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เรื่อง ชนเผาปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         กลมุชาตพินัธุปกาเกอะญอ หรอืเดมิเรยีกกนัวากลมุชาตพินัธุกะเหรี่ยง สะกอ หรอืยางขาว เรยีกตวัเองวา ปก

ากะญอ เป็นกลุมที่มีประชากรมากที่สุดกะเหรี่ยงเป็นชนเผาที่จัดไดวามีหลายเผาพันธุ หลายภาษา มีการนับถือ

ศาสนาที่ตางกัน แตกะเหรี่ยงดัง้เดิมจะนับถือผี เชื่อเรื่องตนไมป าใหญ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต เป็นตน

กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตัง้อยูที่ประเทศพมา แตหลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเขามาอาศัยอยู

ประเทศไทย กะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในประเทศไทย แบงออกไดเป็น 4 ประเภท แบงออกเป็นกลุมยอย กะเหรี่ยงสะ

กอ หรือที่เรียกนามตัวเองวา ปากะญอ หมายถึงคน หรือมนุษยนัน้เอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุมที่มีจํานวนมากที่

สุด มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผูคิดคนดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพมา ผสมภาษาโรมัน

กลุมน้ีหันมานับถือศาสนาคริสตเป็นสวนใหญ กะเหรี่ยงโปรนัน้เป็นกลุมที่คอนขางเครงครัดในประเพณี อาศัยอยู

มากที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และแถบตะวันตกของประเทศไทย
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คือ กะเหรี่ยงบเว อาศัยอยูมากที่อําเภอขุนยวม แมฮองสอน  สวนปะโอ หรือตองสูก็มีอยูบาง แตพบน อยมากใน

ประเทศไทย กลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันวากลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เป็นกลุมชาติพันธุที่มีการ

อพยพยายถิ่นฐานกระจายไปทัว่ประเทศไทย และสวนหน่ึงไดมาตัง้ถิ่นฐานที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพ

ชร เดิมทีอาศัยอยูเหนือยอดน้ําตก หลังจากไดประกาศพื้นที่เป็นเขตอุทยานจึงไดอพยพลงมาจากยอดน้ําตกเมื่อปี

พ.ศ.2529 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) ชาติพันธุ ชุมชนและสังคม (ขอมูลทัว่ไป) 2) วิถีชีวิต และ

3) ประเพณี และความเชื่อ

ประวัติความเป็นมา

         จากขอมูลการสํารวจ มี 3 หมูบาน คือ หมู 3 บานคลองน้ําไหลใต ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน

จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนประมาณ 80 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ รับจางทําไรมันสําปะหลังหมู 18 บาน

กะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนประมาณ 100 หลังคาเรือ

น อาชพีหลกั คอื ทาํไรมนัสาํปะหลงัและหาของปาขาย ละติจูด : 16.127472 ลองติจูด : 99.293742 บานวงุกะสงั

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         ลกัษณะภมูศิาสตรของหมบูานอาณาเขตตดิตอทศิเหนือจรด หมูที่ 2 ตาํบลคลองลานพฒันา ทศิใตจรด หมูที่

17 ตําบลคลองลานพัฒนา ทิศตะวันออกจรด หมูที่ 16 ตําบลคลองลานพัฒนา ทิศตะวันตกจรด อุทยานแหงชาติ

คลองลานขนาดพื้นที่ พื้นที่ 3,100 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศมีพื้นที่เป็นเนินเขาสวนใหญ รองลงมาเป็นพื้นที่

ราบและภูเขาสลับกัน พื้นที่สวนใหญเป็นดินปนทราย บานกะเหรี่ยงน้ําตกเดิมเป็นสวนหน่ึงของบานสวนสมหมูที่

2 ต.คลองลานพัฒนาตามประวัติเลาวาเดิมมีชาวเขาเผากะเหรี่ยงอยูมากอนคาดวาอาจเป็นรอยปีและมีนายกุน

คําแกว คนไทยชุดแรกที่ยายเขามาอยูเมื่อประมาณ 60 ปีมาแลวและตอมาจึงเริมมีคนไทยพื้นราบเขามาอยูรวม

กับคนไทยภูเขาที่อยูคูกับคลองลานมาตัง้แตสมัยยังเป็นป าอยู ปัจจุบันบานกระเหรี่ยงน้ําตกมีผูใหญบานคือ นาย

บวรเกียรติ คชินทร 2. ลักษณะภูมิศาสตรของหมูบานอาณาเขตติดตอทิศเหนือจรด หมูที่ 2 ตําบลคลองลาน

พัฒนา ทิศใตจรด หมูที่17 ตําบลคลองลานพัฒนา ทิศตะวันออกจรด หมูที่ 16 ตําบลคลองลานพัฒนา ทิศตะวัน

ตกจรด อุทยานแหงชาติคลองลานขนาดพื้นที่ พื้นที่ 3,100 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศมีพื้นที่เป็นเนินเขาสวน

ใหญ รองลงมาเป็นพื้นที่ราบและภูเขาสลับกัน พื้นที่สวนใหญเป็นดินปนทราย 

ภาษาที่ใชพูด/เขียน

         กะเหรีย่งแตละเผามีภาษาพดู และภาษาเขยีนเป็นของตนเอง โดยการดดัแปลงมาจากตวัหนังสอืพมา ผสม

อักษรโรมัน

ลําดับที่ ภาษาเขียน ความหมาย
1 โอะมื่อโชเปอ คําทักทาย/สวัสดี
2 เนอะ โอ ชู อะ สบายดีไหม/ครับ/คะ
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3 นา เนอะ มี ดี หลอ คุณชื่ออะไร
4 ยา เจอ มี เลอะ/ ชิ ผมชื่อ/เล็ก
5 เนอ โอะ พา หลอ คุณอยูที่ไหน
6 ยา เจอ โอะ เลอะ /เจียงฮาย ผมอยูที่/เชียงราย
7 นา เนอ น่ี แปว หลอ คุณอายุเทาไหร
8 ซะ คือ เลอะ เน สิ ยา บะ นา ยินดีที่ไดรูจักกับคุณ
9 คี เลอะ นา เนอ เกอะ บะ ตา โช เง ขอใหคุณจงโชคดี
10 ตะ บลือ ขอบคุณ/ครับ/คะ
11 เยอ แอะ นา ฉันรักเธอ
12 วี ซะ จู เป็นคํากลาวขออภัย/ขอโทษ
13 ดี หลอ อี เทาไหรครับ/คะ
14 มา เจอ ยา เจ ชวยฉันดวย
15 ตา นี ยา อี วันน้ี
16 งอ คอ ตอนเชา
17 มื่อ ทู ตอนบาย
18 มื่อ หา ลอ ตอนเย็น
19 เนอ จะ แหล อะไรนะ
20 เอาะ เม กินขาว
21 เอาะ ที กินน้ํา
22 พะ แหละ ตอ หลอ ที่ไหน
23 เยอ ซะ เกอ ยื่อ บะ นา ฉันคิดถึงเธอ
24 โอ ชู สบายดี
25 ชิ ้หลอ เมื่อไหร
26 แล พะ หลอ เก ไปไหนมา

ที่มา : เจษฎา ขวัญเมือง, 2562, ออนไลน

ที่อยูอาศัย/ความเป็นอยู

         ที่อยูอาศยัของกลมุชาตพินัธุปกาเกอะญอ หรอืชนเผากะเหรีย่งจะสรางบานใตถนุสงูแบบตาง ๆ แบบมีชานบา

น บางสวนก็ตัง้บานเรือนบนที่ราบเชนเดียวกับชาวพื้นราบทัว่ไปโดยชาวกะเหรี่ยงจะตัง้ถิ่นฐานเป็นหลักแหลง

ถาวร ไมยายถิ่นบอยๆ พื้นและฝาฟากหลังคามุงจากหรือตองตึง ใตถุนนัน้เป็นที่นัง่เลนและทํากิจวัตรเชน ตําขาว

ผาฟืน เลื่อยไม ในเวลากลางวัน กลางคืนก็จะตอน หมู ไก และวัว ควายเขาลอมไวที่ใตถุนน้ี พอบานที่ดีก็มักจะ

ผูกชิงชาไวใตถุนใหลูกเลน บานชนปกาเกอะญอแทมีหองเดียว สมาชิกของครอบครัวปูเสื่อนอนกันรอบเตาผิง ซึ่ง

อยูกลางหอง อาจมีการกัน้บังตาเป็นสัดสวนใหลูกสาววัยกําดัดอยูรวมกันมุมหน่ึงของหอง ยุงฉางเก็บขาวเปลือก

และพืชผลสรางตางหากจากตัวบานแตจะตองอยูตํ่ากวาตัวบานแตจะตองไมอยูหน าหรือหลังบาน หากอยูเยื้องกัน

และหากบานอยูบนไหลเขา ยุงฉางก็จะตองอยูตํ่ากวาตัวบาน ถาสรางผิดไปจากธรรมเนียมที่วาน้ีเชื่อวาจะทําให

เกิดการเจ็บปวยขึ้นในครอบครัวได  การสรางบานเรือนมีธรรมเนียมอยูวาญาติขางมารดาจะอยูรวมกลุมกัน ไม
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ควรมีคนอื่นมา  สรางบานแทรกกลางบานใหผีบานผีเรือนขัดใจ จะตองไมสรางบานสามหลังในลักษณะสามเสา

หากฝาฝืนขอหามน้ีก็จะมีเหตุเภทภัยอัปมงคลตาง ๆ เกิดขึ้น แตละบานไมจําเป็นตองมีครกตําขาวของตนเองอาจ

ใชรวมกันหลาย ๆ ครอบครัวได และเป็นชุมชนอีกแหงหน่ึง (พะซะนุย คามภูผา, 2562, สัมภาษณ)

         กลมุชาตพินัธุปกาเกอะญอ หรอืชนเผากะเหรีย่งมีระบบครอบครวัของกะเหรีย่งเป็นแบบผวัเดยีว เมยีเดยีว

และไมมีการอยูดวยกันกอนแตงงานเป็นอันขาดการหยารางมีน อยมาก ขณะที่การแตงงานใหมก็ไมคอยปรากฏ

สวนการเลือกคูครองนัน้ ฝ ายหญิงจะเป็นผูเลือกชายกอน และบางครัง้ฝ ายหญิงก็ออกคาใชจายทัง้หมดในการแตง

งาน สังคมกะเหรี่ยงเป็นครอบครัวเดี่ยว เมื่อลูกแตงงานก็จะแยกครอบครัวไปปลูกบานใหม ถาแตงงานแลว ชาย

จะตองมาอยูกับบานพอแมภรรยาเป็นเวลา 1 ฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากนัน้จึงปลูกบานใกลกับพอแมฝ ายภรรยา ถามี

ลูกสาวคนเล็กจะตองอยูดูแลพอกับแม

         อาชพีของชาวกะเหรี่ยง หรอื “ปกากะญอ” ขึ้นชื่อวาเป็นชนเผาทีร่กัความสนัโดษ ปลกูมนั สานตะกรา และ

ทอผา ชนเผากะเหรี่ยงจะอยูอยางเงียบ ๆ ชอบใชชีวิตอยูกับป าไมลําเนาไพร ยึดถืออาชีพที่เป็นอิสระ กะเหรียง

ดัง้เดิมสวนใหญจะประกอบอาชีพทําไร ทํานา อยูตามปาตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล สวนสัตวเลีย้งก็

จะเลีย้งไวเพื่อเป็นอาหารมากกวาการคาขาย ใชชีวิตแบบพึ่งป าพึ่งน้ําอาศัยอยูรวมกันเป็นกลุมใหญ

การแตงกาย

         ปัจจบุนักลมุกะเหรีย่งที่ยงัคงสวมเครื่องแตงกายประจาํเผา วถิีชวีติปกติมีเพยีงกลมุโปและกะกอเทานัน้ สวน

กลุมคะยาและตองสูไมสวมชุดประจําชนเผาในชีวิตประจําวันแลว แตกระนัน้ก็ตามกลุมสะกอและโปในทุกจังหวัด

ยังคงรักษาลักษณะรวมที่แสดงสถานะของหญิงสาวและหญิงแมเรือนเชนเดียวกัน คือ หญิงทุกวัยที่ยังไมได

แตงงานตองสวมชุดยาวกรอมเทาสีขาว เมื่อแตงงานแลวจะตองเปลี่ยนมาสวมใสเสื้อและผาถุงคนละทอนเทานัน้

หามกลับไปสวมใสชุดยาวสีขาวอีก สวนผูชายทัง้กลุมโปและสะกอแถบจังหวัดภาคเหนือมักสวมกางเกงสีดําและสี

น้ําเงิน หรือกรมทาในขณะที่แถบจังหวัดตาก และอําเภอลี้ จังหวัดลําพูนมักสวมโสรง ลักษณะเสื้อผูชายวัยหนุม

ใชสีแดงทุกกลุมแตมีลวดลายมากน อยตางกัน ผูชายลสะกอวัยกลางคนถึงสูงอายุมักสวมเสื้อสีขาว สวนผูชายสูง

อายุโปจะสวมใสเสื้อสีขาวเชนเดียวกัน แตมีความยาวเลยลงมาคลุมเขาเป็นเครื่องแตงกายปกติประจําวัน การ

ผลิตเครื่องนุงหม ชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังคงแตงกายตามแบบเดิมจะมีการทอผาขึ้นใชเองทัง้น้ีเน่ืองจากรูปแบบ

เครื่องแตงกายสวนใหญจะใชผาหน าแคบ ผืนยาวมาเย็บประกอบกันลักษณะผาดังกลาวหาซื้อไมไดในตลาดทัว่ไป

ทําใหกะเหรี่ยงยังคงรักษาภูมิปัญญาในการทอผาและสืบทอดสูลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน

         สําหรับการแตงกายแบงออกดังน้ี

         1. การแตงกายเด็กและหญิงสาวที่ยังไมมีครอบครัว จะสวมใสชุดทรงกระสอบ ผาฝ ายพื้นขาว ทอ ปัก

ประดับลวดลายใหงดงาม

         2. การแตงกายของผูชายยังไมแตงงานจะสวมกางเกงขายาวแบบจีน สีดํา หรือขาว สวมเสื้อสีแดงยกดอก
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เป็นหมู แขนสัน้ เสื้อยาวครึ่งเขา บางคนสวมเสื้อเชิต้ สีขาวดวยเสื้อชุดสีแดง บางคนสวมชุดดํา

         3. หญิงที่มีครอบครัวแลวจะสวมเสื้อสีดํา น้ําเงิน และผานุงสีแดงคนละทอนตกแตงดวยลูกเดือย หรือทอย

กดอกยกลาย และ ผูชายที่แตงงานแลวนัน้สวนมากจะสวมเสื้อตัวยาวถึงสะโพก ตัวเสื้อจะมีการตกแตงดวยแถบ

สีนุงกางเกงสะดอ นิยมใชสรอยลูกปัดเป็นเครื่องประดับ และสวมกําไลเงินหรือตุมหู 

วัฒนธรรมดานความเชื่อและพิธีกรรม

ความเชื่อ

         เดิมชาวกะเหรี่ยงนับถือผี มีการบวงสรวงและเซนสังเวยอยางเครงครัด ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ

และศาสนาคริสตมากขึ้น แตก็ยังคงความเชื่อเดิมอยูไมน อย เชน ความเชื่อเรื่องขวัญหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ

จะตองมีการเซนเจาที่เจาทาง และบอกกลาวบรรพชนใหอุดหนุนคํ้าจุน ชวยใหกิจการงานนัน้ ๆ เจริญกาวหน า

ทําเกษตรกรรมไดผลผลิตดี ใหอยูเย็นเป็นสุข ปกป องคุมครองดูแล และยังเป็นการขอขมาอีกดวย และยังมีการ

ไหวดอกไมบนหัวนอนเฉพาะคนที่แตงงานแลวเทานัน้ ปีละ 1-2 ครัง้

ประเพณี

         กี่บะหนาจึ (ปวาเกอญอ) หรือ พิธีทําขวัญใหควาย (ปัจจุบันไมมีแลว)

         พธิกีรรมน้ีทาํเฉพาะครอบครวัที่มีควายเทานัน้ และทาํกนัปีละครัง้เมื่อเสรจ็จากฤดูไถหวานของแตละปี สวน

ใหญวันที่ประกอบพิธีกรรมจะทําในวันพฤหัสบดี แตตองทํากอนที่จะหมดฤดูฝนในปีนัน้ ๆ ครอบครัวที่มีควายจะ

นัดหมายใหลูกของตัวเองกลับมา แมวาจะไปทํางานหรือเรียน ก็ตองกลับมาทําพิธีน้ี แตถาหากวาคนอื่นที่ไมไดรับ

คัดเลือกไปทําพิธี มีความเชื่อวาจะทําใหควายสุขภาพไมดี ตาบอด ไมมีลูก เป็นโรค ลมตายไป สําหรับคนที่จะ

ทําพิธีนัน้จะตองผานการคัดเลือก โดยคนที่มีความรูในการทํานาย ซึ่งการทํานายน้ีมักจะใชขาวสาร ใบไม ไข

กระดูกไกหรือบางทีก็ดูลายมือ หลังจากที่ไดทราบผลการทํานายซึ่งผูที่ไดรับการคัดเลือกนัน้ อาจเป็นเพศชายหรือ

หญิงก็ได โดยความเชื่อในเรื่องการทําขวัญใหควายนัน้ ชาวกะเหรี่ยงเชื่อวา เพราะควายเป็นสัตวที่มีพระคุณและ

ผูกพันธกันมานาน การทําขวัญใหควายเป็นการแสดงความเคารพ ขอบคุณ ขออโหสิกรรม ตลอดจนถึงการ

อวยพรใหควายมีสุขภาพแข็งแรง มีลูกดก ไมมีโรคภัยไขเจ็บมาเยือน

         การทาํพธิกีรรม เริม่จากเตรยีมเครื่องเซนใหพรอม สาํหรบัไก 1 คู (ตองฆาและตมมาเรยีบรอยแลว) หลงัจาก

นัน้ผูประกอบพิธีกรรมก็จะถือเครื่องเซน ไปยังคอกที่มัดควายไว จากนัน้ก็เอาวงฝ ายที่เตรียมไวเทาจํานวนควาย

ของตัวเองที่มีอยูไปกลองที่เขาควายทัง้สองขางของแตละตัว จนครบทุกตัว ถัดจากนัน้มาก็เอาเทียนไปสอดติด

กับเขาควายที่เอาฝ ายคลองไวกอนแลว หลังจากนัน้ก็โปรยขาวสาร และประพรมน้ําขมิน้สมปอย ระหวางที่พรม

น้ําขมิน้สมปอย ผูเป็นพอจะสวดตามใหดวย ขัน้ตอนสุดทายคือรินเหลาใหควาย อาจเทราดบนหัวควายก็ได เป็น

อันเสร็จพิธี สําหรับไกที่นํามาประกอบพิธีกรรมนัน้ ก็เอาไปทํากินในครอบครัว และเชิญญาติพี่น องหรือเพื่อนบาน
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ที่สนิทกันมารวมรับประทานอาหารรวมกัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2562,ออนไลน)

         "ถางซีไกงย" หรือ พิธีขับไลสิ่งชัว่รายโรคภัยไขเจ็บออกจากหมูบาน

         พธิกีรรมและความเชื่อของกระเหรี่ยงมีอยูหลายพธิี แตพธิกีรรมที่ทาํสาํหรบัชาวบานทัง้หมบูานก็เหน็จะมีอยู

พิธีเดียวคือพิธี “ถางซีไกงย” ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อวา หากชาวบานเจ็บปวยพรอมกันหลาย ๆ คน โดยไมรู

สาเหตุของอาการปวยนัน้ และหรือความเชื่อที่วามีสิ่งอัปมงคลเขามาในหมูบาน ยกตัวอยางเชน หากไกป าบินเขา

มาในหมูบานก็จะเชื่อวาเป็นลางไมดี ผูนําและผูอาวุโสของหมูบานก็จักปรึกษากันเพื่อหาวิธีรักษาและป องกัน เมื่อ

หารือจนไดขอสรุปแลว จึงกําหนดวันเพื่อทําพิธี ซึ่งกําหนดใหเป็นวันอังคารของเดือนไหนก็ไดในปีที่เห็นวามีคนใน

หมูบานเจ็บปวยพรอมกันมากจนผิดสังเกตุ การทําพิธีกรรมน้ี ตองทําวันอังคารเทานัน้เพราะเชื่อวาเป็นวันแรง

         การทําพิธีกรรม เริ่มจากชาวบานจะชวยกันสานตะแกรงขึ้นมา 4 ใบ ที่บานของผูนําประกอบพิธีกรรม เมื่อ

สานตะแกรงเสร็จแลว ชาวบานจะนําไปแขวนไวกลางลานบานผูนําในลักษณะเรียงตอกัน หลังจากนัน้ชาวบานจะ

นําเครื่องประกอบพิธีกรรมหอไวในใบสัก แลวนําไปวางบนตะแกรงทัง้สี่ใบนัน้ เมื่อถึงเวลา ซึ่งตามประเพณีแลว

จะกําหนดเวลาใหเป็นชวงเย็นของวัน เมื่อถึงเวลา ผูนําและผูอาวุโสของหมูบานจะเริ่มสวดขับไลสิ่งชัว่ราย โรค

ภัยไขเจ็บ สิ่งอัปมงคลตาง ๆใหออกไปจากหมูบาน เมื่อสวดเสร็จแลวผูนําและผูอาวุโสที่สวดจะถมน้ําลายลงใน

ตะแกรงทัง้สี่ใบ หลังจากนัน้ลูกบานคนอื่น ๆ ทัง้หมูบานก็จะทยอยกันมาถมน้ําลายลงบนตะแกรงทัง้สี่จนครบทุก

คน สวนผูที่ไมไดมารวมพิธีกรรม ก็จะบวนน้ําลายลงบนสําลี แลวฝากใหคนในครอบครัวที่สามารถ ไปรวมพิธีได

นําไปทิง้บนตะแกรงทัง้สี่ เมื่อลูกบานรวมพิธีเสร็จทุกคนแลว ก็จะมีตัวแทนของคนในหมูบานชวยกันหาม

ตะแกรงทัง้สี่ใบนัน้ไปทิง้ไวที่ทิศทัง้สี่ของหมูบาน ระหวางที่นําตะแกรงออกไป ผูนําและผูอาวุโสจะใชขี้เถาโปรย

ตามหลังตัวแทนกอนที่จะออกจากบริเวณพิธี ดวยเชื่อวาขี้เถานัน้จะบังสิ่งชัว่ราย อัปมงคลตาง ๆ ไมใหยางกราย

เขาในหมูบานอีกตอไป (มูลนิธิกระจกเงา, 2562, ออนไลน)

         น่ีซอโค หรือ พิธีขึ้นปีใหม

         วนัขึ้นปีใหม ภาษากะเหรีย่งเรยีกวา น่ีซอโค เป็นประเพณีที่จดัขึ้นในชวงเดอืนมกราคมของทกุปี ซึ่งจะตรง

กับชวงหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบรอยแลว วันขึ้นปีใหมจะจัดปีละครัง้เทานัน้ เป็นวันที่สําคัญวัน

หน่ึงของชาวกะเหรี่ยง เพราะเหลาญาติพี่น องที่ไดแตงงาน หรือจากบานไปทํางานที่อื่น จะกลับมารวมงาน  ปีใหม

กันอยางถวนหน า การทําพิธีกรรม เริ่มจากจัดเตรียมขนมหลายชนิด เชน ขาวเหนียวตม ขาวป ุก ขาวหลาม เพื่อ

วันรุงขึ้นจะถวายแดเทพเจา เตรียมเหลา สําหรับประกอบพิธีและดื่มรวมกัน ตกกลางคืนของกอนวันขึ้นปีใหม

ผูนําศาสนาที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกวา "ฮี่โข" จะทําการเรียกเหลาชาวบานมาชุมนุม ในแตละบานจะสงตัวแทนบานละ

หน่ึงคน คือ หัวหน าครอบครัว (ตองเป็นผูชาย) ตอนไปชุมนุมจะตองเตรียมเหลา บานละหน่ึงขวดไปยังบานของ

ผูนําศาสนา (ฮี่โข) ดวย เมื่อมาพรอมกันทัง้คน และเหลาแลว ฮี่โขจะเริ่มทําพิธีกรรมพิธีกรรมน้ีชาวกะเหรี่ยงเรียก

วา พิธีกินหัวเหลา (เอาะซิโค) โดยตอนแรกจะนําขวดเหลามารวมกัน โดยฮี่โขจะทําการอธิษฐาน จากนัน้จะริน
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เหลาลงในแกว แลวใหคนที่มารวมพิธีดื่ม วิธีการดื่มคือ เอาขวดแรกของคนที่มาถึงกอน ฮีโขจะเอามาเทลงแกว

แลวฮี่โขจะจิบเป็นคนแรก จากนัน้ก็ใหคนตอไปจิบตอ จิบเชนน้ีไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนที่มารวมงาน แลววน

กลับมาถึงคิวฮี่โข ฮี่โขจะทําการเททิง้พรอมอธิษฐานใหพร แดเจาบานและครอบครัวของเจาของเหลาขวดที่ไดเท

ไปแลว จะทําเชนน้ีไปเรื่อย ๆ จนครบทุกขวดของทุกบานที่มารวมงาน บางครัง้บางทีหมูบานไหนที่มีหลังคาเรือน

เยอะอาจทําถึงเชาเลยก็วาได

         เชาวนัขึ้นปีใหม ชาวกะเหรีย่งจะตื่นแตเชาแลวมาฆาหมู ฆาไก เพื่อจะนํามาประกอบพธิีในวนัรงุเชา โดยเริม่

จากการนําไกที่ฆาแลว พรอมเหลาหน่ึงขวดมาตัง้ที่ขันโตก เพื่อจะประกอบพิธีมัดขอมือ หรือเรียกขวัญของลูก

หลานในแตละบาน โดยผูเฒาผูแกในครอบครัวจะเป็นผูประกอบพิธีน้ี เวลาน้ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะอยูกัน

ครบหน า (คลายๆ กับการรดน้ําดําหัว) ผูเฒาผูแกเริ่มมัดขอมือลูกหลาน โดยจะนําไมมาเคาะที่ขันโตก เพราะเชื่อ

วา เป็นการเรียกขวัญของลูกหลานใหกลับมาอยูกับเน้ือกับตัว จากนัน้ก็มัดขอมือพรอมอธิษฐานใหพร ใน

คําอธิษฐานนัน้ จะกลาวใหทุกคนในครอบครัวอยูดีมีสุข หลุดพนจากสิ่งชัว่รายทัง้ปวง มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

หลังจากมัดขอมือเสร็จแลวจะรับประทานอาหารรวมกัน พอรับประทานอาหารเสร็จ ก็จะออกตระเวนไปตามบาน

ของแตละบานแตละครอบครัว เพื่อกินสังสรรคกัน พรอมรินเหลาเพื่ออธิษฐาน และอวยพรใหซึ่งกันและกัน จาก

นัน้จะเดินทางไปกินเหลาทุก ๆ บานในหมูบาน และอวยพรใหทุกบานมีแตความสุขไปดวย พิธีขึ้นปีใหมของชาว

กะเหรี่ยงนัน้จะมีวันที่สําคัญที่สุด คือ วันแรก สวนวันอื่น ๆ แลวแตวาอยากกินถึงวันไหน ซึ่งแลวแตแตละ

หมูบานที่ไดจัดขึ้น หลังจากพิธีขึ้นปีใหม “น่ีซอโค” เรียบรอยแลวก็เป็นชวงเวลาที่จะ ตองเริ่มตนวิถีการทํามา

หากินของปีถัดไป ที่กลาวมาทัง้หมดคือกะเหรี่ยงพุทธ หรือ "เอาะ แค" นอกจากน้ียังมีกะเหรี่ยงอีกกลุม คือ

กะเหรี่ยงคริสต กะเหรี่ยงคริสตจะมีพิธีกรรมที่คลายๆ กัน แตจะทําในแบบ ศาสนาของตนเอง คือ เขาโบสถ

อธิษฐานเสร็จ จะทานเขารวมกัน จากนัน้จะมีการประมูลราคาขาวของของแตละบานที่นํามาประมูลรวมกัน หลัง

จากประมูลราคาสิ่งของเสร็จ ก็จะมีการจัดกลุมแขงกีฬาพื้นบานชนิดตาง ๆ ตกเย็นมีการแสดงละครสรางความบร

รเทิง จะไมมีการกินเหลา หรือเมามายในวันน้ี จากนัน้ก็จะแยกยายกันกลับบานของตนเอง ในชวงน้ีจะมีการ

อธิษฐานทุกคืนจนครบ 7 คืน จึงจะถือวาสิน้สุดพิธีขึ้นปีใหม (มูลนิธิกระจกเงา, 2562, ออนไลน)

         วันอีสเตอร

         วนัอสิเตอรเป็นวนัที่พระเจาทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งมีหลกัการนับวนั และเวลาอยูในชวงวนัอาทติย

หลังพระจันทรเต็มดวงของวันที่ 21 เดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี ตามหลักที่พระคัมภีรที่ไดบัญญัติไวจึงทําใหเกิด

ความเชื่อในเรื่องวันอิสเตอร เชื่อกันวาพระเยซูยอมใหทหารโรมันแหงชนชาติอิสราเอลตรึงพระองคบนไมกางเขน

เพื่อถายบาปใหกับมนุษยโลก หลังจากที่พระองคสิน้พระชนมลงพระศพของพระองคถูกเคลื่อนยายเก็บไวในอุโมง

ค กอนที่จะนําไปฝัง หลังพระองคสิน้พระชนมไดสามวันพระองคไดฟ้ืนคืนชีพในเชามืดของวันอาทิตย เหตุผลเชื่อ

กันวาชวงเวลาที่ศพของพระองคไดถูกเก็บไวในอุโมงค มารีย หญิงชาวมักดาลา และสะโลเมเป็นสาวกของพระ
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เยซู หญิงเหลาน้ีจะตื่นแตเชามืด เพื่อที่จะนําน้ํามันหอมมารินลงบนพระศพของพระองค เป็นการชวยรักษาศพให

คงสภาพไมเนาเป่ือย ฉะนัน้ เมื่อถึงวันอิสเตอรคนปกากะญอจะตื่นแตเชามืด เพื่อที่จะไปยังสุสานของแตละครอบ

ครัว จะนําดอกที่เตรียมไวนําไปเคารพศพของบรรพชนของตนเอง เมื่อทุกคนทําธุระของตัวเองเสร็จ ทุกคนใน

หมูบานมาครบ อาจารยศาสนาจะเป็นผูเริมกลาวเปิด และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (มูลนิธิกระจกเงา,

2562,ออนไลน)

         กิจกรรมควานหาไข

         เป็นกจิกรรมที่เพลดิเพลิน เดก็ ๆ จะชอบเป็นพเิศษ เป็นกจิกรรมที่นารกัอบอนุ จะเหน็ความพยายามของทกุ

คนที่ตัง้ใจที่หาไขที่ซอนไวตามจุดตาง ๆ บริเวณสุสานกิจกรรมน้ีมีมาชานานเป็นกิจกรรมที่สนุก และแฝงไปดวย

คติสอนใจ ความหมาย และที่มาที่ไปเลากันวามีแกะอยูหน่ึงรอยตัว แลววันหน่ึงมีแกะที่หลงหายไปหน่ึงตัว ซึ่ง

เป็นตัวที่เกเร และเจาของรักมากจึงออกตามหาจนเจอ เมื่อเจอจึงเกิดความชื่นชมยินดี ฉะนัน้การ  หาไข จึง

เปรียบเสมือนการหาแกะที่หลงหายไปหน่ึงตัวนัน้เอง ซึ่งเป็นตํานานที่บรรพบุรุษชาวปากากะญอที่  นับถือศาสนา

คริสต ไดสืบทอดเป็นตํานานที่เป็นลายลักษณอักษร ที่บัญญัติลงไวในพระคัมภีรเพื่อเป็นสื่ออันสําคัญใหลูกหลาน

ไดศึกษา และไดปฏิบัติตาม ณ.เวลาน้ีเป็นระยะเวลากวารอยกวาปีที่มีการปฏิบัติกันมา และคาดหวังวาจะมี

สืบทอดกันไปในเจตนารมณที่ดีงามตลอดไป (มูลนิธิกระจกเงา, 2562, ออนไลน)

วันพระ

         ทาํบายศรีทกุวนัพระในชวงเขาพรรษา หรอืวนัพระ ขึ้น 15 คํ่า แรม 15 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า แรม 8 คํ่า (พะซะนุย

คามภูผา, 2562, สัมภาษณ)

ศิลปะการแสดง

         เลนเครื่องดนตรีเตหนา ซึ่งเครื่องดนตรีของชนเผากะเหรี่ยง ทาํดวยไมออน เหลาและกลงึใหเป็นรปูเหมอืน

กลองรูปทรงรี มีกานยาวโกงและโคงสูงขึ้นไป ที่ตัวจะเจาะรูเป็นโพรงปิดดวยโลหะบาง ๆ สายทําดวยเสนลวดมี

สายตัง้แต 6-9 สาย ทําจากโลหะ ยึดติดกับลูกบิดพาดจากคอพิณมาถึงลําตัว มีความสัน้-ยาว ไมเทากัน จึงทําให

เกิดระดับเสียงที่แตกตางกัน สวนใหญจะดีดดวยน้ิว ตัวพิณเป็นกลองดานในกลวงเป็นกระพุงเสียง เตหนาใช

สําหรับดีดและรองเพลงประกอบ ใชในโอกาสมีเวลาวางและเพื่อความสนุกสนาน โดยเฉพาะหนุมๆไวเกีย้วพาราสี

หญิงสาวในยามคํ่าคน และการแสดงรํากะดง

บทสรุป

         จากการดาํเนินเกบ็รวบรวมขอมลูกลมุชาตพินัธุปกาเกอะญอ หรอื กะเหรี่ยง ตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอ

คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากประประวัติความเป็นมาชาวปกากะญอ เป็นกลุมที่มีประชากรมากที่สุด

กะเหรี่ยงเป็นชนเผาที่จัดไดวามีหลายเผาพันธุ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ตางกัน แตกะเหรี่ยงดัง้เดิมจะ
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นับถือผี เชื่อเรื่องตนไมป าใหญ ภายหลังหันมานับถือพุทธ กะเหรี่ยงไดอพยพเขามาอาศัยอยูประเทศไทย ภาษาที่

ใชของชาวกะเหรี่ยง แตละเผามีภาษาพูด และภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยการดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพมา

ผสมอักษรโรมัน ดานที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จะสรางบานใตถุนสูงแบบตาง ๆ แบบ

มีชานบาน บางสวนก็ตัง้บานเรือนบนที่ราบเชนเดียวกับชาวพื้นราบทัว่ไปโดยชาวกะเหรี่ยงจะตัง้ถิ่นฐานเป็นหลัก

แหลงถาวร ไมยายถิ่นบอย ๆ พื้นและฝาฟากหลังคามุงจากหรือตองตึง ดานอาชีพของชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่

ยง) สวนใหญจะปลูกมัน สานตะกรา และทอผา ชนเผากะเหรี่ยงจะอยูอยางเงียบ ๆ  ยึดถืออาชีพที่เป็น ดานการ

แตงการจะแตกตางกันออกไป ดานวัฒนธรรมดานความเชื่อและพิธีกรรมความเชื่อเดิมชาวกะเหรี่ยงนับถือผี มี

การบวงสรวงและเซนสังเวยอยางเครงครัด ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ แตก็ยังคงความเชื่อเดิมอยูไมน อย

เชน ความเชื่อเรื่องขวัญหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ จะตองมีการเซนเจาที่เจาทาง และบอกกลาวบรรพชนให

อุดหนุนคํ้าจูน ชวยใหกิจการงานนัน้ ๆ เจริญกาวหน า ทําเกษตรกรรมไดผลผลิตดี ใหอยูเย็นเป็นสุข ปกป อง

คุมครองดูแล

คําสําคัญ : กลุมชาติพันธุ, กะเหรี่ยง, ปะกาเกอะญอ, หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน

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

_ตําบลคลองลานพัฒนา_อําเภอคลองลาน_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2099&code_db=610004&code_type=05
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