รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ และฟื้ นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตําบลไล่โว่
อําเภอสั งขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี ที่ ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ในช่ วงแผนงานระยะที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)

คํานํา
ตามที่คณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก องค์การบริ หารส่วน
ตําบลไล่โว่

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยราชการท้ องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้ มีความ

ร่วมมือในการจัดทําโครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ

วัฒนธรรม

ประเพณี

และทรัพยากรธรรมชาติ

ของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีนนั ้ บัดนี ้การดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิงานมาเป็ นปี ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดังนัน้ คณะกรรมการโครงการจึงได้ จดั ทํา “รายงานผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี ที่ ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในช่วงแผนงานระยะที่ ๑
พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)”ขึ ้น เพื่อรายงานความคืบหน้ าของโครงการในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
แนวโน้ มและทิศทางในการดําเนินงานในปี ต่อๆไป

อันจะยังให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลและมี

ส่วนร่วมอย่างใกล้ ชิด ในการที่จะแลกเปลีย่ น เรี ยนรู้ เข้ าใจและยอมรับซึง่ กันและกันมากขึ ้น ให้ สมกับคําว่า
“ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ”แห่งชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง ทุง่ ใหญ่นเรศวร ด้ านตะวันตก
อนึง่ ในปี ๒๕๕๔ นี ้ คณะผู้จดั ทําได้ ใช้ คําว่า “กะเหรี่ ยงโผล่ว” เป็ นคําจํากัดความที่หมายถึงคน
กะเหรี่ ยงในเขตตําบลไล่โว่แห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก

ตลอดจนเพิ่มเนื ้อหาในส่วนของประเพณี

สงกรานต์บ้านวาชูคุ ข้ อมูลต่างๆในสาระสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีตา่ งๆของชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโผล่วแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก ทั ้งนี ้ข้ อมูลต่างๆ
ที่คณะผู้จดั ทําได้ นําเสนอนี ้ อาจมีข้อบกพร่องอยูบ่ ้ าง ซึง่ ทางโครงการขอน้ อมรับและยินดีรับฟั งคําชี ้แนะจาก
ท่านผู้ร้ ูทั ้งหลายมา ณ โอกาสนี ้

คณะผู้จดั ทํา

สารบัญ
หน้ า
คํานํา

๑

สารบัญ

๒

บทนํา

๔

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานโครงการในช่ วงระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓) ปี ที่ ๒
ระหว่ าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๕

- การบวชต้ นไม้

๕

- งานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร บ้ านวาชูคุ

๗

- ประเพณีไหว้ ฤาษี ทุง่ ฤาษี

๒๑

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ

๒๙

- การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

๔๓

ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาชนชาติ กะเหรี ่ยง

๔๓

- การปลูกฝั งจิตสํานึกและฝึ กอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไปสูอ่ นุชนรุ่นหลัง

๗๑

กรณี ศึกษา : วาชูคุ หมู่บา้ นวัฒนธรรมกะเหรี ่ยงโผล่ว วิ ถีชีวิตทีย่ งั มี ลมหายใจ ๗๑
ประเพณี ทําบุญเข้าพรรษา

๘๐

ประเพณี ทําบุญกลางพรรษา (บุญกะบ่อง: ทําบุญอุทิศผีบรรพบุรุษ)

๘๔

ประเพณี ทําบุญออกพรรษา

๘๗

ประเพณี ทําบุญสงกรานต์

๘๙

สวดมนต์ทําวัตรเย็น อบรมศีลธรรมเยาวชนและฝึ กเจริ ญสมาธิ ภาวนา

๙๔

กิ จกรรมอนุรกั ษ์ ศิลปะการแสดงท้องถิ่ น รํ าตง

๙๗

โครงการสอนวิ ชาชี พท้องถิ่ น โดยวิ ทยากรในท้องถิ่ น ของโรงเรี ยนบ้านหิ นตัง้

๙๙

กิ จกรรมค่ายคุณธรรม ของโรงเรี ยนบ้านหิ นตัง้ ณ วัดวาชูคุ

๑๐๐

กิ จกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ของโรงเรี ยนบ้านหิ นตัง้ ณ วัดวาชูคุ
- กิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๐๑
๑๐๒

กิจกรรมอื่นๆ

๑๐๕

ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงาน

๑๐๕

ภาคผนวก

-

โครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ

ของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- ข้ อมูลเบื ้องต้ นอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- รายชื่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เขตตําบลไล่โว่
- รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑-๖
- ข้ อมูลสมาชิก อบต.ไล่โว่
- ข้ อมูลประชากรตําบลไล่โว่
- ข้ อมูลประชากรอําเภอสังขละบุรี
- ข่าวประชาสัมพันธ์ การฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง ตามมติครม.๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
เอกสารอ้ างอิง
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บทนํา
โครงการอนุรักษ์ และฟื ้ นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ยงตําบลไล่ โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หลักการและเหตุผล
ตําบลไล่โว่ อํ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวได้ ว่าเป็ นถิ่ นฐานของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงมาช้ านานกว่า ๓๐๐ ปี ตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานว่าบ้ านสะเน่พ่อ ง
หมู่ที่ ๑ ตําบลไล่โว่ นันเคยเป็
้
นที่ตงของเมื
ั้
องสังขละบุรี โดยมีพระศรี สวุ รรณคีรีเป็ นเจ้ าเมือง ปั จจุบนั มี
ชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงอยู่ในตําบลไล่โว่ ประมาณ ๒,๙๐๐ คน โดยปกติวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้ สาย
กะเหรี่ ยงนันจะมี
้ ความผูกพันกับป่ าอย่างแนบแน่น และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา จึงทําให้
ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง มีความสงบ ร่มเย็นและมีประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกื ้อกูลกับผืนป่ า เช่น การ
นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรื อฝั งไว้ ที่ต้นไม้ และจะไม่มีการตัดไม้ ต้นดังกล่าว , การไม่ตดั โค่นต้ นไม้ บาง
ชนิด เช่น ต้ นโพธิ์ ต้ นไทร ขานาง หว้ า ตะเคียน ประดูเ่ ลือด เป็ นต้ น , การไม่ตดั ไม้ ที่ขึ ้นบนจอมปลวก
ฯลฯ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงทําให้ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมี ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงอาศัยอยู่ ยังคงสามารถ
รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ได้ และชุมชนเองก็สามารถอาศัยอยูร่ ่วมกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
ในปั จ จุ บัน วัฒ นธรรมจากภายนอก เช่ น สื่อ สารมวลชน สื่อ บัน เทิ ง สมัย ใหม่ เครื่ อ งแต่ง กาย
สมัยใหม่ เครื่ องอุปโภคบริ โภคต่างๆเป็ นต้ น ได้ เริ่ มหลัง่ ไหลเข้ าสู่ชุมชนชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ ยง

ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงเริ่ มเปลีย่ นแปลงไป เช่น การใช้ เงินเพื่อการยังชีพที่สงู ขึ ้น

การดื่ม

สุราในหมู่ประชาชนที่มากขึ ้น ความสามารถในการใช้ ภาษากะเหรี่ ยงท้ องถิ่นในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
ต่างๆที่น้อยลง เครื่ องแต่งกายประจําเผ่า งานหัตถกรมพื ้นบ้ านที่ลดน้ อยลง การตัดไม้ เพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย
ที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น ซึง่ หากไม่เร่งอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้ มาใหม่ มรดกทางภูมิปัญญาอันลํ ้าค่าของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่อาจจะหายสาบสูญไป และจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงความยัง่ ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรในที่สดุ
ด้ วยเหตุนี ้พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้ าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ ร่วมกับเขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการ
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หมู่บ้านและหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้ อ งเพื่อดําเนินการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงให้ มีความยัง่ ยืน
สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นได้ อย่างไม่ขาดสาย รวมทั ้งมี สว่ นร่ วมในการปกป้องรั กษาป่ ามรดกโลกทุ่ง
ใหญ่นเรศวรให้ อยูค่ กู่ บั วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ตราบนานเท่านาน
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานโครงการปี ที่ ๒ ระหว่ าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในช่ วงแผนงานระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓)
๑. การบวชต้ นไม้
ริ เริ่ มดําเนินการจัดกิ จกรรม ณ วัดวาชูคุ บ้ านวาชูคุ หมุ่ ๖ ตําบลไล่โว่ อํ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยดําเนินการร่วมกับคณะครู -นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านหินตัง้ ในช่วงการอบรมค่ายคุณธรรม ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพธรรมชาติและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็ นในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน สําหรับการดําเนินงานในปี ที่ ๒ นี ้ ทางวัดวาชูคุร่วมกับโรงเรี ยนบ้ านหินตังและเขต
้
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกได้ จดั ทํา “โครงการฝึ กอบรมค่ ายเยาวชนธรรมะกับการ
อนุ รักษ์ ” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อ สานต่อ นโยบายการปลูกฝั งจิ ตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่เยาวชนต่อไป
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๓. งานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร บ้ านวาชูคุ
“ นัน่ องค์หนึ่งพระภาวนา ชื ่อเสถียร ท่านเป็ นคนอุดรแล้วท่านไปภาวนาอยู่ทางเขตพม่า เมื องไทยพม่าเขตต่อ นี่สําคัญมากนะชื่อเสถียร บ้านเดิ มท่านอยู่อุดร พาพ่อพาแม่ไปอยู่ทางนูน้ มี ที่สะดวกสบาย
การทํามาหาเลีย้ งชี พก็ สะดวก ทุกอย่างสงบสงัดทัง้ ด้านธรรมทัง้ ทางโลก ท่านเลยชวนพ่อแม่ท่านไป ท่าน
เข้าท่าอยู่นะ แล้วได้ประโยชน์ทางนูน้ ชื ่อเสถี ยร นู่นอาจารย์ ชา ท่านบุญมี ท่านอุทยั ท่านวันชัย หลวงพ่อ
ตัน

ท่านปั ญญา นีเ่ พชรนํ้าหนึ่งมี หลายองค์ นะนี ่ ท่านสําเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ถ้ าเป็ นสมัยพุทธกาลเป็ น

พระอรหันต์ ทุกวันนีเ้ ทวทัตมันขวางหูขวางใจ ว่าอรหันต์ ไม่ได้ เทวทัต คื อพระที ่ท่านจะรู้กนั ต้องเป็ นนัก
ภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆรู้ กัน แต่ว่าภายใน นอกนัน้ ไปท่านไม่ รู้ไม่ ชี้ เพราะฉะนัน้ วง
กรรมฐานกันมองเห็นกันรู้ทนั ทีๆเพราะทราบจากใจ (จากหนังสือ ไม่ มาเกิดมาตายเรี ยกว่ า ชาติสุดท้ าย
โดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน เทศน์ ณ วัดป่ าบ้านตาด ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒)
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ประวัตพ
ิ ระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร
โดยสังเขป
ท่านพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร มีนามเดิมว่า เสถียร ทองโคตร์ บิดาชื่อว่าพรหมา มารดาชื่อ
ก้ าน ท่านถือกําเนิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึ ้น ๘ คํ่า เดือน ๔ ปี ระกา ณ ตําบล
โนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี
ท่านมีพี่น้องรวม ๔ คน คือ
๑.ท่านอาจารย์เสถียร ทองโคตร์
๒.นายวิเชียร ทองโคตร์
๓.นางหนูเพียร ทองโคตร์
๔.นายบัวเรี ยน ทองโคตร์
โยมบิดา มารดา ของท่านมีอาชีพทํานา ท่านเรี ยนจบชันประถมปี
้
ที่ ๔ จากนันครอบครั
้
วของท่าน
ได้ ย้ายไปอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อมีอายุครบบวช ท่านได้ บรรพชาอุปสมบท ที่วดั ป่ าสําราญนิวาส
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีพระครูการุณยธรรม
นิวาส (หลวงปู่ หลวง กตปุญโญ) เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระคํามูล ชิตมาโร เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ (ปั จจุบนั
อยูท่ ี่วดั รัตนวนาราม จ.พะเยา เป็ นเจ้ าคณะจังหวัดเชียงราย-พะเยา) ได้ ฉายา สมาจาโร สังกัด
ธรรมยุตินิกาย
พรรษาที่ ๑-๔ จําพรรษาอยูก่ บั หลวงปู่ ขาล ฐานวโร วัดป่ าบ้ านเหล่า อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
พรรษาที่ ๕ จําพรรษาที่ บ้ านอีก้อ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
พรรษาที่ ๖-๗ ท่านได้ กลับไปจําพรรษาอยูก่ บั หลวงปู่ ขาล
พรรษาที่ ๘ ท่านได้ ธุดงค์และจําพรรษา อยูท่ างภาคอีสาน หลังออกพรรษาแล้ ว พอดีช่วงนั ้นมีงาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ผาง จิตตคุตโต ท่านพระอาจารย์เสถียรก็ได้ ไปช่วยงานท่านด้ วยและได้ พบกับ
ท่านพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธเป็ นครัง้ แรกในงานนี ้ เมื่อเสร็ จงานพระราชทานเพลิงศพหลางปู่ ผางแล้ ว
ท่านจึงได้ ธุดงค์เรื่ อยมาจนถึงอําเภอทองผาภูมิ
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พรรษาที่ ๙-๑๐ จําพรรษาอยูท่ ี่วดั เวฬุวนั ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในช่วงออกพรรษา
ท่านได้ ไปวิเวกตามป่ า ตามเขาในเขตป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวร อาศัยบิณฑบาตจากชาวกะเหรี่ ยงจนท่านสามารถ
พูดภาษากะเหรี่ ยงได้ อย่างชํานิชํานาญ
พรรษาที่ ๑๑-๑๖ จําพรรษาที่วดั วาชูคุ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี วัดนี ้เป็ นวัดอยูก่ ลางป่ า ชาวบ้ านเป็ น
ชาวกะเหรี่ ยง ในช่วงที่ทา่ นมาจําพรรษาใหม่ๆ ชาวบ้ านส่วนใหญ่นบั ถือฤาษีไว้ ผมยาวเกล้ าเป็ นมวยแล้ วใช้
ผ้ าผูกทับไว้ ท่านอาจารย์ก็ได้ แนะนําสัง่ สอนให้ ชาวบ้ านยึดมัน่ ในพระรัตนตรัยนําเอาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็ นที่พงึ่ ที่สกั การะ จนชาวบ้ านส่วนใหญ่หนั มาปฏิบตั ิตาม บ้ างก็สง่ ลูกหลานมาบวชในบวรพุทธ
ศาสนาหลายคนหรื อเมื่อมีเรื่ องทุกข์เรื่ องร้ อนประการใด ไม่วา่ เจ็บไข้ ได้ ป่วย ความเป็ นอยู่ การทํามาหากิน
ก็จะมาให้ ทา่ นอาจารย์ช่วยสงเคราะห์ให้ ซงึ่ ท่านอาจารย์ก็เมตตาช่วยสงเคราะห์ด้วยดีทกุ รายการไป ประดุจ
ดังพี่น้องร่วมสายโลหิตที่ต้องดูแลและเอื ้ออาทรให้ พ้นทุกข์พ้นยาก ดังนั ้นชาวกะเหรี่ ยงทั ้งหมู่บ้านใกล้ ไกล
จึงให้ ความเคารพยําเกรงและศรัทธาท่านมาก
เวลาท่านอาจารย์ไปทางหมูบ่ ้ านไหน

ท่านมักจะชักชวนชาวบ้ านพัฒนาแหล่งนํ ้าโดยให้ ชาวบ้ าน

ช่วยกันขุดบ่อ ดังนันชาวบ้
้
านจึงตังสมญาให้
้
ทา่ นเป็ นภาษากะเหรี่ ยงว่า”ซองค่าที่กะเล่อ” ซึง่ หมายถึงพระ
บ่อนํ ้า การเดินทางจากหมู่บ้านหนึง่ ไปหมู่บ้านหนึง่ ก็ต้องใช้ วิธีเดินเท้ า ใช้ เวลาเป็ นวันๆคืนๆ จึงจะถึง
จุดหมาย เรื่ องรถนันแทบไม่
้
ต้องพูดถึง ยิ่งฤดูฝนด้ วยแล้ ว พาหนะที่ดีที่สดุ ในแถบที่ทา่ นอาจารย์จําพรรษา
อยู่ ก็คือช้ าง ในฤดูแล้ งก็พอที่จะได้ พบเห็นรถอยูบ่ ้ าง แต่นนั่ ไม่ใช่อปุ สรรคในการประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนา
ชาวกะเหรี่ ยง สําหรับพระอย่างท่านอาจารย์ ท่านยังคงปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แม้ ใกล้ วาระสุดท้ ายที่ทา่ นอาพาธอย่างหนักด้ วยโรคมะเร็ งเวทนาจะกล้ าสักเพียงใดก็ตามท่าน
ยังคงปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างปกติ โดยมิได้ หวัน่ ไหวต่อธาตุขนั ธ์ ที่ใกล้ จะแตกดับเลย ท่านวางธาตุขนั ธ์ โดย
อาการสงบสุข ที่วดั วาชูคุ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๒๔.๐๐น. สิริรวมอายุ ๓๖ ปี พรรษา ๑๖
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ปฏิปทาและข้ อวัตรปฏิบัติ
ท่านพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ท่านเป็ นผู้ที่มีปฏิปทาเด็ดเดี่ยวและกล้ าหาญมาก เป็ นพระที่หา
ได้ ยากองค์หนึง่ ในสมัยปั จจุบนั ครัง้ หนึง่ ท่านสนธนาธรรมกับสหธรรมมิกของท่าน เกี่ ยวกับเรื่องทําความ
เพียร ท่านยกตัวอย่างการทําความเพียร เมื่อสมัยบวชใหม่ๆ จิตใจฟุ้ งซ่าน รําคาญมาก ท่านจึงตัดสินใจให้
หมู่เพื่อน มัดแขน มัดขา ไว้ กลางป่ าในท่านัง่ สมาธิ ถึง ๓ วัน ๓ คืน ท่านเล่าว่าเวทนาเกิดขึ ้นมาก ท่านจึง
กําหนดความตายเป็ นอารมณ์ จิตจึงวางเวทนา แม้ แต่สงั ขารก็วาง เหลือแต่ความรู้ที่สว่างอยูเ่ ฉยๆ ไม่ร้ ูนาน
เท่าไร จิตจึงจะถอนออก เมื่อครบ ๓ วันแล้ ว หมู่เพื่อนจึงมาแก้ มดั ออกแล้ วจึงค่อยๆช่วยกันนวดตามแขน
ตามขา เมื่อยกมือที่วางซ้ อนกันออกปรากฏว่า ตรงฝ่ ามือและขาที่ซ้อนกันนั ้นมีลกั ษณะเหมือนไฟไหม้ ตั ้งแต่
นั ้นมา การทําความเพียรของท่านเมื่อจิตใจฟุ้ งซ่าน ท่านมักจะไปหาที่อยูอ่ งค์เดียวในถํ ้าหรื อป่ าลึกๆและ
บําเพ็ญภาวนานานเป็ นวันๆคืนๆไป
ท่านบอกว่า การทําความเพียร เมื่อจิตใจมีรากฐานดีแล้ วการภาวนาเป็ นวันๆคืนๆ มีแต่จะเพิ่ม
ความชํานาญของสมาธิไปเรื่ อยๆ การพิจารณาการของท่านๆมักจะใช้ อิริยาบถเดิน บางครัง้ ท่านจะเดินไป
ตามป่ าคนเดียวในตอนกลางคืนและจะกลับมาถึงศาลาก็ตอนใกล้ สว่างเป็ นประจํา
คราวหนึง่ กลางพรรษาที่วดั วาชูคุ ฝนตกหนัก ถนนหนทางถูกตัดขาดโดยสิ ้นเชิง ทั ้งตามลําห้ วย
นํ ้าป่ าก็พดั แรง ท่านอาจารย์อาพาธเป็ นไข้ อย่างหนัก หนาวสัน่ ท่านจึงสัง่ ให้ ชาวบ้ านตัดลําไม้ ไผ่มาผูกเป็ น
แพเล็กๆ แค่นงั่ คนเดียวแพก็เกือบจะล่มแล้ วนําไปลอยไว้ ในหนองนํ ้าใกล้ ๆกับกุฏิที่พกั แล้ วท่านจึงขึ ้นไปนัง่
บนแพ ปล่อยแพให้ ลอยอยูก่ ลางหนองนํ ้า นัง่ ภาวนาตากแดดตากฝน ลอยนํ ้าอยูท่ ั ้งวันทั ้งคืน จนอาการดีขึ ้น
ต่อเมื่อมีผ้ ไู ปถามท่านว่า ทําไมต้ องไปอยูบ่ นแพเล็กๆ เวลาเป็ นไข้ อย่างหนักด้ วยท่านก็วา่ มันอยากเป็ นไข้ นี่
ถ้ าควบคุมตัวเองไม่ได้ กระดุกกระดิกก็ให้ แพล่มจมนํ ้าไปเลย
โดยปกติแล้ วท่านอาจารย์เสถียร ท่านชอบธุดงค์ไปยังที่ตา่ งๆ ที่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนา
อยูเ่ สมอทั ้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ตะวันออก ตะวันตก บางคราวก็เลยไปยังประเทศพม่าด้ วย
ท่านเล่าว่ามีอยูค่ รัง้ หนึง่ ที่ดงลาน จ.เลย ท่านภาวนาแล้ วบังเกิดนิมิตเป็ นที่อศั จรรย์หลายเรื่ องหลาย
ราว ท่านก็วา่ เราก็ร้ ูแล้ วจะไม่หลงหรื อ ดังนั ้นท่านจึงเดินทางทางกลับไปกราบเรี ยนหลวงปู่ ขาล หลวงปู่ ท่าน
ว่า ถ้ ารู้แล้ วมีสติจะหลงอะไร หรื อเวลาท่านไปธุดงค์ทางพม่าท่านมักจะพักตามป่ าช้ า ท่านว่าป่ าทางพม่า
สวยดี มีต้นไม้ ใหญ่ ร่มครึม้ เหมือนป่ าดึกดําบรรพ์ เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนาเป็ นยิ่งนัก
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คราวหนึง่ ช่วงที่ทา่ นอยูว่ าชูคุ ท่านบังเกิดความคิดถึงพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ที่เชียงรายเป็ นอย่างยิ่ง
ท่านจึงเดินทางจะกลับไปบ้ าน พอถึงลําปางท่านเห็นชาวบ้ านเขาฝึ กช้ าง แยกลูกแยกแม่จากกัน ท่านก็เลย
พิจารณาปล่อยวาง แล้ วก็เลยเดินทางกลับวาชูคอุ ีก ส่วนมากท่านอาจารย์จะพูดน้ อยและถ่อมตน หรื อบาง
ทีมีญาติโยมถามธรรมะท่านๆก็จะตอบว่าไม่ร้ ูสิ แต่เมื่อถูกรบเร้ ามากๆท่านก็วา่ เรามันพระเล็กพระน้ อยให้
ไปถามครูบาอาจารย์ ซึง่ หมายถึง ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ
ส่วนเรื่ องบริ ขารของท่านๆ จะไม่กระตือรือร้ น ท่านมักจะใช้ ของขาดๆเก่าๆ เพียงแต่ไม่ผิดพระธรรม
วินยั เป็ นอันใช้ ได้ ยิ่งเรื่ องอาหารการฉันของท่านอาจารย์ด้วยแล้ ว เป็ นไปอย่างเรี ยบง่ายตามฐานะความ
เป็ นอยูศ่ รัทธาของญาติโยม แม้ แต่นํ ้าพริ กกะเหรี่ ยงซึง่ ขึ ้นชื่อลือชาในเรื่ องความเผ็ด เค็ม ท่านก็ฉนั ได้ อย่าง
เอร็ ดอร่อย ท่านชอบชวนญาติโยมไปเที่ยววัดท่านที่วาชูคุ โดยบอกว่าไปกินชะอมต้ มเกลือ แล้ วท่านก็ยิ ้มๆ
ท่านอาจารย์มกั มีอารมณ์ดีและอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ

ครัง้ หนึง่ ญาติโยมที่ทําอาหารถวายพระนอน

ตื่นสาย กลัวว่าจะทําอาหารถวายพระไม่ทนั ก็เลยกราบเรี ยนท่านอาจารย์วา่ ขอให้ พระรอก่อน แต่ทา่ นไม่
รอ ท่านบอกว่าท่านชื่อเสถียร ท่านไม่ใช่พระรอ
หรื อคราวหนึง่ โยมชาวกะเหรี่ ยงต้ มยอดฟั กทองมาถวายท่าน โดยต้ มมาทั ้งเถาเลย ท่านประมาณดู
ว่าขดได้ ๓ รอบบาตร ท่านรับประเคนแล้ วไม่วา่ อะไร พอฉันเสร็ จแล้ วก็ออกไปหัวเราะกับสหธรรมมิกของ
ท่านตรงที่ล้างบาตร

โดยปกติลกู ศิษย์ชาวกะเหรี่ ยงของท่านอาจารย์สว่ นมากแล้ วจะไม่คอ่ ยได้ เข้ ามาใน

เมืองบ่อยนัก เวลาท่านเดินทางไปกรุงเทพฯ ท่านมักจะพาเด็กๆชาวกะเหรี่ ยงไปกับท่านด้ วยเสมอ คราวละ
หลายสิบคน ญาติโยมมักจะถามว่า ไม่กลัวเด็กๆพลัดหลงหรื อ ท่านก็บอกว่าไม่กลัว เพราะเวลาจะข้ าม
ถนนหรื อเดินไปทางไหน ก็ให้ เด็กๆจับมือกันไว้ เป็ นแถวกันหลง แล้ วท่านก็หวั เราะ
จวบจนเมื่อท่านเริ่ มอาพาธ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีอาการปวดท้ องอย่างรุนแรง
แต่ทา่ นอาจารย์ก็มิได้ มาให้ แพทย์ตรวจแต่ประการใด

คงเป็ นเพราะอยูใ่ นระหว่างพรรษาท่านจึงไม่ยอม

เดินทางไปไหน ต่อเมื่อออกพรรษาแล้ วท่านถึงยอมอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ แพทย์ลงความเห็นว่าท่าน
เป็ นโรคมะเร็ งในต่อมนํ ้าเหลือง ท่านพักรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาลชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ก็ออกจากโรงพยาบาล
มาพักที่วดั เวฬุวนั จากนันจึ
้ งเข้ าไปอยูว่ ดั ท่านที่วาชูคุ วัดที่มีความผูกพันกับท่านอาจารย์มาก ต่อมาท่านก็
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
หลังจากที่ได้ ประชุมเพลิงศพท่านแล้ ว

บรรดาญาติโยมได้ พากันนําอัฐิธาตุสว่ นหนึง่ ของท่าน

อาจารย์กลับไปเชียงราย ตามคําปรารภของท่านอาจารย์กอ่ นมรณภาพ และได้ ไปกราบนมัสการหลวงปู่
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ขาล ซึง่ เป็ นอาจารย์องค์แรกของท่านอาจารย์เสถียร ท่านได้ เมตตาต่อบรรดาญาติโยมที่ไปกราบท่านในครัง้
นั ้นมาก พร้ อมกับปรารภให้ บรรดาญาติโยมฟั งตอนหนึง่ ว่า
“ท่านอาจารย์เสถียร เคยเกิ ดเป็ นกะเหรี ่ยงมาหลายภพหลายชาติ ”
ปกิณกะธรรม
อยูค่ นเดียวให้ ระวังความคิด อยูก่ บั มิตรให้ ระวังวาจา
เราจะกลัวอะไร เราพิจารณามาจนพอแล้ ว
เราก็พดู เล่น พูดหัวไปอย่างนันแหละ
้
ใครจะรู้วา่ เรากําลังทําอะไรอยู่
เธอไม่ร้ ูหรื อว่าใจเราวันหนึง่ ๆมันเปลีย่ นไปตั ้งกี่ครัง้
ผู้ที่เดินทางอยูย่ อ่ มถึงจุดหมายไม่ช้าก็เร็ ว
หนูตวั เล็กๆมันกินนํ ้าในห้ วย มันก็กินได้ แค่พออิ่มท้ องมันเท่านัน้
เวทนา เมื่อถึงที่สดุ แล้ ว จะเปรี ยบเสมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน หลังจากนั ้นมันก็จะค่อยๆลดลงไป
งานทางด้ านพัฒนาทางด้ านวัตถุและบุคคล
ท่านอาจารย์เสถียร ได้ ดําริ และริ เริ่ มให้ มีการพัฒนาเกี่ยวกับความเป็ นอยูข่ องชาวไทยกะเหรี่ ยงใน
เขตตําบลไล่โว่ ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึง่ งบประมาณทั ้งหมดได้ มาจากแรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมที่
รวมพลังกัน ทังพลั
้ งกาย พลังใจ พลังทรัพย์และพลังความคิด ดังที่ทา่ นอาจารย์ได้ ดําริ วางแนวและปฏิบตั ิ
นําให้ บรรดาญาติโยมปฏิบตั ิตามจนสําเร็ จตามความมุ่งมาด ปรารถนาดังผลงานที่ได้ แล้ วเสร็ จไปมีดงั นี ้
จัดสร้ างระบบประปาภูเขาบ้ านวาชูคุ
จัดสร้ างระบบประปาภูเขาซาละวะ
จัดสร้ างศาลาอเนกประสงค์บ้านวาชูคุ
จัดสร้ างศาลาอเนกประสงค์บ้านซาละวะ
จัดให้ มีการอบรมเยาวชนในเขตตําบลไล่โว่หลายครัง้
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จัดส่งชาวบ้ านที่มีความรู้ภาษาไทย มารับการฝึ กอบรมผู้สอื่ ข่าวสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
นําเยาวชนไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร
ริ เริ่ มให้ มีการจัดสร้ างโรงเรี ยนบ้ านทิไร่ป้าให้ ถกู ต้ องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ริ เริ่ มให้ มีการจัดสร้ างสถานีอนามัยบ้ านทิไร่ป้า ตามมาตรฐานและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
แนะนําให้ ชาวบ้ านปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ สารเคมี สารพิษต่างๆ
ฯลฯ
การสร้ างเจดีย์พระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร
หลังจากพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖แล้ ว ทางคณะ
สงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ มีดําริ ร่วมใจกันในการจัดสร้ างเจดีย์เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์อริ ยสงฆ์แห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรและเป็ นสิง่ เคารพบูชาสําหรับพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปและ
โดยเฉพาะชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงในพื ้นที่ซงึ่ มีความผูกพันกับพระอาจารย์เป็ นอย่างมาก จักได้ เป็ นขวัญ
และกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ยึดมัน่ ในหลักคุณงามความดีมีศีลธรรม ตามหลักพระธรรมคําสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าต่อไป เฉกเช่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร พระอริ ยสงฆ์ผ้ ปู ระกาศหลักสัจ
ธรรมความจริ งของชีวิตและดําเนินชีวิตเป็ นแบบอย่างของเหล่ามนุษย์ทั ้งหลายผู้ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประเสริ ฐ
อย่างแท้ จริ ง
สําหรับการก่อสร้ างเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโรนั ้น ได้ สร้ างทับบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ในการ
ประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์ ณ วัดวาชูคนุ ั ้นเองและฉลองสมโภชเจดีย์เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘

เมษายน

พุทธศักราช ๒๕๓๗ หลังจากนันในทุ
้ กๆปี เมื่อถึงวันคล้ ายวันมรณภาพของพระอาจารย์เสถียรแล้ วทาง
คณะสงฆ์และเหล่าศิษยานุศิษย์ จึงได้ จดั ให้ มีการน้ อมรํ าลึกและสักการะเจดีย์ อันเป็ นองค์แทนแห่ง
พระอาจารย์ผ้ ทู รงศีลวิสทุ ธิ์ ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิตรง ปฏิบตั ิชอบ ควรทักษิณาทาน ควรอัญชลีกรรม เป็ นสรณะ
อันเกษมสูงสุด เป็ นนาบุญอันประเสริ ฐ อันยากจะหานาอื่นเทียบเทียม เป็ นประเพณีสบื ต่อมาจนถึงปั จจุบนั
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การบูรณะเจดีย์
๑๓ ปี หลังจากการก่อสร้ างเจดีย์แล้ วเสร็ จ สภาพของเจดีย์เริ่ มเสือ่ มโทรมลงไปตามกาลเวลา ทาง
คณะสงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธและคณะศิษยานุศิษย์ได้ ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะเจดีย์ใหม่ใน
ปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยทําครอบองค์เก่าด้ วยโครงสร้ างแสตนเลสที่ทนทานและไม่เป็ นสนิม ใช้ วสั ดุ
หินแกรนิตที่คงทนเป็ นตัวองค์เจดีย์แทนปูนซีเมนต์ที่กร่อนได้ งา่ ย การบูรณะเจดีย์เป็ นไปด้ วยความราบรื่ น
ด้ วยพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ าย เจดีย์ได้ แล้ วเสร็ จและฉลองสมโภชอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่
๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่ นแห่งขุนเขาและความอิ่มเอมเปรมปรี ด์ในบุญ
กุศลที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทงชาวไทยเชื
ั้
้อสายกะเหรี่ ยงและชาวไทยโดยทัว่ ไป ได้ ร่วมแรงร่วมใจ
กันกระทําในครัง้ นี ้
สําหรับในปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี ้ ได้ กระทําพิธีสกั การะเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ใน
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน โดยวันที่ ๙ เมษายน ทําพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์เย็นและวันที่ ๑๐ เมษายน ทํา
พิธีสกั การะเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร
ธรรมเนียม ประเพณีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์ เสถียร สมาจาโร ณ
วัดวาชูคุ ทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตก
โดยปกติแล้ วเหล่าพุทธบริ ษัทที่มาร่วมงานจะได้ ทําบุญตักบาตร สมาทานรักษาศีล ๕
ถวายภัตตาหารเช้ าแด่พระสงฆ์ในช่วงวันงาน
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ก่อนวันประกอบพิธีสกั การะเจดีย์ ในตอนเย็นจะมีการเจริ ญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่
เหล่าพุทธบริ ษัทที่มาร่วมงาน
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หลังจากฟั งการเจริ ญพระพุทธมนต์เสร็ จแล้ ว จะมีการแสดงพื ้นบ้ าน รํ าตง ของเหล่า
เยาวชนสตรี ในหมู่บ้านมาแสดงให้ แขกผู้มาเยือนได้ ชมเป็ นขวัญตา

วันแห่ งการทําพิธีสักการะเจดีย์
การทําพิธีสกั การะเจดีย์ จะทําพิธีในวันสุดท้ ายของช่วงวันงาน ซึง่ จะมีทั ้งพิธีสงฆ์และพิธีของ
ชาวบ้ านเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโพล่วแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก พิธีสงฆ์ มีการเจริ ญพระพุทธมนต์ นํา
คารวะขอขมาและพรมนํ ้าหอมรอบเจดีย์
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พิธีพื ้นบ้ านชาวกะเหรี่ ยง มีผ้ ทู รงคุณวุฒิเป็ นตัวแทนกล่าวคําขอขมาเป็ นภาษากะเหรี่ ยง และ
กรวดนํ ้าอุทิศส่วนกุศล เสร็ จแล้ วร่วมกันพรมนํ ้าหอมรอบเจดีย์ด้วยความเคารพ เพือ่ เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตที่
ได้ มาร่วมงานบุญในครัง้ นี ้
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ภาพบรรยากาศงานประจําปี ๒๕๕๔
เริ่ มต้ นออกเดินทาง ด่านทินวย ประตูสทู่ งุ่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก แหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลก

ทุกสภาพถนน เราไปด้ วยใจและศรัทธาอันเต็มเปี่ ยมแห่งคําว่า “บุญ”

พักแรมกลางป่ า ดื่มดํ่ากับธรรมชาติอนั บริ สทุ ธิ์
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ถึงแล้ ว วัดวาชูคุ ถิ่นพระอริ ยเจ้ า ผู้ทรงคุณอันประเสริ ฐ

ทังชาวบ้
้
านและชาวเมืองต่างมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่ ด้ วยรอยยิ ้มแห่งมิตรภาพ
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ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า

ไหว้ เจดีย์ บูชาคุณ ครูบาอาจารย์
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๔. ประเพณีไหว้ ฤาษี ทุ่งฤาษี
ในช่วงเดือน ๔ ของทุกปี เป็ นอันรู้กนั สําหรับชาวกะเหรี่ ยงที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนทุง่ ใหญ่นเรศวรทั ้งฝั่ ง
ตะวันออกและฝั่ งตะวันตก โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ซงึ่ อยูใ่ นพื ้นที่ จะมีการเดินทางมารวมกันที่
ทุ่งพระฤาษี ซึง่ อยูใ่ จกลางเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกในปั จจุบนั โดยชาวกะเหรี่ ยง
มีความเชื่อว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ เป็ นพื ้นที่มีเรื่ องราวตํานานความคิดความเชื่อเกี่ยวกับฤาษี
มีฤาษีอยูบ่ าํ เพ็ญภาวนาต่อเนื่องกันมาหลายชัว่ อายุคน และบริ เวณที่เป็ นสถานที่ตั ้งศาลาในปั จจุบนั นั ้นชาว
กะเหรี่ ยงมีความเชื่อว่าเคยเป็ นสถานที่ตงของอาศรมพระฤาษี
ั้
มาก่อน

หรื อที่เรี ยกกันว่า

เผียตะหละ

ไอ่ ยะไส่ ยะ โดยมีหลักฐานที่ยงั หลงเหลือมาถึงปั จจุบนั อยูค่ ือ บันไดหินซึง่ เป็ นทางเดินลงไปใช้ นํ ้าในลํา
ห้ วยและต้ นไม้ ที่เชื่อกันว่าเป็ นต้ นไม้ ที่ฤาษีใช้ บริ โภคในการยังชีพ ซึง่ ต้ นไม้ ชนิดนี ้จะมีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษคือมี
รสชาติตามที่ผ้ บู ริ โภคนึกปราถนา คือ หวาน ขมและเปรี ย้ ว โดยบริ โภคได้ ทั ้ง เปลือก แก่น ใบและผล อีกทั ้ง
มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ว่า ถํ ้าด้ านทิศตะวันออกซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่เก็บลูกประคําของ
ฤาษีและถํ ้าด้ านทิศตะวันตกซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นที่เก็บ รองเท้ า ไม้ เท้ าและหมวกของฤาษี แต่ก็ยงั ไม่เคยมี
ผู้ใดได้ พบสมบัติสว่ นตัวของฤาษีบนถํ ้าทังสองเลย
้

ทั ้งนี ้มีความเชื่อกันมาว่าฤาษีทงุ่ ใหญ่นั ้นไม่บริ โภค

เนื ้อสัตว์ บริ โภคอาหารจําพวกข้ าวและผัก ผลไม้ เท่านั ้น อีกทั ้งยังมีเรื่ องเล่าสืบต่อกันมาว่าฤาษีทงุ่ ใหญ่ นี ้
เป็ นผู้มีวิชาความรู้มาก ถือเพศพรหมจรรย์ มีหลักศีลธรรม สอนให้ คนทําความดี เป็ นอาจารย์สอนศิลป
วิทยาการต่างๆให้ กบั ประชาชนที่มาศึกษาอบรม
สําหรับพิธีกรรมที่ชาวกะเหรี่ ยงยึดถือปฏิบตั ิกนั มานั ้น

ชาวกะเหรี่ ยงทุง่ ใหญ่หรื อกะเหรี่ ยงโผล่ว

เรี ยกพิธีกรรมนี ้ว่า “กะหลุไอ่ ยะไส่ ยะ” กะหลุไอ่ยะไส่ยะ เป็ นคําภาษากะเหรี่ ยง กะหลุ หมายถึง การขอ
ขมา ไอ่ ยะไส่ ยะ หมายถึง ฤาษี ฤาษีในความหมายของชาวกะเหรี่ ยง หมายถึงผู้ท่ ยี ึดถือสัจธรรมเป็ น
หลัก เป็ นผู้มวี ิชาความรู้และช่ วยเหลือมวลมนุษย์ อีกทั ้งบวงสรวงขออํานาจอันศักดิส์ ทิ ธิ์ในการปกป้อง
คุ้มครองให้ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ขจัดภัยอันตรายมิให้ สงิ่ ชัว่ ร้ ายบังเกิดขึ ้น อีกทั ้งลงโทษผู้กระทําล่วงเกิน
ขอบเขตของธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิอนั ดีงามของชาวกะเหรี่ ยง

ที่เป็ นกติกาสังคมในการควบคุมให้

สมาชิกเคารพและปฏิบตั ิตาม เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชนนั ้นเอง ซึง่ จะมีทั ้งประชาชนและคณะสงฆ์
ไปร่วมพิธี

ซึง่ สือ่ ให้ เห็นว่าในความเชื่อดั ้งเดิมของชนเผ่าสามารถประยุกต์เข้ ากับสิง่ ศรัทธาอย่างใหม่คือ

พระพุทธศาสนาได้ เป็ นอย่างดี เพราะในความเชื่อดั ้งเดิมกับสิง่ ที่รับมาใหม่ตา่ งมีหลักศีลธรรมไปในแนวทาง
เดียวกันและต่างก็เป็ นมิตรกับธรรมชาติ ให้ เกียรติเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ รักสงบ สันติ ไม่เบียดเบียนกัน
อ่อนโยน ใจกว้ างและเป็ นไปเพื่อความสุขอันนิรันดร์
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สําหรับชาวกะเหรี่ ยงการรวมตัวกันในพิธีกรรมนี ้ถือว่ามีความสําคัญมาก แต่สาํ หรับคนไทยและคน
ต่างประเทศเห็นว่าเป็ นพิธีกรรมที่นา่ สนใจจึงเข้ ามาร่วมงานด้ วย ถึงแม้ จะมีคนจากหลายหลายวัฒนธรรม
เข้ ามาร่วมพิธีกรรม แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด เพราะทุกคนต่างก็เคารพในประเพณีวฒ
ั นธรรมซึง่
กันและกัน ดังนันพิ
้ ธีกรรมกะหลุไอ่ยะไส่ยะจึงเป็ นพิธีกรรมที่ชุมชนชาวกะเหรี่ ยงโผล่วแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวร
ต้ องการสืบทอดความคิดความเชื่อเอาไว้
กตตนสิริภิกขุ เจ้ าอาวาสวัดกองม่องทะ ได้ อธิบายถึงความสําคัญของพิธีกรรมกะหลุไอ่ยะไส่ยะว่า
มีความสําคัญ ๓ ความหมาย คือ ๑. ทะเดิ่ง เป็ นพิธีที่สอื่ ระหว่างมนุษย์กบั เทพเบื ้องบน เป็ นพิธีอญ
ั เชิญ
ทวยเทพยดาสิง่ ศักดิ์สิทธิ์จากเบื ้องบน ๒. การขอขมาพระฤาษี ๓. การบวงสรวงพระเม่ธรณี โดยเอาธูป
เทียน ดอกไม้ ข้ าวสุก ผัก ผลไม้ และขนมใส่ลงไปในหลุมที่ขดุ ไว้ ขนาดลึก ๑ ศอก เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑ ศอก
เพื่อให้ พระแม่ธรณีได้ ค้ มุ ครองเรา เพราะมนุษย์ทกุ คนที่เกิดมาต้ องอาศัยแผ่นดิน
กนตนสิริภิกขุ เจ้ าอาวาสวัดกองม่องทะ เสนอความคิดว่าพิธีกรรมกะหลุไอ่ยะไส่ยะเราปฏิบตั ิกนั มา
ทุกปี ที่ผา่ นมาคนจากศรี สวัสดิ์ คนจากในเมือง ก็ได้ รับทราบถึงความสามัคคีของคนในทุง่ ใหญ่นเรศวร
พวกเรามาขอขมาพระฤาษี ขอเทวดาฟ้าดินให้ ปกปั กรักษา ขอให้ สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ได้ ค้ มุ ครองพวกเรา เราได้ แจ้ ง
ต่อพระแม่ธรณี ขอให้ พวกเราอยูด่ ีมีสขุ เรามีการไหว้ อธิษฐานเพื่อทําให้ ชีวิตดีขึ ้น ดังนั ้นเราเห็นว่าพิธีกรรม
กะหลุอ่ายแสะ ควรจะมีการปฏิบตั ิตอ่ ไปทุกๆปี
เค่อหลง จากบ้ านวาชูคุ เสนอความคิดเห็นว่าพิธีกรรมกะหลุไอ่ยะไส่ยะ การทําทะเดิ่ง การไหว้ พระ
แม่ธรณี ทําให้ การทํามาหากินดีขึ ้น ทําให้ ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น
เหยี่ยเหมี่ย จากบ้ านจะแก เสนอความคิดเห็นว่าถ้ าหากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดีก็ควรจะทําต่อไปทุกปี
แต่ถ้าหากเห็นว่าบางสิง่ บางอย่างไม่ดี ก็ควรจะลดขั ้นตอนลงได้ และมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการทําพิธีนี ้
ทุกปี อยากให้ คนกะเหรี่ ยงจากทุกหมู่บ้านในเขตทุง่ ใหญ่นเรศวรได้ เข้ าร่วมงาน และอยากให้ คนจากสังคม
ภายนอกที่เข้ ามาร่วมงานได้ เห็นว่าพวกเรามีพิธีกรรมการอนุรักษ์ ป่าของคนกะเหรี่ ยงทุง่ ใหญ่นเรศวรเป็ น
อย่างไร
ตํานานฤาษีแห่ งดินแดน ซุ่งป่ งไต่ ยะ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในเขตอําเภอสังขละบุรี โดยสมาน เสตะพันธุ ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดขึ ้นของฤาษีวา่ ได้ เริ่ มต้ นเมื่อครัง้ ที่คนกะเหรี่ ยงยังคงอาศัยอยูใ่ นป่ า ในถํ ้า เลี ้ยงหมู เลี ้ยง
เป็ ด เลี ้ยงไก่ ไม่มีศีล ไม่มีธรรม เป็ นผีเป็ นยักษ์ (แต๊ ะทิเมะชา) ไม่มีศาสนา และไม่สามารถเข้ าวัดได้ ชนชาติ
มอญดูถกู พม่าเองก็ดถู กู คนกะเหรี่ ยงเล่าว่า เมื่อพระอินทร์ ได้ มองลงมายังโลกมนุษย์เห็นชนเผ่ากะเหรี่ ยง
นึกสะทกสะท้ อนใจว่า มนุษย์กลุม่ อื่น ๆ ก็เป็ นพุทธ มีธรรมะกันหมดแล้ ว เจริ ญเป็ นอารยะธรรม เหลือแต่
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เพียงคนกะเหรี่ ยง ไม่มีอะไรเป็ นที่ยดึ เหนี่ยว เลยตกลงใจที่จะช่วยโดยดลบันดาลให้ เกิดฤาษีตนแรกขึ ้น เพื่อ
เผยแพร่คําสอน หลักธรรมให้ กบั ชาวกะเหรี่ ยงทั ้งมวล คนกะเหรี่ ยง จึงเริ่ มรู้จกั การทําบุญ ถือหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา และมีวิถีปฏิบตั ิอย่างคนที่มีศีลธรรม
กะเหรี่ ยงโผล่ว เรี ยก ฤาษี ว่า ไอ่ยะไส่ยะ มาจากภาษาบาลีวา่ อิสิ ซึง่ แปลว่า นักบวช คน
กะเหรี่ ยงโผล่ว มีความเชื่อในเรื่ องไอ่ยะไส่ยะ หรื อลัทธิตะละคง มาเนิ่นนาน และฤาษี จะอยูเ่ ฉพาะบริเวณ
เวียไอ่ยะไส่ยะ(บริ เวณทุง่ พระฤาษี) และนอนในศาลาฤาษีเท่านั ้น ทําหน้ าที่ปกครองดูแลและนําชาวบ้ าน
ในการประพฤติปฏิบตั ิตนให้ ถกู ต้ องดีงาม

เพื่อรอรับพระผู้มีพระภาคเจ้ าองค์ตอ่ ไป ที่จะเสด็จลงมาโปรด

ชาวโลก คือ พระศรี อาริ ยะเมตตรัย ก่อนจะถึงบริ เวณเวียไอ่ยะไส่ยะ (บริ เวณทุง่ พระฤาษี) จะต้ องข้ ามลํา
ห้ วยสายหนึง่ เรี ยกว่า ลําห้ วยทึย่ เซซาโหว่ แปลว่า สายนํ ้าผลไม้ สแี ดง ตามตํานานเล่าขานของคน
กะเหรี่ ยงโผล่วทุง่ ใหญ่ ฯ ในตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี นั ้นมีวา่ ฤาษีในป่ า เวียจาทึ ้ยเพิ่ง (ชื่อดั ้งเดิมของ
ป่ าทุง่ ใหญ่ในภาษากะเหรี่ ยง) นัน้ มีมานานแล้ ว เมื่อฤาษีบําเพ็ญศีลภาวนา จะลงไปดื่มนํ ้าที่ลาํ ห้ วยที่อยู่
บริ เวณนั ้น

ตลอดสายนํ ้าสายนี ้จะมีต้นไม้ ชนิดหนึง่ ที่มีสีแดงสดออกผลและตกลงมาในลําห้ วย จึงทําให้

สายนํ ้าสายนี ้ดูเป็ นสีแดงสดตลอดสาย เมื่อฤาษีได้ กินผลไม้ ในสายนํ ้านี ้แล้ ว จะไม่มีความรู้สกึ หิวกระหาย
เชื่อว่าทําให้ เป็ นอมตะ ต่อมาชาวกะเหรี่ ยงโผล่ว ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณ เวียจ่าทึ ้ยเผิ่ง ก็จะมาทําบุญที่ทงุ่
พระฤาษี และมาดื่มกินนํ ้าที่ลาํ ห้ วย เซซาโหว่ บริเวณทุง่ พระ ฤาษี มีต้นนํ ้าสําคัญ คือ แม่กะสะ (แม่กษัตริ ย์)
ไหลไปทางตะวันตก ออกไปพม่าที่บ้านทิไล่ป้า ด้ านทิศเหนือ เป็ นจุดต้ นนํ ้าสุริยะ ไหลไปทางเหนือ ไป
ชายแดนที่บ้านไล่ตอ่ งคู้ ด้ านตะวันออกเป็ นลําห้ วยเซซาโว่ไหลมาเจอกับห้ วยดงวี่ บริ เวณทุง่ พระฤาษีจึงมี
ความสําคัญกับคนกะเหรี่ ยงทุง่ ใหญ่ คนกะเหรี่ ยงทุง่ ใหญ่ จึงเรี ยกบริ เวณนี ้ว่า เวีย จา ทึ ้ย เพิ่ง แปลว่าบ่อ
นํ ้าแห่งสัจจะ ( เวีย ทุง่ /จา สัจจะ/ ทึ ้ยเพิ่ง บ่อนํ ้า ) ชื่อเรี ยกดังกล่าว เป็ นการเตือนให้ ผ้ คู นที่อยูใ่ นผืนป่ า
ใหญ่แห่งนี ้ ต้ องเป็ นคนมีสจั จะ มีศีล มีธรรม ความเชื่อดั ้งเดิมของคนกะเหรี่ ยงที่นี่ ล้ วนเป็ นความเชื่อที่มี
ลัทธิตะล่ะคง หรื อลัทธิฤาษี ซึง่ เป็ นนิกายของผู้ที่เชื่อและคาดหวังในพระโพธิสตั ว์ ซึง่ จะมาอวตารเป็ นพระ
ศรี อาริ ยะเมตตรัยหลังสิ ้นยุคพุทธศาสนา คือหลังปี พ.ศ.๕๐๐๐ และผู้นําทางด้ านความเชื่อคือ ฤาษี จึงมี
อยูท่ วั่ ไปในตํานานท้ องถิ่นของชาวกะเหรี่ ยง
ในช่วงสมัยฤาษีจงยุ ฤาษีจงยุได้ ทําการตั ้งสัตย์อฐิ ษฐานขึ ้นว่า ถ้ าซุง่ ป่ งไต่ยะยังคงเป็ น
เขตของฤาษีอยู่ คือผู้คนถือศีลเคร่งครัดไม่เลี ้ยงเป็ ด เลี ้ยงไก่ ก็ขอให้ เมล็ดแตงคัว่ เมล็ดฟั กคัว่ ที่หว่านลง
บนลานขี ้เถ้ าที่หงุ ข้ าง จงอย่าได้ งอกงามออกมา แต่หากซุง่ ป่ งไต่ยะ จะไม่เป็ นเขตของฤาษีและชนชาว
กะเหรี่ ยงแล้ ว ก็ขอให้ เมล็ดแตง เมล็ดฟั กดังกล่าวเติบโตงอกงามออกมา หลังจากได้ ตั ้งสัตย์อฐิ ษฐานและ
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หว่านเมล็ดพืชเหล่านันลงบนลานขี
้
้เถ้ าแล้ ว หลายวันต่อมา ทังเมล็
้ ดแตงและเมล็ดฟั กที่แม้ จะถูกคัว่ จนสุก
แล้ ว ก็ยงั เติบโตงอกงามจากลานแห่งนัน้ เมื่อฤาษีจงยุเห็นดังนั ้น ก็บงั เกิดความสะทกสะท้ อนเสียใจว่า
เห็นที่สงั คมคนกะเหรี่ ยงคงต้ องเปลีย่ นแปลงไป จึงได้ ทําการฆ่าตัวตาย โดยกระโดดเข้ าไปในกองไฟ และ
ก่อนที่จะตาย ได้ เรี ยกชนชาวกะเหรี่ ยง(ฃูและส่อง) มาสัง่ เสียว่า ถ้ าหากใครเห็นดวงวิญญาณเราเดินทางไป
ในทิศทางใด นัน่ หมายถึงว่า สมบัติของเราทั ้งหมดจะต้ องย้ ายไปอยูก่ บั กลุม่ ชนนั ้น ปรากฏว่าชนเผ่าส่อง
ได้ เห็นดวงวิญญาณของฤาษีจุ่งยุ เดินออกจากกองไฟไปทางทิศตะวัน ออก สมบัติทั ้งหมดของฤาษีจุ่งยุ จึง
ต้ องย้ ายจากเขต ไน่เกาะเราะ (พื ้นที่ของชนเผ่าซูว์,โพล่ง) ไปไว้ ยงั ที่เขตบุเปี ยกะ (พื ้นที่ของชนเผ่าส่อง
,จกอว์) จุงยุ ได้ กลายเป็ นชื่อเรี ยก และสัญลักษณ์ ของการสละชีวิตตนเองเพื่อผู้อื่น เพื่อดํารงรักษาวัฒน
ธรรมของชนชาวกะเหรี่ ยงไว้ อันถือได้ วา่ เป็ นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่
และคนกะเหรี่ ยง ยังมีตํานานเล่าต่อกันมาอีกว่า พื ้นที่ทงุ่ ใหญ่ฯ ในอดีตนันได้
้ ถกู กําหนด
ขอบเขต โดยความเชื่อแบบฤาษีของชนเผ่าซู - ส่องมากว่า ๑,๐๐๐ ปี โดยใช้ เส้ นแบ่งวัฒนธรรม แบ่งพื ้นที่
เป็ น “ ส้ งเปาะไต(ซุง่ ป่ งไตยะ) กับ พื ้นที่วิปเปาะไต(วิป่งไตยะ) “ พื ้นที่ส้งเปาะไต หมายถึง พื ้นที่อนั อุดม
สมบูรณ์ มัง่ คัง่ ด้ วยศีลธรรม วัฒนธรรม เป็ นพื ้นที่บงั เกิดขุมทรัพย์ พื ้นที่วิปเปาะไต หมายถึง พื ้นที่เสือ่ ม
เสีย ขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรม และพื ้นที่ส้งเปาะไต ครอบคลุมพื ้นที่ตงแต่
ั้
ห้ วยคะเหราะ(หรื อห้ วยโรคี่)
ในเขตอําเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี จนถึงเลตองคุ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และฤาษีจุงยุได้ แบ่งเขตใน
ป่ าใหญ่แบ่งพื ้นที่เป็ น ๓ ช่วง ได้ แก่
ช่วงแรก คือ จากห้ วยคะเหราะ(โรคี่) จนถึงห้ วยแม่กะสะ เรี ยกพื ้นที่วา่ ” ไน่เกาะเราะ “
ช่วงสอง คือ จากห้ วยแม่กะสะ จนถึงห้ วยสุริยะ เรี ยกพื ้นที่วา่ ” ไม๊ หน่อเราะ “
ช่วงสาม คือ จากห้ วยสุริยะ จนถึงเลตองคุ เรี ยกพื ้นที่วา่ “ บุเปี ยกะ “
สําหรับเขตพื ้นที่ เขตที่ ๑และ ๒ เป็ นพื ้นที่ของชนเผ่าซู(โผล่ว) และเขตพื ้นที่เขตที่ ๓ เป็ นพื ้นที่ของชนเผ่า
ส่อง(จกอว์) พื ้นที่ซุง่ ป่ งไต่ยะ ถือเป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะเป็ นพื ้นที่บําเพ็ญภาวนาศีลของพระอินทร์ และ
ฤาษี และที่สาํ คัญคือนําไปสูย่ คุ พระศรี อาริ ยเมตตรัย จึงเป็ นพื ้นที่ที่มีการกําหนดกฎเกณท์ เคร่งครัด
สําหรับผู้ที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่แห่งนี ้ในอดีต ห้ ามดื่มสุรา ห้ ามประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น ห้ ามผิดศีลธรรม ห้ าม
เลี ้ยงสัตว์ อาทิ หมู เป็ ด ไก่ และยังห้ ามบริ โภคเนื ้อสัตว์ นอกจากนัน้ ชนเผ่าซู-ส่อง ยังมีความเชื่อว่าพื ้นที่
ซุง่ ป่ งไต่ยะ สามารถอยูใ่ นตัวเราทุกคน คนที่มีซุง่ ป่ งไต่ยะภายในตัวเป็ นคนมีศีลมีคณ
ุ ธรรม เป็ นคนมีสจั จะ
ประพฤติปฏิบตั ิในสิง่ ที่ดีงาม

ห น้ า | ๒๕

ภาพหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับตํานานพระฤาษี ณ ทุง่ ฤาษี (เวียไอ่ยะไส่ยะ) ทุง่ ใหญ่นเรศวร
ด้ านตะวันตก
ที่ตงอาศรมฤาษี
ั้
หลังปั จจุบนั ที่เชื่อกันว่าเคยเป็ นอาศรมฤาษีมาก่อน

แนวบันไดหิน ทางเดินที่ฤาษีใช้ เดินไปมาหรื อเดินลงไปใช้ นํ ้าที่ลาํ ห้ วย สภาพปั จจุบนั มองเห็นเพียงแนวหินที่
เรี ยงกันเป็ นเส้ นตรงจากปากทางเข้ าไปจนถึงหลังอาศรมฤาษี ความยาวแนวหินประมาณ ๕๐เมตร
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ต้ นไม้ ที่เชื่อกันว่าฤาษีใช้ บริ โภค ซึง่ ไม่ทราบว่าเป็ นต้ นไม้ ชนิดใด มีอยูป่ ระมาณ ๑๕ ต้ น ในเขตทุง่ ฤาษี

ถํ ้าฝั่ งตะวันออกเป็ นที่เก็บลูกประคําของฤาษี

ถํ ้าฝั่ งตะวันตกเป็ นที่เก็บรองเท้ า ไม้ เท้ าและหมวกของฤาษี
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สิ่งปลูกสร้ างและสถานที่ในปั จจุบนั ที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรม
เจดีย์ปนู สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา แต่สําหรับในช่วงประกอบพิธีกรรมไหว้ ฤาษีจะใช้ หินตามจํานวน
อายุผ้ ไู หว้ และทรายจากลําห้ วยมารวมกันก่อเป็ นเจดีย์ทรายขนาดย่อมๆสําหรับไหว้ อธิษฐาน

ศาลาพักพระและการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

หลักไม้ สาํ หรับบวงทรวงเทวดาและพระแม่ธรณี
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ต้ นโพธิ์ไทรสําหรับการทําพิธีคํ ้าโพธิ์

ด้ วยลักษณะภูมิศาสตร์ บริ เวณทุง่ พระฤาษีในปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาเตี ้ยๆโล่งๆเมื่อเทียบ
กับป่ าโดยรอบ อยูต่ อนกลางทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก เต็มไปด้ วยต้ นหมากเป้งและทุง่ หญ้ าสลับกับไม้
ยืนต้ นซึง่ ขึ ้นเบาบาง มีลาํ ห้ วยเล็กๆ ๒ เส้ น ทิศเหนือและทิศใต้ อยูใ่ กล้ ๆ มีนํ ้าไหลตลอดปี โดยจะไหลลงไป
รวมกันที่ลาํ ห้ วยคาดี ้ทางทิศตะวันตกซึง่ จะไหลลงห้ วยแม่กะสะอีกต่อหนึง่ ด้ านทิศตะวันออกถัดออกไปจะมี
ลําห้ วยใหญ่คือลําห้ วยเซซาโว่ ด้ วยสภาพบริ เวณรอบๆเป็ นลําห้ วย ทุง่ หญ้ าสลับป่ าไผ่และป่ าดงดิบที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ทําให้ สภาพอากาศบริ เวณทุง่ ฤาษีเย็นสบายตลอดทั ้งปี มีสตั ว์ป่าชุก
ชุม จําพวก เก้ ง กวาง หมูป่า กระทิง ลิง ชะนี เสือและนกชนิดต่างๆเป็ นต้ น มีความเงียบสงบมากจึง
เหมาะสมที่จะอยูอ่ าศัยเพื่อการเจริญสมาธิภาวนา รักษาศีล เป็ นอย่างยิ่ง
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๕. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ พุทธศักราช ๒๕๕๔
โดยความร่วมมือของวัดวาชูคุ หมู่ ๖ ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกบั วัดป่ ามณี
กาญจน์ ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและวัดเวฬุวนั ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการที่จะวางพื ้นฐานทางด้ านศีลธรรมให้ กบั เยาวชนของชาติตลอดจนความมัน่ คงใน
ด้ านต่างๆของประเทศโดยส่วนรวม ทังทางด้
้
านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ สถาบันครอบครัวและอื่นๆอีกเป็ นอเนกปริ ยาย ทั ้งนี ้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้ อนและอุบาสิกาเนกขัมมะเป็ นโครงการที่พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้ าอาวาสวัดเวฬุวนั และประธาน
สงฆ์วดั ป่ ามณีกาญจน์ดงั กล่าว ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการดําเนินงานในโครงการดังกล่าวขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
ตั ้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชื่อว่า “โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม”ซึง่ พระอาจารย์สาคร
ธัมมาวุโธ ได้ ดําริ ถึงโครงการดังกล่าวไว้ วา่ “เราเห็นประโยชน์กบั เยาวชนคนรุ่นใหม่ เนือ่ งจากเวลาญาติ โยม
เข้ามาทําบุญทีว่ ดั บรรดาคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า เวลามาวัดหรื อมาปฏิ บตั ิ ธรรมกรรมฐานทีน่ ี ่ บ้างก็
หอบพาลูกหลานมาด้วย เราจึ งทดลองให้เด็กๆมานัง่ สมาธิ ภาวนาดู ก็ปรากฏว่าเด็กๆเขาก็นงั่ สมาธิ กนั ได้
และก็นงั่ ได้นานกว่าผูใ้ หญ่เสียอี ก เด็กๆเขาก็สนใจของเขาเองด้วย เราเห็นเขามี จริ ตนิสยั ของเขา อย่างถ้า
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เป็ นเด็กผูห้ ญิ งเขาก็สนใจเข้ามาถือศีลปฏิ บตั ิ ภาวนา ถ้าเป็ นเด็กผูช้ ายเขาก็อยากบวชเป็ นสามเณร ก็มี
คุณพ่อ คุณแม่นีแ่ หละพามาทุกวันเสาร์ อาทิ ตย์ พ่อแม่มาวัดเลยได้มาอี กหนึ่ง เป็ นหนึ่งบวกหนึ่งได้สาม
พ่อกับแม่เข้าวัดเลยได้ลูกอี กคนหนึ่ง แม่กบั ลูกเข้าวัดเลยได้พอ่ อี กคน เหตุนีเ้ องเราจึ งตัง้ ชื ่อโครงการนีว้ ่า
โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม...สังคม เศรษฐกิ จ การบ้านการเมือง เรี ยกร้องหาศีลธรรม เมือ่ เรี ยกร้องหา
ศีลธรรม ใครจะเป็ นคนประกาศศีลธรรม ก็มีพระสงฆ์ จะเป็ นผูป้ ระกาศหาศีลธรรม ฉะนัน้ เราจะทํายังไง เรา
จะวางเป้ าหมายตรงไหนก่อน เราก็เลยมาวางเป้ าหมายไว้ทีต่ วั เด็ก เพราะการทีเ่ ราเอาเด็กมาได้ ได้เด็กมา
คนหนึ่ง อย่างน้อยเราก็ตอ้ งได้พอ่ หรื อได้แม่มาด้วย พ่อแม่ตอ้ งมาอยู่ดว้ ย อย่างน้อยพ่อแม่ก็ได้ยินได้ฟังบ้าง
เด็กก็ได้ยินได้ฟังบ้าง(๑ ต.ค. ๔๙)...เด็กวันนีค้ ือผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า ความมัน่ คงของเด็กในวันนีจ้ ะเป็ น
ความมัน่ คงขององค์กรครอบครัวในวันข้างหน้า

ถ้าเด็กไม่มีความมัน่ คงในวันนีแ้ ล้วองค์กรความมัน่ คง

ข้างหน้าอย่าไปหวัง เมือ่ เป็ นเด็กไม่รู้จกั ศีลธรรม ไม่รู้จกั กติ กาสังคม ไม่รู้จกั ผิด ไม่รู้จกั ถูก ไม่รู้จกั ดี ไม่รู้จกั
ชัว่ อย่าไปหวังข้างหน้ามี แต่จะทําลาย จะทําลายองค์กรของครอบครัวตัวเอง เมื ่อทําลายองค์กรของ
ครอบครัวตัวเองได้ บัดนีก้ ็จะทําลายได้ทกุ สิ่งทุกอย่าง เพราะเป็ นเด็กทีไ่ ม่อยู่ในโอวาท ไม่อยู่ในการบังคับ
บัญชาของใคร...ถ้าในวัยเด็กมี กติ กาสังคม รู้จกั ผิด รู้จกั ถูก รู้จกั ดี รู้จกั ชัว่ แล้ว พอต่อไปก็จะเป็ นความ
มัน่ คงทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นความมัน่ คงทางพระศาสนาหรื อจะเป็ นความมัน่ คงขององค์กรครอบครัว ความ
มัน่ คงขององค์กรของชาติ โดยส่วนรวม จะไม่ปกป้ องในส่วนทีม่ ี คนทําผิ ด ถ้าให้เห็นเขาจะต่อว่าเลย เขาจะมี
วิ ธีต่อว่าเลย

เขาจะรับกติ กาแบบผิดๆไม่ได้

เพราะเราให้ภมู ิ คมุ้ กันเขาไว้ก่อนแล้วในสมัยทีเ่ ขาเป็ นเด็ก

(๖ ก.ย. ๕๑)”
ทั ้งนี ้ในส่วนของวัดวาชูคุ ซึง่ เป็ นวัดสาขาที่อยูใ่ นความดูแลของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ได้ มี
การนําเยาวชนชาวกะเหรี่ ยงทังชายและหญิ
้
งในพื ้นที่ตําบลไล่โว่เข้ าร่วมโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ตั ้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็ นต้ นมา สําหรับในปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึง่ เป็ นปี ที่ ๒ แห่งการดําเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ มีความร่วมมือกับโรงเรี ยนบ้ านหินตั ้ง หมู่ ๖
บ้ านจะแก ในการนําเยาวชนในเขตตําบลไล่โว่เข้ าร่วมโครงการหนึง่ บวกหนึง่ ได้ สามของวัดป่ ามณีกาญจน์
จํานวนทั ้งสิ ้น ๔๓ คน โดยมี
-เยาวชนชายบรรพชาเป็ นสามเณร ๑๖ คน ซึง่ ทังหมดเป็
้
นเยาวชนจากหมู่บ้านวาชูค-ุ กลางนา
ทังนี
้ ้เยาวชนชายที่เข้ าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๔นี ้ ได้ ถือเนกขัมมะรักษาศีล ๘ เตรี ยมตัวบรรพชาสามเณร
ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบรรพชาสามเณร วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
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ณ วัดป่ ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อยูป่ ฏิบตั ิธรรมถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่เข้ าร่วมโครงการทังสิ
้ ้น ๑๒ วัน
-เยาวชนหญิงปฏิบตั ิธรรมถือเนกขัมมะรักษาศีล ๘ จํานวน ๒๗ คน ทังหมดเป็
้
นเยาวชนหญิงจาก
กลุม่ หมู่ ๖ บ้ านจะแก-วาชูค-ุ กลางนา-ฤาษีแปดหลัง โดยปฏิบตั ิธรรม ณ วัดป่ ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่เข้ าร่วมโครงการทังสิ
้ ้น ๑๒ วัน
ทั ้งนี ้เยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
เดินทางกลับภูมิลาํ เนาโดยรถยนต์ผา่ นเส้ นทาง ด่านทินวยจะแก ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึงบ้ านจะแก วันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
โดยสวัสดิภาพ
ภาพกิจกรรมเยาวชนชาวกะเหรี่ยงที่เข้ าร่ วมโครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สามของวัดป่ ามณีกาญจน์
ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
-กิจกรรมเกี่ยวกับการบรรพชาสามเณร
เดินทางออกจากบ้ านวาชูคุ ทุง่ ใหญ่นเรศวร
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ตังต้
้ นที่วดั เวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ถึงวัดป่ ามณีกาญจน์ สถานที่ฝึกหัดอบรมตนตามหน้ าที่พลเมืองศีลธรรม

เป็ นผ้ าขาวเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ฝึ กอบรมตนก่อนเป็ นสามเณร
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ครูบาอาจารย์ พระมหาเถระต่างมาร่วมงาน อนุโมทนาบุญ
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วันแห่งการรอคอย พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๕๔

เริ่ มต้ นชีวิตสามเณรเพศพรหมจรรย์ ผู้สงบกาย วาจา ใจ
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ช่ วยเหลืองานครูบาอาจารย์ ตามหน้ าที่พลเมืองศีลธรรม

เปิ ดโลกกว้ างทางความคิด ทัศนศึกษา ดูความหลากหลาย เมืองหลวงของประเทศไทย
กราบคารวะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ไหว้ พระแก้ ว เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง
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สวนสัตว์ดุสติ เขาดินวนา สัตว์ป่าในบรรยากาศเมืองๆ
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ภาพกิจกรรมอุบาสิกาเนกขัมมะ ณ วัดป่ ามณีกาญจน์
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กราบพระแก้ วมรกต เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง
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กราบคารวะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เขาดิน กรุงเทพฯ
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กลับภูมิลําเนา
“ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็ตามหรือศาสนาจะเสื่อมไปก็ตามอยู่ที่บริษัท ๔ บริ ษัท ๔ มี อะไร
มี ภิกษุ มี สามเณร มีอุบาสก มีอุบาสิกา มี บตุ รหลานต่างๆทีจ่ ะเป็ นผูส้ ืบทอดพระศาสนา เป็ นผูส้ ืบทอด
ศาสนธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า

การสืบทอดศาสนธรรมถ้าหากไม่มีการวางแผนในตระกูลแต่ละ

ตระกูล ก็จะไม่มีทายาททางพระศาสนา พ่อแม่เป็ นทายาททางพระศาสนา แล้วก็ พาบุตรหลานเข้ามา
ปฏิ บตั ิ (๑ ก.พ. ๕๑)...ฉะนัน้ ถึงได้ทํา “โครงการหนึ่งบวกหนึ่งได้ สาม”หรื อ “โครงการช้ างเผือก”ขึ้นมาใช้
คําพูดให้มนั แสลงหูคนหรื อใช้คําพูดว่า “โครงการเปลี่ยนพันธุกรรมของคนใหม่ ” ให้มนั แสลงหูคนเพราะ
ถ้ามันแสลงหูคนแล้วคนก็จะได้สนใจ เป้ าหมายของเราอยู่ทีต่ รงนัน้ (๑๒ พ.ค. ๕๑)
โอวาท ท่ านพระอาจารย์ สาคร ธัมมาวุโธ
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๖. การศึกษาและรวบรวมองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการพยายามที่จะศึกษาทําความเข้ าใจถึงองค์ความรู้
ต่างๆที่จะพึงมีของชนเผ่ากะเหรี่ ยงโผล่วแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก สมาน เสตะพันธุ ลูกหลาน
แห่งตระกูลเสตะพันธุ พระศรี สวุ รรณ์คีรี อดีตเจ้ าเมืองสังขละบุรี ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอแม่อร
จังหวัดเชียงใหม่

ได้ ศกึ ษารวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชนชาติกะเหรี่ ยงโดย

เชื่อมโยงมาถึงกะเหรี่ ยงโผล่วแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกและความสัมพันธ์ ระหว่างคนกะเหรี่ ยงกับ
คนสยาม(ไทย)ตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั ได้ อย่างน่าสนใจ

ภายใต้ หวั ข้ อ

“ย้ อนรอยกะเหรี่ยงโปร์

ทุ่งใหญ่ นเรศวร” ณ โอกาสนี ้ทางโครงการจึงได้ นําข้ อมูลบางส่วนดังกล่าวมาเผยแผ่ อันจะยังให้ ทกุ ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชาวกะเหรี่ ยงโผล่วตําบลไล่โว่ได้ ดียิ่งขึ ้น
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาชนชาติกะเหรี่ยง

แม่น้ าํ แยงซีเกียง
แม่น้ าํ ฮวงโห
ทะเลทรายโกบี
กะเหรี่ ยง เป็ นชนชาติที่เก่าแก่มีวฒั นธรรมและภาษาเป็ นของตนเอง มีความเป็ นมา ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ยาวนาน สืบเชื้อสายมาจากชนชาติมองโกลอยด์ ( ชนเผ่าผิวสีเหลือง ) เดิมที อาศัยอยูใ่ น
บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ระหว่างทิเบต-มองโกเลีย ในบริ เวณทะเลทรายโกบี ( ทางตะวันออกของทิเบตดินแดน
ที่พบกระดูกไดโนเสาร์ ) ต่อมา จึงได้มีการอพยพมาสู่ประเทศจีน ในบริ เวณแม่น้ าํ ฮวงโห,แยงซีเกียง และถูก
ชนชาติจีนรุ กราน ขับไล่ถอยร่ นมาสู่ลุ่มแม่น้ าํ โขง แม่น้ าํ เจ้าพระยา ต่อมา ถูกชนชาติอา้ ยลาว(ไทย) ขับไล่
จึงอพยพมาสู่แม่น้ าํ อิรวดี และสาละวิน เข้าสู่ดินแดนตอนกลางพม่าในปั จจุบนั สร้างบ้านสร้างเมืองเป็ นสัด
เป็ นส่วน โดยได้อาศัยอยูใ่ นหัวเมืองมอญ ทั้งตอนกลางและตอนใต้ ก่อนที่จะอพยพถอยเข้ามาในดินแดน
สยาม(ไทย) ตามบริ เวณรอยต่อแนวตะเข็บชายแดนไทย - พม่า ทางด้านตะวันตก ชนชาติกะเหรี่ ยง ที่ไหลไป
เทมาจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ก็ดว้ ยเหตุปัจจัยแห่งสงคราม การช่วงชิงอํานาจทางการปกครอง และ
การแผ่ขยายดินแดนของชนชาติพม่ากับมอญ ต่อมา ก็เป็ นสงครามระหว่างสยาม(ไทย) กับพม่า การอพยพ
โยกย้ายไปมาในยุคแรกนั้น มีมูลเหตุจากการหลบหนีภยั สงคราม ที่คนกะเหรี่ ยงมักได้รับผลกระทบ ต่อมา
จึงมีการอพยพโยกย้ายเพือ่ แสวงหาที่ทาํ กินใหม่ เนื่องจาก ที่เดิมนั้นทํามาหากินฝื ดเคืองและเกิดโรคระบาด
และอีกมูลเหตุ คือ แสวงหาที่สงบเพือ่ ดํารงเผ่าพันธุ์ เพราะชนชาติกะเหรี่ ยงดั้งเดิมนั้น เป็ นชนชาติที่รักสงบ
ไม่ทะเยอทะยานในการตั้งอาณาจักร และไม่ปรารถนาการศึกสงครามการรุ กราน ดําเนินชีวติ ตามรอยพระ
โพธิสตั ว์พระศรี อารี ยะเมตไตรย (ที่จะทรงกลับมาหลังปี พ.ศ.๕๐๐๐)
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นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างได้สนั นิษฐานว่า ชนชาติกะเหรี่ ยง ปรากฏในดินแดนแถบทิศ
ตะวันออกของพม่า และในทิศตะวันตกของไทยมานาน เพียงไม่มีหลักฐาน ชี้ชดั ว่ามีมาแต่สมัยใด ต่อมา
เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายปกครองของพม่า กับฝ่ ายมอญ กระทัง่ เกิดเป็ นสงครามขึ้นและสงครามได้
ดําเนินมาทุกยุคทุกสมัย เพราะในอดีตนั้น เส้นกั้นพรมแดนของแต่ละประเทศยังไม่ปรากฏชัด การสูร้ บช่วง
ชิงหัวเมืองต่าง ๆ ในบริ เวณที่เป็ นชายแดน ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พรมแดนขึ้นอยูก่ บั การช่วงชิงพื้นที่กนั เอง
ระหว่างรัฐใหญ่ต่าง ๆ ขึ้นจะแข็งแกร่ งกว่ากัน ซึ่งเป็ นแรงกดดันอันสําคัญ ที่ทาํ ให้ชาวกะเหรี่ ยงอพยพเข้ามา
สู่ไทย ตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งเดินทางเข้ามาได้ไม่ยากนัก และจาก เค้าโครงตํานานคําบอกเล่า ซึ่งเป็ นที่
รู ้จกั กันดีของกะเหรี่ ยง พอสรุ ปได้วา่ ชนชาติกะเหรี่ ยง ปรากฏอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนพม่าและ
ไทย แต่ปรากฏภายหลังพวกตระกูลมอญและเขมร โดยที่กะเหรี่ ยงโปว์,โผล่วนั้น อาศัยอยูก่ บั มอญใน
ดินแดนพม่าตอนล่าง หรื อที่เรี ยกว่าหัวเมืองมอญ การถูกข่มเหงจากพม่าเป็ นเงื่อนไขสําคัญ ที่ทาํ ให้ตอ้ ง
อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหลบภัยอยูใ่ นที่ราบริ มแม่น้ าํ ลําห้วยต่าง ๆ ตามแนวภูเขา ทางทิศตะวันออกของพม่า และ
ทางทิศตะวันตกของไทยมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี เนื่องจากการอยูต่ ามพื้นที่ราบมักถูกรบกวนเสมอ จึงได้พา
กันอพยพไปอยูต่ ามป่ าลึกและภูเขา เหตุเพราะเมื่อเกิดศึกสงครามจะได้พากันหลบหนีได้สะดวก ซึ่งเป็ นการ
ยากที่เจ้าของประเทศจะเข้าไปเก็บภาษีอากร และเกณฑ์ผคู ้ นเสบียงอาหาร หรื อเข้าไปทําการปกครองได้
เพราะเกรงภัยอันตรายจากไข้ป่า และสัตว์ร้าย ในตํานานของคนกะเหรี่ ยง ยังเล่ากันอีกว่าเมื่อครั้งที่อาศัยอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่านั้น คนกะเหรี่ ยง ถูกกีดกันจากชนชาติอื่น ๆ ที่คิดว่าตนเองเจริ ญ และคน
เหล่านั้นเห็นว่ากะเหรี่ ยงเป็ นคนป่ า มีตาํ นานที่เล่า ถึงการถูกกระทําโดยชนชาติอื่น ๆ เล่าโดยคนกะเหรี่ ยง
ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรีวา่
เมื่อคนเป่ อหย่อง (พม่า) เป็ นใหญ่ ได้กวาดต้อนคนกะเหรี่ ยงกระจายไป
อยูถ่ ึงเจ็ดคุง้ นํ้า เมื่อคนโย (โยนกหรื อยวน) เป็ นใหญ่ ได้กวาดต้อนคนกะเหรี่ ยงกระจายไปอยูถ่ ึงเจ็ดตําบล
เมื่อคนขู่หล่าอัว่ (ฝรั่ง) เป็ นใหญ่ได้กวาดต้อนคนกะเหรี ยงกระจายไปอยูถ่ ึงเจ็ดลําเรื อ สภาพของคนกะเหรี่ ยง
ในดินแดนพม่า ก่อนที่องั กฤษจะเข้ามาปกครองนั้น คนกะเหรี่ ยงถูกกระทําและดูถูกเยีย่ งทาส พวกเขาต้อง
หลบไปอยูใ่ นป่ าห่างไกลจากหมู่บา้ นของคนพม่า และคนกะเหรี่ ยงนั้นไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนาได้ ดังมี
ตํานานเล่าไว้ ดังนี้ นานมาแล้ว คนกะเหรี่ ยงคนหนึ่ง อยากจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา แต่ทว่า
บรรดาพระสงฆ์มอญ – พม่ากีดกันไม่ให้บวช เพราะเห็นว่าเป็ นพวกมิลกั ขุ (แต๊ะทิเมะชา หรื อ คนป่ าเถื่อน)
คนกะเหรี่ ยงก็ได้แต่นอ้ ยใจ ครั้นเวลาพระสงฆ์เข้าศึกษาธรรม ก็แอบไปฟังอาจารย์สอนใต้ถุนวัดอยูเ่ ป็ น
ประจํา วันหนึ่ง ได้มีการทดสอบความรู ้ทางพระธรรม อาจารย์ผสู ้ อนก็สอบถามพระสงฆ์ชาวมอญ – พม่า
แต่พระเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้ กะเหรี่ ยงที่แอบอยู่ ใต้ถุนวัดรู ้ธรรมข้อนั้น จึงเผลอตัวตอบออกไป เมื่อพระ
อาจารย์ได้ยนิ จึงเรี ยกขึ้นมาบนวัด กะเหรี่ ยงคนนั้นก็ขอบวช แต่ถูกกีดกันจาก พระอื่น ๆ คนกะเหรี่ ยงคนนั้น
จึงเล่าไปว่า ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ ไปพบลิงน้อยตัวหนึ่งตกนํ้าเปี ยกชุ่ม
อยู่ พระองค์ทรงสงสาร จึงช่วยชีวติ ด้วยการอุม้ ขึ้นมาจากนํ้า และเอาจีวรเช็ดตัวห่อไว้แก้หนาว กะเหรี่ ยงคน
นั้นกล่าวต่อว่า คิดดูซิแม้แต่ลิงซึ่งเป็ นสัตว์เดียรัจฉาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเอาจีวรห่มให้ แล้วคน
กะเหรี่ ยงซึ่ งเป็ นคน ทําไมจะบวชพระไม่ได้ ในที่สุดอาจารย์และพระผูใ้ หญ่ได้ตระหนักขึ้นมา จึงยอมให้
คนกะเหรี่ ยงบวชเป็ นพระได้ ซึ่งไปสอดคล้องกับตํานานคําบอกเล่าของคนกะเหรี่ ยง ตําบลไล่โว่ ที่เล่าไว้วา่
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ในสมัยฤาษีจงยุน้ นั ได้ต่อสูจ้ นชาวกะเหรี่ ยง สามารถเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา
โดยสามารถบวชเป็ นพระสงฆ์ได้ จงยุ ได้นาํ เอาพุทธตํานานซึ่งกล่าว ถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า ได้ธุดงค์
ไปในป่ า พบลิงน้อยตัวหนึ่งตกนํ้าอยูเ่ ปี ยกโชก จึงทรงนํา เอาผ้าเหลืองมาห่มให้ จงยุ ได้ยกเรื่ องนี้มาเป็ นข้อ
ต่อสูว้ า่ แม้แต่สตั ว์ยงั สามารถห่มผ้าเหลืองได้ เหตุใดเล่ามนุษย์แท้ ๆ อย่างเช่นคนกะเหรี่ ยงจึงไม่อาจบวชใน
พุทธศาสนาได้ ในที่สุดคนกะเหรี่ ยงก็สามารถบวช โดยพระกะเหรี่ ยงรู ปแรกนั้น กษัตริ ยม์ อญเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์
จัดหาอุปัชฌาย์ให้
ในประวัติศาสตร์พบว่า คนกะเหรี่ ยง มักจะถูกบันทึกว่าเป็ นข้าของพระ เป็ นผูร้ ับใช้ในวัด การอยูใ่ น
ท่ามกลางชนชาติใหญ่ คนกะเหรี่ ยง พบกับผลกระทบของสงคราม ไม่วา่ ใครจะขัดแย้ง หรื อทําสงครามกัน
คนกะเหรี่ ยงก็มกั ได้รับผลกระทบ คนกะเหรี่ ยงจึงแสวงหาพระธรรม,ศาสนา,พระศรี อารย์
ดังมีบท
กลอนบทหนึ่งแปลเป็ นไทยว่า
...เมื่อโยนไม้ตะโกลงไป แผ่นดินไหว หินจะลอยขึ้นมา ไฟจะลุกตาม ได้ขา่ วว่าพระพุทธเจ้า จะ
เสด็จมา อยากจะได้พบจริ ง ๆ...
กัญจนา ลีลาลัย ได้ต้งั ข้อสังเกตถึงกลุ่มชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยง โดยเปรี ยบเทียบกับบางกลุ่มชนที่เคย
รุ่ งเรื อง แต่กลับลบเลือน หรื อร่ วงโรยในปั จจุบนั ดังนี้ .........ท่ามกลางสงคราม บางชนชาติหดเล็กลง ขณะที่
ชนชาติอย่างกะเหรี่ ยง ที่ไม่เคยสร้างอาณาจักร และราชวงศ์ กลับดํารงเผ่าพันธุไ์ ว้ได้เป็ นจํานวนมาก โดยมี
ศีลธรรม ความซื่อตรง เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน ต่อคนอื่น และเผ่าพันธุอ์ ื่นอย่างสูง จนมีสมญานามว่า ปราชญ์
แห่งขุนเขา.....( ที่มา....ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย ๒๕๔๔ น.๑๕๐ )
การเคลื่อนย้ายของคนกะเหรี่ ยง ที่เล่าโดย ซอ อ่อง ละ กะเหรี่ ยงในพม่า ได้รวบรวมเรี ยบเรี ยง
ประวัติศาสตร์ของคนกะเหรี่ ยง กล่าวถึงถิ่นฐานและการเคลื่อนย้ายของคนคนกะเหรี่ ยงว่า ดินแดนดั้งเดิม
ของคนกะเหรี่ ยง ก่อนที่จะลงมาอยูใ่ นดินแดนต่าง ๆ ในวันนี้เดิมทีเดียวอยูท่ ี่ดินแดนที่เรี ยกว่าทิ่ย ไฉ่ยะ ไม่ยะ
หยัว่ แปลโดยรวมว่า ทิ่ย(นํ้า),ไฉ่ยะ(ซัด,พัดพา),ไม่ยะ(ทราย) ,หยัว่ (ไหล) ดินแดน นํ้าซัด ทรายไหล จากนั้น
จึงผ่านลงมายังธิเบต - มองโกเลีย ในลุ่มนํ้าแยงซีเกียง ซึ่งไปสอดรับกับที่เสถียร โกเศศ หรื อพระยาอนุมาน
ราชธน กล่าวถึงแม่น้ าํ แยงซีเกียง หรื อยางจือกงว่า คือ แม่น้ าํ ของชนชาติกะเหรี่ ยง หรื อยาง นัน่ เอง
ระเอิน บุญเลิศ บิดาของอาจารย์วฒ
ุ ิ บุญเลิศ ปราชญ์กะเหรี่ ยงชาวสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเล่าไว้วา่
เดิมทีเดียว คนกะเหรี่ ยงอาศัยอยูร่ ะหว่างเมืองจีนกับเมืองแขก มาวันหนึ่ง ผัวเมียคู่หนึ่งทะเลาะกันและแยก
ทางกัน ได้แบ่งลูก ๆ ลูกที่ไปอยูก่ บั พ่อ คือ กะเหรี่ ยงจกอว์ พาไปอยูท่ ี่ตน้ นํ้าเรี ยกว่ายางดอย ส่วนลูกๆ ที่อยู่
กับฝ่ ายแม่ พากันไปอยูท่ ี่ราบปลายนํ้า คือกะเหรี่ ยงโผล่ว เรี ยกว่ายางนํ้า,กะเหรี่ ยงที่ราบ
เมื่อดูจากภาษากะเหรี่ ยงที่จดั อยูใ่ นตระกูลภาษาจีน - ทิเบต ซึ่งมีท้งั หมด ๖ กลุ่ม ได้แก่ สาขา
ภาษาจีน สาขาภาษาไทย สาขาภาษาธิเบต สาขาภาษาพม่า สาขาภาษาบาร์ และสาขาภาษากะเหรี่ ยง แต่
นักภาษาศาสตร์สนใจที่ภาษากะเหรี่ ยง
เพราะคิดว่าเป็ นรอยเชื่อมต่อระหว่างภาษาตระกูลธิเบต-พม่ากับ
ภาษาจีน เพราะเป็ นภาษาของกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานอยูท่ างตะวันออกของตระกูล ธิเบต-พม่า และอยูท่ าง
ตะวันตกของตระกูลจีน ลักษณะทางเสียง ทางไวยากรณ์ คําศัพท์ คล้ายกับตระกูลพม่ากับจีน จึงสอดรับกับ
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ข้อมูลที่วา่ คนกะเหรี่ ยงนั้นอยูร่ ะหว่างเมืองจีนกับเมืองแขก(ธิเบต - มองโกเลียหรื อจีน) และอยูใ่ นแคว้นยูน
นานกับลุ่มนํ้าแยงซีเกียง ซึ่งอยูร่ ะหว่างพม่ากับจีน
นายปี เตอร์ ฮิลตัน ผูเ้ ชี่ยวชาญประจําสถาบันวิจยั ชาวเขา ได้ศึกษาและพบว่า กะเหรี่ ยง ได้อาศัยอยูใ่ น
ประเทศพม่าร่ วมกับมอญมาก่อน ที่พวกพม่าจะเข้าครอบครองยังดินแดนแถบนี้ ดังมีตาํ นานทีย่ นื ยัน ถึง
ข้อเท็จจริ งข้อนี้ อาทิ ตํานานแห่งพระธาตุอินทร์แขวน( Kyai ti yo) ไจยะติโย หรื อเจดียห์ วั ฤาษี ในพม่า ตาม
ตํานานชาวมอญ เล่ากันว่า
ในคริ สต์ศตวรรษที่ ๑๑ มีกษัตริ ยม์ อญพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า
พระเจ้าติสสะ ซึ่งเป็ นโอรสของพระเจ้าซอจีกบั ธิดาพญานาค ได้รับการ
ถวายเส้นผม หรื อพระเกศธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาจากฤาษีผเู ้ ป็ นพระอาจารย์ของตนซึ่งพระฤาษีได้เก็บรักษาพระเกศ
ได้เก็บรักษาพระเกศ
ธาตุน้ นั ไว้ในมวยผมของตนมานับร้อยปี โดยมีเงื่อนไขว่า พระเจ้าติสสะ พระธาตุอินทร์ แขวน
จะต้องไปหาก้อนหินที่มีรูปทรงคล้ายกับศีรษะของฤาษี เพือ่ ที่จะประดิษฐานพระเกศธาตุไว้บนนั้น อันเป็ น
เหตุให้พระอินทร์หรื อตะจามิน ต้องเสด็จลงมาเพือ่ ช่วยงมก้อนหินจากก้นทะเล มาตั้งบนริ มหน้าผาเชิงลาด
บริ เวณที่ประดิษฐานพระเจดียใ์ นปั จจุบนั
จึงแลเห็นเป็ นอัศจรรย์ดงั่ พระเกศแก้วจุฬามณี ในสวรรค์ช้ นั
ดาวดึงส์ ดุจเทวโลกของพระอินทร์ประหนึ่งดังพระอินทร์นาํ มาแขวนไว้ได้ชื่อว่า พระธาตุอินทร์แขวน มา
ตั้งแต่บดั นั้น พระเจ้าติสสะ มีพระมเหสีชาวกะเหรี่ ยงนามว่า ชเวนันจิน เป็ นธิดาของกษัตริ ย ์ ( ที่มีนามว่าตา
จามิน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ช่วยสร้างเจดีย ์ ) แห่งผีหลวง( เมืองของกะเหรี่ ยง ) ต่อมานางได้เสียชีวติ และกลับ
กลายเป็ นหินอยูใ่ กล้เจดียท์ ี่พระเจ้าติสสะทรงสร้างไว้ ตํานานนี้ ช้ ีชดั และบ่งบอกว่า คนกะเหรี่ ยง อาศัยอยูใ่ น
ดินแดนแห่งนี้ (ในดินแดนพม่า) มาช้านานแล้ว
ตํานานไทยใหญ่ กล่าวถึง การขยายอาณาเขตของอาณาจักรเมืองมาวหลวง ปี พ.ศ.๑๗๖๘ - ๑๘๒๑
ในสมัยเจ้าหลวงเสือข่านฟ้ า อาณาจักรเมืองมาวได้ครอบคลุมดินแดนไทยใหญ่ อัสสัม พุกาม เชียงแสน
ล้านช้าง อโยธยา จนถึงทะแว(ทวาย) และมะริด ในจํานวนเมืองเหล่านั้น มีนครรัฐเมืองยาง ( ซึ่งมีเมืองขึ้น
ในปกครอง ๓๗ เมือง มีเมืองของกะเหรี่ ยงด้วย )
ศ.ดร. ชาร์ล เอฟ คายส์ ( Charles F. KeyesX ) จากภาควิชามานุษยวิทยา มหา วิทยาลัยวอชิงตัน ได้
ค้นคว้าแสดงถึงหลักฐานว่า กะเหรี่ ยง ได้อาศัยอยูใ่ นบริ เวณพรมแดนระหว่างไทย - พม่า เมื่อประมาณ
๖๐๐ - ๗๐๐ ปี มาแล้ว ซึ่งสอดรับกับตํานานไทยใหญ่
เซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง เข้ามาสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๘ และทําสนธิสญ
ั ญาทางการค้า
เรี ยกว่า สัญญาเบาว์ริ่ง ราชทูตอังกฤษผูน้ ้ ีกล่าวถึงกะเหรี่ ยงว่า ชาวกะเหรี่ ยงเป็ นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ที่ต้งั ถิ่น
ฐานอยูใ่ นสยาม ก่อนที่คนไทยจะถอยร่ นลงมาจากทางเหนือ มาสร้างบ้านแปงเมืองอยุธยา ชาวกะเหรี่ ยงต้อง
เสียพื้นที่ และถอยร่ นเข้าไปอยูใ่ นป่ าเขาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และตั้งถิ่นฐานอยูม่ าจนทุกวันนี้
หลวงพิทกั ษ์คีรีมาศ และมิชชัน่ นารี ชาวอเมริ กนั กล่าวว่า ชนชาติกะเหรี่ ยง ถือเอา ค.ศ. ๑๙๘๓ เป็ น
ปี ที่ ๒๗๒๒ ของชนชาติกะเหรี่ ยง หมายความว่านับกําเนิดว่าเป็ น ๗๓๙ ปี ก่อนคริ สตกาล และตามตํานาน
กะเหรี่ ยงเล่าขานกันมาว่า ถิ่นกําเนิดของเขาคือ ธิบิ - โกวบิ ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะหมายถึง ธิเบตและ
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ทะเลทรายโกบี โดยกะเหรี่ ยงตั้งถิ่นฐานแพร่ หลายอยูใ่ นพม่า มาแต่ดึกดําบรรพ์ และเริ่ มเคลื่อนเข้ามาอยูใ่ น
ดินแดนสยาม (ไทย) ในราวปลายสมัยศรี อยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ สาเหตุของการอพยพเข้ามาเป็ น
เพราะว่า เดิมทีกะเหรี่ ยงมีถิ่นฐานที่อยูต่ รงกลาง ระหว่างพม่ากับสยาม(ไทย) ในสมัยที่ท้งั สองราชอาณาจักร
นี้ ผลัดกันยกทัพมาประชิดเขตแดนกันอยูเ่ นือง ๆ ไม่วา่ ใครจะมาหรื อไป กะเหรี่ ยงก็ตกเป็ นเชลยให้จดั
เสบียงแก่กองทัพ พวกเขาได้ล้ ีภยั เข้ามาสวามิภกั ดิ์ และขออาศัยตั้งรกรากอยูใ่ นสยาม(ไทย) ซึ่งเดิมทีเป็ นที่
อยูข่ องพวกลัว๊ ะ(ละว้า) พวกเขาได้เข้าสร้างหลักปั กฐานอยูใ่ กล้ ๆ กับหมู่บา้ นของลัว๊ ะหรื อบ้างก็อยูป่ ะปน
กัน หลังจากนั้น ก็ได้มีชาวกะเหรี่ ยงอพยพเข้ามาอีกหลายระลอก ความรู ้สึกน้อยเนื้อตํ่าใจและระแวงภัยของ
ชาวกะเหรี่ ยง ที่ปราศจากอํานาจทางปกครองและท้องถิ่นอาศัยของตนเอง ระบายออกมาอย่างชัดเจนในเรื่ อง
เล่าขาน ตํานาน เทพนิยาย ของชาวกะเหรี่ ยง ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่ องราวของลูกกําพร้า ทีถ่ ูกทอดทิง้ ให้ตอ้ งต่อสู ้
ชีวติ อยูเ่ ดียวดาย ถูกคนรังแก จนเติบใหญ่ จึงได้รับชัย ชนะด้วยสติปัญญา
ในหนังสือคําให้การชาวกรุ งเก่า กล่าวถึง ชาวกะเหรี่ ยง และละว้าเมืองศรี สวัสดิ์ (ปั จจุบนั คืออําเภอ
ศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ) ต้องส่งส่วยให้แก่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นประจํา และรายงานของนักสํารวจชาว
อังกฤษ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๓๓๔ ได้ยนื ยันไปถึงเจ้าเมืองที่เป็ นกะเหรี่ ยง ชื่อพระศรี สวัสดิ์ ปกครองกะเหรี่ ยง
และพวกละว้าที่เมืองศรี สวัสดิ์ ได้มีการส่งส่วยเช่นเดิม
ในหนังสือ กะเหรี่ ยงโปว์แห่งภาคตะวันตก โดย Mr.Audra Phillips ได้กล่าวไว้วา่ กะเหรี่ ยงโปว์ใน
ภาคตะวันตก จัดอยูใ่ นกลุ่มคาเรนิก ซึ่งมีถิ่นกําเนิดมาจากเอเชียกลาง เชื่อกันมาว่าชาวกะเหรี่ ยงนั้น อพยพเข้า
มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงต้นของยุคเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ โดยเข้ามาก่อนชนชาติไทย
และชนชาติในตระกูลจีน-ทิเบตอื่นๆ แต่หลังจากชนชาติมอญ-เขมร ชาวกะเหรี่ ยงโปว์ถูกกะเหรี่ ยงสะกอว์
ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่าไล่ตอ้ นลงมาทางใต้ จนร่ นมา ถึงทางตอนใต้ของประเทศพม่า ก็พบกับชนชาติมอญ และ
ได้อยูอ่ าศัยร่ วมกันมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๗ กะเหรี่ ยงในภาคตะวันตกนั้น ส่ วนใหญ่อาศัยอยูต่ าม
จังหวัดอุทยั ธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ตากแลประจวบคีรีขนั ธ์
กะเหรี่ ยง ในประเทศไทยบัจจุบนั มีประชากรรวมราวประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ คน คิดเป็ นร้อยละ
๔๖.๕๐ ของจํานวนประชากรชาวเขาในประเทศไทยทั้งหมด โดยแยกกระจัดกระจายอยูใ่ นเขต ๑๖
จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี อุทยั ธานี กําแพงเพชร เชียงราย
เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย ตาก แพร่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน โดยในด้านตะวันตกของภาคกลาง
ประเทศไทยนั้น มีอยูจ่ าํ นวนไม่นอ้ ย คาดว่าอาจจะมีถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยเป็ นกะเหรี่ ยงในจังหวัด
กาญจนบุรีราว ๓๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็ นกะเหรี่ ยงโปว์หรื อโผล่ว บางแห่งเป็ นกะเหรี่ ยงสะกอว์ บาง
แห่งอยูป่ ะปนกันระหว่างกะเหรี่ ยงโปว์ และกะเหรี่ ยงสะกอว์ นอกจากนั้น ยังมีตองสู( กะเหรี่ ยงอีกพวกหนึ่ง
) อยูเ่ ล็กน้อย ซึ่งกะเหรี่ ยงทางทิศตะวันตกของนั้น มีบทบาทในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาหลายครั้ง
หลายคราว โดยสามารถปรับตัวจนได้รับความยอมรับจากสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สยาม(ไทย) มาแต่ครั้ง
โบราณ มีส่วนสําคัญในการปกป้ อง และรักษาผืนแผ่นดินสยาม(ไทย) รวมทั้ง มีส่วนได้เสียเข้าร่ วมเป็ นส่วน
หนึ่งในการชี้แนวเขตไทย เพราะเป็ นทั้งกําลังด่านหน้า กองสอดแนม และกําลังพลในการต่อสูร้ บกับพม่า
มาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา จนสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
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ชนชาติกะเหรี่ ยง แม้จะเป็ นกลุ่มชนชาติเก่าแก่ชนชาติหนึ่ง ในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ แต่ทว่าใน
ตั้งแต่อดีต(ครั้งอยูใ่ นดินแดนมอญ - พม่า) จนถึงปั จจุบนั (ในดินแดนไทย) คนกะเหรี่ ยง ยังถูกกีดกันพื้นที่ทาง
สังคมในประเทศที่ตวั เองได้อาศัยอยู่ จนทําให้ดูเหมือนคนเหล่านี้ เป็ นเพียงชาวป่ าชาวเขา หรื อแค่คนชาย
ขอบของรัฐใหญ่ กะเหรี่ ยง มักไม่มีประวัติศาสตร์ที่ยงิ่ ใหญ่ หรื อมีหลักฐานแสดงความอารยะชนที่เป็ น
รู ปธรรม อย่างโบราณ สถาน โบราณวัตถุ แต่อดีตของพวกเขาได้ถูกร้อยเรี ยงอยูใ่ นขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ประวัติศาสตร์ของกะเหรี่ ยง ได้บนั ทึกอยูใ่ นตํานาน นิทาน บทกวี และบทเพลง
ความเป็ นคนชายขอบนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแต่กาํ เนิดขึ้นพร้อม ๆ กับการสถาปนาอํานาจ
ของความเป็ นศูนย์กลาง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ศูนย์กลางเองเป็ นผูผ้ ลิตชายขอบ ในทางเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์กลางและชายขอบ มีความสัมพันธ์ที่ข้ ึนตรงต่อกันและ พึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรเสียก็ตาม คน
ชายขอบกลับถูกปฏิเสธหรื อถูกมองข้าม ถูกทําให้ไม่มีตวั ตน ไร้คุณค่า หรื อเป็ นภาระแก่สงั คมคนศูนย์กลาง
และจากการที่ถูกทําให้ไม่มีที่ยนื นี่เอง ทําให้เกิดความจําเป็ นที่ชนกลุ่มน้อย จําจะต้องสร้างตัวตนให้มีข้ ึน เพือ่
ค้นหาความเป็ นมาของตัวเองให้จงได้ และแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ สร้างการได้รับ
ยอมรับจากสังคมใหญ่
นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชนชาติกะเหรี่ ยง คือชนเผ่าแรกสุดที่อพยพ
โยกย้ายถิ่นทํามาหากิน ร่ นลงสู่ตอนใต้มาตั้งรกรากใหม่ กะเหรี่ ยงได้ขนานนามผืนแผ่นดินใหม่น้ ีวา่ KOW–
LAH (กอลาห์) หมายถึง ดินแดนที่เขียวขจี มีความ ชุ่มชื้น ชนชาติกะเหรี่ ยง จึงได้เริ่ มต้นหักร้างถางพงไถ
พรวนพื้นดิน ลงมือเพาะปลูกโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวางทั้งสิ้น ผลิตผลที่มาจากหยาดเหงื่อและ
แรงงาน ได้ให้ผลตอบแทนต่อพวกเขาอย่างน่าชื่นชม ด้วยสาเหตุอนั นี้ ชนชาติกะเหรี่ ยง จึงได้เปลี่ยนแปลง
ชื่อของแผ่นดิน ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ตอ่ เขาว่า ก่อทูเล(ก่องซุเหล่) รัฐที่สลัดทิง้ สิ้นซึ่งความชัว่ ช้า ความเลว
ทราม ความอดอยากยากแค้น สลดสังเวชและการโกลาหลอลหม่าน ซึ่งความชัว่ ช้า เลวทรามทั้งหลายเหล่านี้
จะไม่มี ณ ดินแดนแห่งนี้ ซึ่งเป็ นดินแดนใหม่ที่แสนสะดวกสบายพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ โดยไม่รู้จกั ความ
ยุง่ ยาก ชนชาติกะเหรี่ ยง ได้ดาํ รงชีพอยูก่ นั มาช้านานหลายศตวรรษ ตราบจนมีการเข้าแทรกแซง และ
ก่อกวนของชาวพม่าเกิดขึ้น
จึงมีการเข่นฆ่าและทําลายวิถีชีวติ ที่ใฝ่ แสวงหาแต่ความสันติของชนชาติ
กะเหรี่ ยง จนพินาศพังทลายลงหมดสิ้น ชาวตะวันตกเชื่อว่า บ้านเมืองเดิมของชาวกะเหรี่ ยง อยูท่ างตะวันตก
ของจีนในกวางสี ก่อนที่พวกเขาจะอพยพข้ามาสู่ดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั ชาวจีนเชื่อว่าแม่น้ าํ
แยงซีเกียง(อั้งจื้อกง)นั้น เป็ นแม่น้ าํ ของพวกกะเหรี่ ยง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพม่า – กะเหรี่ ยง มีจุด
เริ่ มต้นคล้ายกันกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กะเหรี่ ยง แต่พฒั นาการของความสัมพันธ์มาจนถึงปั จจุบนั
นั้นแตกต่างกันชัดเจนมาก กล่าวคือ คนกะเหรี่ ยงซึ่งอยูใ่ นป่ า และนําของป่ า มาแลกกับสินค้าของคนพม่าที่
อาศัยอยูใ่ นเมือง
เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์กบั คนไทยในอดีต ซึ่งเรื่ องราวของคนกะเหรี่ ยงใน
ประวัติศาสตร์พม่า ปรากฏอยูใ่ นศิลาจารึ กที่เมืองพุกามประมาณ ๒ - ๓ หลัก โดยดินแดนแรกที่คน
กะเหรี่ ยงได้เข้ามาตั้งรกรากคือ รัฐคะยาห์ ชาวพม่าจะเรี ยกชาวกะเหรี่ ยงว่า กะยิน( Kayin ) ซึ่งเป็ นที่มาของ
คําว่ากะเหรี่ ยง Karen ในภาษาอังกฤษ เนื่องพม่าจากใช้ตวั R แทนตัว Y ในภาษาพม่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างคนพม่า และคนกะเหรี่ ยงเป็ นในอดีตไปอย่างหลวม ๆ คือมีการส่งเครื่ อง
บรรณาการ จากผูน้ าํ กะเหรี่ ยงตามชุมชนต่าง ๆ ไปให้แก่ผนู ้ าํ พม่า แต่คนพม่าไม่ได้เข้ามามีอาํ นาจปกครอง
ชุมชนกะเหรี่ ยงเหมือนดัง่ ในปั จจุบนั ลักษณะการปกครองของชาวกะเหรี่ ยงในอดีตนั้น จะมีผนู ้ าํ ท้องถิ่นเป็ น
ของตนเอง หากแต่ไม่ได้มีตาํ แหน่งเป็ น เจ้าฟ้ าเหมือนกับชาวไทยใหญ่ ผูน้ าํ ท้องถิ่นเหล่านี้ จะอยูใ่ นป่ า และ
เป็ นตัวแทนชาวบ้าน รวบรวมเครื่ องบรรณาการเพือ่ ไปส่งให้ผนู ้ าํ พม่าเพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์
ชนชาติกะเหรี่ ยง เข้าสู่ดินแดนอินโดจีนตามสายนํ้าสําคัญ ๓ สาย โดยพวกแรกเมื่อ ๑๖๗๑ ปี ก่อน
พุทธกาลกาล กลุ่มที่ ๒ เข้ามาเมื่อ ๑๓๔๒ ปี ก่อนพุทธกาล และกลุ่มสุด ท้ายเข้ามาเมื่อ ๑๒๘๔ ปี ก่อน
พุทธกาล การอพยพเข้ามาในเส้นทางที่ ๑ ชาวกะเหรี่ ยงกลุ่มนี้อพยพเข้าไปในดินแดนที่เป็ นประเทศพม่าใน
ปั จจุบนั ตามสายนํ้าอิรวดี ลงไปตามที่ราบลุ่มปากแม่น้ าํ อิรวดี หรื อเดลต้า ในพื้นที่เมืองแปร เฮนซาดะ พะ
สิม หรื อบะเส่ง เมือง ละเกิง หรื อ ย่างกุง้ การอพยพเข้ามาในเส้นทางที่ ๒ ชาวกะเหรี่ ยงกลุ่มนี้ เชื่อว่าเป็ น
บรรพบุรุษของกะเหรี่ ยงเมืองสังขละบุรี อพยพเข้ามาตามสายนํ้าสาละวิน แม่น้ าํ สะโตง นํ้าเมย และแม่น้ าํ
ตะนาวศรี โดยมีชุมชนที่หนาแน่นอยูท่ ี่ เมืองตองอู ผาปูน ผาอ่าง ท่าตอน เมาะละแหม่ง พะโคหรื อหง
สาวดี กะเหรี่ ยงกลุ่มนี้ อยูป่ ะปนกับชาวมอญจึงถูกเรี ยกว่า บาม่า กะยิน เมืองสําคัญที่เป็ นที่ กล่าวถึงของชาว
กะเหรี่ ยง คือ เมืองตองอู ซึ่งเป็ นเมืองเก่าแก่ด้ งั เดิมของชาวกะเหรี่ ยงสกอว์ สําหรับกะเหรี่ ยงโปว์หรื อโผล่ว
นั้น มีเมืองดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของพวกเขา ได้เข้ามาตั้งหลักฐานมัน่ คง และได้เรี ยกเมืองนั้นว่า ก๊วยเกอบ่อง
เมืองดูยอ ณ เมืองแห่งนี้เป็ นพื้นที่ราบ มีภูเขาหินตั้งอยูเ่ ด่นเป็ นสง่าท่ามกลางที่ราบเป็ นที่นาเวิง้ ว้าง พวกเขา
ถูกชนชาติพม่า - มอญ และคนสยาม(ไทย) กวาดต้อนกระจัดกระจายไปตามที่ตา่ ง ๆ ด้วยเหตุของสงคราม
ขยายอาณาเขต พวกเขามีความเชื่อว่า สักวันหนึ่งพวกเขาจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ที่เมืองก๊วยเกอบ่อง
นี้ การอพยพเข้ามาในเส้นทางที่ ๓ ชาวกะเหรี่ ยงกลุ่มนี้อพยพ เข้ามาตามสายนํ้า แม่โขง แม่น้ าํ เจ้าพระยา
เข้ามาอยูใ่ นอินโดจีน คือในดินแดนกัมพูชา และถอยร่ นกลับขึ้นมาทางเหนืออีกครั้ง ในพงศาวดารพม่า โดย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กล่าวว่า พวกตองซู่ ( กะเหรี่ ยงเผ่าปะโอ นี้ เป็ นคนที่
มนุษย์ต่างแดนข้างเคียงรู ้จกั กันมาก รู ้จกั กันทัว่ ในกรุ งสยาม(ไทย) และเมืองเขมร จนกระทัง่ ถึงแถบแม่โขง
ตอนล่าง ราวเมืองนครจําปาศักดิ์และแก่งพันเกาะ ในหัวเมืองไทยใหญ่
ประวัติศาสตร์ของชาวปกากะญอกล่าวว่า ถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ ยงอยูใ่ นมาบูหลุเมื่อ ๕,๐๐๐ ปี ก่อน
(สันนิษฐานว่า มาบูหลุ อยูใ่ นอิหร่ าน) ต่อมา ได้อพยพมายังปากีสถานประมาณ ๔,๕๐๐ ปี ก่อน จากนั้น ได้
เดินทางข้ามทะเลทรายโกบีไปอยูท่ ี่มองโกเลียประมาณ ๔,๐๐๐ ปี ก่อน แล้วได้เคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานในธิ
เบต ประมาณ ๓,๕๐๐ ปี ก่อน จากนั้นจึงได้ยา้ ยไปยังยูนานเป็ นเวลา ๓,๐๐๐ ปี ก่อน และหลังจากถูกจีนขับไล่
พวกเขาได้อพยพมาตามแม่น้ าํ สาละวินและอาศัยในบริ เวณปั จจุบนั มาประมาณ ๒,๕๐๐ ปี เมื่อสมัยอยูท่ ี่ในยู
นาน พระเจ้าแผ่นดินจีนพยายามกลืนชนชาติ โดยทําการแต่งตั้งผูป้ กครองให้กบั แต่ละชาติพนั ธุ์ เมื่อชาวปกา
กะญอไม่ยอม จึงถูกจีนข่มขู่ทาํ ให้ตอ้ งอพยพหนี และในการอพยพครั้งนั้น ได้ทาํ พิธีมดั ข้อมือเพือ่ เป็ น
สัญลักษณ์ของชาติพนั ธุ์ แล้วจึงอพยพลงมาที่เมืองตองอู พะโค และเมาะตะมะ
ในประวัติศาสตร์จีน เกี่ยวกับการอพยพของกะเหรี่ ยงจากประเทศจีน ในด้านประวัติ ศาสตร์ ชาว
กะเหรี่ ยงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ามองโกล ซึ่งชนกะเหรี่ ยงเป็ นเผ่าแรกสุด ที่ต้งั รกรากอยูใ่ นพื้นที่ติดกับต้น
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แม่น้ าํ แยงซีเกียง ในทะเลทรายโกบี ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า Land Of The Flowing Sand (ดินแดนแห่งทราย
ไหล) จากสถานที่ดงั กล่าวนี้เอง ชนชาวกะเหรี่ ยง ได้อพยพสู่ทางใต้เข้ามาตั้งแหล่งพํานักอาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ในชัยภูมิแห่ งนี้ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นสหภาพพม่า ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๖ ในประวัติศาสตร์เหนือและพงศาวดาร
พายัพ กล่าวว่า ชนชาติกะเหรี่ ยง ซึ่งชนชาติไตยในรัฐฉาน และชาวมณฑลพายัพรวมกันเรี ยกพวกเขาว่า ยาง
แดง อีกชนเผ่าหนึ่งเราเรี ยกพวกเขาว่ายางขาวและพวกเขาเองซึ่งเป็ นยางแดงเรี ยกชนชาติของเขาเองว่ากะยา
พวกยางขาวเรี ยกชนชาติของเขาว่า ก่อทูเล กะเหรี่ ยงยางแดง และกะเหรี่ ยงยางขาว ถูกแบ่งออกเป็ นสอง
พวกด้วยกัน ในตํานานพระธาตุและพงศาวดารเมืองเหนือหลายฉบับบันทึกไว้วา่ นอกจากมีพวกลัว๊ ะหรื อ
ละว้า ก็ยงั มีพวกยาง หรื อกะเหรี่ ยงอยูต่ ามป่ ารอบ ๆ เมือง
จากที่กล่าวมาทําให้รู้วา่ คนกะเหรี่ ยงนั้น ได้อยูใ่ นดินแดนสยาม (ไทย ) มานานแล้ว จึงเรี ยกได้วา่
เป็ นคนพื้นถิ่นแต่ด้ งั เดิม ร่ วมกับชาวละว้า และคนกะเหรี่ ยงกับคนละว้า ที่ได้อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ชายขอบนั้น
นอกจากบทบาทด้านความมัน่ คงที่คนเหล่านี้เป็ นผูส้ อดแนม และส่งข่าว เป็ นกันชน กําลังขัดทัพพม่าให้แก่
สยาม(ไทย)แล้ว ผูค้ นเหล่านี้ ก็ยงั เป็ นผูท้ ี่นาํ สินค้าอันเป็ นสินค้าส่งออกที่สาํ คัญของกรุ งสยาม นับตั้งแต่สมัย
กรุ งศรี อยุธยา มาจนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ตอนต้น บทบาทของคนกะเหรี่ ยง นับแต่เมืองอุม้ ผาง เมือง
อุทยั ธานี เมืองราชบุรี เมืองสังขละบุรี เมืองศรี สวัสดิ์ จึงเป็ นผูท้ ี่นาํ สินค้าผลิตภัณฑ์จากป่ าอันมีค่า และเป็ น
สินค้าส่งออกที่สาํ คัญของสยาม ดังมีอา้ งอิงในหนังสือเรื่ อง สถานภาพของกะเหรี่ ยงในชุมชนสยาม(ไทย)
โดยนายโรนันด์ ดี รี นาร์ด ว่า......ขบวนเรื อสําเภาได้นาํ สินค้าจากประเทศสยาม(ไทย) ไปยังกรุ งปั กกิ่ง ได้
บรรทุกสินค้ามีค่า มีชา้ ง ไม้กฤษณา ไม้มะเกลือ นอแรด งาช้าง ฯลฯ นอกจากนี้ พวกเขายังส่งสินค้างาช้างส่ง
เข้ามายังราชสํานักสยาม(ไทย) กล่าวได้วา่ กะเหรี่ ยงคือผูผ้ ลิตหรื อควบคุมสินค้าของป่ าเกือบทั้งหมด.
ข้อมูลอ้างอิงชิ้นแรก ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนกะเหรี่ ยง พบในหนังสือไทย
รายปี ฉบับตีพมิ พ์ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๘ และต้นศตวรรษที่ ๑๙ ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ในช่วงยุคกรุ งศรี
อยุธยา กล่าวว่า เมืองศรี สวัสดิ์(ปั จจุบนั คืออําเภอศรี สวัสดิ์) อยูภ่ ายใตการปกครองของสยาม(ไทย) และเป็ น
เมืองที่ต้งั อยูบ่ นเส้นทางการค้าที่สาํ คัญ ในปี ช่วงยุคสมัยของกรุ งศรี อยุธยา พวกกะเหรี่ ยง และละว้าแถบเมือง
ศรี สวัสดิ์ ยอมรับการปกครองของไทย ทั้งส่งส่ วย ยอมเป็ นไพร่ ซึ่งเป็ นสิทธิหน้าที่ที่พงึ กระทําเช่นเดียวกับ
ไพร่ ไทย และยังได้ช่วยงานราชการอยูใ่ นกองอาทมาต ทําหน้าที่สอดแนม ฝ่ ายตรงข้ามจากเมืองพม่า จนถึง
สมัยกรุ งรัตนโกสินทร์
ดังนั้น ในช่วงปลายกรุ งศรี อยุธยาจนถึงต้นกรุ งรัตนโกสินทร์ จึงมีชาวกะเหรี่ ยงจากประเทศพม่า ได้
อพยพเข้ามาอีกเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งกะเหรี่ ยงเมืองสังขละบุรีดว้ ย ซึ่งส่ วนหนึ่งได้ มาตั้งหลักปั กฐานอย่าง
ถาวร และมีการอพยพตามมาเรื่ อยๆ เมื่อมีขนาดของชุมชนใหญ่ข้ ึน จึงได้ส่งตัวแทนไปเข้าพบเจ้าเมือง
กาญจนบุรี เพือ่ ที่จะขออนุญาตตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นแผ่นดินสยาม อย่างเป็ นทาง การ เจ้าเมืองกาญจนบุรีได้ให้
สิทธิดงั กล่าว ทั้งยังแต่งตั้งให้เป็ นนายด่าน นายกองและเจ้าเมืองสังขละบุรีอีกด้วย และเพือ่ ที่จะเสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ ง ให้กบั แนวพรมแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงกระตุน้ ให้ชาวมอญ และชาวกะเหรี่ ยงจากพม่าอพยพเข้ามาในสยาม(ไทย) โดย
ทรงให้กองทัพจัดเตรี ยมเสบียงอาหารและที่พกั อาศัยสําหรับผูอ้ พยพไว้ตามแนวขอบชายแดนทางด่านพระ
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เจดียส์ ามองค์
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทําความคุน้ เคยกับพสกนิกรทัว่
ราชอาณาจักรไทย และได้ทรงเสด็จเยีย่ มชาวกะเหรี่ ยงโปว์ที่เมืองสวนผึ้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และปี พ.ศ.
๒๔๔๓ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ พระยาวรเดชศักดาวุธ ผูส้ าํ เร็จราชการมณฑลราชบุรี ได้ออกตรวจเยีย่ ม
ชาวกะเหรี่ ยงโปว์,โผล่ว ตามเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เพือ่ ที่จะให้คนกะเหรี่ ยง ได้มีสถานะและสิทธิ
หน้าที่เช่นเดียวกับคนไทย อาทิ เสียภาษีให้แก่รัฐ มีการเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ นและกํานัน ซึ่งท่าทีของชาว
กะเหรี่ ยงโปว์,โผล่วในยุคนั้น โดยเฉพาะกะเหรี่ ยงโปว์ในทิศตะวันตกของประเทศไทย ยินยอมต่อนโยบาย
การปกครองของรัฐบาลสยาม และแสดงออกถึงความกระตือรื อร้น ที่จะมีส่วนร่ วมตามสิทธิ และหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เช่น ใช้สิทธิในการเลือกหัวหน้าหมู่บา้ น การรายงานสภาพพื้นที่ป่า และจ่ายภาษี
บางคนถึงขนาดได้เข้าร่ วมกองทัพไทย และบางคนก็ได้เป็ นตํารวจ ส่ วนที่เหลือก็ได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐ
และผูน้ าํ ชาวกะเหรี่ ยงบางคน มีตาํ แหน่งหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารแห่งชาติ อาทิ พระศรี สุวรรณ์คีรี ทะ
เจียงโปรย เสตะพันธุ เจ้าเมืองกะเหรี่ ยง ได้เป็ นนายอําเภอคนแรกของสังขละบุรี ถึงแม้บางครั้งจะประสบ
ปั ญหากับวิถีชีวติ ที่ไม่คุน้ เคยในเมือง แต่พวกเขาก็พยายามอย่างมาก ที่จะเข้าใจระบบการปกครองรู ปแบบ
ใหม่ ชาวกะเหรี่ ยงตามชายแดนไทยในภาคตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรีน้ นั ต่างมี
ความกระตือรื อร้นและความจงรักภักดี ไม่แตกต่างจากผูน้ าํ ชาวไทยในยุคแรกของการปฏิรูปแผ่นดิน ในรัช
สมัยรัชกาลที่ ๕ เลย สถานภาพของชาวกะเหรี่ ยงในประเทศไทยนั้น เริ่ มเสื่อมถอยตั้งแต่ราวปลายรัชสมัย
รัชกาลที่ ๕ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยปั จจุบนั ซึ่ง
ประเทศไทย หันมาส่งออกสินค้าเช่น ข้าวแทนสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ซึ่งสินค้าฟุ่ มเฟื อยเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะจัดหา
มาโดยชาวกะเหรี่ ยง นอกจากนี้ ชาวกะเหรี่ ยงก็ไม่ได้มีบทบาทในการป้ องกันชายแดนฝั่งตะวันตกของ
ประเทศ เหมือนดังเช่นแต่ก่อนแล้ว อีกทั้งยังต้องสูญเสียสถานภาพ ทางการเมือง ประกอบกับไม่ได้เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่ องการตัดสินใจปั ญหาชายแดนด้านตะวัน ตกร่ วมกับพม่า หรื อไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งของ
ผูน้ าํ ที่มีความสําคัญอีกต่อไป
กะเหรี่ ยง ก่อนที่ชาวอังกฤษจะเข้ามาครอบครองพม่า ในคริ สต์ศตวรรษ ที่ ๑๙ นั้น หม่อง ทิน อ่อง
นักประวัติศาสตร์ของพม่านําเสนอว่า แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กะเหรี่ ยงพม่าหรื อที่เรี ยกว่า กะเหรี่ ยงสะกอ (จกอ ปกฺา กะญอ)
๒. กะเหรี่ ยงมอญ หรื อที่เรี ยกว่า กะเหรี่ ยงโปว์ (โพล่ง) มีกลุ่มย่อยอีก คือ
กะเหรี่ ยงปาโอ หรื อ ตองตู (ตองสู)้
๓. กะเหรี่ ยงบเว
หลังจากที่มิชชัน่ นารี ได้เข้ามาเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาในประเทศพม่า จึงถูกแบ่งเป็ น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ที่
เรี ยกตนเองว่า จกอว์ , สกอว์ หรื อ ปกาเกอะญอ กลุ่มที่สอง ที่เรี ยกตนเองว่า ซูว ์ หรื อ โผล่ว,โปว์ กลุ่มที่สาม
ที่เรี ยกตนเองว่า ปะโอ , ตองตู หรื อตองสู ้ และกลุ่มสุดท้ายที่เรี ยกตน เองว่า กะยาห์ , บแว
กะเหรี่ ยง จัดอยูใ่ นตระกูลย่อยของตระกูลภาษาจีน - ธิเบต ( Sino Tibetam Language Family) สาขา
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กะเหรี่ ยง (Karenic Brance) ซึ่งในตระกูลภาษาจีน - ทิเบต นั้น มีตระกูลย่อยคือ
๑. ไซนิติก
๒. ทิเบต - พม่า
๓. โบดิช เบอร์มิก
๔. บาริ ก คาเรนิก (กะเหรี่ ยง) ภาษาในกลุ่มคาเรนิก (Karenic Brance) สามารถแบ่งย่อยลง
ไปได้อีก ๔ กลุ่มย่อย คือ
๔.๑ กะเหรี่ ยงสะกอ (จกอ ปกฺา กะญอ) คือ กะเหรี่ ยงกลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่า สะกอ , จกอว์ (S
GAW - KAREN) ยางขาว หรื อ ปกฺากะญอ
๔.๒ กะเหรี่ ยงโปว์(โพล่ง) คือกะเหรี่ ยงกลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่า ซูว,์ โปว์ ( PWO KAREN )
ยางบ้าน หรื อ โผล่ว
๔.๓ กะเหรี่ ยงปาโอ (ตองสู) คือ กะเหรี่ ยงกลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่า ปะโอ ( THONGTHO
KAREN) หรื อ ตองสู
๔.๔ กะเหรี่ ยงกลาง ซึ่งรวมถึงกะเหรี่ ยงคะยา (กะเหรี่ ยงแดง คาเรนนี) เบร ยางตาไล เกบา
และ ซาเยอิน คือ กะเหรี่ ยงกลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่า บะเว , คะยาห์ ( B GHWE KAREN ) หรื อยางแดง
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มกะเหรี่ ยงใหม่ กลุ่มเล็กๆ ที่เพิง่ เข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย และเป็ นที่รู้จกั กันดี คือ ปาดอง
(กะเหรี่ ยงคอยาว) และกะยอ (กะเหรี่ ยงหู ยาว)
แผนที่แสดงการเคลือ่ นย้ายอพยพ

ลําดับเหตุการณ์ก่อนพุทธกาล
ราว ๒๔๐๐ - ๒๐๗๔ ปี ก่อนพุทธกาล ชนชาติกะเหรี่ ยง อพยพถอยร่ นลงมาจากที่ราบริ มแม่น้ าํ ใน
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ทะเลทรายโกบี บริ เวณที่ราบทิเบต-มองโกเลีย ข้ามเทือกเขาเทียนซาน และเดินทางมาถึงที่ราบลุ่มบริ เวณต้น
แม่น้ าํ
ฮวงโห และแม่น้ าํ แยงซีเกียง( เอื้องจื้อกง ) และได้ต้งั ถิ่นฐานอยูใ่ นพื้นที่ ที่ติดกับต้นแม่น้ าํ แยงซีเกียงใน
ทะเลทรายโกบี ซึ่งรู ้จกั กันว่า Land or the Flowing sand ดินแดนแห่งทรายไหลประกอบอาชีพกสิกรรมและ
เลี้ยงสัตว์
ราว ๑๕๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล ชนชาติกะเหรี่ ยง ขยายอาณาเขตการตั้งถิ่นฐาน และอพยพจากการ
รุ กรานของชนชาติจีน อพยพมาทางทิศตะวันออก จรด ปากีสถานฝั่งตะวัน ออก และจีนตอนเหนือ
ราว ๑๓๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล ชนชาติกะเหรี่ ยง อพยพออกจากแถบปากีสถานตะวันออก เนื่องจากถูก
ชนชาติอา้ ยลาว(ไทย)รุ กรานจึงอพยพมายังบริ เวณแคว้นยูนานของจีน
ราว ๗๔๐ ปี ก่อนพุทธกาล ชนชาติกะเหรี่ ยง อพยพมาถึงยูนาน ประเทศจีนตอนใต้และเวียดนาม
เหนือในปั จจุบนั เนื่องจากถูกชนชาติจีนรุ กราน เมื่อก่อนเรี ยกว่าบริ เวณนี้วา่ อาณาจักรสิบสองปั นนา หรื อ
พันนา กล่าวคือ มีนาอยูใ่ นหมู่ไทยเป็ นหมื่นโกฐ/ไร่ นักประวัติศาสตร์ หลายท่านได้กล่าวว่ากะเหรี่ ยงนั้นเคย
มีเมืองหลวงอยูท่ ี่สิบสองปั นนา
ราว ๕๕๐ ปี ก่อนพุทธกาล ชนชาติกะเหรี่ ยง ได้อพยพถอยล่นลงมาจากยูนาน ของจีน มายังบริ เวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรี ยกว่า อาณาจักรสิบสองจุไทย หรื อ ตามภาษาไทยปั จจุบนั เรี ยกว่า อาณาจักรสิบ
สองเจ้าไทย หัวพันทั้งห้าทั้งหก และอยูใ่ นลาว (อาณาจักรไอ้หรื ออ้ายลาว) สันนิษฐานว่า อยูบ่ ริ เวณเมือง
หลวงพระบาง จากนั้นมุ่งเข้าสู่บริ เวณลํานํ้าโขง และลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา อยูร่ ่ วมกับชนชาติขอมโบราณ ชาว
ละว้า และชนชาติมอญ
ราว ๓๕๐ ปี ก่อนพุทธศักราช พวกตาด ได้เข้ามารุ กรานอาณาจักรอ้ายลาว (ไทย) อาณาจักรลุง
(ไทย) และอาณาจักรจีน ในเวลาต่อมา จีนเกิดการจลาจลพากันอพยพหนีภยั สงครามเข้ามาเบียดเบียนชน
ชาติอา้ ยลาว(ไทย) และชาติอา้ ยลาว(ไทย) จึงได้อพยพมาทางใต้มาเบียดบังชนชาติกะเหรี่ ยงทําให้ชนชาติ
กะเหรี่ ยงเริ่ มอพยพเข้าสู่พม่า
ราว ๑๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล ชนชาติกะเหรี่ ยง ได้อพยพเข้ามาสู่ตอนเหนือของประเทศพม่าในปั จจุบนั
บริ เวณแม่น้ าํ อิรวดี สาละวิน ดินแดนนี้ เริ่ มมีการตั้งอาณาจักรของชาวพยู,เฟี้ ยว และขอมโบราณ
เริ่ มปี พุทธศักราช ชนชาติกะเหรี่ ยง ได้เข้ามาอาศัยอยูร่ ่ วมกับชนชาติมอญในบริ เวณศูนย์กลางของ
พม่าในปั จจุบนั ในรอบนอกอาณาจักรของชาวพยู , เฟี้ ยว อาณาจักรสุวรรณ ภูมิ อาณาจักรศรี โคตรบูรณ์ของ
ขอมโบราณ เริ่ มขยายตัวใหญ่ข้ นึ ชนชาติมอญเริ่ มตั้งอาณาจักร
พ.ศ. ๒๐๐ ชนชาติกะเหรี่ ยง ได้อาศัยอยูใ่ นอาณาจักรมอญ โดยตั้งเป็ นเมืองเล็กๆ อยูแ่ ยกต่างหาก
จากชนชาติมอญ ซึ่งเริ่ มก่อตั้งอาณาจักรเหนือชนชาติอื่นๆ ในแถบนี้ มีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองท่าตอน เมืองแปร
และเมืองตองอู ต่อมา ได้ขยายอาณาเขตจนเข้ามาถึงประเทศไทยในปั จจุบนั มีชื่อเรี ยกว่า อาณาจักรสุวรรณ
ภูมิ หรื อ แหลมสุวรรณภูมิ มีศูนย์กลางมาที่สุพรรณและ นครปฐม (บางท่านว่าอยูท่ ี่เมืองสะเทิม) ร่ วมกับ
อาณาจักรฟูนนั หรื อพนมของขอมโบราณที่อยูฝ่ ั่งตะวันออก มีศูนย์กลางอยูท่ ี่นครพนม
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พ.ศ. ๓๐๐ พระพุทธศาสนารุ่ งเรื อง พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งพระนักเผยแผ่ไปยังนานาอารยะ
ประเทศ ถึง ๙ สาย เพือ่ ประกาศเผยแพร่ พทุ ธศาสนาให้แผ่ไพศาล โดยสายของพระโสณะเถระและพระอุตต
ระเถระนั้น ได้นาํ พระพุทธศาสนาเข้าสู่แหลมสุวรรณภูมิ ที่เมืองสะเทิม ฝั่งพม่าตอนเหนือ
พ.ศ. ๖๐๐ อารยธรรมของอินเดีย ได้หลัง่ ไหลแผ่เข้ามาครอบคลุมยังดินแดนนี้ และชาวอินเดีย
เรี ยกอาณาบริ เวณนี้ วา่ ดินแดนสุ วรรณภูมิ และได้เข้ามาตั้งหลักแหล่ง พร้อมทั้งได้นาํ วัฒนธรรมประเพณี
และศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท(หินยาน) ต่อมา ได้มีพระสงฆ์ฝ่าย
มหายาน ได้นาํ เอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานลัทธิตนั ตระ เข้ามาเผยแผ่ ชนชาติกะเหรี่ ยง เริ่ มได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนามหายาน
ประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งเป็ นอาณาจักร ในดินแดนของประเทศพม่า เริ่ มขึ้นในช่วงราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๖ นี้ มีอาณาจักรของชนชาติหนึ่ง ที่อพยพเข้ามาเป็ นกลุ่มแรกชื่อว่า ชนชาติพยู มีเมืองสําคัญ
ตั้งอยูท่ ี่เมืองศรี เกษตร หรื อบริ เวณใกล้ ๆ กับเมืองแปรในปั จจุบนั เมือง เบกถาโน และเมืองฮาลิน ซึ่งเมือง
เหล่านี้ต้งั อยูแ่ ถบฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ อิระวดีในตอนกลางของประเทศพม่า ต่อมา ชนชาติมอญหรื อ
ตะเลง ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อ สะเทิม(สุธรรมวดี) และชนชาติพม่าโบราณ มีเมืองพุกามเป็ นเมืองหลวง
ในตอนนี้มีชื่อเรี ยกชาวพม่าว่า "มรัมมะ" พระพุทธศาสนาทั้งแบบมหายาน และแบบเถรวาทเจริ ญรุ่ งเรื องใน
ดินแดนแถบนี้เป็ นเวลาหลายร้อยปี และรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียโดยตรง คือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
นํามาปฏิบตั ิสืบทอดจนรุ่ งเรื องอยูใ่ นดินแดนแถบนี้
พ.ศ. ๗๐๐ ชนชาติละว้า ซึ่งเข้าครอบครองถิ่นเจ้าพระยา ได้ต้งั อาณาจักรใหญ่ข้ ึนสามอาณาจักรคือ
อาณาจักรทวาราวดี มีอาณาเขตประมาณตั้งแต่ราชบุรีถึงพิษณุโลก มีนครปฐมเป็ นเมืองหลวง อาณาจักร
โยนกหรื อยาง เป็ นอาณาจักรทางเหนือในเขตพื้นที่เชียงรายและเชียงแสน มีเงินยางเป็ นเมืองหลวง และ
อาณาจักรโคตรบูรณ์ มีอาณาเขตตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุดรธานี มีนครพนมเป็ นเมืองหลวง
พ.ศ. ๖๐๐ - ๘๐๐ ในบริ เวณแถบนี้ ได้เป็ นศูนย์กลางที่สาํ คัญในการติดต่อ สื่อสาร การค้าขาย
แลกเปลี่ยนวิทยาการความรู ้ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ระหว่างฝั่งอ่าว เบงกอลและอินเดียกับฝั่งจีนและฝั่ง
เวียดนาม ชนชาติกะเหรี่ ยงได้สร้างเมืองปั กหลักอยูท่ ี่นี่ ร่ วมกับอาญาจักรของชนชาติขอม (ละว้า) และชน
ชาติมอญในลุ่มนํ้าอิรวดี และสาละวิน
พ.ศ. ๑๐๐๐ เป็ นยุคที่ชนชาติมอญรุ่ งเรื องที่สุด ได้เข้าครอบครองการค้าทั้งทางบกจากอินเดีย ถึง
พม่าตอนเหนือ และทางเรื อจากอ่าวเบงกอล ถึงแม่น้ าํ เจ้าพระยา ชนชาติกะเหรี่ ยง ได้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา แต่มกั ถูกกีดกันจากชนชาติอื่น ๆ จึงเกิดลัทธิอารี ย ์ (กราบไหว้พระพุทธเจ้า,ไหว้ผแี ละนับ
ถือฤาษี)
พ.ศ. ๑๒๐๐ ในดินแดนลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา อาณาจักรทวาราวดีได้รุ่งเรื องและเป็ นอาณาจักรที่
สําคัญทางพุทธศาสนาขึ้น ชนชาติกะเหรี่ ยง นับถือพระพุทธศาสนามหายาน ลัทธิอารี ย ์
พ.ศ. ๑๓๙๒ ชนชาติพม่าเริ่ มก่อตั้งอาณาจักร จึงได้เข้ามามีอาํ นาจและครอบครองดินแดนลุ่มแม่น้ าํ
เจ้าพระยา อิรวดี และสาละวิน ซึ่งเป็ นถิ่นเดิมของชนชาติมอญและพวกปยุหรื อพะยู ชนชาติพม่ามีอาํ นาจตั้ง
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เมืองพุกาม (Pagan) หรื อนครอริ มทั นะ หรื อนครศรี เกษตร ขึ้นเป็ นเมืองหลวง ชนชาติกะเหรี่ ยงถูกขับไล่ จึง
เริ่ มอพยพเข้าสู่ป่าเขา และในดินแดนของละว้า
พ.ศ. ๑๕๘๗ - ๑๖๒๐ เป็ นช่วงที่ชนชาติพม่าเจริ ญรุ่ งเรื องที่สุด กษัตริ ยพ์ ม่าได้หนั มานับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาท จึงขับไล่ชนชาติอื่นที่นบั ถือพระพุทธศาสนานิกายมหา ยาน อย่างชนชาติกะเหรี่ ยง
และมอญ นิกายมหายาน ก็คอื การนับถือพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ การใช้ไสยศาสตร์ การเซ่นไหว้ภูตผี
และการนับถือฤาษี ชนชาติกะเหรี่ ยง ถูกขับไล่ จึงเริ่ มถอยร่ นเข้าไปยังป่ าเขาและดินแดนละว้า(ต่อมาเป็ น
ดินแดนสยาม)พ.ศ.๒๑๑๒ - ๒๑๓๓ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา รัชสมัยสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ชาว
กะเหรี่ ยงในดินแดนพม่า ได้อพยพตามครัวมอญเข้ามายังดินแดนสยาม(ไทย) โดยมาตามเส้นทางเมืองมะละ
แหม่ง แม่กษัตริ ย ์ เข้ามาทางทิศตะวันตกที่ด่านเจดียส์ ามองค์ และทางด่านระแหงจังหวัดตาก บางส่วน
ปั กหลักอยูท่ ี่ทุ่งสังขลา(ทุ่งใหญ่นเรศวร) ที่ตาก และที่สุพรรณบุรี บางส่วนตามครัวมอญเข้าไปยังกรุ งศรี
อยุธยา
พ.ศ. ๒๑๒๗ - ๒๑๔๘ สมัยสมเด็จพระนเรศวร ชาวกะเหรี่ ยงในดินแดนพม่าถูกกวาดต้อนมากับ
การเทครัวของสมเด็จพระนเรศวร ในจํานวนนี้ มีกะเหรี่ ยงเมืองก๊วยกะบ่องเข้ามาด้วย ซึ่งต่อมาเป็ นบรรพ
บุรุษของกะเหรี่ ยงเมืองสังขละบุรี เพราะไม่ได้ตดิ ตามไปยังกรุ งศรี อยุธยา
พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๑๙๘ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ชาวกะเหรี่ ยงในดินแดนพม่า ได้
อพยพตามครัวมอญเข้ามายังดินแดนสยาม(ไทย) อีกระลอกหนึ่ง
พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑ สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ชาวกะเหรี่ ยงได้อพยพตามครัวมอญ ในหัวเมือง
มอญ เข้ามายังดินแดนสยาม(ไทย)
พ.ศ. ๒๒๗๕ - ๒๓๐๑ สมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เกิดการก่อกบฏที่พม่า ชาวกะเหรี่ ยงใน
ดินแดนพม่าตอนเหนือและตอนกลาง ได้อพยพเข้ามายังดินแดนสยาม(ไทย) รวมทั้งกะเหรี่ ยงบ้านเมกกะวะ
เมืองมะละแหม่ง ที่เข้ามาตั้งรกรากอยูต่ น้ ลํานํ้าซองกาเลีย ที่บา้ นทุพงุ่ เขตป่ าทุ่งใหญ่นเรศวร
พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๓๑๘ สมัยพระเจ้าตากสิน เป็ นช่วงที่มีการอพยพครั้งที่ยงิ่ ใหญ่ที่
กระทบกระเทือนจิตใจชาวกะเหรี่ ยงมากที่สุด
พ.ศ. ๒๓๕๙ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชาวกะเหรี่ ยงในดินแดนพม่า ได้
อพยพตามครัวมอญเข้ามายังดินแดนสยาม(ไทย) ทางพระเจดียส์ ามองค์ อีกระลอกหนึ่ ง

การอพยพของ
ชาวกะเหรี่ ยง
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ชื่อและความหมายของกะเหรี่ยง
กะเหรี่ ยง เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของไทย ที่จดั ได้วา่ มีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือ
ศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ ยงดั้งเดิม จะนับถือผี เชื่อเรื่ องต้นไม้ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริ สต์ เป็ นต้น กะเหรี่ ยง มีถิ่นฐานตั้งอยูท่ ี่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุ กรานจากศึกสงคราม จึงมี
กะเหรี่ ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย คนกะเหรี่ ยง ถูกจัดให้เป็ นชาวไทยภูเขากลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ใน
จํานวน ๙ กลุ่ม ซึ่งสถานะของชาวไทยภูเขา มีความหมายว่ากลุ่มชาติพนั ธุด์ ้ งั เดิมที่อาศัยทํามาหากิน หรื อมี
บรรพชนที่ อาศัยอยูบ่ นที่สูงในพระราชอาณาจักรสยาม(ไทย) ซึ่งมีวฒั นธรรม,ประเพณี ,ความเชื่อ,ภาษาและ
การดําเนินชีวติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คําว่ากะเหรี่ ยง เป็ นคําใช้เรี ยกรวมของเผ่าซูว-์ ส่อง จีนโบราณออก
เสียงเป็ นชูว ์ หรื อ โจว เป็ นศัพท์ด้ งั เดิม ต่อมา เผ่าซูวเ์ รี ยกตัวเองว่า โผล่ว หรื อ โปว์ (กะเหรี่ ยงมอญ) ส่วนเผ่า
ส่อง เรี ยกตัวเองว่า สกอว์ หรื อ ปกาเกอะหย่อว์ (กะเหรี่ ยงพม่า) ซึ่งโดยรวมหมายความถึง ความเป็ นมนุษย์ผู ้
มีจิตใจประเสริ ฐและรักสันโดษ กะเหรี่ ยงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๓ นั้น หม่องทินอ่อง(อธิการบดีมหาวิทยา
ลัยย่างกุง้ ) นักประวัติศาสตร์ของพม่า กล่าวว่า ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ กะเหรี่ ยง
พม่า หรื อที่เรี ยกว่า กะเหรี่ ยงสกอว์ กลุ่มที่สอง คือ กะเหรี่ ยงมอญ หรื อเรี ยกว่า กะเหรี่ ยง โปว์,โผล่ว มีกลุ่ม
ย่อยคือ กะเหรี่ ยงปะโอหรื อตองตู และกลุ่มสุดท้ายเรี ยกว่า กะเหรี่ ยงบเว ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เมื่อ
อังกฤษเริ่ มเข้ามาครอบครองพม่า และมิชชัน่ นารี ได้เข้ามาเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในพม่าจึงได้แบ่งออกเป็ น
๔ กลุ่มใหญ่คือ
๑. กลุ่มที่เรี ยกชื่อเผ่าตนเองว่า จกอว์ ฝรั่งออกเสียงเป็ นสกอว์ ซึ่งแปลว่ามะเขือในภาษาสะกอ หรื อป
กากะญอ กะเหรี่ ยงสะกอนั้น เรี ยกตัวเองว่า ปากะเกอะญอ หมายถึงคน หรื อ มนุษย์น้ นั เอง เป็ นกลุ่มทีม่ ี
ภาษาเขียนเป็ นของตนเอง โดยมีมิชชันนารี เป็ นผูค้ ิดค้นดัดแปลงจากตัวหนังสือพม่าผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้
หันมานับถือศาสนาคริ สต์เป็ นส่วนใหญ่ไทยเรี ยกยางดอยหรื อยางขาวหรื อกะหร่ างอาศัยอยูต่ ามขุนเขาแถบ
ชายแดนไทย-พม่า บริ เวณลุ่มนํ้าสาละวิน
๒. กลุ่มที่เรี ยกชื่อเผ่าตนเองว่า ซูว ์ ภาคเหนือออกเสียงเป็ นซิว หรื อ โผล่ว,โปว์ กะเหรี่ ยงโปว์น้ นั
เป็ นกลุ่มที่คอ่ นข้างเคร่ งครัดในประเพณี ไทยเรี ยกยางนํ้าเนื่องจากชอบอาศัยอยูต่ ามต้นนํ้าลําธาร โดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีพบมากที่สุด ในจังหวัด อื่นๆ จะอาศัยอยูต่ ามชายแดนไทย-พม่า
๓. กลุ่มที่เรี ยกชื่อเผ่าตนเองว่า ปะโอ คนอื่นเรี ยกว่าตองสู ้ อาศัยอยูใ่ นรัฐฉานของพม่าและทาง
ภาคเหนือของไทย ถิ่นฐานดั้งเดิมอาศัยอยูใ่ นมองโกเลียเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี ก่อน คริ สตศักราชก่อน
อพยพเข้าสู่ประเทศทิเบตยูนนานจีนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๔. กลุ่มที่เรี ยกชื่อเผ่าตนเองว่า กะยาห์ ไทยเรี ยกยางแดง หรื อ กะเหรี่ ยงแดงตามเครื่ องแต่งกายที่มกั
ชอบใช้สีแดง ส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ างภาคเหนือคนทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะทางภาคเหนือ รู ้จกั กะเหรี่ ยงในชื่อว่า
คนยาง ส่วนคนไทยในภาคกลางนั้น รู ้จกั กะเหรี่ ยงในชื่อว่า กะเหรี่ ยง นอกจากนั้นในท้องที่หนึ่ง ๆ อาจ
เรี ยกพวกนี้วา่ ยางแดง ยางขาว ยางเปี ยง ยางกะเลอ และยางนํ้าฯลฯ ซึ่งที่แท้จริ งแล้วก็คือชื่อกะเหรี่ ยงอย่าง
เดียวกัน แต่นกั ภาษาศาสตร์ได้แบ่งแยกกลุ่มกะเหรี่ ยงทั้งหมดที่อยูใ่ นประเทศไทยเพียง ๔ กลุ่ม ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วเท่านั้น
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Hilton Peter ได้ศึกษาและให้ความหมายของคําว่ากะเหรี่ ยง ว่ามาจากคําว่ากะเร็น (Karen) เป็ นคํา
ภาษาอังกฤษ แต่คนภาคกลางเรี ยกว่ากะเหรี่ ยง พม่าเรี ยกว่ากะยิน(kayin) คนไทยภาคเหนือและในรัฐฉาน
ของพม่า เรี ยกว่ายาง
Gordon H. Luce กล่าวว่า พบคําว่ากะเรี ยน (karyan) เป็ นภาษาพม่าเก่า ใช้เรี ยกคําว่ากะเหรี่ ยง ในศิลา
จารึ กซึ่งมีอายุอยูใ่ นราวปี พ.ศ.๑๗๘๓(ร่ วมสมัยกับศิลาจารึ กหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ) จารึ ก
นี้พบที่พระเจดียช์ เวกวินชาที่เมืองหงสาวดี
กล่าวถึงชนเขาเผ่ากะเรี ยน(karyan) ซึ่งแต่งกายโดยใส่ เสื้อ
ทรงกระบอกมีแขนในตัว เวลาใส่ใช้วธิ ีสวมหัวลงมา และยังมีจารึ กอีกหลายหลักที่ กล่าวถึงกะเหรี่ ยง เช่น
หลักที่ระบุวา่ จารึ กในปี พ.ศ.๑๘๑๙ บอกรายชื่อข้าพระผูใ้ จบุญกัลปนาถวายวัดว่า มีขา้ พระที่เป็ นเผ่ากะเหรี่ ยง
สกอว์ และตองตู จารึ กที่เมืองพะโค ปี พ.ศ.๑๗๘๕ ก็กล่าวถึงกะเหรี่ ยงสกอว์ และกล่างถึงเมืองชื่อ เมืองสะ
กู(Sago) ว่าเป็ นเมืองที่พวกกะเหรี่ ยงสกอว์อาสัยอยู่
Ronald D. Renard ชาวอเมริ กนั นําเสนอว่า นักภาษาศาสตร์หลายคนได้กล่าวว่า ภาษากะเหรี่ ยง
เก่าแก่มาก จนไม่แน่ใจว่าจัดอยูใ่ นตระกูลภาษาใด และอาจเป็ นไปได้วา่ ชาวกะเหรี่ ยง ได้อาศัยอยูใ่ นดินแดน
แถบนี้มาก่อนคนไทยและคนพม่า อาจพอ ๆ กับกลุ่มคนมอญ-เขมร ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ เป็ น
กลุ่มแรก ๆ มีขอ้ มูลอ้างอิงบ้างเล็ก น้อยที่เกี่ยวกับคนกะเหรี่ ยง ในจารึ กของอาณาจักรพุกามในพม่า และใน
งานเขียนของล้านนา หนึ่งในงานชิ้นแรก ๆ ที่กล่าวถึงคนกะเหรี่ ยง ปรากฏในตํานานพระธาตุเจ้าหริ ภุญชัย
จังหวัดลําพูน เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๔ กล่าวถึงกลุ่มยางเปี ยง แถบบ้านห้วยหละในเขตอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลําพูน ชาวไทยมักนิยมเรี ยกชาวกะเหรี่ ยงว่า ยาง หมายถึงคนที่อาศัยอยูใ่ นป่ าซึ่งคนกะเหรี่ ยงไม่ชอบให้เรี ยก
เช่นนี้ เพราะรู ้สึกเหมือนเป็ นการดูถูก สําหรับคําว่า กะเหรี่ ยง ในภาษาไทยมาจากคําในภาษามอญ ที่ออก
เสียงว่า kariang เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ นักภาษาศาสตร์ ยังระบุวา่ ต้นกําเนิดของภาษากะเหรี่ ยงที่เก่าแก่ที่สุด
อยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นรัฐคะยาห์ ของประเทศพม่าในปั จจุบนั (ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย)
แนวคิดทางภาษาศาสตร์วเิ คราะห์กนั ว่า
หากบริ เวณใดมีความหลากหลายของสําเนียงภาษาถิ่นมากที่สุด
บริ เวณนั้น จะเป็ นแหล่งกําเนิดของภาษานั้น ๆ ดังเช่นภาษาอังกฤษที่มีตน้ กําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ
เพราะเป็ นประเทศที่มีความหลากหลายของสําเนียงภาษาอังกฤษมากที่สุด หากเดิน ทางไปประเทศอังกฤษ
โดยเฉพาะที่เมืองหลวง ซึ่งมีคนมากมายอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ อาจจะพบว่า สําเนียงภาษาอังกฤษที่ได้ยนิ จาก
ต้นถนน จนถึงสุดถนนสายหนึ่ง มีความแตกต่างกันหลายสําเนียง เมื่อนําแนวคิดดังกล่าว มาพิจารณากับ
ภาษากะเหรี่ ยง จะพบว่า บริ เวณที่มีภาษากะเหรี่ ยงหลาก หลายสําเนียงมากที่สุด คือรัฐคะยาห์/คะเรนนี หรื อ
ที่คนไทยเรี ยกว่า กะเหรี่ ยงแดง ที่รัฐคะยาห์แห่งนี้จะมีภาษากะเหรี่ ยงหลายสําเนียงที่ไม่ค่อยคุน้ หู เช่น
สําเนียง บะแว สําเนียงปาดอง (กลุ่มกะเหรี่ ยงคอยาว) และสําเนียงหยิกบ่อที่นี่ได้ก่อให้เกิดภาษาพูดของกลุ่ม
ภาษากะเหรี่ ยงหลายสําเนียง ในปั จจุบนั กลุ่มภาษากะเหรี่ ยงที่พบในประเทศไทย คือ สะกอและโปว์ ชาว
กะเหรี่ ยงสะกอ มักเรี ยกตัวเองว่า ปกากะญอ ซึ่ งมีความหมายว่า คน ส่วนชาวกะเหรี่ ยงเผ่าอื่น ๆ มักเรี ยก
ตัวเองตามชื่อและสําเนียงภาษาพูด เช่น โปว์ หรื อปาดอง แต่ปัจจุบนั ชาวกะเหรี่ ยงโปว์บางส่วนในประเทศ
ไทยก็หนั มาเรี ยกตัวเองว่า ปกากะญอ เช่นเดียวกัน เรื่ องราวของคนกะเหรี่ ยงในประวัติศาสตร์พม่า มีปรากฏ
อยูใ่ นศิลาจารึ กที่เมืองพุกามประมาณ ๒-๓ หลัก โดยดินแดนแรก ที่คนกะเหรี่ ยงเข้ามาตั้งรกรากคือรัฐคะ
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ยาห์ ชาวพม่าจะเรี ยกชาวกะเหรี่ ยงว่า กะยิน (Kayin) ซึ่งเป็ นที่มา ของคําว่า กะเหรี่ ยง(Karen) ใน
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากใช้ตวั R แทนตัว Yในภาษาพม่า
ชนชาติกะเหรี่ ยงในพื้นที่อื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีตวั หนังสือใช้ โดยดัดแปลงจากอักษรพม่า เช่นเดียวกับที่
ตัวหนังสือไทย ก็ดดั แปลงมาจากตัวอักษรมอญและเขมร โดยเหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้กะเหรี่ ยงบางกลุ่ม มี
ตัวหนังสือเขียนใช้ และบางกลุ่มไม่มีตวั หนังสือใช้ ส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานของคน
กะเหรี่ ยง การตั้งชุมชนมักอยูต่ ามป่ าเขา และด้วยการตั้งบ้านเรื อนอยูต่ ามแหล่งนํ้าเล็ก ๆ ไม่อยูต่ ามลุ่มนํ้า
ใหญ่อย่างที่คนไทยอยูร่ ิ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา จึงทําให้ชุมชนที่ต้งั มักเป็ นชุมชนเล็ก ๆ และอยูล่ ึกเข้าไปในป่ า
กลุ่มกะเหรี่ ยงที่อยูต่ ามป่ า ลึกมากภาษาเขียนก็เข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะชุมชนที่ทาํ กินแบบพอเลี้ยงชีพไม่ได้มี
การติดต่อค้าขาย ความจําเป็ นในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนมีนอ้ ย แต่สาํ หรับกลุ่มกะเหรี่ ยงที่อยูใ่ กล้เมืองจะมี
การนําภาษาเขียนที่อยูใ่ กล้ ๆ มาประยุกต์อย่างอยูใ่ กล้พม่า ก็ใช้อกั ษรพม่า
ชนชาติกะเหรี่ ยงที่อาศัยอยูต่ ามแนวชายแดนไทย-พม่า และลึกเข้ามาในประเทศไทย อย่างตาก
แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และบางส่วนในเชียงใหม่ แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกเรี ยกว่า กะเหรี่ ยง
สกอว์ ที่เรี ยกตัวเองว่า ปกาเกอะญอ จะปรับภาษาพม่ามาเป็ นภาษาเขียนเพือ่ การสื่อสาร มีการบันทึกไม่วา่ จะ
เป็ นตํารายา คําสอนในพุทธศาสนา ส่วนอีกกลุ่มคือ กะเหรี่ ยงโปว์หรื อที่เรี ยกในเชิงการเมืองว่าเป็ นกะเหรี่ ยง
พุทธใกล้ชิดกับมอญ จึงมีกะเหรี่ ยงโปว์บางกลุ่ม เขียนหนังสือด้วยอักษรมอญ ต่อมาในระยะหลัง มีกลุ่ม
มิชชันนารี เผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ได้เข้ามา และเห็นว่ากะเหรี่ ยงบางกลุ่มยังไม่มีภาษาเขียน หรื อที่มีก็เขียนได้
ไม่มากจึงนําภาษาอังกฤษ หรื อโรมันเข้ามาให้กะเหรี่ ยงเขียนสื่อสารแต่ก็ไม่เป็ นที่นิยม แม้ที่ผ่านมา จะมี
การจัดทําภาษาเขียนของภาษากะเหรี่ ยงโปว์ดว้ ยภาษาโรมัน ซึ่งจะใช้ในวงจํากัดเฉพาะในงานเผยแพร่ ศาสนา
คริ สต์ จึงไม่ได้นาํ มาใช้โดยทัว่ ไป ตามหมู่บา้ นที่นบั ถือศาสนาพุทธและผี เพราะภูมิปัญญาและเรื่ องราวเล่า
ขานของคนกะเหรี่ ยงโปว์ ที่แม้จะมีเป็ นร้อยเป็ นพัน แต่ก็มีไม่กี่เรื่ องที่คนเฒ่าคนแก่ไม่อยากให้ผดิ ให้เพี้ยนไป
จากที่บรรพบุรุษเล่าไว้เป็ นแม้แต่นอ้ ย
ชื่อและความหมายของกะเหรี่ยง
โผล่ว,โพล่ง หรื อ โปว์ แปลว่า คน,มนุษย์,มนุษยชาติ
ปกา แปลว่า เรา,พวกเรา กะยาห์,เกอะญอ แปลว่า คน,มนุษย์,มนุษยชาติ และยังแปลได้อีกว่า เรี ยบง่าย สมถะ
ปกาเกอะญอ จึงมีความหมายโดยรวมว่า เราเป็ นคน เป็ นมนุษยชาติ เราเป็ นคนเรี ยบง่ายเราเป็ นคนสมถะ
การเรียกชื่อกะเหรี่ยงของคนนอกกลุ่มชาติพันธุ์
คนเก่ อว่ า หรือ ละว้ า(ลั๊ว) ที่มีความใกล้ชิดกับคนกะเหรี่ ยง เรี ยกว่า ยาง ซึ่งเป็ นคําเดียว กับเกอะเญอ
คนล้ านนา เรี ยกตามอย่างคนละว้า และเป็ นคําทีค่ นล้านนาใช้มาจนทุกวันนี้
คนพม่ า เรี ยกคน กะเหรี่ ยงว่า กะยิน ที่มาของคําว่า กะยิน เป็ นอย่างนี้ พม่าไม่มีเสียง ร เสียง ร ในพม่าจะใช้
ตัว ย แทน ที่พม่าเรี ยก กะเหรี่ ยงว่า กะยิน นั้นเพราะ กะยิน มีที่มาจาก กะยาห์ คําว่า กะยาห์ รากคําก็เป็ นคํา
เดียวกับ เกอะญอ แต่พม่าไม่ออกเสียง หรื อเรี ยกว่าเกอะญอแต่ออกเสียงเป็ นกะยิน
คนมอญ ( รามัญ,เม็ง,ตะเลง ) เรี ยกคนกะเหรี่ ยงว่า กะเร็ง หรื อ เกรี่ ยง
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คนฝรั่ง เรี ยกตามคนมอญ ซึ่งเดิมทีอยูต่ อนล่างของพม่าติดทะเล คนฝรั่งเข้ามาในดินแดนพม่าที่คนมอญ
ครอบครองอยู่ คนฝรั่งพบกับมอญเป็ นพวกแรกก่อนที่จะพบกับหรื อคุน้ เคยกับคนพม่าที่อยูท่ างภาคเหนือ
พุกาม เมื่อมอญเรี ยกคนกะเหรี่ ยงว่า เกรี่ ยง คนฝรั่งจึงเรี ยกตามคนมอญแต่ฝรั่งออกเสียงเป็ น karen
คนไทย เรี ยกว่า เกรี่ ยงตามมอญ เพราะครั้งเมื่อที่มอญหนีพม่าเข้ามาในสยาม คนกะเหรี่ ยง จํานวนหนึ่งก็ตาม
เข้ามาด้วย พวกคนมอญมีความรู ้ได้เป็ นปราชญ์ ได้เข้ารับราชการในราชสํานัก และคุน้ เคยกับคนสยามและ
ราชสํานัก เมื่อมอญเรี ยกกะเหรี่ ยงว่า เกรี่ ยง คนสยามและราชสํานัก จึงเรี ยกตามคนมอญนับแต่น้ นั มา ซึ่งคํา
ว่ากะเหรี่ ยงในภาษาทางราชการนั้น ไม่ได้แยกว่าเป็ น จกอว์หรื อโผล่ว แต่เรี ยกรวมๆกันไป ในนิราศสุพรรณ
ของสุนทรภู่เขียนกะเหรี่ ยงว่าเกรี่ ยง
คนจีน เรี ยกกะเหรี่ ยงว่า โจวหรื อโซว์หรื อ ซูว ์ ซึ่งเป็ นชื่อดั้งเดิมของคนกะเหรี่ ยงมาจากคําว่า ซูว ์ หรื อ ส่อง
,จกอว์ แต่ออกเสียงเป็ น โจว
ลักษณะของคนกะเหรี่ยง
เซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง อัครราชทูตชาวอังกฤษ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ได้บนั ทึกถึงคนกะเหรี่ ยงไว้วา่ ชาวกะเหรี่ ยง มีศีลธรรม ดีเยีย่ มหลายประการ พวกเขามี
สติ รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ น่าเชื่อถือ และมีความศรัทธาเชื่อมัน่ ในบุคคลอื่น การมีเมียหลายคนเป็ นสิ่งที่ชาว
กะเหรี่ ยงไม่เคยรู ้ ไม่เคยเห็น ความเอื้อเฟื้ อ อารี ย ์ อารอบในฐานะเจ้าบ้าน เป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไปอย่าง
ไม่ลงั เลและอย่างไม่อ้ นั
ดร.จัดสัน มิชชัน่ นารี โปแตสแตนท์ชาวอเมริ กนั ในคณะอเมริ กนั แบ๊พติส(คือ กลุ่มทีต่ ่อต้านการ
พรมนํ้าเด็กเพือ่ รับเป็ นคริ สตชน) ได้เข้าไปเผยแผ่คริ สต์ศาสนาในพม่า ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ รัชกาลที่ ๓ ทรง
ครองราชย์ พูดถึงกะเหรี่ ยงว่า พวกกะเหรี่ ยงเป็ นคนหัวอ่อน รักสงบ เชื่อคนง่าย มีคุณธรรมหลายอย่างที่เห็น
ไม่ชดั และความชัว่ ชนิดโจ่งแจ่งนั้น ก็ปรากฏให้เห็นน้อยมาก แต่ศีลธรรมของพวกเขาในด้านอื่นๆก็ "สูง
กว่า"ศีลธรรมของพวกที่เจริ ญกว่า
โรนัน ดี. รี นาร์ด นักวิจยั อิสระ ที่สนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ องราวของชาวกะเหรี่ ยงมากว่า
๓๐ ปี กล่าวถึงคนกะเหรี่ ยงดังนี้ ชาวกะเหรี่ ยงเป็ นคนที่รักสงบ เป็ นคนสนุกสนานอยูก่ บั ธรรมชาติที่เป็ นป่ า
เป็ นเขา ไม่ชอบสงคราม ไม่มีความทะเยอทะยาน และชาวกะเหรี่ ยง ถ้ามีเรื่ องพูดคุยกันหรื อต้องการอะไรเขา
จะไม่พดู มาตรง ๆ จะพูดอ้อมมากกว่า วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ ยงจะไม่พดู กันตรง ถ้าพูดตรงถือว่าไม่
สุภาพ อย่างเช่น ชาวกะเหรี่ ยงชอบต้มเหล้าไว้ ถ้าเขาอยากจะกินเหล้า เขาจะพูดว่า บนไห(เหล้า)นั้นมีไก่โต้ง
แล้ว ไม่พดู ว่า อยากกินเหล้า
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ์ ได้กล่าวถึงชนชาติกะเหรี่ ยงไว้ในพงศาวดาร
พม่า ว่า คนกะเหรี่ ยงนั้น รู ปร่ างลํ่าสันแข็งแรงกว่าพม่า ผิวงามกว่า ดูดว้ ยตาใกล้กบั มนุษย์ชาติมองโกล แต่
โง่เขลากว่าพม่ามากนัก เชื่อกันว่า กะเหรี่ ยงเป็ นคนซื่อทําอะไรทือ่ ๆ ตรง ๆ ตึงตัง นํ้าใจขี้กินแหนง
(เกรงใจ)
อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่านได้ไปสํารวจแนวชายแดน ไทย
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- พม่า ไปถึงอุม้ ผาง ตาก และแม่ฮ่องสอน อ.ชาญวิทย์ พูดถึงคนกะเหรี่ ยงว่า คนกะเหรี่ ยงรักสงบ และไม่
ทะเยอทะยาน ไม่มีหวั การค้าเหมือนม้ง ( ที่มา.....บันทึกการเดินทางสํารวจชายแดนไทย - พม่า - ลาว กัมพูชา น.๓๘ )
ชาวกะเหรี่ ยงส่ วนใหญ่ มีอุปนิสยั รักความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย ไม่วา่ เรื่ องอาหารการกินหรื อทรัพย์
สมบัติ พวกเขาผูกพันธ์กบั ป่ ามาตลอด ความเชื่อว่าว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในธรรมชาติ ล้วนมีจิตวิญญาญทั้งสิ้น
ทั้งยังเป็ นจิตวิญญาณที่พงึ ได้รับความยําเกรงจากมนุษย์ การล่วงลํ้ายํา่ ยีธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดความ
เจ็บป่ วยของผูค้ น และความเสียทรัพย์สินในครอบครัว กะเหรี่ ยงโดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นกะเหรี่ ยงโผล่ว หรื อ
จกอว์ จะมีนิสยั ดี และ เป็ นกันเองและเป็ นมิตรกับคนทัว่ ไป ไม่วา่ จะรู ้จกั หรื อเป็ นคนแปลกหน้า ชอบการ
พูดคุย แต่ฝ่ายหญิงค่อนข้างขี้อาย และไม่กล้าแสดงออกกับคนแปลกหน้า ชาวกะเหรี่ ยงรักความสงบ ผูกพัน
กับถิ่นที่อยู่ ไม่ชอบการเคลื่อนย้าย ซึ่งส่งผลไปถึงการมีความรัก และหวงแหนสิ่งแวดล้อมในชุมชนถานที่
อยูข่ องตนเอง ชาวกะเหรี่ ยงส่วนใหญ่มีอุปนิสยั รักความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย ไม่วา่ เรื่ องอาหารการกิน หรื อ
ทรัพย์สมบัติ
และในหนังสือ รวมเรื่ องเมืองกาญจน์ ได้กล่าวถึงกะเหรี่ ยงดังนี้ อุปนิสยั ของชาวกะเหรี่ ยง รักความ
สงบ รักชีวติ ในป่ าเขา ไม่ชอบความวุน่ วาย และการแย่งการทํามาหากิน มีนิสยั เยือกเย็น สุขมุ รักลูกหลาน
ไม่ชอบลักขโมย ไม่ทุบตีสามี- ภรรยา ไม่คบคนพาล
มิชชันนารี ชาวอเมริ กนั กล่าวว่า คนกะเหรี่ ยงจํานวนมาก อาศัยอยูใ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาและ
แม่น้ าํ อิระวดี เป็ นเวลานานหลายศตวรรษ พวกเขามักจะไม่ค่อยสุงสิงหรื อติดต่อกับคนภายนอก และหลบ
ซ่อนตัวเองจากเพือ่ นบ้านชาวไทยและชาวพม่า เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เช่น การเกิดโรค ติดต่อ พวกเขามัก
อพยพหนีเข้าไปอยูใ่ นป่ า สิ่งเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กบั มิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ชื่อบอร์ดแมน ดัง
ข้อความที่เขาบันทึกไว้วา่ คนกะเหรี่ ยง อาศัยอยูก่ ระจัดกระจายและหลายสถานที่ ส่วนใหญ่เข้าถึงได้ยาก
ยกเว้นพวกเดียวกันเอง เส้นทางที่นาํ ไปสู่หมู่บา้ นไม่สูเ้ ด่นชัด มีเพียงรอยทางเดิน ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายที่จาํ เป็ น
ในการเดินทาง จากหมู่บา้ นหนึ่งสู่อีกหมู่บา้ นหนึ่ง ไม่มีสะพานสําหรับข้ามแม่น้ าํ พวกเราจะต้องลุยข้าม
หรื อว่ายข้ามลําธาร หลังจากผ่านความยุง่ ยากในการเข้าถึงหมู่บา้ นด้วยวิธีต่าง ๆ พวกเราได้พบบ้านประมาณ
ยีส่ ิบถึงสามสิบหลัง และพบไม่ถี่นกั แค่หนึ่งหรื อสองหมู่บา้ น ในช่วงระยะหลายไมล์
อาจารย์วฒ
ุ ิ บุญเลิศ กล่าวว่า คนกะเหรี่ ยงนั้นเป็ นคนเรี ยบง่าย กินพออิ่ม นุ่งพออุ่น ขอให้มีขา้ ว พริ ก
เกลือ ก็อยูไ่ ด้ นอกเหนือจากนั้น ก็หาผักหญ้า ปูปลา ในป่ าและในห้วยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ คนกะเหรี่ ยง จึงไม่เดือดร้อน เจ็บป่ วยก็ใช้สมุนไพร ในป่ าคือชีวติ ถ้าไม่มีป่าคนกะเหรี่ ยงอยูล่ าํ บาก
จะไปค้าขายก็สูช้ นหมู่อื่นไม่ได้
สุนทรภู่ได้กล่าวถึงไร่ กะเหรี่ ยง ในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามกลับมาหาย่านางทองประศรี
ที่เมืองกาญจน์ ระหว่างทางจากสุพรรณบุรีมาเมืองกาญจน์ พลายงามได้ผา่ นไร่ กะเหรี่ ยงสุนทรภู่เขียนไว้
ดังนี้
ถึงโคกฆ้องหนองสะพานบ้านกะเหรี่ ยง

ห น้ า | ๖๑

เห็นโรงเรี ยงไร่ ฝ้ายทั้งซ้ายขวา
พริ กมะเขือเหลืองงามอร่ ามตา
สาลิกาแก้วกินแล้วบินฮือ
สุนทรภู่ได้บรรยายให้เห็นว่า ในไร่ กะเหรี่ ยงนั้น นอกจากข้าวแล้วมี พริ กกะเหรี่ ยง มะเขือ และฝ้ ายสําหรับ
ปั้ นเป็ นด้ายไว้ถกั ทอเสื้อผ้า ธรรมชาติของพริ กกะเหรี่ ยงนั้นเจริ ญ เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งพึ่งพา
พรรณไม้ชนิดอื่น ๆ ที่อยูร่ อบข้าง ชอบอยูใ่ นที่ราํ ไรใต้ร่มไม้ใบบัง เช่น ใต้ตน้ ละหุ่ง มะเขื่อ มะละกอ และ
เติบโตในไร่ ขา้ ว กล่าวคือพริ กกะเหรี่ ยง ต้องอยูค่ ู่กบั ข้าวกะเหรี่ ยง เปรี ยบได้กบั คนกะเหรี่ ยง ที่ตอ้ งพึ่งพา
ธรรมชาติป่าเขา เรี ยบง่าย ถ้าย้ายคนกะเหรี่ ยงออกมาจากป่ า มาอยูใ่ นเมืองในอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ในอีกระบบ
เศรษฐกิจหนึ่ง คนกะเหรี่ ยง จะดําเนินชีวติ ลําบาก ไม่เท่าทันใคร เพราะคนกะเหรี่ ยงซื่อ ๆ ง่าย ๆ พึ่งพากัน
เหมือนกับที่อาศัยแรงงานกันในการทําไร่ พอมาอยูใ่ นสังคมที่แข่งขันชิงดีชิงเด่นแก่งแย่งกันเอาเปรี ยบกัน
คนกะเหรี่ ยง จะเสี ยเปรี ยบหรื อถ้าจะมีชีวติ รอดอยูไ่ ด้ก็ตอ้ งปรับเปลี่ยนทัศนะคตินิสยั เมื่อเป็ นอย่างนั้นความ
สัตย์ซื่อก็ลดลง ความเห็น แก่ตวั ก็เพิม่ ขึ้น เพราะห่างไกลจากธรรมชาติป่าเขา (ที่มา...บทความของอาจารย์
วุฒิ บุญเลิศ)

การแต่ งกาย
การแต่งกายของคนกะเหรี่ ยง ในช่วงสมัยต้นกรุ งรัตนโกสินทร์ ซึ่งในปั จจุบนั นี้ ยงั แต่งกันอยูส่ ่วน
ใหญ่ พบในเฉพาะหมู่บา้ นที่อยูล่ ึกเข้าในป่ าเขาหรื อในเฉพาะหมู่บา้ นที่ยงั คงรักษาศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ได้อย่างดีเยีย่ ม
การแต่งกายของผูช้ าย ไว้ผมยาวโพกผ้าเป็ นยอดแหลมยืน่ ยาวออกมาตรงหน้าผาก ดูแล้วคล้าย
งวงช้างใช้ผา้ แถบตั้ง ๑ ผืน นุ่งผ้าพื้นแบะชายหรื อกางเกง สวมเสื้อสีดาํ มีกระดุมมากเหมือนกับเสื้อลาวโซ่ง
สําหรับเรื่ องของการโพกศรี ษะของผูช้ ายนั้น เป็ นเครื่ องหมายสังเกตุได้อย่างหนึ่ง คือ ถ้าเป็ นคนยังไม่มี
ภรรยาใช้ผา้ โพกสีแดง ถ้ามีภรรยาแล้วใช้ผา้ โพกสีขาวหรื อดําล้วน ถ้าเป็ นเวลาแต่งไปทําบุญกุศล หรื อการ
รื่ นเริ งอย่างใด ๆ ชอบใช้ผา้ หลายสีสลับกัน มีสีเขียว เหลือง แดง เป็ นต้น และใช้ดอกไม้ ใบไม้ประดับอีก
ด้วยจนเต็มศรี ษะ
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การแต่งกายของผูห้ ญิง นุ่งผ้าถุงสวมเสื้อคลุมตลอดตัว อย่างเสื้อที่เด็กไทยใช้ใส่ รู ปเสื้อเหมือนกับ
กระสอบ เพียงแต่ ผ่าเฉพาะที่คอลงไปทางหน้าอก กับผ่าช่องแขนทั้งสองเท่านั้น ลายเสื้อเป็ นเหมือนลาย
ผ้าซิ่น และติดลูกปั ดตามที่ต่าง ๆ แทนลูกไม้ สวมโดยไม่มีเสื้อชั้นใน ถ้าเป็ นเด็กผูห้ ญิงตํ่ากว่า ๑๕ ปี ลงมา
ไม่นุ่งผ้าถุงสวมแต่เสื้อแขนยาวและเป็ นผ้าสีขาว
ทั้งหญิงและชาย ชอบใส่กาํ ไลข้อมือ ทําด้วยเงินเกลี้ยง ๆ คนละมาก ๆ และทําเป็ นวงใส่คออีกคนละ
หลาย ๆ อัน บางที ก็ใช้ลูกปั ดร้อยทําเป็ นสายสร้อยคอ และข้อมือ ใส่กนั คนละหลาย ๆ สายสําหรับผูห้ ญิงยัง
ใช้สายเงินแผ่แบน ๆ เล็ก ๆ รัดผมที่อย่างฝรั่งใช้ริบบิ้น โดยมากปล่อยผม หรื อหวีแสกกลาง และรัดด้วย
แถบเงิน ไม่ค่อยใช้ผมเกล้า ทั้งหญิงและชายเจาะหูอย่างกว้าง ขนาดที่นิ้วมือลอดเข้าไปได้ แล้วใส่ไม้ลวก ไม้
มะเกลือ หรื อเงินอันโต ๆ แทนต่างหู และเป็ นเครื่ องถ่างให้รูหูที่เจาะขยายโตออกเสมอ

คนกะเหรี่ ยง ไม่ถนัดในการหาบของ เหตุเพราะพื้นที่ภูมิประเทศที่อยูอ่ าศัยนั้นเป็ นห้วยเป็ นเขา
พื้นที่ไม่ราบ การเดินทางจึงมีข้ ึน ๆ ลง ๆ อยูเ่ สมอ ไม่ถนัดในการที่จะใช้ไม้หาบหาม จึงใช้วธิ ีอย่างหนึ่งซึ่ง
เรี ยกว่า โง ก็คือ ภาชนะที่ใช้ไม่ไผ่สานเป็ นรู ปกระบุงทรงสูง และก้นเรี ยวสําหรับสะพายไว้ขา้ งหลัง มีสาย
สําหรับคล้องไหล่แขนสองข้าง และอีกสายหนึ่งสําหรับคล้องโยงไว้กบั พอดีที่หน้าผาก เมื่อเดินไปมาไม่ตอ้ ง
ใช้มือจับถือเลย คนกะเหรี่ ยงจะใช้โงเป็ นภาชนะสําหรับบรรทุกสิ่งของสารพัด และการทําเช่นนี้ เป็ นความ
สะดวกเหมาะแก่การเดินทางในภูมิประเทศ ที่มีลกั ษณะเป็ นป่ าเขา

การตั้งถิ่นฐาน
กะเหรี่ ยง มีสงั คมที่เรี ยบง่ายและสันโดษ ส่วนใหญ่จึงนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่และ
แฝก เป็ นบ้านยกพื้นที่มีขนาดเล็กยกพื้นสูง หลังคามุงด้วยหญ้าแฝกหรื อใบไม้หญ้าคา เรื อนทุกเรื อนทีระเบียง
ตรงด้านสกัด และมีลูกกรงสําหรับเป็ นที่รโหฐาน และใช้รับแขก ภายในเป็ นห้องเดียวโล่ง มีเตาไฟอยู่
กลางบ้านสําหรับใช้หุงต้มอาหารและให้ความอบอุ่น มีการรักษาค่อนข้างสะอาด ชาวกะเหรี่ ยงจะตั้งหมู่บา้ น
อยูบ่ ริ เวณภูเขาที่ไม่สูงนัก อาศัยอยูใ่ นที่ราบหุบเขาและมีบา้ งอยูต่ ามพื้นราบ แต่ละหมู่บา้ น จะมีต้งั แต่ขนาด
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เล็กไปจนถึง ๓๐ - ๔๐ หลังคาเรื อน บางแห่ง มีท้งั กะเหรี่ ยงสะกอว์และกะเหรี่ ยงโปว์ อยูอ่ ย่างหนาแน่น
ลักษณะเด่นอันหนึ่งของกะเหรี่ ยงที่ไม่เหมือนกับชาวเขาเผ่าอื่นก็คือ การตั้งหมู่บา้ นอย่างถาวรเป็ นหลักแหล่ง
เช่นบางหมู่บา้ นอยูม่ านานกว่า ๒๐๐ ปี ก็มี ทั้งนี้ เพราะพวกเขามีความสามารถในการอนุรักษ์ดิน และนํ้า
วิธีการที่ดีและเหมาะสม คือ การทํานาแบบขั้นบันไดตามไหล่เขา จึงสามารถที่จะทดนํ้าเข้าไปใช้ได้ หรื อ
การทํานานํ้าฝน การตั้งถิ่นฐานรวมตัวกันเป็ นหมู่บา้ นเป็ นสิ่งสําคัญ คือ เป็ นแหล่งหรื อสถานที่สาํ หรับการ
ประกอบพิธีกรรมของตนเอง ในหมู่บา้ นหนึ่ง ๆ นั้น จะมีหวั หน้าฝ่ ายชายซึ่งมีตาํ แหน่งหมอผีเพียงคนเดียว
และจะเป็ นผูท้ าํ พิธีกรรมนี้ นอกจากนั้นแต่ละหมู่บา้ น(ในอดีต) ยังได้แบ่งเขตของตน

ระบบสั งคม
สังคมกะเหรี่ ยง เป็ นครอบครัวเดี่ยว ซึ่ งหมายถึงว่า ในบ้านหลังหนึ่งจะประกอบ ด้วยพ่อแม่ และ
ลูกเท่านั้น เมื่อลูกแต่งงาน ก็จะแยกครบครัวไปปลูกบ้านใหม่หลังเล็ก ๆ แต่มีขอ้ แม้วา่ ถ้าแต่งงานแล้ว ชาย
จะต้องมาอยูก่ บั บ้านภรรยาก่อนเป็ นเวลา ๑ ฤดูกาลเกษตร คือเริ่ มจากการถางไร่ ปลูกข้าว และเก็บเกี่ยวข้าว
ประมาณ ๗-๘ เดือน หลังจากนั้นก็จะปลูกบ้านใกล้ชิดกับพ่อแม่ฝ่ายภรรยา คําว่าครัวเรื อนในสังคมของ
กะเหรี่ ยง นอกจากจะมีความ หมายถึง พื้นฐานขึ้นแรกในด้านการผลิต และบริ โภคแล้ว ยังหมายถึงว่า แต่ละ
ครัวเรื อนมีไร่ ของตนเอง พิธีกรรมด้านการเกษตร และการรักษาพยาบาล จะเป็ นหน้าที่ของหัวหน้า
ครัวเรื อนยกเว้นพิธีทางศาสนา หรื อการเลี้ยงผีตามประเพณี ของผีฝ่ายมารดา
การสืบสายฝ่ ายมารดา กะเหรี่ ยงโผล่ว,โปว์ เป็ นกลุ่มที่นบั ถือผีบรรพบุรุษฝ่ ายมารดา ซึ่งหมายถึง
ว่า พ่อแม่จะต้องเป็ นกะเหรี่ ยงโปว์ สําหรับผูม้ ีบิดาหรื อมารดาเป็ นกลุ่มอื่น เช่น สะกอ หรื อลัวะ นั้นจะไม่มีผี
บรรพบุรุษ หรื อผีในสายฝ่ ายมารดาเดียวกัน จะมีแต่ผเี รื อนของตนเองเท่านั้น
ส่วนลักษณะครอบครัวของกะเหรี่ ยงนั้นเป็ นครอบครัวเดี่ยวและถือระบบผัวเดียวเมียเดียวยึดถือการ
สืบเชื้อสายมาทางฝ่ ายหญิงเป็ นหลัก ดังนั้น เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้นฝ่ ายหญิงจะต้องเป็ นฝ่ ายไปสู่ขอฝ่ ายชาย
โดยใช้หมูเป็ นสินสอดทองหมั้น และฝ่ ายชายเองก็ตอ้ งย้ายมาอยูท่ ี่บา้ นฝ่ ายหญิง
วัฒนธรรมที่สาํ คัญ และเป็ นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การรําตง หรื อที่ชาวกะเหรี่ ยงมักเรี ยกกัน
ว่า เท่อรี โตว เป็ นการร่ ายรําประกอบจังหวะเครื่ องดนตรี ต่าง ๆ เช่น กลอง สองหน้า ฉิ่ง เกราะ นิยมรําใน
งานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา หรื อใช้ในการต้อนรับผูม้ าเยือนสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กนั
ก็คือ การทํา ทองโย๊ะ เป็ นชื่ออาหารชนิดหนึ่ งของชนเผ่ากะเหรี่ ยง เรี ยกว่า หมี่สิ หมายถึง ความมัน่ คง
เหนียวแน่น จากคําบอกเล่าของผูร้ ู ้ได้กล่าวเอาไว้วา่ ในอดีตการใช้ชีวติ คู่ของชาวกะเหรี่ ยง มีการแตกแยกสูง
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เมื่อแต่งงานกันไปแล้ว ก็มกั จะอยูด่ ว้ ยกันได้ไม่นาน ทําให้เกิดปั ญหาในสังคมมากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของชนเผ่า
กะเหรี่ ยงเห็นว่า น่าจะมีกลอุบายมาลบล้างอาถรรพ์น้ ี จึงได้นาํ ข้าวเหนียว เกลือ งา หรื อ แง โดยแงที่วา่ นี้
เป็ นพืชที่มีเฉพาะในกลุ่ม
การแต่ งงาน
การแต่งงาน เป็ นแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งเป็ นกฎที่เคร่ งครัดมาก การหย่าร้างมีนอ้ ย และการ
แต่งงานใหม่ไม่ค่อยปรากฏ การสมสู่ก่อนที่จะแต่งงานกันนั้น เป็ นกฎข้อห้ามและจะถูกรังเกียจ เพราะเชื่อ
กันว่าผีเจ้าที่จะขุ่นเคือง ปกติการเกี้ยวพาราสี มักจะเกิดขึ้นในโอกาสพิธีงานและเทศกาลต่าง ซึ่งจัดให้มีข้ ึน
ในหมู่บา้ น เพราะหนุ่มสาวที่อยูไ่ กล ๆ ก็เดินทางมาร้องเพลงตลอดคืน อาจจะมีข้ ึน ๓ - ๕ คืน โอกาสนี้ ชาย
หนุ่มก็จะมีโอกาสเลือกคู่ครองได้ ปกติคนกะเหรี่ ยง จะแต่งงานกันกับพวกเผ่าเดียวกัน เพราะถือชาติตระกูล
ของตน การเลือกคู่ครองแต่งงานนั้น เมื่อฝ่ ายชายชอบพอรักใคร่ สาว ฝ่ ายชายบอกให้พอ่ แม่ฝ่ายหญิงทราบ
เป็ นที่พอใจกันแล้ว พ่อแม่หญิงชาย ก็จะพากันไปบอกผูใ้ หญ่บา้ นหรื อกํานันให้ทราบ เพือ่ เป็ นการคํานับ
หรื อถ้าหญิงชายรักใคร่ ชอบพอกัน ก็บอกให้ผใู ้ หญ่ทราบเป็ นสักขีพยานเช่นกัน การแต่งงานจะไม่มีการเรี ยก
ค่าเสียหายแต่อย่างใด และการแต่งงานกันระหว่างผูน้ บั ถือผีบรรพบุรุษของสาวฝ่ ายเดียวกัน จะกระทํามิได้
เมื่อผัวเมียต่างจะหย่าร้างกัน ก็เลิกกันได้ตามพอใจ แต่ตอ้ งเสียเงินให้กบั กํานัน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ซ่ ึงเป็ นผูจ้ ดั การเมื่อ
ครั้งแต่งงานกัน แต่ถา้ ฝ่ ายหนึ่งต้องการเลิก และอีกฝ่ ายไม่ยนิ ยอม ก็ตกลงให้เลิกกันได้
พิธีงานศพ ชาวกะเหรี่ ยงโผล่ว โดยทัว่ ไปเมื่อมีคนตายในหมู่บา้ นจะทําการเก็บศพไว้คืนเดียวในปั จจุบนั มี
การไว้ศพ ๓ วัน จะมีญาติพนี่ อ้ งและเพือ่ นบ้านมาร่ วมทําบุญและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผูจ้ ากไป ใน
งานพิธีก็จะมีการนําการแสดงต่างๆเพือ่ ให้ครอบครัวผูจ้ ากไปหายจากความเศร้าโศกเสียใจ ทุกคนมาร่ วมงาน
ด้วยความเต็มใจ การทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กบั ผูจ้ ากไป โดยมีการนมัสการพระสงฆ์มาสวดที่บา้ นงาน
ตลอด ทั้งสามคืน วันที่สามจึงนําศพไปทําพิธีฌาปนกิจตามประเพณี จนเสร็จ จากนั้นอีก ๗ วันเป็ นการทําบุญ
ส่งกุศลบุญให้กบั ผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว อีกประมาณ ๑๐๐ วันก็จะมีการทําบุญใหญ่ อุทิศส่วนกุศลให้ผลู ้ ่วงลับ
อีกครั้งเป็ นอันเสร็จพิธี
การสื บมรดก
ทรัพย์สินต่าง ๆ จะแบ่งกัน ในระหว่างที่คู่สมรสยังมีชีวติ อยูก่ บั ลูกๆ ถ้าหากลูกยังเล็กเกินไป
ทรัพย์สินต่างๆ ก็จะให้ผอู ้ ื่น ได้แก่ญาติฝ่ายบิดามารดาเป็ นผูด้ ูแลให้ แต่ของส่วนตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผูต้ าย
ซึ่งหมายถึงบิดารมารดาก็จะถูกเผารวมกับศพ เช่น ปื น เสื้อผ้า ถุงย่าม ถ้าหากมีการพิพาทในเรื่ องมรดก
เกิดขึ้น หมอผี หรื อ เชี่ยเก็งคู จะร่ วมปรึ กษาหารื อกับกลุ่มผูอ้ าวุโส และตัดสินใจร่ วมกัน
การปกครอง
อํานาจในทางการปกครอง โดยเฉพาะจากทางราชการที่ได้แต่งตั้งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นนั้น ถ้าเป็ นหมู่บา้ นที่อยูห่ ่างไกล และการคมนาคมลําบากแล้ว อํานาจต่าง ๆ ของผูร้ ับหน้าที่จาก
ทางรัฐบาล จะมีไม่มากเท่ากับหมอผีประจําหมู่บา้ นและกลุ่มอาวุโส เพราะชาวบ้านต่างยอมรับและ
ประพฤติปฏิบตั ิตามประเพณี มากกว่า เช่น การตัดสินปั ญหาที่มีความผิดโดยการลงโทษ ด้วยการขับไล่
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ลูกบ้านออกจากหมู่บา้ นจะเป็ นไปตามข้อตัดสินของกลุ่มผูอ้ าวุโสเท่านั้น ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้ง
ให้มีตาํ แหน่งทางราชการ ก็เป็ นเพียงคนหนึ่งในคณะกรรมการของกลุ่มผูต้ ดั สิน สําหรับการปกครองภาย
ในหมู่บา้ นของกะเหรี่ ยงนั้น จะมีฝ่ายสําคัญอยู่ ๓ ฝ่ ายด้วยกัน หนึ่งคือหัวหน้าหมู่บา้ นที่แต่งตั้ง ขึ้นตาม
ประเพณี สองหมอผี และสามเป็ นกลุ่มผูอ้ าวุโสของหมู่บา้ น โดยหัวหน้าหมู่บา้ นหรื อที่ชาวกะเหรี่ ยงมักจะ
เรี ยกว่า ฮีโซ่ นั้น ว่ากันว่ายึดถือการสืบทอดสายเลือดทางบิดาเป็ นหลัก นอกจากนี้ หมอผีและกลุ่มผูอ้ าวุโสก็
นับเป็ นผูท้ ี่มีความสําคัญอยูม่ ากเช่นกัน โดยหมอผีจะเป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรมและรักษาโรค ส่วนผูอ้ าวุโสจะ
เป็ นผูท้ ี่คอยรักษากฎจารี ตประเพณี ตัดสิน คดีความ และเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั หัวหน้า หมู่บา้ นสังคม
กะเหรี่ ยง เป็ นสังคมที่เรี ยบง่ายและสันโดษมากทีเดียว
ความเชื่อถือ
ศาสนา กะเหรี่ ยงบางพวก นับถือศาสนาพุทธ บางพวก นับถือศาสนาคริ สต์ แต่ชาวกะเหรี่ ยง
ทั้งหมดซึ่งรวมถึงผูท้ ี่นบั ถือศาสนาทั้งสอง ดังกล่าวข้างต้นต่างนับถือผี พวกเขาเชื่อว่าแทบทุกหนทุกแห่งจะ
มีผสี ิงสถิตอยู่ เช่น ในป่ า ในไร่ หรื อในหมู่บา้ น ผีที่กะเหรี่ ยงนับถือคือ ผีเรื อนและผีบา้ น ผีเรื อน เป็ นผีประจํา
บ้านเรื อนคือวิญญาณของปู่ ย่าตายายที่วนเวียนอยูภ่ ายในบ้านเรื อน คอยป้ องกันรักษาบุตรหลานให้อยูอ่ ย่าง
สงบสุข ส่วน ผีบา้ น ซึ่งคอยปกปั กรักษาหมู่บา้ น บางทีเรี ยกว่า ผีเจ้าเมือง หรื อ ผีเจ้าที่ มีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะในพิธีเกี่ยวกับการเกษตร และพิธีกรรมเกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุข ของคนในทั้งหมู่บา้ น การเลี้ยงผี
เจ้าที่น้ นั กระทําปี ละสองครั้ง ความเชื่อถือของกะเหรี่ ยง ได้แผ่แทรกซึมและมีอิทธิพลมากต่อการประพฤติ
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวันของเขา ดังนั้น ชาวกะเหรี่ ยงจึงให้ความสําคัญในทางศาสนา มาก นัน่ คือการนับถือ
ผีและพุทธรวมกัน ผีที่กะเหรี่ ยงนับถือซึ่งมีความสําคัญ ได้แก่ ผีเจ้าที่ และผีต่างๆ ที่สิงสถิต อยูต่ ามป่ า ภูเขา
ลําห้วย ในไร่ และในหมู่บา้ น ผีที่ถือกันว่าเป็ นผีร้ายนั้นเชื่อว่าเป็ นผีที่จะทําให้ประสบ ภัยพิบตั ิท้งั ปวง จึง
ต้องมีการเอาอกเอาใจด้วยการเซ่นสังเวยด้วยอาหารต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หมู ไก่
นอกจากมีความเชื่อในเรื่ องผีต่างๆ กะเหรี่ ยง เชื่อว่าในร่ างกายของคนเรามีอยูท่ ้งั หมด ๓๓ ขวัญ ส่วน
ใหญ่ไม่สามารถนับได้หมดว่า ขวัญอยูใ่ นส่วนไหนบ้างของร่ างกาย เพียงแต่บอกได้วา่ อยูใ่ นส่วนสําคัญ ๆ
ของร่ างกาย เช่น ขวัญอยูท่ ี่ศีรษะ ขวัญสองขวัญที่ใบหูท้งั สองข้าง ขวัญจะละทิ้งหรื อหายไปก็ต่อเมื่อคน ๆ
นั้นได้ตายไป นอกจากนั้นแล้ว เชื่อกันว่าขวัญชอบที่จะหนีไปท่องเที่ยวตามความต้องการของมันเอง และก็
อาจจะถูกเหล่าผีร้ายต่างๆ ทําร้าย หรื อกักขังไว้ ซึ่งจะทําให้ผนู ้ ้ นั ล้มป่ วย การรักษาพยาบาล หรื อวิธีที่จะ
ช่วยเหลือคนเจ็บป่ วยได้ก็คือ การล่อหรื อ เซ่นไหว้ผที ี่จบั ตัวขวัญนั้น แล้เวทําพีธีเรี ยกขวัญให้กลับมาสู่บุคคล
ที่เจ็บป่ วย พร้อมกับทําพิธีผกู ข้อมือรับขวัญด้วยในสังคมของกะเหรี่ ยงนั้นถือเป็ นปกติธรรมดา เมื่อแต่ละวัน
ในหมู่บา้ นจะทําพิธีเลี้ยงผีและการเรี ยก ขวัญของคนเจ็บป่ วยแทนการรักษาด้วยหมอสมัยใหม่ บางครั้งถึงแม้
จะมีหมอเข้าไปช่วยรักษาให้ตามแบบทันสมัย แต่ถา้ หากที่บา้ นผูป้ ่ วยนั้นได้รักษาด้วยการเลี้ยงผีแล้วเขาจะ
ปฏิเสธที่จะรักษาทันทีอย่างน้อย ๓ วัน
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เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของกะเหรี่ ยง อยูใ่ นสภาพที่เรี ยกว่า เพือ่ ยังชีพหรื อเศรษฐกิจพอดพียง ซึ่งหมายถึง การทํา
มาหากินเพือ่ บริ โภคเท่านั้น โดยทําการเกษตรเป็ นหลัก ปลูกข้าวและพืชไร่ เพือ่ นํามาประกอบอาหาร
กะเหรี่ ยง ได้ชื่อว่า เป็ นเผ่าที่รู้จกั การใช้พน้ื ที่ทาํ กินแบบอนุรักษ์โดยวิธีที่เรี ยกว่า ไร่ หมุนเวียน นอกจากนี้ ยัง
นิยมเลี้ยงสัตว์ ต่าง ๆ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เพือ่ ใช้บริ โภคและ เพือ่ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง
ต่าง ๆ นอกจากนี้ กะเหรี่ ยงเป็ นนักล่าสัตว์ป่าเพือ่ การบริ โภค และชํานาญในการหาของป่ ามากขายเป็ น
รายได้อีกด้วย
ตํานานกะเหรี่ยงไล่ โว่
เล่าต่อกันมาว่า คนกะเหรี่ ยง ที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณภาคตะวันตกของไทย (ในบริ เวณป่ าทุ่งใหญ่เซ
ซาโว่ หรื อทุ่งสังขลา หรื อทุ่งใหญ่นเรศวร) อําเภอสังขละบุรี ในปั จจุบนั นี้ เดิมทีบรรพบุรุษของพวกเขา ตั้ง
บ้านเรื อนอยูท่ ี่เมืองทิอ่อง หรื อถออ่อง เมืองข๊วยกะบ่อง เมืองมะละแหม่ง และเมืองทวาย ในพม่าเมื่อหลาย
ร้อยปี ก่อน สมัยที่อยูภ่ ายใต้การปกครอง ของพม่านั้น คนกะเหรี่ ยงถูกจับไปเป็ นทาส ถูกกดขี่ และถูกทารุ ณ
กรรม เอ็นข้อเท้าถูกร้อยด้วยหวายกันหลบหนี ทั้งยังถูกกีดกันโดยพวกพม่า ไม่ให้บวช ไม่ให้ร่วมใน
พระพุทธศาสนา ภาวะอันถูกกดขี่เช่นนี้ ได้เป็ นแรงผลักดันอันสําคัญที่ทาํ ให้คนกะเหรี่ ยง พยายามที่จะต่อสู ้
ให้ตนเองสามารถเป็ นคนที่มีศีล มีธรรม (เท่อ และ โท้ว) ขึ้นมาให้จงได้ การเกิดขึ้นของ ฤาษี (พูไ่ จ่ยะ) ใน
ฐานะผูน้ าํ ของชนชาติกะเหรี่ ยง เมื่อหลายร้อยปี ก่อน จึงเป็ นการพยายามสร้างศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ ยง เพือ่ ร่ วมกันต่อสูใ้ ห้ชาวกะเหรี่ ยงสามารถบวชในพุทธศาสนาได้
กะเหรี่ ยงจํานวนหนึ่ง ได้หนีไปอยูใ่ นป่ าในบริ เวณที่เรี ยกว่า ทิโชยโหว่ (ทิ่ยเชวโหว่) หรื อ ห้วยปู
แดง ซึ่งตามตํานานคําบอกเล่าของคนกะเหรี่ ยง คือ บริ เวณตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี ในบริ เวณป่ าทุ่ง
ใหญ่นเรศวร ที่อยูต่ รงข้ามกับหมู่บา้ นไล่วาบ่องของพม่า ฤาษีตนแรก ซึ่งเป็ นเชื้อสายโผล่ว ได้ถือกําเนิดและ
ถูกทหารพม่าฆ่าตาย ณ บริ เวณทิโชยโหว่ ตํานานเล่าว่า กษัตริ ยพ์ ม่าเมื่อรู ้วา่ ผูท้ ี่ตนสัง่ ฆ่านั้นไม่ใช่โจร
หากแต่เป็ นโพธิสตั ว์(เผ่อทิสะ) ก็เสียใจเป็ นอันมาก นับแต่น้ นั พวกพม่าจึงไม่กล้าลํ้าเข้ามาบริ เวณ ทิโชยโหว่
หรื อห้วยปูแดง อันเป็ นสัญลักษณ์ของสถานที่เกิดฤาษีตนแรก อีกเลย และสถานที่แห่งนี้ในปั จจุบนั จึงถูก
ใช้เป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญในการประกอบพิธี ของกะเหรี่ ยงแห่งทุ่งใหญ่นเรศวร
ก่อนที่จะไปเคารพ”ภูผาแห่งฤาษีอนั เป็ นที่
บําเพ็ญศีลของพระอินทร์และฤาษี”
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ตํานานกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่ ( ทุ่งสั งขลา )
ตามตํานานเล่าขาน ของคนกะเหรี่ ยง ตําบลไล่โว่ มีเรื่ องเล่าที่เกี่ยวกับพื้นที่บริ เวณทุ่งใหญ่วา่ กลุ่ม
ชาติพนั ธุด์ ้ งั เดิมที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้มาแต่เดิมประกอบด้วย คนละว้า คนปะโอ(ต่องสู)้ คนกะเหรี่ ยง และคน
กะเหรี่ ยง เล่าต่อ ๆ กันว่า เดิมทีเดียวดินแดนนี้ พวกละว้าอยูม่ าก่อน ตามมาด้วยคนกะเหรี่ ยง ปะโอ(ต่องสู)้
คนกะเหรี่ ยงทุ่งใหญ่ได้เรี ยกดินแดน ที่คนละว้าอาศัยมานานว่า ท่องวะ,วะเผิง่ ซึ่งแปลว่า ดินแดนคนละว้า
ซึ่งคนกะเหรี่ ยง ได้หนีพม่าเข้ามา ในสมัยพระเจ้ามนูหะกษัตริ ยข์ องมอญ เมื่อครั้งที่พระเจ้าอนอรธา กษัตริ ย ์
พม่า (๑๕๘๗-๑๖๒๐) อาณาจักรพุกามมาตีเมืองสะเทิมของมอญ เพือ่ ต้องการพระไตรปิ ฎก(และพระธาตุที่
ล้านนา) คนกะเหรี่ ยงจํานวนหนึ่ง ได้หนีจากดินแดนที่มอญปกครองพร้อมกับพระไตรปิ ฎกฉบับสํานวน
กะเหรี่ ยง แต่เขียนด้วยอักษรมอญ โดยมีผนู ้ าํ ชื่อพูไ่ ดโก่ เข้ามายังดินแดนวะเผิง่ (ทุ่งใหญ่)หรื อท่องวะ(อยูใ่ น
เมืองมะละแหม่ง) หรื อถ่องวะเผิง่ ต่อมา จึงได้มีการอพยพตามกันมาและได้อาศัยอยู่ และกระจายอยูใ่ น
พื้นที่ราบหุมเขา ในป่ าทุ่งใหญ่ ถึง ๙๙ เมือง ตามที่ราบหุบเขา ๙๙ หุบ ร่ วมกับชุมชนชาวละว้า
ตํานานท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมา ของชาวกะเหรี่ ยงทุ่งใหญ่ ได้พดู ถึงเรื่ องราวของพวกเขาว่า
บริ เวณที่เรี ยกว่า พลี่ เสิง โป่ ง (แกลบ สาม กอง) นั้นก็คือ บริ เวณที่บรรพบุรุษคนกะเหรี่ ยงทุ่งใหญ่ ได้
ช่วยกันทําไร่ ขา้ ว และช่วยกันตําข้าวเปลือกเพือ่ นําไปเป็ นเสบียงอาหารให้แก่กองทัพสยาม(ไทย) ในสมัย
อยุธยา ที่มีหลักฐานแน่ชดั คือ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปตีกรุ งหงสาวดีครั้งที่ ๑ ปี
พ.ศ.๒๑๓๘ และครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ.๒๑๔๒ ซึ่งพระองค์ทรงหยุดพักทัพที่นี่ก่อนเข้าตีพม่า จํานวนกอง
แกลบที่ตาํ ไปเป็ นข้าวนั้นมีขนาดกองมหึมาถึง ๓ กอง(พลี่เสิงโป่ ง) ในปั จจุบนั ยังสังเกตุเห็นเป็ นหุบเขา ๓
ลูก อยูใ่ นทุ่งใหญ่ ฯ และในประวัติศาสตร์สยาม(ไทย) ได้เรี ยกขานบริ เวณนี้ วา่ ทุ่งสั งขลา
คําเตือนของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของคนกะเหรี่ ยงในป่ าทุ่งใหญ่ฯ ที่สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคนเตือนสติ
ให้ลูกหลานของตนพึงระวังอันตราย ๔ ประการ คือ
๑. งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บา้ น
๒. เสาบ้านออกดอก
๓. ม้ามีเขา และ
๔. คนเสียงดังมาเรี ยกใกล้ๆบ้าน
สิ่งอันตรายทั้ง ๔ นี้ ถ้าลูกหลานชาวกะเหรี่ ยงไม่เท่าทันมัน มันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างของคน
กะเหรี่ ยงจนหมดสิ้น ไม่วา่ จะเป็ นศีลธรรม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ
รอบกาย ปราชญ์ชาวกะเหรี่ ยงในป่ าทุ่งใหญ่ ได้ตีความอันตรายทั้ง ๔ ดังกล่าวไว้วา่ งูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บา้ น
หมายถึง การตัดถนนผ่านหน้าหมู่บา้ น เสาบ้านออกดอก หมายถึง เสาไฟฟ้ าที่เข้าถึงตัวบ้านมีหลอดไฟฟ้ าติด
อยูก่ บั เสาเรื อนให้แสงสว่างยามคํ่าคืน ม้ามีเขา หมายถึง รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีแฮนด์ที่ตอ้ งจับด้วยมือของผู ้
ขับขี่น้ นั หมายถึงเขา และคนเสียงดังมาเรี ยกใกล้ๆบ้าน หมายถึงรถขายของเร่ และรถขายกับข้าวที่ติดเครื่ อง
ขยายเสี ยงให้ได้ยนิ กันทัว่ ทั้งหมู่บา้ น
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ตํานานสายตระกูลกะเหรี่ยง
กะเหรี่ ยงโผล่ว เป็ นกะเหรี่ ยงทางสายตระกูลฝ่ ายแม่ (มูทิ่ย ) ส่วนกะเหรี่ ยงจกอว์ เป็ นกะเหรี่ ยง
ทางสายตระกูลฝ่ ายพ่อ (ปาทิ่ย ) เรื่ องเล่า และตํานานที่จะทําให้เห็นถึงข้อแตกต่างของกะเหรี่ ยงทั้งสองเผ่า
นั้น ได้แก่ บทกลอน หรื อลํานําความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ ยงโผล่วสายตระกูลทางแม่ และกะเหรี่ ยงจกอว์
สายตระกูลทางพ่อ มีอยูว่ า่
แต่ก่อนพ่อแม่มีลูกเจ็ดคน สายพ่อ สายแม่ แต่ก่อนมีเจ็ดสาย แผ่นดินไม่สงบจึงแตกสลาย สาย
โผล่วสายหนึ่ง สายจกอว์สายหนึ่ง เตรี ยมเก็บซีกกระบอกนํ้าไม้ไผ่ เตรี ยม เก็บเศษไหข้าวหม้อดินเจ็ดชิ้น เรา
ก็นบั เป็ นส่วนเดียว แต่ก่อนนั้นมีเจ็ดตระกูล แต่ก็นบั เป็ นตระกูลเดียวกัน เตรี ยมเก็บซีกกระบอกไม้ไผ่ เมื่อ
นําเศษใหหม้อข้าวมารวมให้สนิท
เจ็ดชัว่ คนต้นไทรจะขึ้นพลัน
ที่มาของคํากล่าวที่วา่ กะเหรี่ ยงโผล่ว เป็ นกะเหรี่ ยงสายตระกูลทางฝ่ ายแม่ และกะเหรี่ ยงจกอว์ เป็ น
สายตระกูลทางฝ่ ายพ่อ ปรากฏในเอกสารหนังสือ "ประวัติศาสตร์กะเหรี่ ยง." ที่ ซอว์ อ่อง ละ เป็ นผู ้
รวบรวมประวัติศาสตร์กะเหรี่ ยงบันทึกไว้
เรื่ องมีดงั นี้
เมื่อครั้งที่กะเหรี่ ยงอาศัยอยูใ่ นเมืองจีน มีคนอยูห่ ลายกลุ่มที่เรี ยกตนเองว่า ปกาเกอะญอ และมีอยู่
ครอบครัวหนึ่ง ฝ่ ายหญิงมีชื่อว่า หน่อโผล่ว ฝ่ ายชายมีชื่อว่า จกอว์ ทั้งคู่เป็ น สามีภรรยากัน ทั้งสองคนมีลูกๆ
ด้วยกัน ๗ คน เป็ นหญิง ๓ คน ชื่อ
๑.นองบอกลอ
๒.นองเปอะแด
๓.นองเปออะ
มีลูกชาย ๔ คน ชื่อ
๔.จอว์เปอกู
๕.จอว์ปอเนปวา
๖.จอว์เหว่วอ
๗.จอว์แควะ
อยูว่ นั หนึ่ง สามีภรรยาคู่น้ ีได้เกิดผิดใจ และทะเลาะกัน ต่างฝ่ ายต่างก็กล่าวหากัน ฝ่ ายภรรยาหน่อ
โผล่ว ซึ่งอยูด่ ูแลบ้านได้กล่าวหาจกอว์วา่ ไม่รบั ผิดชอบครอบครัว ชอบออกนอกบ้าน ดื่มสุรา ไปคบกับ
หญิงอื่น หน่อโผล่ว ก็นินทาสามีให้ลูก ๆ ที่อยูบ่ า้ นฟัง ลูกๆ ที่อยูบ่ า้ นกับแม่ก็มีใจรังเกียจผูเ้ ป็ นพ่อ ส่วนฝ่ าย
ชาย คือ จกอว์ ก็กล่าวหาและนินทาหน่อโผล่ว ซึ่งเป็ นภรรยาว่า ในขณะที่ตนเองออกไปนอกบ้านล่าสัตว์ หา
เงินทองเพือ่ มาจุนเจือครอบครัวภรรยาตนเองได้คบหากับชายอื่น จึงได้นินทาภรรยาตนเองให้กบั ลูก ๆ ที่
ติดตามตนเองได้ฟังเป็ นเหตุให้พวกลูก ๆ ที่ติดตามพ่อมีใจรังเกียจผูเ้ ป็ นแม่ พอตกตอนกลางคืนสามีภรรยาคู่
นี้ ก็นอนหันหลังให้กนั พวกลูก ๆ ก็แตกความสามัคคีกนั จนในที่สุด สามีภรรยาทั้งสองเกิดทะเลาะวิวาท
กัน และต้องแยกจากกัน ทั้งสองคนได้แบ่งลูก ๆ ลูกผูห้ ญิงทั้งสามคนตัดสินใจอยูก่ บั แม่ ลูกผูช้ ายสี่คนก็อยู่
กับพ่อ จึงแบ่งกันออกเป็ นสายตระกูลฝ่ ายแม่ และสายตระกูลฝ่ ายพ่อ ก่อนที่ท้งั สองฝ่ ายจะแยกจากกัน พ่อ
และแม่ ได้นาํ กระบอกไม้ไผ่ที่เป็ นกระบอกนํ้าผ่าซีกออก เป็ น ๗ ซีก และทุบหม้อข้าว(หม้อดิน) ออกเป็ น ๗
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ชิ้น และแจกจ่ายแก่กนั และกัน และกล่าวว่า วันนี้พวกเรารวมทั้งลูกๆ แตกแยกต้องจากกัน แต่สกั วันหนึ่ง
พวกลูกๆ จะได้กลับมาพบกันและอยูร่ ่ วมกันอีก ในวันนั้นให้เอาซีกกระบอกไม้ไผ่ ทั้ง ๗ ซีก เศษไหหม้อ
ข้าว ๗ ชิ้น มารวมกัน ในวันนั้น พวกลูกๆ จะเป็ นตระกูลใหญ่และชนชาติที่ยงิ่ ใหญ่
ในคัมภีร์ เหมียวไจยะจุ่งยุ ซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่บนั ทึกถึงประวัติศาสตร์ของชาวกะเหรี่ ยง ที่นบั ถือลัทธิ
ฤาษี ได้บนั ทึกเรื่ องราว ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ ยงโผล่วกับกะเหรี่ ยงจกอว์ ผูบ้ นั ทึกคัมภีร์ได้
กล่าวถึง บทบาทของกะเหรี่ ยงทั้งสองเผ่า ในการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยงว่า ฤาษีจุ่งยุ ได้
มอบกลองมโหระทึกให้เป็ นมรดกแก่ลูก คือ กะเหรี่ ยงทั้งสองเผ่า ได้มอบไม้ตีกลองให้กบั ส่อง (ส่างหรื อ
จกอว์) ซึ่งไม้ตีกลองนี้ หมายถึง เครื่ องหมาย หรื อ สัญลักษณ์ที่แสดงถึง อํานาจ การปกครอง การต่อสู ้ เป็ น
มิติทางการเมืองการปกครอง และมอบตัวกลองให้กบั ซูว ์ (ซิวหรื อโผล่ว) ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ของ ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม ประเพณี จารี ต เป็ นมิติทางวัฒนธรรม การที่ชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยง
จะดํารงอยูไ่ ด้คู่ฟ้าดิน จึงเป็ นบทบาทของกะเหรี่ ยงทั้งสอง ที่จะต้องรักษาสืบทอดสิ่งที่ตนเองได้รับเป็ นมรดก
สืบทอดแก่ชนชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยง
ตํานานการเกิดกะเหรี่ยง
เล่าต่อ ๆ กันมาว่า สมัยก่อนมีนางฟ้ า มีสวรรค์ ครั้งหนึ่งดินที่โลกอบอวลหอมฟุ้ ง นางฟ้ าได้กลิ่น
หอม ทนไม่ไหวลงมากินดินที่โลกมนุษย์ กินแล้วฤทธิ์เสื่อมบินกลับสวรรค์ไม่ได้ ต่อมาท้องเกิดลูก ๗ คน
กะเหรี่ ยงเป็ นพีช่ ายคนโต น้อง ๆ มี จีน ฝรั่ง มอญ ฯลฯ กะเหรี่ ยงเป็ นคนซื่อ ขยัน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ผิดกับฝรั่ง
ผูน้ อ้ ง วันหนึ่งแม่ให้หนังสือ กะเหรี่ ยงมัวแต่ถางหญ้าไม่ได้ไปเอา น้อง ๆ หยิบเอามาให้ก็ให้วางไว้บนตอ
ไม้ ตนเองถางหญ้าเพลินจนเย็นก็กลับบ้านลืมหยิบหนังสือมาด้วย จีนผูน้ อ้ งมาเห็นในวันหลังจึงเอาไป แต่
หนังสือเสียสภาพถูกสัตว์แทะตากแดดฝนไปมากแต่ก็ยงั ทําให้จีนมีความรู ้ แต่กะเหรี่ ยงยังโง่อยูเ่ ช่นเดิม
กะเหรี่ ยงในพม่าและในไทยมีตาํ นานเล่าคล้ายๆ กันว่า กะเหรี่ ยงเป็ นผูท้ ี่มีอายุมากที่สุดในพีน่ อ้ ง
ทั้ง ๗ คน วันหนึ่งเมื่อพ่อเจ้า ( Father-God )ใกล้จะตาย ได้เรี ยกลูกๆทั้งหลายเข้าไปใกล้เตียงนอนเพือ่ มอบ
คัมภีร์ให้ พีน่ อ้ งมากัน ๗ คน คนโตที่สุด คือ กะเหรี่ ยง ไม่ได้มาเพราะมัวยุง่ กับงานคือถางหญ้าในไร่ เมื่อพี่
น้อง ๖ คน มาถึงพ่อเจ้าก็ตายและมอบ คัมภีร์ไว้ โดยมอบให้ลูกคนเล็กเก็บรักษาและนําไปให้พชี่ ายคนโต
ลูกชายคนเล็กสุดเห็นว่าคัมภีร์มีค่ามาก และสามารถรู ้เหตุการณ์เบื้องหน้าได้ จึงอยากได้ไว้เป็ นของตน จึง
ลอกคัมภีร์อีก ๑ ชุด ทําด้วยหนังสัตว์ ส่วนของพีช่ ายคนโตที่เขาเก็บต้นฉบับไว้เป็ นแผ่นทําด้วยทองคํา เขา
บอกให้พชี่ ายรับคัมภีร์ไป แต่พชี่ ายมัวยุง่ กับการถางหญ้า เลยบอกให้นอ้ งชายวางคัมภีร์โดยแขวนไว้บน
กิ่งไม้ น้องชายคนสุดท้องจึงวางคัมภีร์ โดยแขวนไว้บนกิ่งไม้ดงั ที่พชี่ ายสัง่ และเขาก็กลับไปด้วยความดีใจ
ในตลอดฤดูฝน พีช่ ายคนโตก็ลืมคัมภีร์คงทิ้งแขวนไว้บนต้นไม้ จนกระทัง่ สิ้นสุดฤดูฝนจึงจําได้วา่
เขาทิ้งให้คมั ภีร์แขวนไว้บนต้นไม้ จึงรี บไปดูคมั ภีร์ที่ตน้ ไม้แต่คมั ภีร์แผ่นหนังสัตว์น้ นั อักษรบนคัมภีร์ชาํ รุ ด
หมดแล้ว เพราะพวกนกได้ลากทึ้งลงสู่พ้นื ล่าง และถูกสุนขั กัดจนเละ เขาโกรธแต่ไม่รู้จะทําอย่างไร จึงโค่น
ต้นไม้นาํ มาเผาเป็ นถ่าน ชาวกะเหรี่ ยงเชื่อว่าพวกเขาได้รับพรสวรรค์ในการทํานายอนาคต เขาจึงใช้การอ่าน
จากรอยข่วนในถ่าน พบว่าการทํานายเหตุการณ์ในอนาคตบางส่วนถูกต้อง ดังนั้น เขาจึงเชื่อมัน่ ว่าการอ่าน
ของเขามีเหตุผลอย่างถูกต้องถ้าเขาใช้กระดูกไก่ เพราะรอยเขี่ยของไก่คล้ายรอยข่วนในถ่าน และตัวอักษรที่
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เห็นในคัมภีร์ก่อนเผาก็คล้ายรอยเขี่ยของไก่ หลังจากนั้น เขาก็เริ่ มฆ่าไก่เพือ่ เอากระดูกไก่มาทํานายอนาคตซึ่ง
การปฏิบตั ิเช่นนี้ยงั คงเป็ นของชนชาติกะเหรี่ ยงทุกวันนี้
มีเรื่ องเล่าปรัมปราของกะเหรี่ ยง แสดงสาเหตุที่กะเหรี่ ยงไม่มีตวั หนังสือนั้นเป็ นเพราะเมื่อพระเจ้านํา
หนังสือมาให้มนุษยชาติ กะเหรี่ ยง ซึ่งเป็ นพีค่ นโตมัวแต่วนุ่ ทํางานในไร่ พระเจ้าจึงวางหนังสือไว้ให้บนตอ
ไม้ ไก่ไปคุย้ เขี่ยหนังสือนั้นเสียหายหมด ส่วนคนเผ่าอื่นซึ่งเป็ นน้องรอง ๆ ลงไปได้รับหนังสือทุกคน มาก
บ้างน้อยบ้าง แต่นอ้ งผิวขาว(ฝรั่ง) ซึ่งเป็ นน้องคนสุดท้องไม่ตอ้ งทํางานนั้น ได้รับหนังสืออย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย มีเรื่ องเล่าต่อไปว่า ในสมัยหลังน้องจะกลับมาช่วยพีโ่ ดยนําหนังสือเงินหนังสือทองมาให้ มิชชันนารี
ได้ฟังนิยายปรัมปรานี้ก็เลยต่อเรื่ องให้วา่ ฝรั่งผิวขาวนี่แหละคือน้องสุดท้องที่จะมาช่วย และหนังสือเงินที่วา่
นั้นก็คือหนังสือรวบรวมเพลงสวดหนังสือทองก็คือพระคัมภีร์ไบเบิล
มีนิทานตํานานมากมายที่กล่าวถึงกะเหรี่ ยงพีช่ ายคนโตว่าเป็ นคนขยัน ซื่อและโง่ ผิดกับน้องคน
สุดท้องคือฝรั่ง ซึ่งฉลาดและเอาเปรี ยบกะเหรี่ ยงอยูต่ ลอด นอกจากนี้มีนิทานแบ่งพีน่ อ้ งออกเป็ น ๓ พวก คือ
เดิมอยูท่ ี่เมืองทวาย ประเทศพม่ามีพนี่ อ้ งรวมกัน ๓ พวก คือ กะเหรี่ ยงเป็ นพี่ใหญ่ กะหร่ าง เป็ นน้องคนกลาง
และตองสูเป็ นน้องคนเล็ก พีน่ อ้ งทั้งสามนี้ได้สญั ญาว่าจะรักใคร่ เป็ นพีน่ อ้ งกันตลอดไป ได้ของสิ่งใดมาก็จะ
แบ่งปั นกัน ทั้งสามพีน่ อ้ งจึงอยูร่ ่ วมกันมาอย่างเป็ นสุข อยูม่ าวันหนึ่งกะเหรี่ ยงกับกะหร่ างได้เม่น ๑ ตัวจึงเอา
มาฆ่าแบ่งเนื้อกันที่ลาํ ห้วยโดยไม่ได้แบ่งให้ตองสูนอ้ งคนเล็กเพราะว่าเนื้อเม่นนั้นมีนอ้ ย
ต่อมาตองสูได้มาทีล่ าํ ห้วย พบขนเม่นที่ทิ้งไว้ก็ราํ พึงว่า พีเ่ ราทั้งสองคนได้เนื้ออะไรมาหนอ ไม่
แบ่งให้เราบ้างเลย วัวกระทิงตัวใหญ่ขนยังเล็กนิดเดียว แต่ขนที่เห็นอยูน่ ้ ี ใหญ่กว่าขนกระทิงมาก ตัวก็คง
ใหญ่มากเช่นกัน" ตองสูคิดดังนั้นแล้วก็นอ้ ยใจมากว่าพวกพีๆ่ ไม่รัก ไม่รักษาสัจจะวาจา อยูร่ ่ วมกันต่อไปคง
จะไม่เป็ นสุขแน่ จึงอพยพหนีพที่ ้งั สองไปโดยไม่บอกให้รู้ และไม่ให้เห็นร่ องรอย ส่วนกะเหรี่ ยงกับกะหร่ าง
ก็อยูร่ ่ วมกันเรื่ อยมา แต่คนตองสูกลับเล่านิทานว่ากะเหรี่ ยงโป กะเหรี่ ยงสะกอ และตองสูทาํ สัญญากันว่า ใคร
ไปล่าสัตว์ได้เนื้อมาแล้วจะต้องแบ่งกันให้คนที่ล่าไม่ได้ วันหนึ่งตองสูล่าได้เนื้อเม่น ส่วนสะกอและโปไม่ได้
อะไร ตองสูไม่ยอมแบ่งจึงถกะเหรี่ ยงพวกอื่นว่าเป็ นคนใจดําและแยกกันอยูต่ ้งั แต่น้ นั มา
ตํานานกะเหรี่ยงเผ่ าโปว์(โผล่ ว)
กะเหรี่ ยงเผ่าโปว์(โผล่ว) มีเรื่ องเล่าว่า นานมาแล้วมีสองพีน่ อ้ งชายหญิงชาวกะหรี่ ยง ผูช้ ายเป็ นพีช่ ื่อ
ลาเนียม ผูห้ ญิงเป็ นน้องชื่ออาม่อง อยูใ่ นเขตเมืองปั นมะนา ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ เป็ นผูท้ ี่จงรักภักดี
ต่อผีภูเขาหลวง เมื่อได้อาหารมา ก่อนจะกินจะเซ่นไหว้ผภี ูเขาหลวงก่อน ผีภูเขาหลวงชอบใจ จึงมอบกลอง
ยาววิเศษมาให้เมื่อต้องการสิ่งใดก็ขอให้ตีกลองแล้วจะได้สิ่งนั้นสมดังที่ปรารถนา
วันหนึ่ง ลาเนียมตีกลองได้เม่นมาตัวหนึ่ง แบ่งให้นอ้ งสาวครึ่ งหนึ่ง ขนเม่นแทงเนื้อน้องสาว
บาดเจ็บสาหัสเลยโกรธ หาว่าพี่ชายเอาสัตว์ขนแหลมมาให้ จึงได้ลอบเปลี่ยนหนังหมีกลองเสียใหม่ กลอง
นั้นก็หมดความขลัง ลาเนียมตีกลองไม่ได้ผล เมื่อทราบเรื่ องที่นอ้ งสาวทําเช่นนั้นก็โกรธ จึงหนีไปทางทิศ
เหนือตามลําพัง น้องสาวตามหาพีช่ ายไม่พบไปจนถึงเมืองลา ได้แต่งงานกับชายต่างเผ่า ลูกหลานที่เกิดเป็ น
ต้นตระกูลของกะเหรี่ ยง สะกอ และโปว์(โผล่ว) ต่อมา
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๑๕.การปลูกฝั งจิตสํานึกและฝึ กอบรม ถ่ ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
๑๕.๑กรณีศึกษา : วาชูคุ หมู่บ้านวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล่ ว วิถชี ีวิตที่ยังมีลมหายใจ
ตามแผนนโยบายของโครงการ ที่มีเป้าหมายในการจัดตังหมู
้ ่บ้านวัฒนธรรมขึ ้น ณ บ้ านวาชูคุ
หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านนําร่องในระยะการดําเนินงาน ระยะ
ที่ ๑ ช่วงระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓ นั ้น ทางโครงการได้ มีการประมวลวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์
ในทางสร้ างสรรค์

เป็ นวัฒนธรรมที่ดีงามที่ชุมชนยังคงรักษาไว้ และควรค่าแก่การดําเนินต่อไปอันจะยังให้

ความผาสุกบังเกิดมีแก่คนในชุมชนตราบนานเท่านาน

ซึง่ ยังมีวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีก

มากที่ยงั มิได้ ทําการศึกษา เก็บรวบรวมข้ อมูลไว้ ณ ที่นี ้ ซึง่ ทางโครงการและองค์กรภาคีตา่ งๆจะได้
ทําการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลในโอกาสหน้ าต่อไป
ทังนี
้ ้จากการที่ทางโครงการได้ ศกึ ษาวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ ยง
แห่งบ้ านวาชูคุ ซึง่ จากการศึกษาดังกล่าว พบว่าวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านวาชูคจุ ะมีความใกล้ ชิดอย่างแนบ
แน่นกับวัฒนธรรมการดํารงชีพในทางพระพุทธศาสนาอย่างชนิดที่วา่ “ไม่อาจแยกจากกันได้ ” ระหว่างวัด
กับบ้ านเลยทีเดียว โดยวิถีชีวิตทีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ ทําการศึกษารวบรวมไว้ ณ ที่นี ้ ได้ แก่
-กิจกรรมของชุมชนในการทําบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และรักษาศีล ๕ในวันพระ
ทุกวันพระ ตลอดทัง้ ปี
โดยธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ สําหรับพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปแล้ ว วัดกับชุมชนย่อมมีความ
ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก

ในวิถีการดํารงชีพ

พระสงฆ์กบั ชุมชนย่อมถ้ อยทีถ้อยอาศัยซึง่ กันและกัน

สนับสนุนซึง่ กันและกัน

เพื่อให้ ทงองค์
ั ้ กรของวัดและองค์กรในชุมชนสามารถดําเนินไปในแนวทางที่

ก่อให้ เกิดความสุข ความเจริ ญ และอยูใ่ นหลักการหน้ าที่พลเมืองศีลธรรมแก่สมาชิกในองค์กรนั ้นๆ
ทังนี
้ ้พระธรรมปิ ฏก (ปอ. ปยุตโต ) กล่าวว่า วัดเป็ นศูนย์กลางของสังคม เป็ นศูนย์กลางที่รวม
จิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ที่เป็ นตัวแทนของวัด เป็ นผู้นําทางจิตใจของประชาชน เป็ นศูนย์กลาง
ของความเชื่อถือ

การร่วมมือกัน เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้ บริ การด้ านนี ้

แต่ที่สาํ คัญที่สดุ คือ

ความรู้สกึ ของประชาชนต่อพระสงฆ์วา่ เป็ นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่าง ๆ ทุกอย่างเหนือกว่าประชาชน
ทัว่ ไป สามารถเป็ นที่ปรึกษาแนะนําชาวบ้ าน เป็ นเครื่ องรักษาความเคารพนับถือได้ อย่างยัง่ ยืนมัน่ คงยิ่ง
องค์กรทางศาสนาเป็ นองค์กรที่มีความพิเศษแตกต่างจากองค์กรอื่น

กล่าวคือ

มี

ความสําคัญกับชีวิตมนุษย์ในสังคมไทย โดยภาพรวมอาจกล่าวได้ วา่ มีความเกี่ยวข้ องกับคนทุกชนชั ้นทาง
สังคมตังแต่
้ เกิดจนสิ ้นชีวิต

ทังจากการผ่
้
านการกล่อมเกลาจากครอบครัวและชุมชนให้ มีทศั นคติ ต่อการ
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ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

หรื อที่มีความผูกพันยิ่งขึ ้นไปกว่านั ้นคือการถูกกล่อมเกลาจาก

พระภิกษุในวัดโดยตรง เช่น การได้ บวชเรี ยน การฝึ กปฏิบตั ิธรรม
พระสงฆ์เป็ นตัวแทนของวัดมีบทบาทในการเป็ นผู้นําทางด้ านจิตใจของชาวชนบทในท้ องถิ่นนัน้ ๆ
จึงเป็ นแหล่งยึดเหนี่ยวและมีสว่ นร่วมอย่างสําคัญในการพัฒนาท้ องถิ่นชนบท
พระราชนันทมุนี กล่าวว่า 1 การพัฒนาคือ การทําให้ เจริ ญขึ ้นและทางพระพุทธศาสนาสอนให้
0

พัฒนาจิตใจ ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของพระสงฆ์ ต้ องไปพัฒนาจิตใจของประชาชนให้ ตื่นตัว ให้ ก้าวหน้ าทางธรรม
เร่งให้ เขาศึกษาธรรม เร่งให้ เขาปฏิบตั ิธรรม เป็ นการส่งเสริ มความงามความดีการพัฒนาด้ านจิตใจนั ้น
ต้ องส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิ

ประพฤติธรรมในชีวิตประจําวัน

เพื่อให้ เกิดความสงบด้ วยอํานาจ

ธรรมอย่างแท้ จริ ง เพราะถ้ าคนเราเข้ าถึงการปฏิบตั ิธรรมแล้ ว จะรู้จกั คุณค่าของชีวิต รู้ ว่าเกิดมาเพื่ออะไร
อยูเ่ พื่ออะไร สิง่ ดีงามอันควรทํานันคื
้ ออะไร พระสงฆ์ต้องช่วยให้ คนฉลาด ให้ คนก้ าวหน้ า ให้ ใช้ ปัญญา
พิจารณาตัวเองให้ มากขึ ้น โดยการชักนําเอาความเชื่อเหลงวหลออกไปให้ อุบาสกอุบาสิกามีศรัทธา มีศีล
บริ สทุ ธิ์ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม เมื่อประพฤติธรรม ธรรมก็รักษาเรา คุ้มครองเราให้ พ้นภัย
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ เู สนอแนะแนวทางปฏิบตั ิงานของภิกษุ 2 ไว้ ดงั นี ้
1

๑. นําความรู้ที่ได้ จากการฝึ กอบรมไปถ่ายทอดแก่พระภิกษุ สามเณร ในระดับท้ องถิ่นตนเอง และท้ องถิ่น

ใกล้ เคียง แล้ วขยายผลต่อเนื่องต่อไป
๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังฆพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนาด้ วยการบรรยายและอภิปราย

เมื่อรับนิมนต์ ตามกลุม่ ต่าง ๆ ในหมู่บ้านชนบทและสือ่ มวลชนท้ องถิ่น
๓. ส่งเสริ มราษฎรได้ ตระหนักในความสําคัญและวันสําคัญทางพระพุทธศานา

โดยชักชวนให้ มาร่วม

ทําบุญ หลังจากนัน่ ควรจะได้ จดั กิจกรรมอาสาสมัครปรับปรุงชุมชนด้ านสิง่ แวดล้ อม หรื อ อาชีพตาม
ลักษณะของกลุม่ เพือ่ พัฒนาท้ องถิ่นของตน
๔. สอดแทรกความรู้ด้านศาสนพิธี วัฒนธรรมการสุขาภิบาล การอนามัยชุมชน ความรู้ในเรื่ องอาหาร

และโภชนาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา ความเป็ นอยูข่ องชาวชนบทฝยกสนเมซยส
๕. จัดอบรมศีลธรรมและความรู้ด้านสังคมทัว่ ไป การศึกษาผู้ใหญ่เป็ นการให้ การศึกษานอกโรงเรี ยน
๖. การส่งเสริ มฟื น้ ฟูประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดีงามของท้ องถิ่นปรับปรุงให้ ดีขึ ้นหรื อ

ให้ เป็ นเอกลักษณ์ของ

ท้ องถิ่นปรับปรุงให้ ดีขึ ้นหรื อให้ เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นและสามารถจัดแสดงต่อผู้มาเยือนได้
1
2

กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การ วัดพัฒนา ๒๘ โรงพิมพ์การศาสนา กรุ งเทพฯ ๒๕๒๘ (หน้า ๑๖๖)
เรื่ องเดิม หน้าเดิม
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๗. ส่งเสริ มให้ ประชาชนยึดมัน่ ในคุณความดี

ประกอบสัมมาอาชีวะและร่วมประสานงานกับพัฒนากร

เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้ การแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
๘. ส่งเสริ มให้ ราษฎรให้ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์แนะนํากิจกรรมตามสภาพท้ องที่และฤดูกาล
๙. อบรมเยาวชน

เป็ นการส่งเสริ มความสามัคคีในหมู่คณะ เป็ นการสร้ างพลังกลุม่ เยาวชนเพื่อพัฒนา

ชุมชน
สําหรับประชาชนที่เป็ นชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงแห่งบ้ านวาชูคกุ ็เช่นเดียวกัน ประชาชนในชุมชนมี
วัฒนธรรมการดํารงชีพที่แอบอิง ใกล้ ชิด ผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก ภาพของการตักบาตร
ยามเช้ าของคนในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางผืนป่ าอันใหญ่ เมื่อพระสงฆ์เดินบิณฑบาตภิกขาจารด้ วยอาการ
อันสงบ

เป็ นภาพแห่งความผาสุกที่ยากยิ่งจะมีสงิ่ ใดมาเทียบเทียมได้

เพราะข้ าวหนึง่ ทัพพีที่ประชาชน

บรรจงตักบาตรถวายพระนันย่
้ อมหมายถึงการให้ ชีวิตกับพระภิกษุผ้ ตู ดั ขาดจากสมมุติวงศ์

คือผู้ออกจาก

การครองเรื อนและการแสวงหาสิง่ ใดๆเพื่อกิจแห่งเรื อนนั ้นๆ แต่กลับมาอาศัยนํ ้าใจไมตรี ความเมตตากรุณา
การเสียสละทานในทรัพย์สมบัติปัจจัยทังสี
้ ข่ องเหล่าประชาชนที่สร้ างมาด้ วยนํ ้าพักนํ ้าแรง

หยาดเหงื่อ

แรงกาย ด้ วยชีวิตจิตใจที่ต้องอดทน ทุม่ เท กว่าจะเป็ นข้ าวหนึง่ ทัพพีที่ตกั บาตรถวายพระนัน้ คุณค่าแห่งสิง่ ที่
เรี ยกว่า

“หนึง่ ชีวิตให้ ชีวิตกับอีกหนึง่ ชีวิต”

ประชาชนในการอยูร่ อด

จึงเป็ นภาพที่งดงามยิ่งนัก

พระสงฆ์เป็ นหนึง่ ชีวิตที่อาศัย

นี่คือความหมายของคําว่าวัดกับชุมชนย่อมมีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก

จริ งๆ
ในหมู่บ้านวาชูคุ

นอกจากประชาชนจะตักบาตรพระในตอนเช้ าเมื่อพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต

แล้ ว เมื่อวันพระมาถึงทัง้ ๘ คํ่า ๑๕ คํ่า ข้ างขึ ้น ข้ างแรม ภาพของบุรุษแลสตรี ทั ้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้เฒ่า ผู้แก่
ต่างแต่งกายด้ วยชุดประจําเผ่ากะเหรี่ ยงโผล่วตามสถานะแห่งเพศและวัยนั ้นๆ บ้ างอุ้มลูกจูงหลาน บ้ างถือ
จานแลถ้ วย ค่อยๆทยอยเดินเท้ าเข้ าวัด ด้ วยรอยยิ ้มและแววตาอันเบิกบานทั ้งกายและใจ โดยเป็ นธรรม
เนียมของบรรพบุรุษชาวกะเหรี่ ยงแต่โบราณกาลที่วา่ เมื่อถึงวันพระ แม้ วา่ จะมีธุระกิจการงานอันใดในไร่
ในนา ในบ้ าน ในเรื อน ก็ต้องหยุดการงานเหล่านันเสี
้ ยก่อน เพื่อมาทําบุญรักษาศีลกันที่วดั และยังเป็ นการ
พักผ่อนหย่อนใจพบปะสังสรรค์กนั ของคนในชุมชน อันจะเป็ นการสร้ างความใกล้ ชิดสนิทสนมกลมเกลียว
กัน

สร้ างความสามัคคีของคนในชุมชนและยังเป็ นการหล่อหลอมจิตใจให้ คนในชุมชนทังสมาชิ
้
กเก่าและ

เยาวชนรุ่นใหม่อยูใ่ นแนวทางการดําเนินชีวิตที่มีหลักศีลธรรมประจําใจอยูเ่ สมอๆ อันจะยังให้ ความผาสุก
บังเกิดมีกบั คนในชุมชนตลอดไปตราบนานเท่านาน
โดยแท้

เพราะชีวิตที่มีหลักศีลธรรมประจําใจย่อมอยูเ่ ป็ นสุข
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สําหรับกิจกรรมในวันพระของชาวบ้ านกะเหรี่ ยงวาชูคทุ ี่นบั ถือพระพุทธศาสนาแล้ ว ชาวบ้ านจะมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิคือจะนําข้ าวและอาหารคาวหวานมาทําพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่วดั
และทําพิธีบวงสรวงเหล่าเทวดา พระแม่ธรณี พร้ อมทั ้งเซ่นไหว้ ผีบรรพบุรุษ อุทิศส่วนกุศลให้ กบั เขาเหล่านั ้น
ด้ วย
เมื่อประชาชนมาพร้ อมเพรี ยงกันแล้ ว มักคทายกหรื อผู้นําทางพิธี ผู้เฒ่าทรงคุณวุฒิของหมู่บ้านจะ
ได้ จดั ข้ าวและอาหารคาวหวานสําหรับถวายพระพุทธใส่ถาดไว้ สว่ นหนึ่ง จานใส่ข้าวสําหรับบวงทรวงเทวดา
และเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี

ผีบรรพบุรุษอย่างละหนึง่ ใบและถ้ วยเล็กเอาไว้ ใส่ข้าวจํานวนสีใ่ บสําหรับเหล่า

อุบาสก อุบาสิกาจะได้ ตกั ใส่เพื่อถวายข้ าวพระพุทธร่วมกัน จากนั ้นแต่ละคนเริ่ มจากผู้เฒ่าผู้แก่เป็ นคนแรกก็
จะจัดข้ าวที่นํามาวัดตักใส่จานสําหรับบวงทรวงเทวดาและเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษและถ้ วยใบเล็ก
ที่เตรี ยมไว้ สาํ หรับถวายพระพุทธร่วมกับตักบาตรถวายพระสงฆ์ไปพร้ อมๆกัน

โดยแยกผู้ชายแถวหนึง่

ผู้หญิงแถวหนึง่ เมื่อตักบาตรเสร็ จแล้ ว ก็จะแยกข้ าวที่เตรี ยมสําหรับบูชาพระพุทธ บวงสรวงเทวดา เซ่นไหว้
ผีบรรพบุรุษ มารวมกัน ณ จุดที่จะทําพิธีกรวดนํ ้าอุทิศบนศาลานันและจั
้
ดอาหารคาวหวานที่นํามาวัดถวาย
แด่พระสงฆ์เป็ นลําดับไป หลังจากพระสงฆ์จดั อาหารเสร็ จแล้ วประชาชนก็จะเริ่ มทําพิธีทางศาสนาคือกราบ
พระบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคําสาธยายความบริ สทุ ธิ์แห่งทานเป็ นภาษากะเหรี่ ยงโผล่ว จบแล้ วประธาน
สงฆ์จกั ได้ กล่าวอนุโมทนาในทานนัน้ จากนั ้นประชาชนก็จะอาราธนาศีลจากคณะสงฆ์ การอาราธนาศีลจะ
อาราธนาพร้ อมๆกันเป็ นภาษาบาลีสาํ เนียงกะเหรี่ ยง

ประธานสงฆ์นํากล่าวรับไตรสรณคมณ์และรับศีล

ประชาชนก็วา่ ตามเป็ นตอนๆไปเมื่อรับศีลจบแล้ ว ประชาชนก็จะกล่าวคําว่า “สา...ธุ”พร้ อมๆกันด้ วยเสียง
อันดังอันแสดงถึงความยินดีพอใจ ความสุขใจ ในการมีศีลธรรมประจําตน ต่อจากนั ้นผู้นําทางพิธีก็จะถวาย
ขันดอกไม้ และเทียนแด่คณะสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพนอบน้ อมต่อคณะสงฆ์ที่ได้ ให้ ศีลแก่ตน การรับขัน
ดอกไม้ คณะสงฆ์จะรับเพียงแต่เอามือแตะๆเท่านั ้น ทั ้งนี ้ผู้นําทางพิธีจะได้ นําขันดอกไม้ และเทียนไปบูชา
พระพุทธต่อไป เมื่อรับศีลแล้ ว เหล่าประชาชนทีม่ าวัดก็จะมารวมตัวกัน ด้ วยการต่อแขนกันติดเป็ นแถวยาว
โดยมีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่ผ้ นู ําพิธีทางศาสนา

ที่จะได้ สาธยายบทกรวดนํ ้าอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ

ตลอดจนสรรพสัตว์ เจ้ ากรรมนายเวรทังหลาย
้
เป็ นภาษากะเหรี่ ยงโผล่ว เมื่อสาธยายบทกรวดนํ ้าอุทิศจบ
คณะสงฆ์จกั ได้ สวดอนุโมทนาพิธีพร้ อมๆกันอีกครัง้ หนึง่ หลังจากคณะสงฆ์สวดอนุโมทนาพิธีเสร็ จ เสียง
“สา...ธุ” ก็จะดังขึ ้นอีกเป็ นระลอกสองด้ วยความอนุโมทนาในบุญกุศลนันเอง
้
ครัน้ แล้ วผู้นําทางพิธีจะนําชุด
อาหารคาวหวานที่เตรี ยมสําหรับถวายพระพุทธ มาถวายแด่ประธานสงฆ์ให้ อนุโมทนาร่วมกัน เมื่อประธาน
สงฆ์รับแตะถาดอันแสดงถึงการอนุโมทนานั ้นแล้ ว ผู้นําทางพิธีก็จะนําถาดข้ าวนั ้นไปถวายพระพุทธ โดย
กล่าวบทถวายเป็ นภาษาบาลีสาํ เนียงกะเหรี่ ยง

เสร็ จแล้ วผู้นําทางพิธีก็จะนํากราบพระและพาเหล่า
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ประชาชนร่วมสวดมนต์ภาษากะเหรี่ ยงพร้ อมๆกันทั ้งเด็กแลผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ใครสวดได้ ก็สวด สวดไม่ได้ ก็
นัง่ พนมมือฟั งด้ วยความเคารพ ครัน้ เสียงสวดมนต์สิ ้นสุดลง เสียงแห่งการอนุโมทนา “สา...ธุ”ของประชาชน
บนศาลา ก็จะดังกระหึม่ ประหนึง่ จะส่งกระแสแห่งบุญกุศลที่บงั เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ไปยังเหล่าสรรพสัตว์ในไตร
โลกธาตุให้ ได้ รับรู้และอนุโมทนาร่วมกันปานฉะนั ้น

เสียงสาธุจางหายไป

ประชาชนก็จะกราบลาพระ

รัตนตรัยก่อนลงศาลา เสียงแห่งการทักทายปราศรัยกันของประชาชน ก็จะดังขึ ้น พร้ อมๆกับบรรยากาศของ
รอยยิ ้มแห่งมิตรภาพและความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน ของคนในชุมชน ก็จะเป็ นภาพแห่งความผาสุกที่สตั ว์
จําพวกมนุษย์ควรได้ ควรมีเป็ นสมบัติของตน เพราะสุขใดเล่าจะยิ่งใหญ่เท่าสุขแห่งการเข้ าถึงศีลแลธรรม
เมื่อเสร็ จพิธีทางสงฆ์แล้ ว

ประชาชนก็จะได้ ทําพิธีตามความเชื่อดั ้งเดิมต่อไปนัน่ ก็คือการทําพิธี

บวงสรวงเหล่าเทวดาและเซ่นไหว้ พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษในอีกจุดหนึง่ ของวัด ซึง่ ได้ จดั เตรี ยมสถานที่ไว้
สําหรับการทําพิธีนี ้โดยเฉพาะ
โอกาสนี ้ทางโครงการจักได้ รวบรวมจัดทํา หนังสือคู่มือระเบียบพิธีทางศาสนาและความเชื่อ
ดัง้ เดิมของชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ยงแห่ งบ้ านวาชูคุ ในภายภาคหน้ าต่อไป เพื่อความสืบต่อและความ
เป็ นเอกลักษณ์แห่งความเป็ น “หมู่บ้านวัฒนธรรมกะเหรี่ ยงโผล่ว” ต่อไป
ภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้ านวาชูคุ ที่แนบแน่ น ใกล้ ชิด ผูกพันกับวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อย่ างชนิดที่เรียกว่ า “วัดกับบ้ านไม่ อาจแยกจากกันได้ ”
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ตลอดทัง้ ปี เมื่อถึงวันพระ ชาวบ้ านวาชูคุต่างมุ่งหน้ ามาสู่วดั เพื่อทําบุญและรักษาศีล
อันจะทําให้ ความสงบสุข บังเกิดขึน้ แก่ คนในชุมชนนัน้ เอง
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กิจกรรมของชุมชนในการทําบุญใหญ่ ประจําปี
-ประเพณีทาํ บุญเข้ าพรรษา
๑.ขึ ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๘ เจริญพระพุทธมนต์เย็น เป็ นวันแรก

ห น้ า | ๘๑

๒. ขึ ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๘ ทําบุญถวายภัตตาหารเช้ าและสมาทานรัษาศีล ๕ และภาคคํ่าสมาทาน
รักษาศีล ๕ อีกครัง้

๓.ขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ทําบุญถวายภัตตาหารเช้ า สมาทานรักษาศีล ๕ บวงสรวงเทวดา เซ่นไหว้
อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและภาคคํ่าร่วมกันสวดมนต์เย็นภาษากะเหรี่ ยง ๓ รอบ

ห น้ า | ๘๒

บวงสรวงเทวดาและเซ่นไหว้ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ

ห น้ า | ๘๓

๔.แรม๑ คํ่า เดือน ๘ ทําบุญถวายภัตตาหารเช้ า สมาทานรักษาศีล๕และภาคคํ่าคณะสงฆ์เจริ ญ
พระพุทธมนต์ ชาวบ้ านสมาทานรักษาศีล๕ ทําบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี ถวายเทียนต้ นพรรษา

ห น้ า | ๘๔

-ประเพณีทาํ บุญกลางพรรษา (บุญกะบ่ อง: ทําบุญอุทิศผีบรรพบุรุษ)
ชาวบ้ านร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเตรี ยมงาน ทําเรื อประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่และดอกไม้ ประดิษฐ์ จากก้ าน
ระกํา เพื่อทําบุญกะบ่องประจําปี ของหมู่บ้าน

งานประเพณีบุญกะบ่องเริ่ มตังแต่
้ วนั ขึ ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๑๐ ถึงแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๐ โดยวันขึ ้น ๑๓
คํ่า เดือน ๑๐และ ขึ ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๐ จะมีพิธีการทําบุญรูปแบบเดียวกันกับวันเข้ าพรรษา ส่วนวันขึ ้น ๑๕
คํ่า เดือน ๑๐ หลังจากทําบุญรูปแบบวันพระในภาคเช้ าเสร็ จแล้ ว ตอนเย็นชาวบ้ านจะทยอยนําพืชพันธ์
ธัญญาหารตามมีตามได้ จากไร่นาของตน มาใส่เรื อไม้ ไผ่ เพื่อร่วมพิธีทําบุญในตอนคํ่าที่วดั

ห น้ า | ๘๕

ภาคคํ่าชาวบ้ านสมาทานรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์เย็น เสร็ จแล้ วชาวบ้ านทําพิธี
อุทิศพืชพันธุ์ธัญญาหารแด่บรรพบุรุษที่วดั โดยใช้ เรื อประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่เป็ นสัญลักษณ์แทนการส่งต่อไปถึง
ดวงวิญญาณเหล่านันและขอพรให้
้
มีอาหารอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ ธญ
ั ญาหาร และความสุขความเจริ ญ
ของสมาชิกในชุมชนในปี ต่อๆไป

ห น้ า | ๘๖

ในภาคเช้ าแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๐ รุ่งเช้ าก่อนพระอาทิตย์ขึ ้นชาวบ้ านจะมาเลี ้ยงอาหาร-แผ่สว่ นกุศล
แด่ผีบรรพบุรุษที่บริ เวณกะบ่อง หลังจากนันเมื
้ ่อสว่างแล้ วก็จะมาทําบุญถวายภัตตาหารเช้ าตามปกติ

ภาคคํ่ามีการทําบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี คณะสงฆ์สวดมนต์ฉลองผ้ าป่ า ก่อนกลับบ้ านชาวบ้ าน
ร่วมกันสวดมนต์เย็นภาษากะเหรี่ ยง เป็ นอันเสร็ จพิธีทําบุญกะบ่องประจําปี ของชาวกะเหรี่ ยงโพล่ว แห่งบ้ าน
วาชูคุ ทุง่ ใหญ่นเรศวร

ห น้ า | ๘๗

-ประเพณีทาํ บุญออกพรรษา
งานเริ่ มตังแต่
้ วนั ขึ ้น ๑๓ คํ่าเดือน ๑๑ โดยรูปแบบการทําบุญจะมีลกั ษณะเดียวกันกับวันเข้ าพรรษา
และบุญกะบ่อง ต่างกันเพียงในภาคคํ่าวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ หลังจากเสร็ จพิธีทางศาสนาบนศาลาใหญ่
แล้ ว

ชาวบ้ านจะลงมาทําพิธีบชู าเจดีย์ไฟที่เตรี ยมไว้ อนั เป็ นองค์แทนแห่งการบูชาพระรัตนตรัยอีกรูปแบบ

หนึง่ ซึง่ เป็ นคติความเชื่อดังเดิ
้ มของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปมาแต่โบราณกาลตั ้งแต่สมัยต้ นพุทธกาลเลย
ทีเดียว โดยทําจากวัสดุท้องถิ่นคือไม้ ไผ่และก้ านไม้ สละ ทําเป็ นเจดีย์ฐานสีห่ ลีย่ ม ฐานยาวประมาณด้ านละ
๒ เมตร สูงประมาณ ๒ เมตร สําหรับไว้ ปักเทียนซึง่ ทําจากขี ้ผึ ้งที่หาได้ จากป่ านั ้นเอง โดยจะมีผ้ นู ําพิธีซงึ่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุติของหมู่บ้านในการนําทําพิธีตามขันตอน
้
นํากล่าวคํานมัสการเจดีย์ ตลอดจนบทสวดต่างๆใน
พิธีเป็ นภาษากะเหรี่ ยงโพล่ว โดยมีการเดินเวียนรอบเจดีย์สามรอบซึง่ แต่ละรอบก็จะได้ ทําพิธีนมัสการเจดีย์
เป็ นครัง้ ๆไป เมื่อทําพิธีนมัสการเจดีย์ครบสามครัง้ แล้ ว ก็จะมีตวั แทนของแต่ละกลุม่ ตระกูลหมู่ญาติพี่น้อง
ร่วมสายโลหิตมาอ่านบทขอพรซึง่ ได้ แต่งไว้ เป็ นภาษากะเหรี่ ยงโพล่ว เพื่อขอความสวัสดี ความสุขความ
เจริ ญจงมีแด่ทกุ ๆคนที่ได้ ร่วมทําบุญกันมาตลอดทั ้งพรรษานี ้

ห น้ า | ๘๘

อ่านบทขอพร ขอความสวัสดี ความสุขความเจริญทั ้งในปั จจุบนั และอนาคตจงมีแก่ชาวกะเหรี่ ยงโพล่วแห่ง
บ้ านวาชูคทุ กุ ๆคนที่ได้ ร่วมกันทําบุญมาตลอดพรรษานี ้

ห น้ า | ๘๙

-ประเพณีทาํ บุญสงกรานต์
วันสงกรานต์ตามประเพณีดงเดิ
ั ้ มของชาวกะเหรี่ ยงนั ้นถือกันว่าเป็ นวันขึ ้นปี ใหม่เฉกเช่นเดียวกันกับ
ประเพณีการนับรอบปี ของชาวไทยและชาวพุทธทัว่ ไปในเขตแหลมสุวรรณภูมินี ้ ดังนั ้นการทําบุญในช่วงวัน
สงกรานต์จึงเท่ากับเป็ นการทําบุญฉลองปี ใหม่ เพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตไปในตัว
สําหรับกําหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์จะถือเอาช่วงวันพระของเดือน ๕ เป็ นเกณฑ์ทั ้งนี ้อยูท่ ี่
ความเหมาะสมในแต่ละปี สําหรับปี ๒๕๕๔นี ้เริ่ มตั ้งแต่วนั ขึ ้น ๑๓ คํ่าเดือน ๕ โดยรูปแบบการทําบุญจะมี
ลักษณะเดียวกันกับวันเข้ าพรรษา บุญกะบ่องและ วันออกพรรษาต่างกันเพียงในภาคบ่ายวันขึ ้น ๑๕ คํ่า
เดือน ๕ จะมีพิธีสรงนํ ้าพระ กล่าวคือ สรงนํ ้าพระพุทธ สรงนํ ้าพระสงฆ์และสรงนํ ้าพระอัฐิธาตุพระอาจารย์
เสถียร สมาจาโร ตามลําดับ
สําหรับในปี ๒๕๕๔ นี ้ งานเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔-๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีพิธีสรง
นํ ้าพระในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
๑.วันแรก เจริ ญพระพุทธมนต์เย็น

๒. วันที่ ๒ สมาทานศีล ๕ และสวดมนต์ภาษากะเหรี่ ยง

ห น้ า | ๙๐

๓. วันที่ ๓ วันพระ ถวายภัตตาหารเช้ า ไหว้ เทวดา ไหว้ พระแม่ธรณี ตอนเย็นสมาทานศีล ๕และ
สวดมนต์เย็นภาษากะเหรี่ ยง

ห น้ า | ๙๑

สมาทานศีล ๕และสวดมนต์เย็นภาษากะเหรี่ ยงในวันพระ

ภาคบ่าย มีการสรงนํ ้าพระพุทธ สรงนํ ้าพระสงฆ์และอัฐิธาตุพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร เพื่อเป็ น
สิริมงคลกับชีวิต

ห น้ า | ๙๒

สรงนํ ้าพระพุทธ

สรงนํ ้าพระสงฆ์

สรงนํ ้าอัฐิธาตุพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร

ห น้ า | ๙๓

๔. วันที่ ๔ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๕ ถวายภัตตาหารพระในตอนเช้ าและถวายผ้ าป่ าในตอนเย็น

ห น้ า | ๙๔

-สวดมนต์ ทาํ วัตรเย็น อบรมศีลธรรมเยาวชนและฝึ กเจริญสมาธิภาวนา

ห น้ า | ๙๕

ห น้ า | ๙๖

เด็กๆมาวัด ครูบาก็จะฝึ กเดินจงกรมและนัง่ สมาธิ

ห น้ า | ๙๗

-กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงท้ องถิ่น รําตง
สําหรับประวัติความเป็ นมาของ "รํ าตง" คือ เป็ นการละเล่นของชาวกะเหรี่ ยงที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี "ตง" เป็ นการออกเสียงตามภาษาไทย ชาวกะเหรี่ ยงจะออกเสียงว่า "โตว" คํา
ว่า ตง หรื อ โตว นี ้ คงจะมาจากเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ประกอบการแสดง ซึง่ ทําด้ วยไม้ ไผ่ยาว ๑ ปล้อง เจาะเป็ น
ช่องตรงกลางเพื่อให้ เกิดเสียงดังกังวาน ลักษณะการเล่น การแสดงรํ าตง เป็ นการร้ องและรํ าที่ใช้ เสียงดนตรี
ประกอบในการแสดง ผู้แสดงเป็ นหญิงหรื อชายก็ได้ โดยทัว่ ไปนิยมใช้ ผ้ แู สดงหญิงสาวที่ยงั ไม่แต่งงาน
จํานวน ๑๒-๑๖ คน หรื ออาจมากกว่า ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานที่แสดง ซึง่ อาจเป็ นเวทีในร่ม หรื อสนามหญ้ า
การแสดงมีการตังแถวผู
้
้ แสดงเป็ นแถวลึกประมาณ ๕-๖ แถว และยืนห่างกันประมาณ ๑ ช่วงแขน ชุดที่ใช้
ในการแสดงรํ าตงเป็ นชุดกระโปรงปั กด้ วยด้ ายสีสด คาดเข็มขัดเงินที่เอว เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ประกอบการแสดง
คือ กลองสองหน้ า ระนาด ฆ้ องวง พิณ หรื อปี่ ฉิ่ง ตง ( ไม้ ไผ่ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เซาะเป็ นร่องใช้
ไม้ ตีให้ จงั หวะ) เนื ้อร้ องของเพลงรํ าตง มีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับความเป็ นมาของกะเหรี่ ยง การอบรมให้ เป็ นคนดี
และเกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็ นต้ น ท่าทางที่รําคล้ ายกับฟ้อนพม่า โอกาสที่เล่นการแสดงรํ าตง เป็ น
การละเล่นที่สนุกสนานในงานพิธีสาํ คัญ ๆ เช่น งานศพ งานบุญข้ าวใหม่ งานสงกรานต์ เป็ นต้ นคุณค่าผู้เล่น
ได้ รับความสนุกสนาน แสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น
พระศรี สวุ รรณ์คีรี ( ทะเจียงโปรย เสตะพันธุ ) นัน้ ท่านมีความภาคภูมิใจในตัวตน ที่เป็ นคน
กะเหรี่ ยง ถึงแม้ ทา่ นจะเคยฝ่ าฝื นประเพณีไปบ้ าง (คือมีภริ ยากะเหรี่ ยงแล้ ว แต่ไปมีภริ ยาอย่างเปิ ดเผยอีก
๒ คน เป็ นชาวรามัญ ๑ คน และชาวสยามอีก ๑ คน ) ท่านได้ นําเอาประเพณีและวัฒนธรรมของคน
กะเหรี่ ยง ไปแสดงให้ ปรากฏแก่โลกภายนอกหลายครัง้ หลายครา ถึงแม้ วา่ ขณะนั ้น การเดินทางจะเป็ นไป
ด้ วยความยากลําบาก
นอกจากนัน้ ท่านยังมีความชํานาญในด้ านประวัติศาสตร์ ของกะเหรี่ ยงเป็ นอย่างยิ่ง มีครัง้ หนึง่
ท่านได้ ไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง ที่เมืองร่างกุ้ง ได้ พบกับนักประวัติศาสตร์ ชาวกะหรี่ ยงในพม่า ที่มี
ชื่อว่า ซอ อ่อง ละ ซึง่ เป็ นผู้รวบรวม และเขียนในหนังสือ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ กะเหรี่ ยง โดยซอ อ่อง ละ ได้
กล่าวถึง ตํานานเมืองเชียงใหม่ และเกริ่ นเรื่ องว่า เรื่องราวที่ตนบันทึกนั ้น ได้ ข้อมูลมาจากข้ าราชการไทยผู้
หนึง่ ที่ได้ เดิน ทางไปไหว้ พระเจดีย์ ชเวดากอง ในพม่า มีนามว่า พระสุวรรณ ซึง่ พระสุวรรณ ก็คือ ตําแหน่ง
เจ้ าเมือง สังขละบุรี หรื อ พระศรี สวุ รรณคีรี นัน่ เอง
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ตอนเย็นมาซ้ อมรํ ากันพร้ อมหน้ าพร้ อมตา

ในบางคราก็มีโอกาสแสดงฝี มือบ้ าง เช่น งานไหว้ เจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร,งานบุญกฐิ น
วัดวาชูคุ หรื องานศพในหมู่บ้านเป็ นต้ น
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-โครงการสอนวิชาชีพท้ องถิ่น โดยวิทยากรในท้ องถิ่น ของโรงเรียนบ้ านหินตัง้ หมู่ ๖
ตําบลไล่ โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็ นโครงการต่ อเนื่องปี ที่ ๒ สําหรับการเรียน
การสอนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริ มให้ โรงเรี ยนในท้ องถิ่นต่างๆมีการเรี ยน การ
สอนด้ านการสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยให้ โรงเรี ยนจัดหลักสูตรวิชาชีพท้ องถิ่นสําหรับการเรี ยน การ
สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น ทั ้งนี ้ในส่วนของโรงเรี ยนบ้ านหินตั ้ง ซึง่ เป็ นหน่วยงาน
ทางราชการที่มีความเกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในท้ องถิ่นโดยตรง
ร่วมมือกับผู้ทรงความรู้ด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ทางโรงเรี ยนจึงได้

ในการให้ ความรู้กบั นักเรี ยนในรายวิชาวิชาชีพท้ องถิ่น

ดังกล่าวขึ ้น อันจะยังให้ โรงเรี ยน นักเรี ยนและผู้ทรงภูมิความรู้ท้องถิ่นได้ เรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันในการที่จะทํา
ความเข้ าใจถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดํารงชีพในชีวิตประจําวันของนักเรี ยนและควรค่า
แก่การอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาเหล่านัน้ ให้ คงอยูต่ ราบชัว่ ลูกชัว่ หลานของท้ องถิ่นที่นกั เรี ยนอาศัยอยูม่ าก
น้ อยเพียงใด
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-กิจกรรมค่ ายคุณธรรม ของโรงเรี ยนบ้ านหินตัง้ ณ วัดวาชูคุ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
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-กิจกรรมถวายเทียนเข้ าพรรษา ของโรงเรียนบ้ านหินตัง้ ณ วัดบ้ านจะแกและวัดวาชูคุ
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-กิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกร่วมกับวัดวาชูคแุ ละโรงเรี ยนบ้ านหินตังได้
้ จดั ทํา
“โครงการฝึ กอบรมค่ ายเยาวชนธรรมะกับการอนุรักษ์ ” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วัด
วาชูคุ

เจ้ าหน้ าที่เขตฯ บรรยายในหัวข้ อ ทุง่ ใหญ่นเรศวร มรดกโลก.

ลงมือเขียนแสดงความคิดเห็น แบบเดี่ยว

การนําเสนอผลงานกลุม่

กิจกรรมห่วงโซ่อาหาร แบบกลุม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น
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กิจกรรมระดมความคิด วิทยากรพิเศษโดยเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิสบื นาคะเสถียร

ฝึ กการบําเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
นอกจากนี ้ในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ มีการลาดตระเวนร่วมระหว่างอาสาสมัครท้ องถิ่น
หมู่ ๖ บ้ านจะแก จํานวน ๑๒ คนร่วมกับ หน่วยพิทกั ษ์ ป่าจะแก เขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ าน
ตะวันตก

ในเขตบ้ านปางสนุกถึงต้ นแม่นํ ้าสุริยะ

เพื่อสํารวจและเก็บข้ อมูลการใชัประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในแนวเขตระหว่างเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกกับพื ้นที่ป่ามติ
ครม.ซึง่ กันพื ้นที่สาํ หรับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ ของชาวบ้ านหมู่ ๖ บ้ านจะแก ในช่วงวันที่
๑๐-๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ไปสํารวจพื ้นที่เขตป่ ามติ ครม. และได้ พบแหล่งแร่ ทังหมด
้
๕
เหมือง ดังนี ้
๑. เหมืองไคล่เผ่อ
๒. เตาเผาเหมืองตี่ลู่
๓. ทีแกละ
๔. เหมืองแร่ยอ่ งโด่งโก่ง
๕. เหมืองแร่พจุ ือ พุหม่อง
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หมู่บ้านพืน้ ที่แนวเขตชายแดน ไทย-พม่ า
๑. หมู่บ้านปางสนุก
๒. หมู่บ้านพุหม่อง
๓. หมู่บ้านสวนกล้ วย
๔. หมู่บ้านทิยาพิ
๕. หมู่บ้านห้ วยโค่ดอ่ งคี่
๖. หมู่บ้านห้ วยขุใบ
๗. หมู่บ้านกุยกุลี
๘. หมู่บ้านที่หมู่คือ
๙. หมู่บ้านไล่ไกล่ไต่
๑๐. สุริยะ

คณะกรรมการร่วมชาวบ้ านกับป่ าไม้ ร่วมกันสํารวจป่ า
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กิจกรรมอื่นๆ
-วัดวาชูคไุ ด้ บริ การยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆแก่คนในชุมชนหมู่ ๖ กลุม่ บ้ านจะแก-วาชุค-ุ พุจือ
ตลอดจนบริ จาคให้ อนามัยบ้ านจะแก บ้ านเกาะสะเดิ่ง อนามัยบ้ านทิไร่ป้า วัดบ้ านไล่โว่ และหน่วยทหาร
พรานบ้ านจะแก
-บริ จาคอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรี ยนบ้ านหินตั ้ง
-กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ งานพัฒนาวัด การพัฒนาชุมชน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
ข้ อเสนอแนะในการดําเนินงาน
๑. ให้ มีความต่อเนื่องในการดําเนินงานของทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
๒. ผู้นําในองค์กรท้ องถิ่นต่างๆทังวั
้ ด บ้ าน โรงเรี ยน ต้ องมีวิสยั ทัศน์ ความตั ้งใจ ความเสียสละใน
การดําเนินงานอย่างแท้ จริ ง
๓. การดําเนินงานมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปต้ องอาศัยความสามัคคีและอดทนเป็ นอย่างยิ่ง
๔. ขยายผลสูก่ ารจัดทําหลักสูตรการศึกษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นสําหรับการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
ในเขตพื ้นที่ตําบลไล่โว่ให้ เป็ นรูปธรรม
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โครงการอนุรักษ์ และฟื ้ นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ยงตําบลไล่ โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1. หลักการและเหตุผล
ตําบลไล่โว่ อํ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวได้ ว่าเป็ นถิ่ นฐานของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงมาช้ านานกว่า 300 ปี ตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานว่าบ้ านสะเน่พ่อง หมู่
ที่ 1 ตําบลไล่โว่ นันเคยเป็
้
นที่ตงของเมื
ั้
องสังขละบุรี โดยมีพระศรี สวุ รรณคีรีเป็ นเจ้ าเมือง ปั จจุบนั มีชาว
ไทยเชื อ้ สายกะเหรี่ ย งอยู่ใ นตํ าบลไล่โ ว่ ประมาณ 2,900 คน โดยปกติวิ ถีชี วิต ของชาวไทยเชื อ้ สาย
กะเหรี่ ยงนันจะมี
้ ความผูกพันกับป่ าอย่างแนบแน่น และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา จึงทําให้
ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง มีความสงบ ร่มเย็นและมีประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกื ้อกูลกับผืนป่ า เช่น การ
นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรื อฝั งไว้ ที่ต้นไม้ และจะไม่มีการตัดไม้ ต้นดังกล่าว , การไม่ตดั โค่นต้ นไม้ บาง
ชนิด เช่น ต้ นโพธิ์ ต้ นไทร ขานาง หว้ า ตะเคียน ประดูเ่ ลือด เป็ นต้ น , การไม่ตดั ไม้ ที่ขึ ้นบนจอมปลวก
ฯลฯ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงทําให้ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมี ชุมชนชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงอาศัยอยู่ ยังคงสามารถ
รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ได้ และชุมชนเองก็สามารถอาศัยอยูร่ ่วมกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
ในปั จ จุ บัน วัฒ นธรรมจากภายนอก เช่ น สื่อ สารมวลชน สื่อ บัน เทิ ง สมัย ใหม่ เครื่ อ งแต่ง กาย
สมัยใหม่ เครื่ องอุปโภคบริ โภคต่างๆเป็ นต้ น ได้ เริ่ มหลัง่ ไหลเข้ าสูช่ ุมชนชาวไทยเชือ้ สายกะเหรี่ ยง

ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงเริ่ มเปลีย่ นแปลงไป เช่น การใช้ เงินเพื่อการยังชีพที่สงู ขึ ้น

การดื่ม

สุราในหมู่ประชาชนที่มากขึ ้น ความสามารถในการใช้ ภาษากะเหรี่ ยงท้ องถิ่นในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
ต่างๆที่น้อยลง เครื่ องแต่งกายประจําเผ่า งานหัตถกรมพื ้นบ้ านที่ลดน้ อยลง การตัดไม้ เพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย
ที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น ซึง่ หากไม่เร่งอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้ มาใหม่ มรดกทางภูมิปัญญาอันลํ ้าค่าของชาวไทยเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่อาจจะหายสาบสูญไป และจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงความยัง่ ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรในที่สดุ

ด้ วยเหตุนี ้พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้ าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ ร่วมกับเขตรักษา
พัน ธุ์ สัต ว์ ป่ าทุ่ ง ใหญ่ น เรศวรด้ านตะวั น ตก องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลไล่ โ ว่ กํ า นั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
คณะกรรมการหมู่ บ้ านและหน่ ว ยราชการต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และทรั พยากรธรรมชาติแห่งป่ าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตกของชาวไทยเชื อ้ สาย
กะเหรี่ ยงให้ มีความยั่งยืน สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นได้ อ ย่างไม่ขาดสาย รวมทังมี
้ ส่วนร่ วมในการ
ปกป้องรักษาป่ ามรดกโลกทุง่ ใหญ่นเรศวรให้ อยูค่ กู่ บั วิถีชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่ตราบ
นานเท่านาน
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
2.1 เพื่ออนุรักษ์ และฟื ้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยเชื อ้
สายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่แห่งป่ าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก
2.2 เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการปกป้องรักษาป่ ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตกให้ อยู่คู่กับวิถี
ชีวิตของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่
2.3 เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการพุ ท ธอุ ท ยาน พระสงฆ์ อ นุ รั ก ษ์ และฟื ้ น ฟู ป่ าไม้ เพื่ อ เฉลิ ม
พระเกี ยรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว เนื่อ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
3. เป้าหมาย
3.1 จัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ณ วัดวาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี
จัง หวัด กาญจนบุ รี เพื่ อ เป็ นศูน ย์ ป ระสานงานในการรวบรวมและฟื ้น ฟู อ งค์ ค วามรู้ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และ

ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงในเขตตําบลไล่โว่

3.2 ประชาชนและเยาวชนในเขตตําบลไล่โว่ได้ รับการถ่ายทอดและซึมซับ รักษา หวงแหนองค์
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และ

ภูมิปัญญาของตนเอง

3.3 จัดทําระเบียบ ข้ อบังคับที่จําเป็ นของชุมชนและสอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
ครรลองในการดําเนินชีวิตบนวิถีแห่งความเป็ นชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยงตําบลไล่โว่

3.4 จัดตั ้งหมู่บ้านวัฒนธรรมขึ ้น ณ บ้ านวาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านนําร่อง
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
6 หมู่บ้าน ภายในท้ องที่ตําบลไล่โว่ ได้ แก่
หมู่ที่ 1 บ้ านสะเน่พอ่ ง
หมู่ที่ 2 บ้ านกองม่องทะ
หมู่ที่ 3 บ้ านเกาะสะเดิ่ง
หมู่ที่ 4 บ้ านไล่โว่ (รวมทังกลุ
้ ม่ บ้ านสาละวะ)
หมู่ที่ 5 บ้ านทิไล่ป้า
หมู่ที่ 6 บ้ านจะแก (รวมทั ้งกลุม่ บ้ านพุหม่อง พุจือ วาชูคุ หัวนา และฤาษีแปดหลัง)
โดยมี ศูนย์ ประสานงานที่ องค์ การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ ที่พกั สงฆ์ วาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่
อํ า เภอสังขละบุ รี จัง หวัด กาญจนบุ รี และวัด เวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตํ าบลท่าขนุน อํ าเภอทองผาภูมิ จัง หวัด
กาญจนบุรี
5. แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ประสานงานกับเขตรั กษาพันธุ์ สตั ว์ ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตก องค์ การบริ หารส่วน
ตําบลไล่โว่ และหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อ ทําการชี แ้ จงโครงการ ประชุมกํ าหนดรู ปแบบและ
ขั ้นตอนในการดําเนินงาน
5.2 กําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ได้ แก่
- การปลูกต้ นไม้ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- การบวชต้ นไม้
- งานประจําปี สักการะเจดีย์ พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร บ้ านวาชูคุ

- ประเพณีไหว้ ฤาษี ทุง่ ฤาษี
- ประเพณีทําบุญโตป่ อง
- ประเพณีทําบุญไล่ยองต๊ ะ-เลตองคุ
- ประเพณีทําบุญคูลงุ ภู บ้ านจะแก
- ประเพณีทําบุญที่กะเปี ย บ้ านทิไร่ป้า
- ประเพณีทําบุญทุพงุ่ บ้ านไล่โว่
- ประเพณีทําบุญไล่เทาะไจ่ บ้ านสะเน่พอ่ ง ไล่โว่ เกาะสะเดิ่ง
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ
- การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- การปลูกฝั งจิตสํานึกและฝึ กอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ไปสูอ่ นุชนรุ่นหลัง
5.3 ขอความเห็นชอบโครงการต่อ องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ กํ านันตําบลไล่โว่ เจ้ าคณะ
ตําบลไล่โว่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่ นเรศวรด้ านตะวันตก สํานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้ านโป่ ง)
เพื่อดําเนินกิจกรรมของโครงการในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก
5.4 จัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็ นสําหรับใช้ ในโครงการ
5.5 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทางสือ่ ต่าง ๆ และส่วนราชการภายในจังหวัด
5.6 จัดตั ้งหมู่บ้านวัฒนธรรมขึ ้น ณ บ้ านวาชูคุ หมู่ที่ 6 ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็ นหมู่บ้านนําร่อง
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
ดําเนินการโดยคณะกรรมการโครงการ อันประกอบด้ วยองค์ การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ กํ านัน
ตําบลไล่โว่ เจ้ าคณะตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์ ในเขตตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อํ าเภอทองผาภูมิ

คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตําบลไล่โว่ และอาสาสมัครที่มีความสามารถในด้ านต่างๆร่ วมกัน
กําหนดนโยบาย พิจ ารณาแก้ ไขการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนพิจารณาร่ างกําหนดระเบียบ
ข้ อบังคับของโครงการ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินโครงการระยะที่ 1
1 มีนาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2563
8. งบประมาณ
จากวัดเวฬุวนั องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ พุทธศาสนิกชนและมีผ้ มู ีจิตศรัทธาทัว่ ไป
9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ตามโครงการพุทธอุทยาน ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
9.2 ชาวไทยเชื ้อสายกะเหรี่ ยง พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งผืนป่ ามรดกโลกทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ าน
ตะวันตก
9.3 สามารถรักษาศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยเชื ้อ
สายกะเหรี่ ยงในเขตตําบลไล่โว่ให้ สามารถสืบทอดไปสูอ่ นุชนรุ่นหลัง
9.4 เป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ผู้สมาทานรุกขมูลธุดงควัตร ให้ อยูใ่ นพื ้นที่
ที่กํ า หนด ซึ่งจะสะดวกในการกํ า กับ ดูแล และรั ก ษาความปลอดภัย

รวมทัง้ ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้ อม
10. หน่ วยงานดําเนินการ
10.1 หน่วยงานหลัก
- ที่พกั สงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

- องค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- วัดเวฬุวนั ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10.2 หน่วยงานสนับสนุน
- เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรด้ านตะวันตก
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
- โรงเรี ยนในเขตตําบลไล่โว่
- ร้ อย.ทพ.14O4 ฐานปฏิบตั ิการบ้ านจะแก
- กองร้ อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 134
- สถานีอนามัยบ้ านจะแก

11. การติดตามและประเมินผล
ทางโครงการจะจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพื่อรายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
ถึงความก้ าวหน้ าของโครงการ ปั ญหา อุปสรรคเพื่อจะได้ หาแนวทางแก้ ไขในปี ต่อ ๆ ไป

ลงชื่อ............................................ผู้เขียนโครงการ
(พระทวีศกั ดิ์ เมตตาวิหาโร)
ประธานที่พกั สงฆ์วาชูคุ หมู่ 6

ลงชื่อ............................................ผู้เขียนโครงการ
(พระโต้ ง ฐิ ตคุโน)
ประธานที่พกั สงฆ์บ้านจะแก หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนโครงการ
(นายโทโรงซ่า พนาสุขสันต์)
ราษฎรอาวุโสบ้ านวาชูคุ หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนโครงการ
(นายกําธร พลีเพื่อชาติ)
ราษฎรอาวุโสบ้ านจะแก หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมหวัง ไทรสังขกมล)
ผู้ใหญ่บ้านจะแก หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุเทพ อรุณศรี สวุ รรณ)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ หมู่ 6

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสิทธิพล กนกพรตระกูล)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่ หมู่ 6

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไมตรี เสตะพันธ์ )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลไล่โว่

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(พระครูกาญจนสุทธิคณ
ุ )
เจ้ าคณะตําบลไล่โว่

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอานนท์ เสตะพันธ์ )
กํานันตําบลไล่โว่

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววีรยา โอชะกุล)
หัวหน้ าเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวร ด้ านตะวันตก

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเอิบ เชิงสะอาด)
ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์ สตั ว์ป่า

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายเริ งชัย ประยูรเวช)
ผู้อํานวยการสํานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ 3

ภาคผนวก

ภาพเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการ
ประชุมชี้แจงแนวนโยบาย หลักการและเหตุผลของโครงการ ตลอดจนรายละเอียดและแนวทางการ
ดําเนินงานของโครงการต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ ๖ บ้านจะแก หน่วย
ราชการในท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วัดวาชูคุ ม.๖ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในช่วง
เทศการงานประจําปี สักการะเจดียพ์ ระอาจารย์เสถียร สมาจาโร

นําเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาเขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก ณ โรงเรี ยนอุดมสิทธิศึกษา อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
เพือ่ รับหลักการของโครงการและนําเสนอโครงการต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้าน
โป่ ง)ในการอนุมตั ิการดําเนินงานของโครงการต่อไป

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นําเสนอโครงการต่อที่ประชุมประชาชนตําบลไล่โว่ ในวาระการประชุม
ประชาชนตําบลไล่โว่เพือ่ ทําประชาพิจารเกี่ยวกับการผนวกรวมเขตพื้นที่ป่ามติครม.เขาพระฤาษี-บ่อแร่ เข้า
เป็ นพื้นที่เดียวกันกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อันเป็ นเขตมรดกโลก

