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เรื่อง กลุมชาติพันธุ ชุมชนและสังคม : หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         กะเหรี่ยง เป็นกลุมชาติพันธุหน่ึง เดิมอาศัยอยูแถบบริเวณตนแมน้ําสาละวินของพมา ตอมาไดอพยพเขาสู

ประเทศพมาและประเทศไทย มีภาษาพูดเรียกวา ภาษากะเหรี่ยง อยูในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ชาวกะเหรี่ยงมี

เอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง นอกเหนือจากภาษาพูดแลว ยังมีการแตงกาย ศิลปะการแสดง และประเพณี

ตางๆ อน่ึง คําวา “กะเหรี่ยง” นัน้ บางทานถือวาเป็นคําไมเหมาะสม เป็นการเรียกดวยความดูถูก แตชาว

กะเหรี่ยงในบางชุมชน ก็แนะนําตัวเองวา กะเหรี่ยง มิไดเห็นเป็นคําไมเหมาะสมหรือดูถูก ทัง้น้ีความรูสึกดังกลาว

ยังขึ้นอยูกับทรรศนะของผูเรียกดวย (โสภา เรือนแกว, ม.ป.ป.) อยางไรก็ตามคนลานนาและคนทางภาคตะวัน

ตกมักเรียกกะเหรี่ยงวา “ยาง” พมาเรียกวา “กะยิ่น” ฝรัง่เรียกวา “กะเรน” (บางที่เขียนวา กะเร็น) แตพมาจะ

ออกเสียง ร เป็น ย แตคําวา กะเหรี่ยง กะเรน หรือ กะยิ่น ก็เป็นคําที่พวกเขาไมชอบนัก สังเกตไดจากเมื่อครัง้

พมาไดรับเอกราช พวกเขาไดตัง้ชื่อรัฐของตนเองวา “กะยา” แปลวา “คน” (จิตร ภูมิศักดิ ์, 2544, หน า 2

79-280) ดังนัน้คนในปัจจุบันจึงนิยมเรียกกะเหรี่ยงวา “ปกาเกอะญอ” แทน แตหากศึกษากันไปแลวกลับพบวามี
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กลุมชาติพันธุที่เดิมนักมานุษยวิทยาเห็นวาควรจัดอยูในกลุมของกะเหรี่ยงกลับไมไดเรียกตัวเองวากะเหรี่ยงแต

อยางใด กลับเรียกเป็นชื่ออื่น กลุมชาติพันธุที่ถูกเรียกวากะเหรี่ยงมีหลายกลุมแตกตางกันไป โดยใหญๆ แบงได

4 ประเภท ไดแก ปกาเกอะญอ (สกอ) เป็นกลุมที่มีประชากรมากที่สุด โพล (โป) สวนใหญอาศัยอยูในเขตจังหวัด

แมฮองสอน เชียงใหม และลําพูน ตองสู (ปะโอ) อาศัยอยูในเขตจังหวัดแมฮองสอน และคะยา (บะเว) อาศัยอยู

ในเขตจังหวัดแมฮองสอน 

กลุมชาติพันธุ ชุมชนและสังคม

         บริเวณพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรสวนที่เป็นที่ราบลุมของฟากฝ่ังแมน้ําปิงเป็นพื้นที่ราบติดตอกับที่ราบลุม

แมน้ํายมและแมน้ํานาน และสามารถติดตอเลยไปถึงที่ราบลุมแมน้ําปาสักในจังหวัดเพชรบูรณลงมา ขณะ

เดียวกันทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขา ที่ราบในทองที่จังหวัดกําแพงเพชรจึงเป็นที่ราบลุมแม

น้ําปิงที่อยูทางเหนือสุดที่มีความเหมาะสมในการตัง้ชุมชมในสมัยโบราณ และยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ประชากรในพื้นที่ประกอบดวยคนพื้นราบและกลุม

ชาติพันธุตางๆ เชน ปกาเกอะญอ มง ลีซอ ไทยทรงดํา รวมทัง้การอพยพเขามาตัง้ถิ่นฐานของคนอีสาน และคน

เมือง (ภาคเหนือ) ที่เขามาอยางน อย 50 ปีทีผานมาโดยมีการตัง้ถิ่นฐานในเขตอําเภอเมืองรอบนอก ตามที่ราบลุม

แมน้ําปิงและลําน้ําสาขาตางๆ มีวิถีชีวิตความเป็นอยูแบบกึ่งสังคมชนบท พึ่งพิงระบบการผลิตแบบเกษตรกรรม

เป็นหลัก (สิริวรรณ สิรวณิชย, วรพรรณ ขาวประทุม และบุญลอม ดวงวิเศษ, 2559, หน า 126) พื้นที่ในเขต

ตําบลคลองลานก็เชนกัน มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซอนเป็นจํานวนมาก พื้นที่สวน

ใหญเป็นดินปนทราย พื้นที่ภูเขาเป็นป าไมอุดมสมบูรณ เป็นแหลงตนน้ําลําธาร มีน้ําตกตลอดปี คือ น้ําตก

คลองลานทําใหพื้นที่เหมาะสมแกการปลูกพืชไร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา และเลีย้งสัตว พืช

เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด เลีย้งสัตว และผลไมยืนตน

         กลมุชาตพินัธุปกาเกอะญอ หรอืเดมิเรยีกกนัวากลมุชาตพินัธุกะเหรี่ยง เป็นกลมุชาตพินัธุที่มีการอพยพยาย

ถิ่นฐานกระจายไปทัว่ประเทศไทย และสวนหน่ึงไดมาตัง้ถิ่นฐานที่อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจาก

การสํารวจ มี 2 หมูบาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558) คือ

         1. หมู 3 บานคลองน้ําไหลใต ตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร มีจาํนวนประมา

ณ 80 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ รับจางทําไรมันสําปะหลัง

         2. หมู 18 บานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวนประ

มาณ 100 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทําไรมันสําปะหลังและหาของป าขาย

หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน

         หมบูานกะเหรีย่งน้ําตกคลองลาน ตัง้อยูหมูที่ 18 ตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพ
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ชร ประชากรที่อาศัยในหมูบานเป็นชนเผาปะกาเกอะญอ ที่มีการอพยพยายถิ่นฐานกระจายไปทัว่ประเทศไทย

และสวนหน่ึงเดิมไดมาตัง้ถิ่นฐานในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยูสูงขึ้นไปในหมูบานในปัจจุบัน

โดยบริเวณที่อยูอาศัยเดิมเป็นสวนหน่ึงของบานสวนสมหมูที่ 2 ตําบลคลองลานพัฒนา จากนัน้รัฐบาลมีนโยบาย

ผลักดันชาวเขาออกจากพื้นที่ป า และไดประกาศจัดตัง้ใหเป็นพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน เมื่อวันที่ 25

ธันวาคม 2525 ปัจจุบันชาวปะกาเกอะญอมีอาชีพหลักคือ ทําไรมันสําปะหลัง และหาของป าขาย มีผลิตภัณฑ

ชุมชนที่สรางรายได คือ ผาทอกะเหรี่ยง และหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลานยังไดรับการพัฒนาเป็นแหลงทอง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับเอกลักษณทางชาติพันธุทัง้ภาษาและชุดประจําเผา ที่ชาวปกาเก

อะญอยังคงใสในงานประเพณีที่สําคัญ

         วถิีชวีติความเป็นอยูของชนเผาปะกากะญอบานน้ําตกคลองลานยงัคงมีเอกลกัษณที่โดดเดนตามแบบวถิีชวีติ

ของชาวปะกาเกอะญอ ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากมาย ชาวบานที่น่ียังคงเรียบงาย รักความสัน

โดษ มีการปลูกผัก เลีย้งหมูและไกไวรับประทานในครอบครัว

วิถีชีวิตชนเผาปะกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน

         สามารถแบงวิถีชีวิตของชนเผาปะกาเกอะญาหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลานได 6 ประเภท ไดแก

         1. วิถีชีวิตดานอาชีพ

         กะเหรีย่งน้ําตกคลองลานสวนใหญประกอบอาชพีอสิระ กะเหรียงดัง้เดมิจะประกอบอาชพีทาํไร ทาํนา ทาํมนั

สําปะหลังอยูตามปาตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล สวนสัตวเลีย้งก็จะเลีย้งไวเพื่อเป็นอาหารมากกวา

การคาขาย ใชชีวิตแบบพึ่งป าพึ่งน้ําอาศัยอยูรวมกันเป็นกลุมใหญ

         2. ลักษณะบานเรือน

         ชาวกะเหรีย่งนิยมปลกูบานไวตามเชงิเขาอยูเป็นกลมุ กลมุละ 2-4 หลงั บางสวนก็ตัง้บานเรอืนบนทีร่าบเชน

เดียวกับชาวพื้นราบทัว่ไป ชาวะเหรี่ยงนิยมตัง้ถิ่นฐานเป็นหลักแหลงถาวร ไมยายถิ่นบอยๆ รูปแบบเรือนกะเหรี่

ยง เป็นเรือนหลังคาจัว่ความชันตํ่าทรงหมาแหงน สรางเป็นบานยกพื้นสูง มีชานบาน บริเวณใตถุนเรือนจะใชเก็บ

ฟืนและเลีย้งสัตว ลักษณะบานจะกอตัง้ดวยไมไผโดยหลังคานัน้กอสรางดวยใบแตนที่มีอยูในทองถิ่น ใชงานได

ประมาณ 2-3 ปี แลวก็จะเปลี่ยนใหม ซึ่งหาไดในป าบนภูเขา ผนังเรือนเป็นไมไผสาน ดานหน าเรือนเป็นไมแผนปู

เวนรอง ภายในเรือนมีการจัดเตาไฟไวบริเวณกลางหอง สวนดานหน าจัดไวเป็นสวนเก็บอาหารแหง และเก็บของ

ใช หองสมสรางแยกตางหากจากตัวบาน จากการสัมภาษณ ซะนุย คามภูผา (สัมภาษณ, 3 กุมภาพันธ 2561)

         3. ลักษณะการแตงกายของชนเผาปกาเกอะญอ หรือชนเผากะเหรี่ยง

         ลกัษณะการแตงกายของชนเผากะเหรีย่งหรอื ปกากะญอ กะเหรีย่งในประเทศไทยแบงออกเป็น 2 กลมุใหญ

คือ กะเหรียงสะกอ กะเหรี่ยงโป และ อีก 2 กลุม คือ คะยา หรือบะเว และตองสู หรือพะโอ กะเหรี่ยงกลุมตางๆ

เหลาน้ีมีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน แตการแตงกายของแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางกันอยาง
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เห็นไดชัด ฉะนัน้ลักษณะการแตงกายจึงเป็นสวนหน่ึงที่สามารถบงชี้ใหเห็นไดชัดเจนถึงเอกลักษณของกะเหรี่ยง

แตละกลุม การแตงกายของเด็กและหญิงสาวจะเป็นชุดทรงกระสอบ ผาฝ ายพื้นขาว ทอหรือปักประดับลวดลาย

ใหงดงาม สวนหญิงที่มีครอบครัวแลวจะสวมเสื้อสีดํา น้ําเงิน และผานุงสีแดงคนละทอน ตกแตงดวยลูกเดือย

หรือทอยกดอก ยกลาย สําหรับผูชายกะเหรี่ยงนัน้สวนมากจะสวมเสื้อตัวยาวถึงสะโพก ตัวเสื้อจะมีการตกแตง

ดวยแถบสีไมมีการปักประดับเหมือนเสื้อผูหญิง นุงกางเกงสะดอ นิยมใชสรอยลูกปัดเป็นเครื่องประดับ และสวม

กําไลเงินหรือตุมหู

         ปัจจุบันกลุมกะเหรี่ยงที่ยังคงสวมใสเครื่องแตงกายประจําเผาในวิถีชีวิตปกติ มีเพียงกลุมโป และสะกอเทา

นัน้ สวนกลุมคะยา และตองสูไมสวมใสชุดประจําเผา ในชีวิตประจําวันแลว กะเหรี่ยงแตละกลุม นอกจากจะมี

การแตงกายที่แตกตางกัน กะเหรี่ยงกลุมเดียวกันแตอยูตางพื้นที่ ก็มีลักษณะการแตงกายไมเหมือนกันดวย เชน

กะเหรี่ยงโปแถบอําเภอแมเสรียง จังหวัดแมฮองสอน แตงกายมีสีสันมากกวาแถบจังหวัดเชียงใหม หญิง

กะเหรี่ยงสะกอแถบจังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ตกแตงเสื้อมีลวดลายหลากหลาย

และละเอียดมากกวาแถบจังหวัดตาก หรือกะเหรี่ยงโปแถบจังหวัดกาญจนบุรีก็มีลวดลายตกแตงเสื้อผาแตกตาง

จากภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงรายที่มีการนําแฟชัน่ใหมๆ มาทําซึ่งมีลักษณะ ที่แปลกออกไป เชน ทําผาปูโตะที่มี

ลวดลายประยุกตใหมๆ และมีลายปักแบบลายไทยอีกมากมายซึ่งเป็นไปตามยุคสมัย และการพัฒนาของ

เทคโนโลยี (ภคพร วงคดอยแกว, 2558)

         4. นิทานพื้นบานของชาวปกาเกอะญอ

         ชนเผา "ปกาเกอะญอ" เป็นชนเผาที่บอกกลาวถงึประวตัศิาสตรความเป็นมานับรอยนับพนัเรื่องเรยีงรอยเกบ็

ไวในเเนวของนิทาน อาจจะไมใชหลักฐานที่เเนชัด เเตก็พยายามที่จะเลาสืบทอดใหลูกหลานไดรู ถึงความเป็นมา

ของเผาพันธุ และวัฒนธรรมของตัวเอง เลากันตัง้แตสมัยที่พระเจาสรางโลก พระองคไดสรางมนุษยคูแรก คือ

อดัม กับเอวา ทัง้สองคนไดใชชีวิตอยูรวมกันในสวน (เอเดน) ที่พระองคไดสรางไว ทัง้สองไดทําผิดกฎของสวรรค

จึงถูกเนรเทศลงมาใชกรรมอยูในโลกจนกระทัง่มีลูกหลานสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันน้ีชาวปกาเกอะญอมักมี

นิทานประจําเผาที่มีเรื่องเลาตอกันมาเพื่อเลาใหเด็กๆ ฟัง (นายกะเหรี่ยง, (นามแฝง). ม.ป.ป.) มีดังน้ี

             4.1 คนขี้ขโมย มีเด็กคนหน่ึงแมสงไปเรียนหนังสือ ครัง้แรกก็ขโมยดินสอกลับมา ตอมาก็ขโมยสมุด

หนังสือ ชิน้ใหญขึ้นเรื่อยๆ แมก็คอยเก็บซอนไวกลัวคนอื่นจะรูและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็โดนตํารวจจับขังคุก และ

เขาก็บอกตํารวจวาเขาอยากเจอแม ตํารวจจึงพาไปหาแมมา เมื่อแมมาเขาก็บอกใหแมเขามาใกล ๆ เมื่อแมเขาไป

ใกล เขาก็กัดหูแมจนขาด แลวก็กลาวโทษแมวาเป็นเพราะแมคนเดียวที่ทําใหเขาตองเป็นเชนน้ี เป็นเพราะแมไม

สัง่สอนเขาใหดีคอยชวยปกปิดความผิดของเขา

             4.2 คนโงเขลา มีพี่น องสองคนอาศยัอยูดวยกนั และพวกเขาก็มียายแก ๆ ที่ชวยเหลอืตนเองไมไดอกีคน

หน่ึงอาศัยอยูดวย ทุกๆวันผูเป็นพี่ชายก็จะตมน้ําและอาบน้ําใหยาย วันหน่ึงเมื่อพี่ชายตองออกไปขางนอกก็ได
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บอกกับน องชายวาวันน้ีพี่จะออกไปขางนอกนะอยูบานชวยตมน้ําและอาบน้ําใหยายดวย เมื่อถึงเวลาเขาก็ตมน้ํา

แลวก็เอายายลงอาบน้ําที่กําลังรอน ๆ จนยายนัน้ตายเพราะน้ํารอนลวกเมื่อพี่ชายกลับมาก็ถามถึงยาย ก็พี่นัน่

แหละบอกใหฉันตมน้ําแลวอาบใหยาย ยายก็เลยตาย เอา แลวทําไมไมรอหรือผสมใหมันอุนกอนละ เอายายไปฝัง

เองนะ เขาจึงเอาเสื่อหอตัวยายแลวก็แบกไปฝัง ไปไดครึ่งทางยายก็ตก แตเขาไมทันรูสึกไปถึงก็เอาเสื่อไปฝังคิด

วา ยายอยูขางใน พอขากลับก็เห็นศพของยายแกคนหน่ึงตกอยูขางทางเขาจึงกลับไปบอกพี่ชายวา พี่ชาย!! คนอื่น

เขาก็ตายเหมือนกันนะตอนฉันกลับมาเห็นตกอยูขางทาง

             4.3 ความโกรธ มีเจาเมอืงเมอืงหน่ึงมีลกูสาวสวยมาก และเจาเมอืงก็หวงลกูสาวของตนมาก ดวยกลวัวา

จะมีคนมายุงกับลูกสาวของตน จึงแอบพาลูกสาวของตนไปไวในป าโดยสรางบานใหอยูในป า นานๆ จะมาเยี่ยมที

หวันหน่ึงมีเด็กหนุมคนหน่ึงซึ่งเป็นเด็กกําพราก็ไปเดินเที่ยวในป า เดินๆ ไปก็ไปพบบานของหญิงสาวเห็นบานของ

เธอสวยดีจึงเขาไปดู แลวก็ไดพบกับหญิงสาว ทานเป็นใคร ? หญิงสาวถาม เรามาเดินป า แลวเจาทําไมมาอยูในป า

คนเดียวเลา พอของเราเอาเรามาไวที่น่ี เจามาเยี่ยมเราบอยๆ ไดมัย้ เราอยูคนเดียวเหงามากเลย หลังจากนัน้ชาย

หนุมก็แวะเวียนมาเยี่ยมหญิงสาวบอยๆ จนในที่สุดทัง้สองก็เกิดความรักตอกันและแอบไดเสียกันจนหญิงสาวตัง้

ครรภ เมื่อพอของนางมาพบก็โกรธมากขาอุตสาหเอาเจามาซอนไวในป าแลวเพราะกลัววา จะมีชายหนุมมาหลง

รักเจาแตเจายังแอบมีจนได มันเป็นใคร ลูกสาวตอนแรกก็ไมกลาบอก แตในที่สุดเมื่อพอถามมากๆ ก็เลยบอกวา

เป็นเด็กกําพราซึ่งในสมัยนัน้เด็กกําพราเป็นที่นารังเกียจของคนทัว่ไป เจาเมืองจึงโกรธมาก ความีดฆาลูกสาวตาย

แตมาตอนหลังก็รูสึกคิดถึงลูกสาวและเสียใจกับสิ่งที่ตนทําลงไปแตเมื่อคิดไดแตมันก็สายเกินไปแลว

             4.4 ความรกัความสามคัคี มีครอบครวัอยูครอบครวัหน่ึง ซึ่งมีกนัอยูสามคนพอลกู เป็นลกูชายทัง้สองคน

พอก็แกชรามากแลว และกอนที่พอจะตายพอก็ไดเรียกลูกทัง้สองมาสัง่เสีย ลูกเอย พอก็แกมากแลวนะอาจจะอยู

กับพวกเจาไดไมนาน พวกเจาตองรักซึ่งกันและกันนะอยาทะเลาะกันจากนัน้ตอมาไมนานพอก็ไดจากพวกเขาไป

พอไดทิง้ผาหมไวใหหน่ึงผืนกับควายหน่ึงตัว น องชายซึ่งเป็นคนนิสัยไมคอยดี พอตกกลางคืนก็หมผาหมคนเดียว

แตกลางวันก็ยกใหพี่ชาย ซึ่งกลางวันก็รอนแลวผาหมก็ไมจําเป็นสําหรับพี่ชายแลว พี่ชายจึงเอาผาหมไปซัก เมื่อ

ตกกลางคืนผาหมยังไมแหง น องชายก็บนวา เอาผาหมไปซักทําไม แลวจะเอาอะไรหม ก็มันเป็นสิทธิของขา พี่

ชายพูด พอถึงคราวที่จะตองรีดนมวัว น องชายก็บอกกับพี่ชายวา พี่เอาสวนหัวนะ ฉันจะเอาสวนทาย  สวนหัวมัน

บีบนมไมได พี่ชายจึงตีหัววัวทําใหวัวดิน้น องชายก็รีดนมวัวไมไดเชนกัน ตีทําไม น องชายพูด ก็มันเป็นสิทธิของ

ฉัน พี่ชายพูด ฝายน องชายจึงคิดไดถึงคําสัง่เสียของพอกอนตายที่ใหเขาทัง้สองมีความรักความสามัคคีกัน เพราะ

ถาเขาสองคนไมรักและสามัคคีกันเขาทัง้สองก็จะไมสามารถทําอะไรไดเลย

             4.5 ความสตัยซื่อ มีนายจางกบัลกูจางอยูคูหน่ึง เมื่อถงึคราวที่เจานายจะตองกลบัไปยงับานเกดิกไ็ดเรยีก

ลูกจางใหเขามาหาเพื่อจะสัง่งาน ระหวางที่ขาไมอยู ขาจะใหเงินเจากอนหน่ึง เจาอยูก็ชวยสรางบานหลังหน่ึงสราง

ใหหลังใหญๆ และดีๆ เลยนะ แลวนายก็จากไป ดวยความขี้เกียจและขี้โกงของลูกจาง เขาจึงสรางบานหลังหน่ึง
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หลังใหญอยางที่นายสัง่ แตก็สรางแบบลวกๆ ไมมีการตกแตงใชอุปกรณที่ราคาถูก ๆ และไมนานนายของเขาก็

กลับมาถามถึงเรื่องบาน เจาสรางบานเสร็จหรือยัง เสร็จแลวจะนาย เจาอยูกับเรามาก็ตัง้หลายปี เราก็คงไมมีอะไร

จะใหเจาหรอกนะ เราก็จะใหบานหลังน้ีกับเจาถือวาเป็นคาแรงที่เจาอยูกับเรามาก็แลวกัน เมื่อผูเป็นลูกจางไดยิน

ดังนัน้ก็ตกใจ และนึกเสียดายมากที่ตนสรางบานหลังนัน้แบบลวก ถารูวานายจะยกใหแตแรกคงสรางใหดีกวาน้ี

             4.6 จอเกอะโดะ มีชายขี้เกยีจคนหน่ึง ไมยอมทาํงานทาํการอะไร ใหเมยีคอยหาเลีย้งคนเดยีว อยูกนิกนั

มาจนไดหน่ึงปี เจาคนขี้เกียจก็เกิดความคิดขึ้นวา เอ เรานาจะชวยเมียทํางานบางนะ คิดไดดังนัน้ก็บอกกับเมียวา

วันน้ีขาจะไปทํางานที่ไรเองนะ หอขาวใหขาดวยก็แลวกันเมื่อผูเป็นเมียไดยินเชนนัน้ก็ทัง้แปลกใจและดีใจเป็น

อยางยิ่ง จึงรีบหอขาวให แตเมื่อเมียของเขาหอขาวเสร็จ เขาก็เกิดความขี้เกียจขึ้นมากะทันหันเลยบอกกับเมียวา

วันน้ีขี้เกียจแลวละเอาไวพรุงน้ีคอยไปก็แลวกันนะแลวก็ลมตัวลงนอนตามเดิม เมียก็ไมรูจะวายังไง ก็เลยตองรีบ

ไปไรเองอีกตามเคย

            เชาวนัรงุขึ้น เจาคนขี้เกยีจก็ตดัสนิใจแนวแนวา ยงัไงวนัน้ีก็ตองไปไรใหได บอกเมยีใหหอขาวใหอกี แลว

เจาขี้เกียจก็ออกไปไรเมื่อไปถึงไรเอาหอขาวหอยไวแลวก็เกิดขี้เกียจก็เลยนอน จนเที่ยงแลวแตก็ขี้เกียจลุกขึ้นมา

กินขาว สักพักก็มีมิม้ตัวหน่ึงบินวนมาดูดน้ําจากกระบอกของเขา เจาขี้เกียจก็กลัววา มิม้จะกินน้ําของเขาหมด ขี้

เกียจไปตักน้ําใหมจึงความีดมาฟันฉับโดนเขีย้วมิม้หลุดออกมามิม้ก็ตาย แลวก็นอนตอไป พอตื่นมาตอนบายก็

เห็นเขีย้วมิม้ใหญขึ้น ก็ลองจับมาสวมฟันตัวเองดูปรากฏวาสวมไดพอดี แตพอสวมฟันมิม้เขาไปก็รูสึกวาอยูเฉยๆ

ไมได กระโดดลงจากกระทอมถางหญาในไรจนเสร็จกอนคํ่าวันนัน้เอง แลวก็กลับบานถอดเขีย้วมิม้ออก แลวก็

นอนเหมือนเคย เย็นนัน้เมียก็ชวนวาพรุงน้ีเราไปไรดวยกันนะจะไดถางหญาใหเสร็จเร็วๆฝ ายคนขี้เกียจก็บอกวา

ถางเสร็จแลวไมตองไปแลวฝ ายเมียก็ไมเชื่อ เพราะหญานัน้เหลือเยอะทําคนเดียวตองทําถึงสิบวันถึงจะเสร็จ น่ีผัว

นางขี้เกียจอยางน้ีไปไรแควันเดียวจะทําเสร็จไดอยางไร

            เชาวนัรงุขึ้น เมยีก็เลยไปไรคนเดยีว พอไปถงึก็ปรากฏวา ผวัถางหญาเสรจ็แลวจรงิ ๆ เมยีก็ดใีจมาก แตก็

อดแปลกใจไมไดวาเป็นไปไดยังไง พอวันรุงขึ้นคนขี้เกียจก็บอกเมียวาจะไปวันน้ีจะไปหาของกินแลวก็ออกเดิน

ทางไป ถึงเมือง ๆ หน่ึง ถามหาหมูตัวใหญที่สุดในเมืองน้ี ชาวบานก็บอกวาหมูตัวที่ใหญที่สุดก็มีแตหมูเจาเมือง

เทานัน้แหละ คนขี้เกียจก็ขอดูหมูทานเจาเมือง พอไปถึงก็บอกวา หมูตัวน้ีมันเล็กไปเรากินไมอิ่มหรอก เมื่อเจา

เมืองไดยินก็ไมพอใจจึงพูดออกไปดวยความโมโหและรําคาญวาถาเจากินหมูตัวน้ีหมดในมื้อเดียวเราจะยกเมือง

ใหเจาครึ่งหน่ึงคนขี้เกียจก็ฆาหมูทําอาหารกิน จนหมูหมดทัง้ตัว กินเสร็จก็บอก เฮอ... ยังไมอิ่มดีเลยเจาเมืองก็

ตกใจ แตก็ตองจํายกเมืองใหครึ่งหน่ึงตามสัญญา ซึ่งรวมทัง้ลูกน องบริวารแลวก็เดินทางตอไปอีกเมืองหน่ึงและ

ถามหาควายที่ตัวใหญที่สุดในเมืองนัน้ ชาวบานก็บอกวาควายที่ตัวใหญที่สุดก็มีแตควายของเจาเมืองเทานัน้แหละ

คนขี้เกียจก็ขอดูควายทานเจาเมืองและพูดวาควายตัวน้ีเล็กไปเรากินไมอิ่มหรอก ทานเจาเมืองไดยินก็พูดออกไป

ดวยความโมโหและรําคาญวา ถาเจากินควายตัวน้ีหมดในมื้อเดียว ขาจะยกเมืองใหเจาครึ่งหน่ึงรวมทัง้ลูกน อง
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บริวาร คนขี้เกียจก็ฆาควายและทํากินจนควายหมดทัง้ตัว กินเสร็จก็บอก เฮอ... ยังไมอิ่มเทาไหรเลย เจาเมืองก็

ตกใจ แตตองจํายอมยกเมืองใหครึ่งหน่ึงพรอมบริวาร แลวคนขี้เกียจก็ออกเดินทางไปอีกเมืองหน่ึง ถามหาที่ดินที่

กวางที่สุด ชาวบานก็บอกวามีแตที่ดินของเจาเมืองเทานัน้แหละ ที่กวางที่สุด คนขี้เกียจก็ไปบานเจาเมืองบอกวา

เจาเมืองมีที่ดินเทาน้ีเองเหรอเราขี้ใสยังไมพอเลยเจาเมืองไดยินก็โมโหจึงพูดออกไปวา ถาเจาขี้ไดเต็มที่ดินของ

เราเราจะยกเมืองใหเจาครึ่งหน่ึงเลย คนขี้เกียจก็ขี้ออกมาจนเต็มที่ของเจาเมือง แลวก็พูดวา เฮอขี้ยังไมสุดเทาดี

เลย เจาเมืองก็แปลกใจมากแตก็ตองยอมยกเมืองใหครึ่งหน่ึงตามสัญญาแลวในที่สุดคนขี้เกียจก็ไดครองเมืองสาม

เมืองเมืองละครึ่ง พาลูกพาเมียมาอยูดวยและมีบริวารมากมาย

             4.7 จอเกอะโดะ 2 จอเกอะโดะเป็นคนขี้เกยีจมาก มหีน าที่เลีย้งควายตวัหน่ึง แตเขาก็มีความฉลาดหลกั

แหลมเพราะความขี้เกียจน่ีเอง เขามีวิธีเลีย้งควายที่ไมเหมือนใคร ใชเชือกเสนยาว ๆ มัดควายไวตัวเองนอนจับ

ปลายเชือกขางหน่ึง ปลอยใหควายหากิน ตกเย็นก็ดึงเชือกกลับมา

            วนัหน่ึงเจาเมอืงก็เกดิหมัน่ไส ที่จอเกอะโดะเลีย้งควายสบายนัก จงึสัง่ใหลกูน องไปจบัควายของเขามาแล

เน้ือแบงกัน เมื่อจอเกอะโดะดึงเชือกกลับก็เหลือแตเชือกจึงออกตามหาและพบพวกลูกน องของเจาเมือง พวกเขา

เอาเน้ือไปหมดแลว เขาเลยพูดวา พวกเจาขโมยฆาควายเราไมเป็นไรเราเอาแตหนังมันก็แลวกันแลวก็เผาหนัง

ควายแบกกลับบานไป วันตอมาก็หอบหนังควายทําทีวาจะเอาไปขาย เมื่อไปถึงริมน้ําแหงหน่ึงก็ปีนขึ้นตนไม รอ

สักพักก็มีโจรกลุมหน่ึงจะมาแบงทรัพยสินที่ปลนมาไดหน่ึงกะบุง จอเกอะโดะก็โยนหนังควายลงมาพวกโจรก็วิ่ง

หนีกันหมดโดยไมทันดูเพราะคิดวาเป็นหมี จอเกอะโดะจึงแบกกระบุงกลับบาน ขาวเรื่องจอเกอะโดะขายหนัง

ควายไดเงินกระบุงหน่ึงก็ไดไปถึงหูเจาเมือง เจาเมืองก็คิดวาควายตัวเดียวขายไดเงินตัง้หน่ึงกระบุงเรามีควาย

เป็นรอยตัวตองไดรอยกระบุงแน จึงสัง่ใหลูกน องฆาควายรอยตัวแลวเอาหนังไปขาย แตขายอยางไรก็ขายไมได

จึงไปตอวา จอเกอะโดะวาหลอกและสัง่ลูกน องใหไปเผาบานของจอเกอะโดะ เมื่อบานถูกเผาแลวเขาก็กวาดขี้เถา

บานของตนไดสามกระบุง เจาเมืองก็ถาม เจาจะเอาขี้เถาไปทําไมเขาบอกวา จะเอาขี้เถาบานที่ถูกเผาไปขาย เจา

เมืองกับลูกน องก็พากันหัวเราะเพราะยังไงขี้เถาก็ขายไมได วันรุงขึ้นจอเกอะโดะก็เอาเงินใสไวตรงสวนบนของขี้

เถา ทําใหดูเหมือนวามีเงินสามกระบุงแลวก็ขนไปที่ริมน้ํา เรียกเรือลําหน่ึงจางขามแมน้ํา แลวก็บอกเจาของเรือวา

ตองระวังใหดีนะอยาใหเรือจมน้ําเชียว ไมอยางนัน้เจาตองชดใชใหเรา เจาของเรือก็รับปากและพายเรือไป เมื่อถึง

กลางแมน้ํานัน่เองน้ําเชี่ยวแรงเรือโคลงเคลงแทบจะพลิกควํ่า น้ําเขาเรือกมากมายในที่สุดขี้เถาก็ละลายน้ําหมด

เหลือแตเงินติดกนกระบุง จอเกอะโดะก็แกลงโวยวายน่ีเจาทําเงินเราหลนลงน้ําหมด เจาตองชดใชตามสัญญา

เจาของเรือจึงจําเป็นตองชดใชใหตามสัญญา โดยใสเงินใหเต็มสามกระบุงแลวจอเกอะโดะก็กลับมาสรางบานใหม

             ครัง้เมื่อเจาเมืองมาเห็นเขา ก็แปลกใจที่จอเกอะโดะขายขี้เถาไดเงินสามกระบุง ทานเจาเมืองก็คิดบาน

หลังเล็กนิดเดียวยังขายไดเงินสามกระบุง บานเราหลังใหญขนาดน้ีคงขายไดมากมายจึงใหลูกน องเผาบานตนเอง

แลวเอาขี้เถาไปขาย ขายอยูหลายวันแตก็ขายไมได เจาเมืองก็โกรธจอเกอะโดะมาก สัง่ใหลูกน องจับจอเกอะโด
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ะใสเขง หอยไวขางทางแลวกลับบานไปคิดวาเดี๋ยวคอยมาฆา ฝายจอเกอะโดะคิดวาคราวน้ีคงตายแนแลว ทันใด

นัน้เองก็มีคนขี่ชางผานมาจอเกอะก็รอง คนขี่ชางก็ถามวาเจาเป็นอะไรก็ทานเจาเมืองจะใหเราแตงงานกับลูกสาว

เราไมอยากแตงอีกเดียวก็คงมารับเราแลวคนขี่ชางก็แอบยิม้ในใจ แลวบอกวางัน้เปลี่ยนกันมัย้ เจาขี่ชางไป สวน

เราจะไปเป็นเขยเจาเมืองเอง ฝายจอเกอะโดะขี่ชางขนเงินหนีไป ฝายเจาเมืองกลับมาก็ยิงไปที่เขงนัน้ทําใหคนที่

อยูในเขงซึ่งคิดวาเป็นจอเกอะโดะตายแลวเอาไปฝังทัง้เขงเลย

             เวลาผานไปหลายปีจอเกอะโดะซึ่งไปอยูที่อื่นจนมีลกูมีเมยี ก็พาลกูเมยีตนกลบัมาอยูที่บานเกาเรื่องการก

ลับมาของจอเกอะโดะรูถึงหูทานเจาเมือง เจาเมืองก็แปลกใจวาเป็นไปไดอยางไรก็มันตายไปแลวน่ี จึงไปถามเพื่อ

ใหรูแจง จอเกอะโดะก็บอกวาเราไปอยูเมืองผี ผูเฒาที่เมืองผีดูแลเราอยางดีและใหเราขี่ชางกลับมาเจาเมืองไดยิน

ก็คิดวาถาตนไปเมืองผีก็ตองไดชางกลับมาเป็นแน จึงบอกลูกเมียแลวใหจอเกอะโดะฆาตน จอเกอะโดะก็ฆาเจา

เมืองแลวเอาศพไปเผา หลายวันผานไปเมียของเจาเมืองก็มาถามวาป านน้ีเจาเมืองไปถึงไหนแลวป านน้ีคงไปถึง

เมืองเหม็นแลวมัง้หลายวันตอมาก็มาถามอีก ปานน้ีถึงไหนแลวถึงเมืองกระดูกขาวแลวมัง้ เมียเจาเมืองก็กลับไป

นานวันก็ยิ่งรอนใจเจาเมืองยังไมกลับมา ก็ไปถามอีกจอเกอะโดะก็หัวเราะอยางสะใจ ก็คนมันตายไปแลวจะให

กลับมาไดอยางไร เมียของเจาเมืองก็แคนมากที่จอเกอะโดะหลอกฆาสามีตน เมียเจาเมืองจึงตมเหลายาพิษให

จอเกอะโดะกิน เมื่อจอเกอะโดะรูตัววาไมรอดแนแลว กลับบานใหเมียหาปลามาใสกะละมังแลวเอาเทาลงไปแช

แลวทําใหดูเหมือนเทาของเขานัน้กระดิกอยูใหลูกเมียนัง่ลอมวงกันปรบมือรองเพลง และเมื่อเมียของเจาเมืองมา

แอบดูวาจอเกอะโดะตายหรือยัง ก็เห็นภาพที่จอเกอะโดะสรางขึ้นก็คิดวาจอเกอะโดะยังไมตายเลยโกรธกลับบาน

ไปบอกลูกลองกินเหลายาพิษที่ตมใหจอเกะโดะกินแลวทัง้หมดก็ตาย

             4.8 เดก็กาํพรา กาลครัง้หน่ึงมีหมบูานหน่ึงทาํไรไดขาวไมพอกนิกนัในแตละปี ทกุครอบครวัตองหาของ

ปาเพื่อนําไปแลกขาวที่หมูบานอื่น มีเด็กกําพราอยูคนหน่ึงซึ่งอาศัยอยูคนเดียวเมื่อชาวบานออกไปหาของป า เด็ก

กําพราก็ขอไปดวย แตพวกชาวบานก็ไมยอมใหเด็กกําพราไปพอพวกชาวบานเดินทางไปไดพักหน่ึงก็ไดพบแมเฒา

คนหน่ึงกําลังติดอยูในกอหวาย “หลายเอย ” แมเฒารองเรียก ชวยเอายายออกไปจากกอหวายที ยายออกไปไม

ได พวกชาวบานกําลังรีบเดินทาง และพลางคิดวาเราไมมีเวลาพอที่จะตองมาเสียเวลาชวยใคร จึงพากันออกเดิน

ทางตอ เมื่อเด็กกําพราเดินทางมาถึง แมเฒาก็รองเรียกอีก “หลายเอย ชวยเอายายออกไปที ยายออกไปไมได”

เมื่อเด็กกําพราเห็นเขาก็รีบไปชวยแมเฒา “รอเดี๋ยวนะจะยาย” เด็กกําพรามีเพียงมีดผุๆ เลมหน่ึงเทานัน้ เขาจึง

ตองใชความพยายามมากในการชวยแมเฒาออกมาจากกอหวาย และในที่สุดเขาก็ชวยแมเฒาออกมาจากกอหวาย

ได “หลานจะไปไหนเหรอจะ” ยายถามเด็กกําพราก็เลาใหยายฟังถึงเรื่องที่หมูบานกําลังประสบอยู และตนเอง

กําลังจะออกไปหาของกินในป า “ไมตองไปหรอกจะเดี๋ยวยายจะชวยเจาเองนะ” แมเฒากลาว แลวแมเฒาก็ให

เด็กกําพราพากลับบาน พอไปถึงบานแมเฒาก็หุงขาวใหเด็กกําพรากิน เด็กกําพราก็แปลกใจวาบานเขาไมเห็นมี

ขาวสารเลยแลวทําไมแมเฒาถึงหุงขาวได เด็กกําพราเกิดความสงสัยจึงซุมแอบดูยาย แลวเขาก็เห็นขาวสารไหล
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ออกมาจากเล็บของยาย เขาจึงรูวายายไมใชคนธรรมดา

             ตอมาเมื่อถงึฤดูทาํไร แมเฒากไ็ดใหพนัธุขาวกบัเดก็กาํพราคนนัน้ แลวเดก็กาํพราก็นําพนัธุขาวไปปลกูจน

เต็มไร เด็กกําพราก็เฝ าดูแลอยางดีจวบจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว เด็กกําพราเกี่ยวขาวอยางไร ก็เกี่ยวไมหมด กวาจะ

เกี่ยวเสร็จก็ใชเวลาไปหลายวัน เมื่อถึงเวลาตีขาวเด็กกําพราก็ใชเวลาในการตีอยูหลายวัน ยามแบกขาวกลับบานก็

แบกอยูหลายวัน พอทุกอยางเสร็จเรียบรอยแมเฒาก็บอกกับเด็กกําพราวา “หลานเอย ใหเจาเอาขาวเอาไกไป

เลีย้งที่ไรดวยนะ”

             เด็กกําพราก็ทําตาม ขณะที่เด็กกําพราเลีย้งไกอยูนัน้ แมเฒาก็กินขาวกับไกของเด็กกําพรานัน้จนหมด

จากนัน้แมเฒาก็กลายรางเป็นนกฟ า แลวบินขึ้นสวรรคไป เมื่อเด็กกําพราเห็นเชนนัน้ถึงกับทําอะไรไมถูก ไดแต

ยืนงงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเบื้องหน าของเขา หลังจากเหตุการณน้ีผานไปเด็กกําพราก็ขยันทํางานและไดขาวมาก

ในทุกๆปี และทุกครัง้หลังเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ เด็กกําพราก็จะทําพิธีสงนกขึ้นสวรรคตลอดมาตราบจนทุกวันน้ีชาว

ปกากะญอเชื้อสายเด็กกําพราก็ทําพิธีเลีย้งสงนกขึ้นสวรรคทุกปีมิไดขาด

             4.9 นอสะจู (นางผูอดทน) มีเจาเมอืงเมอืงหน่ึงมีภรรยาที่แสนดีและนารกั ทัง้สองมีลกูดวยกนั 2 คน แต

ลูกของทัง้สองนัน้ไดถูกฝรัง่ขอไปเลีย้งทัง้ 2 คน เพื่อใหไปรํ่าเรียน เจาเมืองและภรรยาจึงตองอยูกันเพียง 2 คน

วันหน่ึงเจาเมือง ก็คิดอยากจะลองใจภรรยาของตนเอง จึงออกอุบายขับไลนางออกจากเมืองและใหไปสรางบาน

หลังเล็กๆ อยูนอกเมือง นางจึงตองไปใชชีวิตอยางลําบากอยูในป า แตนางก็ไมไดคิดทอแทหรือน อยใจ และไมได

คิดโกรธเคืองเจาเมืองเลยแมแตน อย และตอมาไมนานลูกทัง้สองของนางก็กลับมา และเจาเมืองก็ออกมาประกาศ

วาจะแตงงานใหม แตจะตองใหนางสะจูมาทําอาหารในงานแตงงานของทานเทานัน้ เพราะไมมีใครทําอาหารได

อรอยเทานาง เรื่องที่เจาเมืองจะแตงงานใหมและจะใหนางนอสะจูมาทําอาหารใหนัน้ ไดถึงหูของนางนอสะจู นาง

จึงเดินทางเขาเมืองมาเพื่อที่จะทําอาหารในงานแตงงานของทานเจาเมือง นางก็ไดตัง้ใจทําอาหารอยางเต็มที่และ

เต็มใจ เจาเมืองจึงรูสึกสงสารและเห็นวานางนัน้ดีจริงจึงประกาศความจริงใหนางรู และบอกกับนางวาลูกทัง้สอง

กลับมาแลว จากนัน้เจาเมืองและครอบครัวจึงอยูกันอยางมีความสุข

         5. ความเป็นอยูของชาวปกากะญอ

         ลกัษณะการวางผงัหมบูานกระเหรี่ยงน้ําตก ตวัเรอืนขนานไปกบัถนนสายหลกัทางเขาหมบูานชาวกระเหรี่ยง

ปลูกบานไวตามเชิงเขา ดังนัน้ถนนที่เขาหมูบานอยูตีนเขา สวนตัวเรือนจะอยูถัดเขาไป และ มีถนนซอยสรางไว

เพื่อเป็นทางเขาบานที่อยูเป็นกลุมๆ 2-4 หลัง รูปแบบเรือนกระเหรี่ยง เป็นเรือนหลังคาจัว่ความชันตํ่า มุงดวย

หญาแฝก มีชองระบายอากาศทางดานจัว่ ดานหน ามีชานและมีหลังคาคลุม ผังเรือนแยกพื้นที่ใชสอย มีชานหน า

เรือน ยกใตถุนสูงถาหากมองจากบริเวณตีนเขา แตถามองจากลานดินดานหน าเรือนจะเหมือนกับเรือนสรางติด

พื้นดิน บริเวณใตถุนเรือนใชเก็บฝืนและเลีย้งสัตว ผนังเรือนเป็นไมไผสาน ดานหน าเรือนเปิดโลงเพื่อการระบาย

อากาศ มีชานทางเดินรอบตัวเรือน ใชสําหรับเป็นพื้นที่ตากผา พื้นเรือนเป็นไมแผนปูเวนรอง ภายในเรือนมีการจัด
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เตาไฟไวบริเวณกลางหองสวนดานหน าจัดไวเป็นสวนเก็บอาหารแหง และเก็บของใช หองสวมสรางแยกตางหาก

จากตัวบานหลังคาทรงหมาแหงน อยางไรก็ตามพบวาเรือนกระเหรี่ยงสวนใหญยังมีการวางผังในลักษณะเดิม แต

ปรับเปลี่ยนวัสดุและระบบโครงสรางเป็นสมัยใหม

         6. อาหารพื้นถิ่นของชาวปกาเกอะญอ

         อาหารเป็นสวนหน่ึงของทกุชวีติทกุเผาพนัธุ อาหารกะเหรีย่งจะมีเอกลกัษณของตนเอง กลาวคอื รสชาติจะ

เผ็ดและจัดจาน สามารถแบงออกไดดังน้ี

             6.1 แกงขาวคัว่ “ตา เคอ”

             6.2 น้ําพริกปลา “นะ ป ะ โต เคอะหนอ คะรี่”

             6.3 แกงเย็นปลา “ญา โพ จื่อ ที”

             6.4 แกงเบือ "ตา คอ พอ"

             6.5 แกงไกใสหัวปุก "ตาซู พอชอเตลอคื่อ"

             6.6 แกงหางไหวใสหมู "เงขาดื่อ เดอเทาะยา" 

วัฒนธรรมและประเพณีของชาวปกาเกอะญอ

         1. ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม

         เดมิชาวกะเหรีย่งนับถอืผีมีการบวงสรวงและเซนสงัเวยอยางเครงครดั ภายหลงัหนัมานับถอืศาสนาพทุธ และ

ศาสนาคริสตมากขึ้น แตก็ยังคงความเชื่อเดิมอยูไมน อย เชน ความเชื่อเรื่องขวัญหรือการทํากิจกรรมตางๆ จะ

ตองมีการเซน เจาที่เจาทาง และบอกกลาวบรรพชน ใหอุดหนุนคํ้าจุน ชวยใหกิจการงานนัน้ๆ เจริญกาวหน า

ทําเกษตรกรรมไดผลผลิตดี ใหอยูเย็นเป็นสุข ปกป องคุมครองดูแล และยังเป็นการขอขมาอีกดวย (ภคพร วง

คดอยแกว, 2558)

         2. วัฒนธรรมและประเพณี

         ดวยความเชื่อและนับถอืในเรื่องผีวญิญาณ ชาวกะเหรีย่งจงึมีประเพณี และพธิกีรรมที่เกีย่วของกบั  การเลีย้ง

ผีอยูเสมอ ผีที่ชาวกะเหรี่ยงนับถือมีอยู 2 อยาง คือ ผีดี กับ ผีราย  ผีดีคือผีบาน ซึ่งมีหน าที่ดูและรักษาหมูบาน

หรือผีเจาที่นัน่เอง และผีเรือน คือผีบรรพบุรุษ เชน ผีป ูยาตายายที่ตายไปแลว วิญญาณยังวนเวียน คุมครองลูก

หลานอยู ชาวกะเหรี่ยงจะมีพิธีเซนบวงสรวงบูชาผีเรือนอยางน อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อใหปลอดภัยจากการเจ็บไขได

ปวย หรือรอดพนจากภัยทัง้ปวง  นอกจากการเลีย้งผีบานผีเรือนแลว ชาวกะเหรี่ยงยังมีพิธีเลีย้งผีไร ผีนา ผีป า ผี

ดอยอีกดวย ดังนัน้ความเชื่อถือในเรื่องผีและวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง จึงมีผลดีตอสังคมชาวกะเหรี่ยงอยางมาก

และทําใหเกิดคุณธรรมขึ้น เพราะไมมีใครกลาทําความผิดแมแตตอหน าและลับหลัง เชน การลักขโมยหรือการผิด

ลูกผิดเมียผูอื่น แมคนไมเห็นแตผีเห็นเสมอเป็นตน นอกจากการนับถือผีแลว ชาวกะเหรี่ยงยังนับถือศาสนาคริสต

และพุทธศาสนาอีกดวย ซึ่งกอใหเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในเผาขึ้นเชน ประเพณีปีใหม ประเพณีขึ้นบาน
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ใหม ประเพณีเกีย้วสาว และแตงงาน หรือแมกระทัง่ประเพณีงานศพ (เจษฎา ขวัญเมือง, 2554)

             2.1 ประเพณีปีใหม ประเพณีปีใหมซึ่งเป็นประเพณีที่สาํคญัทีส่ดุของชาวกะเหรี่ยง โดยถอืกาํเนิดเอาเดอืน

กุมภาพันธของทุกปี แตการจัดงานอาจจะไมตรงกันทุกปีก็ได แลวแตหัวหน าหมูบานหรือฮีโข จะแจงใหทราบ

สวนใหญแลวจะเป็นระยะเวลากอนจะถึงฤดูกาลการเกษตร คือ หลังจากงานปีใหมแลวกะเหรี่ยงจะเริ่มทํางานใน

ไร ในนาทันที โดยทุกหลังคาเรือนในหมูบานจะหมักเหลาเตรียมเอาไว เมื่อถึงวันกําหนดงาน หมอผีจะประกอบ

พิธีให โดยเริ่มจากบานของฮีโข หรือ หัวหน าหมูบานกอนเป็นหลังแรก แลวกระทําตอไปจนครบ ทุกหลังคาเรือน

ซึ่งกินเวลาถึง 3 วัน กวาจะเสร็จ การทําพิธีกรรม เริ่มจากจัดเตรียมขนมหลายชนิด เชน ขาวเหนียวตม ขาวป ุก

ขาวหลาม เพื่อวันรุงขึ้นจะถวายแดเทพเจา เตรียมเหลา สําหรับประกอบพิธีและดื่มรวมกัน ตกกลางคืนของกอน

วันขึ้นปีใหม ผูนําศาสนาที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกวา "ฮี่โข" จะทําการเรียกเหลาชาวบานมาชุมนุม ในแตละบานจะ

สงตัวแทนบานละหน่ึงคน คือ หัวหน าครอบครัว (ตองเป็นผูชาย) ตอนไปชุมนุมจะตองเตรียมเหลา บานละหน่ึง

ขวดไปยงับานของผนํูาศาสนา (ฮีโ่ข) ดวย เมื่อมาพรอมกนัทัง้คน และเหลาแลว ฮีโ่ขจะเริม่ทาํพธิกีรรมพธิกีรรมน้ี

ชาวกะเหรี่ยงเรียกวา พิธีกินหัวเหลา (เอาะซิโค) โดยตอนแรกจะนําขวดเหลามารวมกัน โดยฮี่โขจะทําการ

อธิษฐาน จากนัน้จะรินเหลาลงในแกว แลวใหคนที่มารวมพิธีดื่ม วิธีการดื่มคือ  เอาขวดแรกของคนที่มาถึงกอน

ฮีโขจะเอามาเทลงแกว แลวฮี่โขจะจิบเป็นคนแรก จากนัน้ก็ใหคนตอไปจิบตอ จิบเชนน้ีไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน

ที่มารวมงาน แลววนกลับมาถึงคิวฮี่โข ฮี่โขจะทําการเททิง้พรอมอธิษฐานใหพร แดเจาบานและครอบครัวของ

เจาของเหลาขวดที่ไดเทไปแลว จะทําเชนน้ีไปเรื่อยๆ จนครบทุกขวดของทุกบานที่มารวมงาน บางครัง้บางที

หมูบานไหนที่มีหลังคาเรือนเยอะอาจทําถึงเช้าเลยก็วาได

             เชาวนัขึ้นปีใหม ชาวกะเหรีย่งจะตื่นแตเชาแลวมาฆาหมู ฆาไก เพื่อจะนํามาประกอบพธิี ในวนัรงุเชา โดย

เริ่มจากการนําไกที่ฆาแลว พรอมเหลาหน่ึงขวดมาตัง้ที่ขันโตก เพื่อจะประกอบพิธีมัดขอมือ หรือเรียกขวัญของ

ลูกหลานในแตละบาน โดยผูเฒาผูแกในครอบครัวจะเป็นผูประกอบพิธีน้ี เวลาน้ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะอยู

กันครบหน า

             2.2 ประเพณีแตงงาน ผูหญงิจะเป็นผูเลอืกคูครองเอง เจาสาวจะตองทอเสื้อผา กางเกง ยามไวใหเจาบาว

ทัง้เจาบาวเจาสาวตองฆาหมูฆาไกเพื่อทําพิธีกรรมบอกตอผีบรรพบุรุษและเป็นอาหารเลีย้งแขก แตงงานแลวฝ าย

ชายตองมาอยูบานฝ ายหญิง 1 ฤดูเก็บเกี่ยว กอนแยกไปปลูกบานใกลกัน  เรื่องราวของการสูขอ (เอาะ เฆ) ของ

กะเหรี่ยง มีลักษณะดังน้ีเมื่อเป็นที่รับรูแลววาหญิงชายรักชอบพอกัน พอแมและญาติพี่น องของฝายหญิงก็จะสง

คนไปหาฝ ายชาย เพื่อสอบถามใหแนใจวาฝ ายชายรัก และยินดีที่จะแตงงานกับฝ ายหญิงจริงหรือไม หากฝายชาย

รักชอบพอกัน และยินยอมที่จะแตงงานกับฝ ายหญิง ก็จะมีการนัดหมายวันเวลาทําพิธีแตงงานกันในเวลานัน้

(ตามหลักประเพณีกะเหรี่ยงฝ ายหญิงจะตองเป็นฝ ายไปขอฝายชาย) เมื่อฝ ายชายตกลงปลงใจวาจะแตงงานกับ

ฝายหญิงและนัดหมายวันเวลาแตงงานที่แนนอนแลวฝ ายชายก็สงเถาแกไปทําพิธีหมัน่หมาย (เตอะ โหล) ฝาย
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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หญิงกอนวันแตงงานในพิธีฝ ายหญิงจะฆาไก 2 ตัว ในการูทําอาหารเพื่อเลีย้งรับรองเถาแกของฝ ายชายและวันรุง

ขึ้นก็จะนัดหมายวันเวลาที่ฝ ายชายและเพื่อนๆ จะมาหาฝ ายหญิงเพื่อทําพิธีแตงงานตอไป

         3. เครื่องดนตรี

         “เตหนา” เป็นเครื่องดนตรีของชนเผากะเหรี่ยง ทาํดวยไมออนเหลาและกลงึใหเป็นรปูเหมอืนกลองรปูทรงรี

มีกานยาวโกงและโคงสูงขึ้นไป ที่ตัวจะเจาะรูเป็นโพรงปิดดวยโลหะบาง ๆ สายทําดวยเสนลวด มีสายตัง้แต 6 –

9 สาย เตหนาใชสําหรับดีดและรองเพลงประกอบ ใชในโอกาสมีเวลาวางและเพื่อความสนุกสนาน โดยเฉพาะ

หนุมๆ ชาวปกาเกอะญอจะใชเตหนาในการเกีย้วพาราสีหญิงสาวในยามคํ่าคืน (มูลนิธิโครงการหลวง, ม.ป.ป.)

บทสรุป

         กลุมชาติพันธุ ชุมชนและสังคม : หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน ซึ่งมีชนเผาปะกาเกอะญอ หรือ ชนเผา

กะเหรี่ยงอาศัยอยูมารวมรอยปี ยังคงมีอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมในดานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น

ทัง้ดานภาษา ประเพณี และการแตงกายประจําเผา ทัง้น้ีหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลานยังไดรับการสงเสริมจาก

จังหวัดกําแพงเพชรใหเป็นหมูบานอัตลักษณโอทอปเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใชภูมิปัญญาของคนใน

ชุมชนและภายนอกชุมชนรวมกันสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคนใน

หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน ใหเกิดเป็นชุมชนเขมแข็งโดยยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีดัง้เดิมของชาวปะ

กาเกอะญอไวไมใหสูญหาย

คําสําคัญ : กลุมชาติพันธุ, กะเหรี่ยง, ปะกาเกอะญอ, หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน

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

_:_หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกคลองลาน_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-06

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2086&code_db=610001&code_type=05
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