร็จพิธี ส ำหรับไก่ที่น ำมำประกอบพิธีกรรมนั้น ก็เอำไปท ำกินในครอบครัว และเชิญญำติ
พ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้ำนที่สนิทกันมำร่วมรับประทำนอำหำรร่วมกัน 

 ถางซีไกงย หรือ พิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจากหมู่บ้าน 
 พิธีกรรมและควำมเชื่อของกระเหรี่ยงมีอยู่หลำยพิธี แต่พิธีกรรมที่ท ำส ำหรับชำวบ้ำนทั้ง

หมู่บ้ำนก็เห็นจะมีอยู่พิธีเดียวคือพิธี “ถำงซีไกงย” ซ่ึงมีที่มำจำกควำมเชื่อว่ำ หำกชำวบ้ำนเจ็บป่วยพร้อมกัน
หลำยๆ คน โดยไม่รู้สำเหตุของอำกำรป่วยนั้น และหรือควำมเชื่อที่ว่ำมีสิ่งอัปมงคลเข้ำมำในหมู่บ้ำน 
ยกตัวอย่ำงเช่น หำกไก่ป่ำบินเข้ำมำในหมู่บ้ำนก็จะเชื่อว่ำเป็นลำงไม่ดี ผู้น ำและผู้อำวุโสของหมู่บ้ำนก็จักปรึกษำ
กันเพ่ือหำวิธีรักษำและป้องกัน เมื่อหำรือจนได้ข้อสรุปแล้ว จึงก ำหนดวันเพ่ือท ำพิธี ซึ่งก ำหนดให้เป็นวันอังคำร
ของเดือนไหนก็ได้ในปีที่เห็นว่ำมีคนในหมู่บ้ำนเจ็บป่วยพร้อมกันมำกจนผิดสังเกตุ กำรท ำพิธีกรรมนี้ ต้องท ำ             
วันอังคำรเท่ำนั้นเพรำเชื่อว่ำเป็นวันแรงกำรท ำพิธีกรรม เริ่มจำกชำวบ้ำนจะช่วยกันสำนตะแกรงขึ้นมำ 4 ใบ                                       
ที่บ้ำนของผู้น ำประกอบพิธีกรรม เมื่อสำนตะแกรงเสร็จแล้ว ชำวบ้ำนจะน ำไปแขวนไว้กลำงลำนบ้ำนผู้น ำใน
ลักษณะเรียงต่อกัน หลังจำกนั้นชำวบ้ำนจะน ำเครื่องประกอบพิธีกรรมห่อไว้ในใบสัก แล้วน ำไปวำงบนตะแกรง
ทั้งสี่ใบนั้น เมื่อถึงเวลำ ซึ่งตำมประเพณีแล้วจะก ำหนดเวลำให้เป็นช่วงเย็นของวัน เมื่อถึงเวลำ ผู้น ำและผู้อำวุโส
ของหมู่บ้ำนจะเริ่มสวดขับไล่สิ่งชั่วร้ำย โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งอัปมงคลต่ำงๆให้ออกไปจำกหมู่บ้ำน เมื่อสวดเสร็จแล้ว
ผู้น ำและผู้อำวุโสที่สวดจะถ่มน้ ำลำยลงในตะแกรงทั้งสี่ใบ หลังจำกนั้นลูกบ้ำนคนอ่ืนๆ ทั้งหมู่บ้ำนก็จะทยอยกัน
มำถ่มน้ ำลำยลงบนตะแกรงทั้งสี่จนครบทุกคน ส่วนผู้ที่ไม่ได้มำร่วมพิธีกรรม ก็จะบ้วนน้ ำลำยลงบนส ำลี แล้ว
ฝำกให้คนในครอบครัวที่สำมำรถไปร่วมพิธีได้น ำไปทิ้งบนตะแกรงทั้งสี่ เมื่อลูกบ้ำนร่วมพิธีเสร็จทุกคนแล้ว ก็จะ
มีตัวแทนของคนในหมู่บ้ำนช่วยกันหำมตะแกรงทั้งสี่ใบนั้นไปทิ้งไว้ที่ทิศทั้งสี่ของหมู่บ้ำน ระหว่ำงที่น ำตะแกรง
ออกไป ผู้น ำและผู้อำวุโสจะใช้ขี้เถ้ำโปรยตำมหลังตัวแทนก่อนที่จะออกจำกบริเวณพิธี ด้วยเชื่อว่ำขี้เถ้ำนั้นจะบัง
สิ่งชั่วร้ำย อัปมงคลต่ำงๆ ไม่ให้ย่ำงกรำยเข้ำในหมู่บ้ำนอีกต่อไป 

 นี่ซอโค่ หรื พิธีขึ้นปีใหม่ 
 วันขึ้นปีใหม่ ภำษำกะเหรี่ยงเรียกว่ำ นี่ซอโค่ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมกรำคมของ

ทุกปี ซึ่งจะตรงกับช่วงหลังจำกกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันขึ้นปีใหม่จะจัดปีละครั้งเท่ำนั้น                      
เป็นวันที่ส ำคัญวันหนึ่งของชำวกะเหรี่ยง เพรำะเหล่ำญำติพ่ีน้องที่ได้แต่งงำน หรือจำกบ้ำนไปท ำงำนที่อ่ืน                        
จะกลับมำร่วมงำนปีใหม่กันอย่ำงถ้วนหน้ำ กำรท ำพิธีกรรม เริ่มจำกจัดเตรียมขนมหลำยชนิด เช่น ข้ำวเหนียว
ต้ม ข้ำวปุ๊ก ข้ำวหลำม เพ่ือวันรุ่งขึ้นจะถวำยแด่เทพเจ้ำ เตรียมเหล้ำส ำหรับประกอบพิธีและดื่มร่วมกัน                         
ตกกลำงคืนของก่อนวันขึ้นปีใหม่ ผู้น ำศำสนำที่ชำวกะเหรี่ยงเรียกว่ำ "ฮ่ีโข่" จะท ำกำรเรียกเหล่ำชำวบ้ำนมำ
ชุมนุม ในแต่ละบ้ำนจะส่งตัวแทนบ้ำนละหนึ่งคน คือ หัวหน้ำครอบครัว (ต้องเป็นผู้ชำย) ตอนไปชุมนุมจะต้อง
เตรียมเหล้ำ บ้ำนละหนึ่งขวดไปยังบ้ำนของผู้น ำศำสนำ (ฮ่ีโข่) ด้วย เมื่อมำพร้อมกันทั้งคน และเหล้ำแล้ว ฮี่โข่
จะเริ่มท ำพิธีกรรมพิธีกรรมนี้ชำวกะเหรี่ยงเรียกว่ำ พิธีกินหัวเหล้ำ (เอำะซิโค) โดยตอนแรกจะน ำขวดเหล้ำมำ
รวมกัน โดยฮ่ีโข่ จะท ำกำรอธิษฐำน จำกนั้นจะรินเหล้ำลงในแก้ว แล้วให้คนที่มำร่วมพิธีดื่ม วิธีกำรดื่มคือ เอำ
ขวดแรกของคนที่มำถึงก่อน ฮีโข่จะเอำมำเทลงแก้ว แล้วฮ่ีโข่จะจิบเป็นคนแรก จำกนั้นก็ให้คนต่อไปจิบต่อ จิบ
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคนที่มำร่วมงำน แล้ววนกลับมำถึงคิวฮ่ีโข่ ฮ่ีโข่จะท ำกำรเททิ้งพร้อมอธิษฐำนให้พร               
แด่เจ้ำบ้ำนและครอบครัวของเจ้ำของเหล้ำขวดที่ได้เทไปแล้ว จะท ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกขวดของทุกบ้ำน
ที่มำร่วมงำน บำงครั้งบำงทีหมู่บ้ำนไหนที่มีหลังคำเรือนเยอะอำจท ำถึงเช้ำเลยก็ว่ำได้ เช้ำวันขึ้นปีใหม่ ชำว
กะเหรี่ยงจะตื่นแต่เช้ำแล้วมำฆ่ำหมู ฆ่ำไก่ เพ่ือจะน ำมำประกอบพิธีในวันรุ่งเช้ำ โดยเริ่มจำกกำรน ำไก่ที่ฆ่ำแล้ว 
พร้อมเหล้ำหนึ่งขวดมำตั้งที่ขันโตก เพ่ือจะประกอบพิธีมัดข้อมือ หรือเรียกขวัญของลูกหลำนในแต่ละบ้ำน             



โดยผู้เฒ่ำผู้แก่ในครอบครัวจะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ เวลำนี้สมำชิกทุกคนในครอบครัวจะอยู่กันครบหน้ำ (คล้ำยๆ 
กับกำรรดน้ ำด ำหัว) ผู้เฒ่ำผู้แก่เริ่มมัดข้อมือลูกหลำน โดยจะน ำไม้มำเคำะที่ขันโตก เพรำะเชื่อว่ำ เป็นกำรเรียก
ขวัญของลูกหลำนให้กลับมำอยู่กับเนื้อกับตัว จำกนั้นก็มัดข้อมือพร้อมอธิษฐำนให้พร ในค ำอธิษฐำนนั้น             
จะกล่ำวให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุข หลุดพ้นจำกสิ่งชั่วร้ำยทั้งปวง มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง หลังจำก                              
มัดข้อมือเสร็จแล้วจะรับประทำนอำหำรร่วมกัน พอรับประทำนอำหำรเสร็จ ก็จะออกตระเวนไปตำมบ้ำนของ
แต่ละบ้ำนแต่ละครอบครัว เพ่ือกินสังสรรค์กัน พร้อมรินเหล้ำเพ่ืออธิษฐำน และอวยพรให้ซึ่งกันและกัน 
จำกนั้นจะเดินทำงไปกินเหล้ำทุกๆ บ้ำนในหมู่บ้ำน และอวยพรให้ทุกบ้ำนมีแต่ควำมสุขไปด้วย พิธีขึ้นปีใหม่ของ
ชำวกะเหรี่ยงนั้นจะมีวันที่ส ำคัญที่สุด คือ วันแรก ส่วนวันอ่ืนๆ แล้วแต่ว่ำอยำกกินถึงวันไหน ซึ่งแล้วแต่แต่ละ
หมู่บ้ำนที่ได้จัดขึ้น หลังจำกพิธีขึ้นปีใหม่ “นี่ซอโค่” เรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลำที่จะ ต้องเริ่มต้นวิถีกำรท ำมำ
หำกินของปีถัดไป ที่กล่ำวมำทั้งหมดคือกะเหรี่ยงพุทธ หรือ "เอำะ แค" นอกจำกนี้ยังมีกะเหรี่ยงอีกกลุ่ม                
คือ กะเหรี่ยงคริสต์ กะเหรี่ยงคริสต์จะมีพิธีกรรมที่คล้ำยๆ กัน แต่จะท ำในแบบ ศำสนำของตนเอง คือเข้ำโบสถ์ 
อธิษฐำนเสร็จ จะทำนเข้ำร่วมกัน จำกนั้นจะมีกำรประมูลรำคำข้ำวของของแต่ละบ้ำนที่น ำมำประมูลร่วมกัน 
หลังจำกประมูลรำคำสิ่งของเสร็จ ก็จะมีกำรจัดกลุ่มแข่งกีฬำพ้ืนบ้ำนชนิดต่ำงๆ ตกเย็นมีกำรแสดงละครสร้ำง
ควำมบรรเทิง จะไม่มีกำรกินเหล้ำ หรือเมำมำยในวันนี้ จำกนั้นก็จะแยกย้ำยกันกลับบ้ำนของตนเอง ในช่วงนี้     
จะมีกำรอธิษฐำนทุกคืนจนครบ 7 คืน จึงจะถือว่ำสิ้นสุดพิธีขึ้นปีใหม่ 
 


