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เรื่อง ผาทอกะเหรี่ยงอําเภอพบพระ

รายละเอียด

         นายคอืบอื เป็นราษฎรอาศยัอยูบานกี่โกะโคะโก ซึ่งเป็นหมบูานชาวกะเหรีย่งที่อาศยัอยูในเขตอาํเภอพบพระ

จังหวัดตาก ปัจจุบันหมูบานดังกลาวไดลมสลายแลวเน่ืองจากมีพื้นที่ไมเหมาะสมกับการตัง้บานเรือน ตอมาเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ.2474 นายคือบือ ขณะนัน้อายุได 25 ปี ไดเดินทางมาที่บานอุฮูทะ พรอมกับญาติพี่น องจํานวน

หน่ึงเพื่อแสวงหาพื้นที่ทํากินแหงใหมและพบวาพื้นที่ดังกลาวมีลําหวยวาเลยกับลําหวยอุฮูโกร มาบรรจบกันทําให

พื้นดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมแกสรางบานเรือนและบริเวณพื้นที่ดังกลาวไดมีราษฎรชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู

แลวจํานวน 15 คน 3 ครัวเรือน คือ ครอบครัวของนายแตแน นายโกโค และนายซะแฮ

        ตอมาเมื่อชุมชนไดขยายตัวมากขึ้นมีประชากรถึง 53 คน 20 ครัวเรือน ชาวบานจึงไดรวมตัวกันตัง้ชื่อ

หมูบานวา “อุฮูทะ” และไดแตงตัง้ใหนายคือบือ เป็นผูนําคนแรก สภาพทัว่ไปของหมูบานเป็นป าที่อุดมสมบูรณ

และมีสัตวป ามากมาย เชน หมูป า กวาง เกง ฯลฯ เหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจยังชีพ คือ มีความเรียบงาย
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ปรับตัวใหเขากับธรรมชาติเก็บของป า ลาสัตว และปลูกขาวไวเพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานัน้

         หลงัจากไดสรางบานเรอืนเป็นที่เรยีบรอยแลว ราษฎรบานอุฮทูะ ไดรวมแรงรวมใจกนัสรางสิง่ยดึเหน่ียวทาง

จิตไวที่กลางหมูบานนัน้คือ “เจดียทราย” เพื่อเป็นสัญลักษณแทนพุทธศาสนา แตก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของ

อํานาจเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวของกับระบบผลิต ไดแก พิธีเลีย้งผีหัวฝาย พิธีเลีย้งผีขาวเขียว พิธีเสกทอบือซา

และพิธีเซกทอโท ในเรื่องของระบบคุณคา ไดแก พิธีทําบุญขึ้นบานใหม พิธีมัดมือ ทําบุญขนมจีน และสุทายเป นร

ะบบความสัมพันธ คือ ประเพณีการแตงงาน การคลอดลูกและการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับญาติพี่น องที่ลวงลับ

ไปแลว มีการประกอบพิธีกรรมในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อออนวอนใหเทพตาง ๆ ชวยคุมครองคนใน

หมูบานใหปลอดภัยจากภยันตรายที่อาจจะเกิดขัน้ไดตลอดจนความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารซึ่งสิ่งตาง

ๆ เหลาน้ีทําใหชุมชนมีความมัน่คง ยัง่ยืน และมีพลังในตัวเอง

         และเมื่อ พ.ศ. 2513 ทางราชการไดเขามาสาํรวจหมบูานขณะนัน้มีจาํนวนครวัเรอืนเพิม่ขึ้นถงึ 30 ครวัเรอืน

แลว และเริ่มจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับคนในหมูบานเพื่อเป็นการสํารวจจํานวนประชากรในเขตพื้นที่

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (อางจากบัตรประจําตัวประชาชน นายคือบือ)

         หลังจากที่นายคือบือ อายุมาก (65 ปี) จึงไดลาออกจากตําแหนงผูนําหมูบานและไดแตงตัง้ใหนายปาอู เป็น

ผูนําคนตอไป (ประมาณ พ.ศ.2522 – 2533) และในสมัยน้ีเองเมื่อ พ.ศ.2524 ราษฎรชาวกะเหรี่ยงไดรวมกัน

สรางวัดขึ้นโดยใชวัสดุที่ทําจากไมไผและหลังคาเป็นใบตองตึงและนายคือบืออดีตผูนําหมูบานคนแรกไดเดินทาง

ไปที่จังหวัดผาอัน ประเทศพมาเพื่อนิมนตพระกะเหรี่ยงจํานวน 2 รูป มาจําพรรษาที่บานอุฮูทะ ตอมาไดมีเจา

หน าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 346 ไดมาสรางโรงเรียนใหกับบานอุฮูทะ ทําการสอนในระดับปฐมศึกษามีชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และไดรวมกับคณะกรรมการหมูบานเพื่อเปลี่ยนชื่อหมูบานใหมเป็น “แมออกฮู”

         หลังจากที่นายปาอู อายุครบ 60 ปี (พ.ศ.2533) ไดมีการประชุมราษฎรบานแมออกฮูเพื่อเลือกผูนําหมูบาน

คนตอไป โดยมีเจาหน าที่จากอําเภอ ครู ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 346 และกํานันตําบลวาเลย มารวมเป็นพยาน

และผลการเลือกตัง้ปรากฏวา “นายธาดา คีรีเกริกกอง” ขึ้นดํารงตําแหนงผูนําหมูบานคนตอไป

         เมื่อ พ.ศ.2538 – 2539 กลมุทหารกะเหรีย่งที่นับถอืศาสนาพทุธ ภายใตการดแูลของพระฮทููสะนะ ตองการ

ที่จะสรางวัดในเขตอิทธิพลของ KNU (Karen National Union) แตถูกทหารกะเหรี่ยงที่เป็นคริสตเตียนกีดกันจะ

เกิดการตอตาน และเกิดการปะทะกันทางความคิด และกลายมาเป็นการตอสูทางกําลังและสุดทายคายมาเนอ

รปลอว คายนอตะ (อยูตรงขามอําเภอทาสองยาง) และคายคอนูรา 101 (อยูตรงขามอําเภอแมสอด) ซึ่งเป็นที่ตัง้

ของกองบัญชาการ KNU แตกทําใหราษฎรชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในพื้นที่สูรบไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม

และหนีเขามาอาศัยอยูในหมูบานเป็นจํานวนมากชาวบานที่อพยพเขามาจากพมา คือ หมูบานพะอา , เมียวะดี ,

จะเอ , เซจี , มาตะเล และเกาะตะริ

         และในสมยัของนายาดา ครีีเกรกิกองนัน้ ไดเกดิการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ กลาวคอื การสรางบานเรอืน
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ที่เกิดจากการใชวัสดุที่มีจากธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนเป็นสังกะสี และกระเบื้องแทน มีเจาหน าที่บานเมืองเขามาสง

เสริมในเรื่องของการผลิต มีการปลูกพืชเชิงเดียว ไดแกขาวโพด เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขาม

ชาติ และสงที่ตามมาในเรื่องของเครื่องใชที่อํานวยความสะดวก เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถไถนา โทรทัศน

ตูเย็น หมอหุงขาว โทรศัพท ฯลฯ มีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนและนอกชุมชนมากขึ้นเพื่อตอบ

สนองความทันสมัยการเจ็บปวยก็ตองใชการรักษาแพทยแผนใหม เชน การคลอดบุตร ตองเดินทางไปที่สถานี

อนามัยประจําตําบลหรือโรงพยาบาลเทานัน้ ทําใหภูมิปัญญาในเรื่องของการรักษาพยาบาลแบบดัง้เดิมเริ่มหมด

ความจําเป็น

         ชวงเวลาที่ทศวรรษที่ผานมาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมภายในหมูบาน

อยางมากมาย อันเน่ืองมาจากคนในหมูบานเดินทางไปทํางานนอกหมูบานมากขึ้นพรอมกับการรับเอาวัฒนธรรม

จากภายนอกเขามาในหมูบานดวย และยิ่งไปกวานัน้คนเมืองที่มีวัฒนธรรมเมืองไดเขามาติดตอคาขาย ทําให

ชุมชนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกตาง

         ความหลากหลายที่เขามาสูชมุชนบานแมออกฮ ูไมไดสรางความเลวรายแตอยางใด เพราะชมุชนมีการเลอืก

ปรับ และนํามาสรางใหมในบริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่มีความเป็นพลวัตไดอยางเหมาะสมและรูเทาทัน

อยางไรก็ตามชุมชนยังมีการรักษาอัตลักษณของวัฒนธรรมที่ดีงามในเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวของอยู

กับระบบผลิต ระบบคุณคา และระบบความสัมพันธไดอยางมีสติ บนพื้นฐานของชาว “ปกาเกอะญอ” ที่มี

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน

ประวัติความเป็นมาของ “ผาทอกะเหรี่ยง”

         ชาวกะเหรีย่งขาวมีความเชื่อแตโบราณวาลายของผาทอกะเหรีย่งนัน้ ไดมาจากลายหนังงูใหญซึ่งเป็นครูกัใน

อดีตของหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงโดยที่งูตัวนัน้จะเปลี่ยนลายทุกวัน และหญิงสาวก็ทอผาตามลายที่ปรากฏจนครบ

๗ วัน ทอได ๗ ลาย คือ ลายโยหอกือ เกอเปเผลอ ฉุยขอลอ ที่ขา เกอแนเดอ เซอกอพอ และแชะฉาแอะ แตลาย

ที่นิยมนํามาทอและปัก มี ๔ ลายคือ โยหอกือ เกอเปเผลอ ฉุยขอลอ และลายทีขา ปัจจุบันยังมีการคิดคนลายใหม

ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย

ชาวปากอเญอ มีพื้นฐานการทอผามาตัง้แตบรรพบุรุษ เป็นการผลิตไวใชในครัวเรือน ที่เหลือจึงนํามาจําหนายเพื่อ

เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ลักษณะลายผาที่ผลิตกันจะเป็นไปในลักษณะตางคนตางทํา ลายผาเป็นไปตามความ

อําเภอใจของผูทอ ไมมีเอกลักษณ มาตรฐานการผลิตที่แตกตางกัน จึงมีการรวมกลุมกันขึ้น

เอกลักษณ /จุดเดนของผลิตภัณฑ

         หญงิสาวชาวกะเหรีย่งจะใสชดุยาวสีขาว สวนชายหนมุจะใสสีแดงสด สวนหญงิชาวปากอเญอที่แตงงานแลว
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จะสวมใสเสื้อสีดําและมีลวดลายปักที่หลากหลายผสมผสานกันในสวนชายเสื้อตัง้แตใตอกคลุมถึงสะโพก ผาถุงสี

แดง

ผาทอกะเหรี่ยง จะทอดวยกี่เอว ลวดลายดัง้เดิมจะมีสีสันที่สดใสมีทัง้การทอลายในตัวผืนผา และการปักผา ผา

บางผืนจะมีการเย็บลูกเดือยเป็นลวดลายตาง ๆ ปัจจุบันการใหสีสันลายผาจะมีการทอหรือปักสีอื่น ๆเพิ่มขึ้นอาทิ

เชน สีเขียว สีฟ า สีเหลือง และสีชมพู

ลวดลายที่ทอเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและเป็นการทอมือแตละชิน้จึงเป็นความภาค

ภูมิใจของผูทอสงตอผูใชดวยความใสใจ

ขัน้ตอนการผลิต

       การขึน้เครื่องทอ

       เป็นการนําเสนดายมาเรียงกันอยางมีระเบียบตามแนวนอนขนานไปกับไมขึ้น เรียงลําดับไว ดังน้ี การเรียง

ดายจะใชจํานวนคู เชน 2 เสน หรือ 4 เสนครบก็ไดหากตองการผาหนา เชน ผาหม ก็ใชดายไปแยกที่ตะกอเป็น 2

สวน ๆ ละ 2เสน หากเป็นเสนดายพื้นเมืองป่ันเอง ปกตินิยมใชดายยืนเพียงเสนเดียว เวลาเรียงใช 2 เสนควบ

หากเป็นดายสําเร็จรูป จะใชดายยืน 2 เสนเวลาเรียงใช 4 เสนควบ จํานวนดายอาจเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่เป็นการ

ทอผาลายนูนตามแนวยาว เชน การทอเสื้อของผูชายสูงอายุของกะเหรี่ยงสะกอจะใชดายยืนปกติ คือ 1 เสน เวลา

เรียงใช 2 เสนควบ เมื่อถึงเวลาจะเพิ่มดายยืนเป็น 2 หรือ 3 เสน ฉะนัน้เวลาเรียงดายตองใช 4 หรือ 6 เสนควบ

ทัง้น้ีขึ้นอยูกับลวดลายที่ตองการ

การเรียงดาย มีขัน้ตอนดังน้ี

       1. คลองดายที่หลกัที่ 1 และสาวดายทัง้หมดผานหลกัที่ 2, 3, 4 และ 5 นําไปคลองหลกัที่ 6 และสาวกลบัมา

คลองหลักที่ 1

       2. ดึงดายทัง้หมดใหตึงเสมอกันและนํามาพันรอบหลักที่ 2 ตามแนวเข็มนาฬิกา

       3. ดึงดายทัง้หมดใหตึงเสมอกันมาทางดานหน าหลักที่ 3 ซึ่งเป็นจุดแยกได โดยใชดายอีกกลุมหน่ึง ซึ่งเป็น

ดายตะกอสอดเขาไประหวางดายที่แยกเป็น 2 สวนเทา ๆ กัน ดายสวนที่ไมไดคลองกับตะกอแยกผานดานหลัง

หลักที่ 4 และสวนที่คลอง ตะกอดึงผานดานหน าหลักที่ 4

       4. รวบดายทัง้สองสวนเขาดวยกัน ดึงใหตึงสาวพันออมหลักที่ 5 ตามแนวเข็มนาฬิกา

       5. ดึง ดายทัง้หมดใหตึงพันออมหลักที่ 6 และสาวใหตึง ดึงกลับมาเริ่มตนที่หลักที่ 1 ใหมหากตองการสลับสี

ก็เปลี่ยนดายกลุมใหมเป็นสีที่ตองการ โดยเริ่มตัง้แตหลักที่หน่ึงเชนกัน ทําหมุนเวียนไปเชนน้ีเรื่อย ๆ จนดายที่

เรียงมีความสูงเทากับความกวางของผาทีตองการใช

       6. ถอดไมทัง้หมดออกจากไมขึ้นเครื่องทอ และนําไมหนอสะยาสอดเขาไป เก็บตะกอแทนไมกลูโข (หลักที่
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
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วันที่ : 2023-05-19 21:34:07 หน า 5

6) ซึ่งตองใชสําหรับชวยแยกดายเวลาทอ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวทอจะมีลักษณะดังภาพ จากนัน้นําเครื่องทอทาง

ดานไมรัง้ผาไปผูกยึดกับฝา หรือเสาระเบียงบาน โดยใหไดระดับความสูงประมาณศรีษะของผูทอขณะที่นัง่ราบกับ

พื้น สวนทางดานไมพันผา นําแผนหนังมาออมรอบเอวดานหลังของผูทอ และผูกรัง้หัวทายกับปลายทัง้สองของ

ไมพันผา พรอมกับดึงเครื่องทอใหตึงพอประมาณ โดยผูทอกระเถิบถอยหลังนัง่ในตําแหนงที่เหมาะสม

 

 

คําสําคัญ : ผาทอกะเหรี่ยง

ที่มา :

http://www.otoptoday.com/wisdom/1359/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8

%97%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%

E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=772&code_db=610007&code_type=TK003
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