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เรื่อง กะเหรี่ยง (KAREN)

รายละเอียด

         นามของชาวเขาเผาใหญทีส่ดุในไทยนัน้เรยีกขานกนัวา "กระเหรี่ยง" ในภาคกลาง สวนทางเหนือ (คาํเมอืง)

เรียกวา "ยาง" กะเหรี่ยงในไทยจําแนกออกเป็นพวกใหญๆ ไดสองพวกคือสะกอ และโปว และพวกเล็กๆซึ่งตัง้

ถิ่นฐานอยูแถบแมฮองสอนคือ ปาโอ และคายา ซึ่งเราจะไมกลาวถึง ณ ที่น้ี เพราะมีจํานวนเพียงประมาณรอย ละ

หน่ึงของประชากรกะเหรี่ยงทัง้หมดในไทย พลเมืองกะเหรี่ยวตัง้ถิ่นฐานอยูในพมาและไทย สวนใหญคือ รวมสี่

ลานคนอยูในพมาในไทยสํารวจครัง้ลาสุดเมื่อปี ๒๕๒๖ พบวามีอยูราว ๒๔๖,๐๐๐ คน ในจํานวนน้ีแบงเป็นพวกโป

วเสียรอยละ ๒๐ ที่เหลือเป็นพวกสะกอทัง้สองพวกตัง้อยูหมูบานกระจาย กันอยูในภาค เหนือตัง้แตเชียงราย,

เชียงใหม, แมฮองสอน และเรื่อยลงมาตามชายแดนตะวันตก รวม ๑๕ จังหวัดลงไปจนถึงคอคอดกระ พวกโป

วมักอยูทางใตของเชียงใหมพบมากที่สุด ตากและกาญจนบุรี

        ประวัติการแบงเผา
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        ชาวเขาในประเทศ ไทยแบงออกเป็นเผาใหญๆ คอื กะเหรี่ยง แมว มูเซอ เยา ลีซอ แลอีกอ เผากะเหรีย่งเป็น

ชาวเขากลุมใหญที่สุดกระจายตัวอยูแทบทุกจังหวัดที่มีชาวเขามีประชากรมากที่สุด มากกวาครึ่ง หน่ึงของชาวเขา

ทัง้หมดในประเทศไทย จากขอมูลการ สํารวจประชากรชาวเขาของศูนยพัฒนาชาวเขาประจําจังหวัดตางๆ พบวา

มีกะเหรี่ยงอาศัยอยูทัง้ในภาคเหนือตอนบนลงไปกระทัง่ถึงภาคกลางรวมทัง้สิน้ ๑๕ จังหวัด เรียงจากมากไปหา

น อยคือ เชียงใหม แมฮองสอน ตาก ลําพูน กาญจนบุรี แพร ราชบุรี เชียงราย ลําปาง เพชรบุรี อุทัยธานี สุพรรณ

บุรี กําแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ และสุโขทัย สิ่งจําเป็นที่สุดในการเริ่มตนทํางานกับชาวกะเหรี่ยงก็คือ นักพัฒนา

จะตองเขาใจซึ้งวา "ชาวกะเหรี่ยงก็คือคนมีศักดิศ์รีแหงความเป็นคนเทาเทียมกับผูคนทุกเผาพันธ" ชาวกะเหรี่ยง

ทุกเผามีนิสัยใจคอออนน อม ออนโยน เป็นคนที่ชอบความสุภาพ นุมนวลการ แสดงออกใดๆก็ตามที่ไมพอใจ ไม

ถูกใจจะตองเก็บไวในใจในลักษณะ "น้ําขุนอยูขางใน น้ําใสอยูขางนอก"

         การแบงเผา

         ในระหวางชาวกะเหรีย่งดวยกนัไดแบงพวกตนออกเป็น ๔ กลมุยอยคอื สะกอ โป และบเว(คะยา) สวนตอง

สู กะเหรี่ยงสะกอ มีประชากรมากที่สุดโดยจะพบเห็นทัว่ๆไปโดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคเหนือตอนบน รองลงไป

คือ กะเหรี่ยงโป สวนกะเหรี่ยง บเว นัน้มีอยูไมกีหมูบานที่อําเภอเมือง จังหวัด แมฮองสอน วากันวาการที่จะรูวา

เป็นกะเหรี่ยงเผาไหน สามารถจําแนกไดงายๆ โดยฟังประโยคที่ทักทายตามวัฒนธรรมวา "ไปไหนมา" กะเหรี่ยง

สะกอ ใชคําวา "แล - ซู - ลอ" หรือ "แล - เหลาะในบางพื้นที่กะเหรี่ยงโป ใชคําวา "ลี - คอ -แล " นัน่คือคําวา

"ไป"ในภาษาไทย หากเป็นภาษากะเหรีย่งสะกอใชคาํวา "แล" และหากเป็นกะเหรีย่งโปจะใชคาํวา     "ลี " หรอืหาก

แยกประเภทกันตามประสาชาวบานในพื้นที่ที่มีชาวเขาจะแยกกะเหรี่ยงสะกอและกะเหรี่ยงโป ไปอีกแบบหน่ึง

เชนมักจะเรียกกะเหรี่ยงสะกอวา "ยางกะเลอ" และเรียกกะเหรี่ยงโปวา"ยางเดาะแดะ แตในแถบถิ่น อื่นๆอาจ

เรียกไปอีกแบบหน่ึง

          ประเพณี

          ดวยความเชื่อตอผีและวญิญาณ ชาวกะเหรีย่งจงึมีประเพณีที่เกีย่วของกบัการทาํพธิกีรรมเลีย้งผี หมายถงึ

การตมเหลา ฆาไก - แกง เอาสวนหน่ึงของเหลาและแกงไกมาทําพิธีกรรม และมัดมือทุกคน ผูรวมพิธีนัน้ดวย

ฝ ายดิบ ประเพณีที่สําคัญที่สุดคือ

           ๑. ประเพณีปีใหม ซึ่งมีขึ้นใน ราวเดอืนกมุภาพนัธโดยหวัหน าหมบูานตามประเพณีจะระบุวนัใหทราบลวง

หน า แตละปีไมตรงกันและแตละหมูบานก็อาจมีวันปีใหมไมตรงกัน เพราะเป็นพิธีที่หมายถึงการเริ่มตนของ

ฤดูกาลการเกษตรนัน่เอง หลังจากพิธีปีใหมผานพนคือการเริ่มตน ฟัน - ไรขาวบนภูเขา พิธีปีใหมทุกหลังคาเรือน

จะหมักเหลาตมเหลาจากขาวสุก ฆาไกหรือหมู แกงเป็นอาหารและเตรียมฝ ายดิบไวผูกขอมือทุกคน หัวหน าหมู

บานตามประเพณีจะเริ่มทําพิธีในบานของตนเป็นหลังแรกแลวจึงจะไปทําพิธีในทุก หลังในหมูบาน ซึ่งกวาจะครบ
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ครันอาจกินเวลาถึง ๓ วัน ๓ คืน พิธีคือการริน เหลาและนําเน้ือไกมาบวงสรวงตอผีและวิญญาณ จากนัน้มีการ ดื่ม

เหลาตามประเพณีแลวจึงมีการมัดขอมือดวยฝ ายดิบพรอมกับคาถาอวยพรให อยูเย็นเป็นสุข

           ๒. ประเพณีแตงงาน คอืความหวงัที่รอคอยของหนมุสาว เจาบาวอาจมาจากหมบูานอื่นมาแตงงานและอยู

กับเจาสาวในบานและในหมูบานของฝายหญิง (เจาสาว) มาแตตัว สวมเสื้อผาเกาๆ เป็นหน าที่ของเจาสาวที่จะตอง

ทอเสื้อแดงและจัดหากางเกงพรอมทัง้ผาโพกหัวกับยามไวใหเจาบาวของเธอ ทัง้เจาบาว เจาสาวตองฆาหมูฆาไก

เพื่อทําพิธีกรรมบอกตอผีบรรพบุรุษและเป็นอาหารเลีย้งแขก หากมีฐานะดีก็อาจฆาวัวสักตัวหน่ึงหรือหลายตัวก็ได

คํ่าคืนในวันแตงงานจึงมีแตเสียงเพลงอวยพรจากวงเหลาและวงอาหารแตไมมีการเมาเกินเหตุ เหลาและอาหาร

มิใชมีเพียงบานเจาสาวเทานัน้แตมีที่บานญาติพี่น องจองเจาสาวทุกหลัง บางทีมีทัง้หมูบาน เป็นประเพณีที่สนุก

ประทับใจและเป็นไปตามจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชัว่อายุคน

          การแตงกาย

          เพราะถือสาในเรื่องชูสาว การไปไหนตอไหนเป็นขอหามและการถูกเน้ือตองตัวกันเป็นความผิด จึงมีการ

แตงกายของผูหญิงกะเหรี่ยงที่แยกแยะชัดเจนคือ สาวโสดจะสวมชุดทรงกระสอบสีขาว ยาวเกือบกรอมเทา ทอ

เองดวยมือโดยเครื่องทอแบบงายๆ ตามประเพณี หญิงแตงงานแลวสวมเสื้อครึ่ง ตัวแคเอวสีดํา ประดับประดา

ดวยลูกเดือยหรือฝ ายสีและ สวมผาซิ่นยาวกรอมเทาสีแดง ผูชายสวมเสื้อสีแดงและสวมกางเกงแบบคนไทยภาค

เหนือซึ่งเรียกวา "เตี่ยวสะดอ"

คําสําคัญ : กะเหรี่ยง (KAREN)

ที่มา : สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองลาน. (2549). วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมินามหมูบานตําบลคลองลาน

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองลาน.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-04-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1443&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=1443&code_db=610004&code_type=05

