
รายงานผลการดําเนินงาน  

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  

 และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียง ตําบลไล่โว่  

อาํเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปีท่ี ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๕๕ ในช่วงแผนงานระยะท่ี ๑  พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)  

 

  

 



คํานํา 

 ตามท่ีคณะสงฆ์แหง่วดัเวฬวุนั อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ 

อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก  องค์การบริหารสว่น

ตําบลไลโ่ว ่  กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและหนว่ยราชการท้องถ่ินตา่งๆท่ีเก่ียวข้องได้มีความ

ร่วมมือในการจดัทําโครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ                

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรีนัน้ บดันีก้ารดําเนินงานตาม

โครงการดงักลา่วได้ปฏิบติังานมาเป็นปีท่ี ๒ ระหวา่งวนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 

 ดงันัน้ คณะกรรมการโครงการจึงได้จดัทํา “รายงานผลการดําเนินงาน โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู 

ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง ตําบลไลโ่ว ่อําเภอสงัขละ

บุรี จงัหวดักาญจนบุรี ปีท่ี ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ ในช่วงแผนงานระยะท่ี ๑  

พทุธศกัราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓)”ขึน้ เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการในการปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ตลอดจน

แนวโน้มและทิศทางในการดําเนินงานในปีตอ่ๆไป อนัจะยงัให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูและมี

สว่นร่วมอยา่งใกล้ชิด ในการท่ีจะแลกเปลีย่น เรียนรู้ เข้าใจและยอมรับซึง่กนัและกนัมากขึน้ ให้สมกบัคําวา่ 

“ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”แหง่ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง ทุง่ใหญ่นเรศวร ด้านตะวนัตก 

อนึง่ ในปี ๒๕๕๔ นี ้ คณะผู้จดัทําได้ใช้ คําวา่ “กะเหร่ียงโผลว่” เป็นคําจํากดัความท่ีหมายถึงคน

กะเหร่ียงในเขตตําบลไลโ่วแ่หง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก ตลอดจนเพ่ิมเนือ้หาในสว่นของประเพณี

สงกรานต์บ้านวาชูค ุ ข้อมลูตา่งๆในสาระสาํคญัแหง่ประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน ศาสนา ลทัธิความเช่ือ ศิลปะ  

วฒันธรรมและประเพณีตา่งๆของชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงโผลว่แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก ทัง้นีข้้อมลูตา่งๆ

ท่ีคณะผู้จดัทําได้นําเสนอนี ้ อาจมีข้อบกพร่องอยูบ้่าง ซึง่ทางโครงการขอน้อมรับและยินดีรับฟังคําชีแ้นะจาก

ทา่นผู้ รู้ทัง้หลายมา ณ โอกาสนี ้

          

คณะผู้จดัทํา 

 



สารบัญ 

                                                                                                                            หน้า 

คาํนํา                ๑ 

สารบัญ              ๒ 

บทนํา                ๔ 

สรุปกิจกรรมการดาํเนินงานโครงการในช่วงระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓) ปีที่ ๒   
ระหว่าง วนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕               ๕ 

             -    การบวชต้นไม้             ๕ 

             -    งานประจําปีสกัการะเจดีย์  พระอาจารย์เสถียร  สมาจาโร บ้านวาชูค ุ       ๗ 

             -    ประเพณีไหว้ฤาษี ทุง่ฤาษี            ๒๑ 

             -    โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนและอุบาสกิาเนกขมัมะ                                  ๒๙ 

             -    การศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน                                ๔๓ 

  ประวติัศาสตร์ความเป็นมาชนชาติกะเหร่ียง        ๔๓   

             -    การปลกูฝังจิตสาํนกึและฝึกอบรม ถา่ยทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม         

ประเพณี วฒันธรรมไปสูอ่นชุนรุ่นหลงั            ๗๑ 

 กรณีศึกษา : วาชูค ุหมู่บา้นวฒันธรรมกะเหร่ียงโผล่ว วิถีชีวิตทีย่งัมีลมหายใจ    ๗๑ 

 ประเพณีทําบุญเขา้พรรษา             ๘๐ 

ประเพณีทําบุญกลางพรรษา (บุญกะบ่อง: ทําบญุอุทิศผีบรรพบุรุษ)       ๘๔ 

ประเพณีทําบุญออกพรรษา           ๘๗ 

ประเพณีทําบุญสงกรานต์          ๘๙ 

สวดมนต์ทําวตัรเย็น อบรมศีลธรรมเยาวชนและฝึกเจริญสมาธิภาวนา      ๙๔ 

กิจกรรมอนรุกัษ์ศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน รําตง        ๙๗ 

โครงการสอนวิชาชีพทอ้งถ่ิน โดยวิทยากรในทอ้งถ่ิน ของโรงเรียนบ้านหินตัง้      ๙๙ 

กิจกรรมค่ายคณุธรรม ของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ณ วดัวาชูค ุ        ๑๐๐ 



กิจกรรมถวายเทียนเขา้พรรษา ของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ณ วดัวาชูค ุ                  ๑๐๑ 

- กิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          ๑๐๒  

กิจกรรมอ่ืนๆ               ๑๐๕ 

ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงาน             ๑๐๕ 
ภาคผนวก               

- โครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ              

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง ตําบลไลโ่ว ่อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

- ข้อมลูเบือ้งต้นอําเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

- รายช่ือกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เขตตําบลไลโ่ว่ 

- รายช่ือคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู ่๑-๖   

- ข้อมลูสมาชิก อบต.ไลโ่ว ่

- ข้อมลูประชากรตําบลไลโ่ว ่

- ข้อมลูประชากรอําเภอสงัขละบุรี 

- ขา่วประชาสมัพนัธ์ การฟืน้ฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง ตามมติครม.๓ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

เอกสารอ้างอิง 

 



ห น้ า  | ๔ 

 

บทนํา 

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ                

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตาํบลไล่โว่ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

หลักการและเหตุผล 

 ตําบลไล่โว่  อําเภอสงัขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวได้ว่าเป็นถ่ินฐานของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงมาช้านานกว่า  ๓๐๐  ปี  ตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  โดยมีหลกัฐานว่าบ้านสะเน่พ่อง  

หมู่ท่ี  ๑  ตําบลไลโ่ว ่ นัน้เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองสงัขละบุรี  โดยมีพระศรีสวุรรณคีรีเป็นเจ้าเมือง  ปัจจุบนัมี

ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอยู่ในตําบลไลโ่ว่ ประมาณ  ๒,๙๐๐  คน  โดยปกติวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงนัน้จะมีความผกูพนักบัป่าอยา่งแนบแนน่  และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  จึงทําให้

ชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง  มีความสงบ  ร่มเย็นและมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเกือ้กลูกบัผืนป่า  เช่น  การ

นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรือฝังไว้ท่ีต้นไม้และจะไม่มีการตดัไม้ต้นดงักลา่ว , การไม่ตดัโค่นต้นไม้บาง

ชนิด  เช่น  ต้นโพธ์ิ  ต้นไทร  ขานาง  หว้า  ตะเคียน  ประดูเ่ลอืด   เป็นต้น , การไม่ตดัไม้ท่ีขึน้บนจอมปลวก  

ฯลฯ  ด้วยเหตุนีจ้ึงทําให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอาศัยอยู่  ยงัคงสามารถ

รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้  และชุมชนเองก็สามารถอาศยัอยูร่่วมกบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น สื่อสารมวลชน สื่อบันเทิงสมัยใหม่ เคร่ืองแต่งกาย

สมยัใหม่ เคร่ืองอุปโภคบริโภคตา่งๆเป็นต้น ได้เร่ิมหลัง่ไหลเข้าสู่ชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง      ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงเร่ิมเปลีย่นแปลงไป  เช่น  การใช้เงินเพ่ือการยงัชีพท่ีสงูขึน้     การด่ืม

สรุาในหมู่ประชาชนท่ีมากขึน้ ความสามารถในการใช้ภาษากะเหร่ียงท้องถ่ินในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ตา่งๆท่ีน้อยลง  เคร่ืองแตง่กายประจําเผา่  งานหตัถกรมพืน้บ้านท่ีลดน้อยลง การตดัไม้เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยั 

ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ เป็นต้น    ซึง่หากไม่เร่งอนรัุกษ์และฟืน้ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้มาใหม่  มรดกทางภูมิปัญญาอันลํา้ค่าของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงตําบลไลโ่วอ่าจจะหายสาบสญูไป  และจะสง่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  รวมถึงความยัง่ยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติแหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรในท่ีสดุ 

 ด้วยเหตนีุพ้ระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวดัเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จึงได้ร่วมกับเขตรักษา

พนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก  องค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่ กํานนั ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการ
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หมู่บ้านและหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์และฟืน้ฟูศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี

และทรัพยากรธรรมชาติแหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงให้มีความยัง่ยืน  

สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่ขาดสาย  รวมทัง้มีสว่นร่วมในการปกป้องรักษาป่ามรดกโลกทุ่ง

ใหญ่นเรศวรให้อยูคู่ก่บัวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่วต่ราบนานเทา่นาน 

สรุปกิจกรรมการดาํเนินงานโครงการปีที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑ มนีาคม ๒๕๕๔-               

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในช่วงแผนงานระยะที่ ๑(๒๕๕๓-๒๕๖๓)  

๑. การบวชต้นไม้ 

 ริเร่ิมดําเนินการจัดกิจกรรม ณ วดัวาชูคุ บ้านวาชูคุ หมุ่ ๖ ตําบลไล่โว่ อําเภอสงัขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี โดยดําเนินการร่วมกบัคณะครู-นกัเรียน โรงเรียนบ้านหินตัง้ ในช่วงการอบรมค่ายคุณธรรม ของ

นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือปลกูจิตสํานึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีจําเป็นในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน สําหรับการดําเนินงานในปีท่ี ๒ นี ้ทางวดัวาชูคุร่วมกับโรงเรียนบ้านหินตัง้และเขต

รักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกได้จดัทํา “โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนธรรมะกับการ

อนุรักษ์” ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือสานต่อนโยบายการปลกูฝังจิตสํานึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่เยาวชนตอ่ไป  
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๓. งานประจาํปีสักการะเจดีย์  พระอาจารย์เสถียร  สมาจาโร บ้านวาชูคุ 

“ นัน่องค์หน่ึงพระภาวนา ชื่อเสถียร ท่านเป็นคนอุดรแลว้ท่านไปภาวนาอยู่ทางเขตพม่า เมืองไทย-

พม่าเขตต่อ น่ีสําคัญมากนะช่ือเสถียร บ้านเดิมท่านอยู่อุดร พาพ่อพาแม่ไปอยู่ทางนูน้ มีที่สะดวกสบาย 

การทํามาหาเลีย้งชีพก็สะดวก ทุกอย่างสงบสงดัทัง้ด้านธรรมทัง้ทางโลก ท่านเลยชวนพ่อแม่ท่านไป ท่าน

เขา้ท่าอยู่นะ แลว้ไดป้ระโยชน์ทางนูน้ ชื่อเสถียร นู่นอาจารย์ชา ท่านบุญมี ท่านอุทยั ท่านวนัชยั หลวงพ่อ

ตนั     ท่านปัญญา นีเ่พชรน้ําหน่ึงมีหลายองค์นะนี ่ท่านสําเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเป็น

พระอรหันต์ ทุกวนันีเ้ทวทตัมนัขวางหูขวางใจ ว่าอรหนัต์ไม่ได้ เทวทตั คือพระที่ท่านจะรู้กนัต้องเป็นนกั

ภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆรู้กันแต่ว่าภายใน นอกนัน้ไปท่านไม่รู้ไม่ชี้ เพราะฉะนัน้วง

กรรมฐานกนัมองเห็นกนัรู้ทนัทีๆเพราะทราบจากใจ (จากหนงัสือ ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย 

โดยหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน เทศน์ ณ วดัป่าบ้านตาด ๓๐ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๒) 
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ประวัตพิระอาจารย์เสถียร สมาจาโร 

โดยสังเขป 

 ทา่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร มีนามเดิมวา่ เสถียร ทองโคตร์ บิดาช่ือวา่พรหมา มารดาช่ือ 

ก้าน ทา่นถือกําเนิดเม่ือวนัท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกบัวนัศกุร์ ขึน้ ๘ ค่ํา เดือน ๔ ปีระกา ณ ตําบล

โนนสงั อําเภอโนนสงั จงัหวดัอุดรธานี 

 ทา่นมีพ่ีน้องรวม ๔ คน คือ 

 ๑.ทา่นอาจารย์เสถียร ทองโคตร์ 

 ๒.นายวิเชียร ทองโคตร์ 

 ๓.นางหนเูพียร ทองโคตร์ 

 ๔.นายบวัเรียน ทองโคตร์ 

 โยมบิดา มารดา  ของทา่นมีอาชีพทํานา ทา่นเรียนจบชัน้ประถมปีท่ี ๔ จากนัน้ครอบครัวของทา่น

ได้ย้ายไปอยูท่ี่จงัหวดัเชียงราย ตอ่มาเม่ือมีอายคุรบบวช ทา่นได้บรรพชาอุปสมบท ท่ีวดัป่าสาํราญนิวาส 

ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีพระครูการุณยธรรม

นิวาส (หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ) เป็นพระอปัุชฌาย์ พระคํามลู ชิตมาโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (ปัจจบุนั

อยูท่ี่วดัรัตนวนาราม จ.พะเยา เป็นเจ้าคณะจงัหวดัเชียงราย-พะเยา) ได้ฉายา สมาจาโร สงักดั

ธรรมยติุนิกาย  

 พรรษาท่ี ๑-๔ จําพรรษาอยูก่บัหลวงปู่ ขาล ฐานวโร วดัป่าบ้านเหลา่ อ.เวียงชยั จ.เชียงราย  

 พรรษาท่ี ๕ จําพรรษาท่ี บ้านอีก้อ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 พรรษาท่ี ๖-๗ ทา่นได้กลบัไปจําพรรษาอยูก่บัหลวงปู่ ขาล 

 พรรษาท่ี ๘ ทา่นได้ธุดงค์และจําพรรษา อยูท่างภาคอีสาน หลงัออกพรรษาแล้ว พอดีช่วงนัน้มีงาน

พระราชทานเพลงิศพหลวงปู่ ผาง จิตตคตุโต ท่านพระอาจารย์เสถียรก็ได้ไปช่วยงานทา่นด้วยและได้พบกบั

ทา่นพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวโุธเป็นครัง้แรกในงานนี ้ เม่ือเสร็จงานพระราชทานเพลงิศพหลางปู่ ผางแล้ว 

ทา่นจึงได้ธุดงค์เร่ือยมาจนถึงอําเภอทองผาภมิู  
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 พรรษาท่ี ๙-๑๐ จําพรรษาอยูท่ี่วดัเวฬวุนั ต.ทา่ขนนุ อ.ทองผาภมิู จ.กาญจนบุรี ในช่วงออกพรรษา

ทา่นได้ไปวิเวกตามป่า ตามเขาในเขตป่าทุง่ใหญ่นเรศวร อาศยับิณฑบาตจากชาวกะเหร่ียงจนทา่นสามารถ

พดูภาษากะเหร่ียงได้อยา่งชํานิชํานาญ 

 พรรษาท่ี ๑๑-๑๖ จําพรรษาท่ีวดัวาชูค ุ ต.ไลโ่ว ่ อ.สงัขละบุรี วดันีเ้ป็นวดัอยูก่ลางป่า ชาวบ้านเป็น

ชาวกะเหร่ียง ในช่วงท่ีทา่นมาจําพรรษาใหม่ๆ ชาวบ้านสว่นใหญ่นบัถือฤาษีไว้ผมยาวเกล้าเป็นมวยแล้วใช้

ผ้าผกูทบัไว้ ทา่นอาจารย์ก็ได้แนะนําสัง่สอนให้ชาวบ้านยดึมัน่ในพระรัตนตรัยนําเอาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นท่ีพึง่ท่ีสกัการะ จนชาวบ้านสว่นใหญ่หนัมาปฏิบติัตาม บ้างก็สง่ลกูหลานมาบวชในบวรพทุธ

ศาสนาหลายคนหรือเม่ือมีเร่ืองทกุข์เร่ืองร้อนประการใด ไม่วา่เจ็บไข้ได้ป่วย ความเป็นอยู ่ การทํามาหากิน 

ก็จะมาให้ทา่นอาจารย์ช่วยสงเคราะห์ให้ซึง่ทา่นอาจารย์ก็เมตตาชว่ยสงเคราะห์ด้วยดีทกุรายการไป ประดจุ

ดงัพ่ีน้องร่วมสายโลหิตท่ีต้องดแูลและเอือ้อาทรให้พ้นทกุข์พ้นยาก ดงันัน้ชาวกะเหร่ียงทัง้หมู่บ้านใกล้ไกล 

จึงให้ความเคารพยําเกรงและศรัทธาทา่นมาก 

 เวลาทา่นอาจารย์ไปทางหมูบ้่านไหน ทา่นมกัจะชกัชวนชาวบ้านพฒันาแหลง่นํา้โดยให้ชาวบ้าน

ช่วยกนัขดุบอ่ ดงันัน้ชาวบ้านจึงตัง้สมญาให้ทา่นเป็นภาษากะเหร่ียงวา่”ซองคา่ท่ีกะเลอ่” ซึง่หมายถึงพระ

บอ่นํา้ การเดินทางจากหมู่บ้านหนึง่ไปหมู่บ้านหนึง่ก็ต้องใช้วิธีเดินเท้า ใช้เวลาเป็นวนัๆคืนๆ จึงจะถึง

จุดหมาย เร่ืองรถนัน้แทบไม่ต้องพดูถึง ยิ่งฤดฝูนด้วยแล้ว พาหนะท่ีดีท่ีสดุในแถบท่ีทา่นอาจารย์จําพรรษา

อยู ่ ก็คือช้าง ในฤดแูล้งก็พอท่ีจะได้พบเห็นรถอยูบ้่าง แตน่ัน่ไม่ใช่อปุสรรคในการประพฤติปฏิบติัและพฒันา

ชาวกะเหร่ียง สาํหรับพระอยา่งทา่นอาจารย์ ทา่นยงัคงปฏิบติัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 แม้ใกล้วาระสดุท้ายท่ีทา่นอาพาธอยา่งหนกัด้วยโรคมะเร็งเวทนาจะกล้าสกัเพียงใดก็ตามทา่น

ยงัคงปฏิบติัและพฒันาอยา่งปกติ โดยมิได้หวัน่ไหวตอ่ธาตขุนัธ์ท่ีใกล้จะแตกดบัเลย ทา่นวางธาตขุนัธ์โดย

อาการสงบสขุ ท่ีวดัวาชูค ุเม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๒๔.๐๐น. สริิรวมอาย ุ๓๖ ปี พรรษา ๑๖ 
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ปฏิปทาและข้อวตัรปฏิบัต ิ

 ทา่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีปฏิปทาเด็ดเด่ียวและกล้าหาญมาก เป็นพระท่ีหา

ได้ยากองค์หนึง่ในสมยัปัจจุบนั ครัง้หนึง่ทา่นสนธนาธรรมกบัสหธรรมมิกของทา่น เก่ียวกบัเร่ืองทําความ

เพียร ทา่นยกตวัอยา่งการทําความเพียร เม่ือสมยับวชใหม่ๆ จิตใจฟุ้งซา่น รําคาญมาก ทา่นจึงตดัสนิใจให้

หมู่เพ่ือน มดัแขน มดัขา ไว้กลางป่าในทา่นัง่สมาธิ ถึง ๓ วนั ๓ คืน ทา่นเลา่วา่เวทนาเกิดขึน้มาก ทา่นจึง

กําหนดความตายเป็นอารมณ์ จิตจึงวางเวทนา แม้แตส่งัขารก็วาง เหลอืแตค่วามรู้ท่ีสวา่งอยูเ่ฉยๆ ไม่รู้นาน

เทา่ไร จิตจึงจะถอนออก เม่ือครบ ๓ วนัแล้ว หมู่เพ่ือนจึงมาแก้มดัออกแล้วจึงคอ่ยๆชว่ยกนันวดตามแขน

ตามขา เม่ือยกมือท่ีวางซ้อนกนัออกปรากฏวา่ ตรงฝ่ามือและขาท่ีซ้อนกนันัน้มีลกัษณะเหมือนไฟไหม้ ตัง้แต่

นัน้มา การทําความเพียรของทา่นเม่ือจิตใจฟุ้งซา่น ทา่นมกัจะไปหาท่ีอยูอ่งค์เดียวในถํา้หรือป่าลกึๆและ

บําเพ็ญภาวนานานเป็นวนัๆคืนๆไป 

 ทา่นบอกวา่ การทําความเพียร เม่ือจิตใจมีรากฐานดีแล้วการภาวนาเป็นวนัๆคืนๆ มีแตจ่ะเพ่ิม

ความชํานาญของสมาธิไปเร่ือยๆ การพิจารณาการของทา่นๆมกัจะใช้อิริยาบถเดิน บางครัง้ทา่นจะเดินไป

ตามป่าคนเดียวในตอนกลางคืนและจะกลบัมาถึงศาลาก็ตอนใกล้สวา่งเป็นประจํา  

 คราวหนึง่กลางพรรษาท่ีวดัวาชูค ุ ฝนตกหนกั ถนนหนทางถกูตดัขาดโดยสิน้เชิง ทัง้ตามลาํห้วย 

นํา้ป่าก็พดัแรง ทา่นอาจารย์อาพาธเป็นไข้อยา่งหนกั หนาวสัน่ ทา่นจึงสัง่ให้ชาวบ้านตดัลาํไม้ไผม่าผกูเป็น

แพเลก็ๆ แคน่ัง่คนเดียวแพก็เกือบจะลม่แล้วนําไปลอยไว้ในหนองนํา้ใกล้ๆกบักฏิุท่ีพกั แล้วทา่นจึงขึน้ไปนัง่

บนแพ ปลอ่ยแพให้ลอยอยูก่ลางหนองนํา้ นัง่ภาวนาตากแดดตากฝน ลอยนํา้อยูท่ัง้วนัทัง้คืน จนอาการดีขึน้  

ตอ่เม่ือมีผู้ไปถามทา่นวา่ ทําไมต้องไปอยูบ่นแพเลก็ๆ เวลาเป็นไข้อยา่งหนกัด้วยทา่นก็วา่ มนัอยากเป็นไข้น่ี 

ถ้าควบคมุตวัเองไม่ได้ กระดกุกระดิกก็ให้แพลม่จมนํา้ไปเลย 

 โดยปกติแล้วทา่นอาจารย์เสถียร ทา่นชอบธุดงค์ไปยงัท่ีตา่งๆ ท่ีเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนา

อยูเ่สมอทัง้ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ตะวนัออก ตะวนัตก บางคราวก็เลยไปยงัประเทศพม่าด้วย  

 ทา่นเลา่วา่มีอยูค่รัง้หนึง่ท่ีดงลาน จ.เลย ทา่นภาวนาแล้วบงัเกิดนิมิตเป็นท่ีอศัจรรย์หลายเร่ืองหลาย

ราว ทา่นก็วา่เราก็รู้แล้วจะไม่หลงหรือ ดงันัน้ทา่นจึงเดินทางทางกลบัไปกราบเรียนหลวงปู่ ขาล หลวงปู่ ทา่น

วา่ ถ้ารู้แล้วมีสติจะหลงอะไร หรือเวลาทา่นไปธุดงค์ทางพม่าทา่นมกัจะพกัตามป่าช้า ทา่นวา่ป่าทางพม่า

สวยดี มีต้นไม้ใหญ่ ร่มครึม้ เหมือนป่าดกึดําบรรพ์ เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนาเป็นยิ่งนกั  
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 คราวหนึง่ ช่วงท่ีทา่นอยูว่าชูค ุทา่นบงัเกิดความคิดถึงพอ่ แม่ ครูบาอาจารย์ ท่ีเชียงรายเป็นอยา่งยิ่ง 

ทา่นจึงเดินทางจะกลบัไปบ้าน พอถึงลาํปางทา่นเห็นชาวบ้านเขาฝึกช้าง แยกลกูแยกแม่จากกนั ทา่นก็เลย

พิจารณาปลอ่ยวาง แล้วก็เลยเดินทางกลบัวาชูคอีุก สว่นมากทา่นอาจารย์จะพดูน้อยและถ่อมตน หรือบาง

ทีมีญาติโยมถามธรรมะทา่นๆก็จะตอบวา่ไม่รู้ส ิ แตเ่ม่ือถกูรบเร้ามากๆทา่นก็วา่ เรามนัพระเลก็พระน้อยให้

ไปถามครูบาอาจารย์ ซึง่หมายถึง ทา่นพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธ 

 สว่นเร่ืองบริขารของทา่นๆ จะไม่กระตือรือร้น ทา่นมกัจะใช้ของขาดๆเก่าๆ เพียงแตไ่ม่ผิดพระธรรม

วินยัเป็นอนัใช้ได้ ยิ่งเร่ืองอาหารการฉนัของทา่นอาจารย์ด้วยแล้ว เป็นไปอยา่งเรียบงา่ยตามฐานะความ

เป็นอยูศ่รัทธาของญาติโยม แม้แตนํ่า้พริกกะเหร่ียงซึง่ขึน้ช่ือลอืชาในเร่ืองความเผ็ด เค็ม ทา่นก็ฉนัได้อยา่ง

เอร็ดอร่อย ทา่นชอบชวนญาติโยมไปเท่ียววดัทา่นท่ีวาชูค ุโดยบอกวา่ไปกินชะอมต้มเกลอื แล้วทา่นก็ยิม้ๆ 

 ทา่นอาจารย์มกัมีอารมณ์ดีและอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ ครัง้หนึง่ญาติโยมท่ีทําอาหารถวายพระนอน

ต่ืนสาย กลวัวา่จะทําอาหารถวายพระไม่ทนั ก็เลยกราบเรียนทา่นอาจารย์วา่ ขอให้พระรอกอ่น แตท่า่นไม่

รอ ทา่นบอกวา่ทา่นช่ือเสถียร ทา่นไม่ใช่พระรอ  

 หรือคราวหนึง่โยมชาวกะเหร่ียงต้มยอดฟักทองมาถวายทา่น โดยต้มมาทัง้เถาเลย ทา่นประมาณดู

วา่ขดได้ ๓ รอบบาตร ทา่นรับประเคนแล้วไม่วา่อะไร พอฉนัเสร็จแล้วก็ออกไปหวัเราะกบัสหธรรมมิกของ

ทา่นตรงท่ีล้างบาตร โดยปกติลกูศิษย์ชาวกะเหร่ียงของทา่นอาจารย์สว่นมากแล้วจะไม่คอ่ยได้เข้ามาใน

เมืองบอ่ยนกั เวลาทา่นเดินทางไปกรุงเทพฯ ทา่นมกัจะพาเด็กๆชาวกะเหร่ียงไปกบัทา่นด้วยเสมอ คราวละ

หลายสบิคน ญาติโยมมกัจะถามวา่ ไม่กลวัเด็กๆพลดัหลงหรือ ทา่นก็บอกวา่ไม่กลวั เพราะเวลาจะข้าม

ถนนหรือเดินไปทางไหน ก็ให้เด็กๆจบัมือกนัไว้เป็นแถวกนัหลง แล้วทา่นก็หวัเราะ 

 จวบจนเม่ือทา่นเร่ิมอาพาธ เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีอาการปวดท้องอยา่งรุนแรง  

แตท่า่นอาจารย์ก็มิได้มาให้แพทย์ตรวจแตป่ระการใด คงเป็นเพราะอยูใ่นระหวา่งพรรษาทา่นจึงไม่ยอม

เดินทางไปไหน ตอ่เม่ือออกพรรษาแล้วทา่นถึงยอมอยูใ่นความดแูลของแพทย์ แพทย์ลงความเห็นวา่ทา่น

เป็นโรคมะเร็งในตอ่มนํา้เหลอืง ทา่นพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลชัว่ระยะเวลาหนึง่ก็ออกจากโรงพยาบาล

มาพกัท่ีวดัเวฬวุนั จากนัน้จึงเข้าไปอยูว่ดัทา่นท่ีวาชูค ุ วดัท่ีมีความผกูพนักบัทา่นอาจารย์มาก ตอ่มาทา่นก็

มรณภาพ เม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 หลงัจากท่ีได้ประชุมเพลงิศพทา่นแล้ว บรรดาญาติโยมได้พากนันําอฐิัธาตสุว่นหนึง่ของท่าน

อาจารย์กลบัไปเชียงราย ตามคําปรารภของทา่นอาจารย์กอ่นมรณภาพ และได้ไปกราบนมสัการหลวงปู่
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ขาล ซึง่เป็นอาจารย์องค์แรกของทา่นอาจารย์เสถียร ทา่นได้เมตตาตอ่บรรดาญาติโยมท่ีไปกราบทา่นในครัง้

นัน้มาก พร้อมกบัปรารภให้บรรดาญาติโยมฟังตอนหนึง่วา่  

 “ท่านอาจารย์เสถียร เคยเกิดเป็นกะเหร่ียงมาหลายภพหลายชาติ”  

ปกิณกะธรรม 

อยูค่นเดียวให้ระวงัความคิด อยูก่บัมิตรให้ระวงัวาจา 

เราจะกลวัอะไร เราพิจารณามาจนพอแล้ว 

เราก็พดูเลน่ พดูหวัไปอยา่งนัน้แหละ ใครจะรู้วา่เรากําลงัทําอะไรอยู ่

เธอไม่รู้หรือวา่ใจเราวนัหนึง่ๆมนัเปลีย่นไปตัง้ก่ีครัง้ 

ผู้ ท่ีเดินทางอยูย่อ่มถึงจุดหมายไมช้่าก็เร็ว 

หนตูวัเลก็ๆมนักินนํา้ในห้วย มนัก็กินได้แคพ่ออ่ิมท้องมนัเทา่นัน้ 

เวทนา เม่ือถึงท่ีสดุแล้ว จะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ตอนเท่ียงวนั หลงัจากนัน้มนัก็จะคอ่ยๆลดลงไป 

 

งานทางด้านพัฒนาทางด้านวัตถุและบุคคล 

 ทา่นอาจารย์เสถียร ได้ดําริและริเร่ิมให้มีการพฒันาเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องชาวไทยกะเหร่ียงใน

เขตตําบลไลโ่ว ่ ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึง่งบประมาณทัง้หมดได้มาจากแรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมท่ี

รวมพลงักนั ทัง้พลงักาย พลงัใจ พลงัทรัพย์และพลงัความคิด ดงัท่ีทา่นอาจารย์ได้ดําริวางแนวและปฏิบติั

นําให้บรรดาญาติโยมปฏิบติัตามจนสาํเร็จตามความมุ่งมาด ปรารถนาดงัผลงานท่ีได้แล้วเสร็จไปมีดงันี ้

จดัสร้างระบบประปาภเูขาบ้านวาชูค ุ

จดัสร้างระบบประปาภเูขาซาละวะ 

จดัสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านวาชูค ุ

จดัสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านซาละวะ 

จดัให้มีการอบรมเยาวชนในเขตตําบลไลโ่วห่ลายครัง้ 
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จดัสง่ชาวบ้านท่ีมีความรู้ภาษาไทย มารับการฝึกอบรมผู้สือ่ขา่วสาธารณสขุ ณ โรงพยาบาลทองผาภมิู 

นําเยาวชนไปทศันศกึษา ณ กรุงเทพมหานคร 

ริเร่ิมให้มีการจดัสร้างโรงเรียนบ้านทิไร่ป้าให้ถกูต้องตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 

ริเร่ิมให้มีการจดัสร้างสถานีอนามยับ้านทิไร่ป้า ตามมาตรฐานและระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ 

แนะนําให้ชาวบ้านปลกูพืชผกัโดยไม่ใช้สารเคมี สารพิษตา่งๆ 

ฯลฯ 

การสร้างเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร 

 หลงัจากพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ถึงแก่มรณภาพเม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๓๖แล้ว ทางคณะ

สงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธและคณะศิษยานศิุษย์ ได้มีดําริร่วมใจกนัในการจดัสร้างเจดีย์เพ่ือ

เป็นอนสุรณ์อริยสงฆ์แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรและเป็นสิง่เคารพบูชาสาํหรับพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไปและ

โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงในพืน้ท่ีซึง่มีความผกูพนักบัพระอาจารย์เป็นอยา่งมาก จกัได้เป็นขวญั

และกําลงัใจในการดําเนินชีวิตท่ียึดมัน่ในหลกัคุณงามความดีมีศีลธรรม ตามหลกัพระธรรมคําสอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตอ่ไป เฉกเช่นพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร พระอริยสงฆ์ผู้ประกาศหลกัสจั

ธรรมความจริงของชีวิตและดําเนินชีวิตเป็นแบบอยา่งของเหลา่มนษุย์ทัง้หลายผู้ได้ช่ือวา่เป็นผู้ประเสริฐ

อยา่งแท้จริง 

 สาํหรับการก่อสร้างเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโรนัน้ ได้สร้างทบับริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีในการ

ประชุมเพลงิทา่นพระอาจารย์ ณ วดัวาชูคนุัน้เองและฉลองสมโภชเจดีย์เม่ือวนัศกุร์ ท่ี ๘  เมษายน 

พทุธศกัราช ๒๕๓๗  หลงัจากนัน้ในทกุๆปี เม่ือถึงวนัคล้ายวนัมรณภาพของพระอาจารย์เสถียรแล้วทาง

คณะสงฆ์และเหลา่ศิษยานุศิษย์ จึงได้จดัให้มีการน้อมรําลกึและสกัการะเจดีย์ อนัเป็นองค์แทนแหง่      

พระอาจารย์ผู้ทรงศีลวิสทุธ์ิ ปฏิบติัดี ปฏิบติัตรง ปฏิบติัชอบ ควรทกัษิณาทาน ควรอญัชลกีรรม เป็นสรณะ

อนัเกษมสงูสดุ เป็นนาบุญอนัประเสริฐ อนัยากจะหานาอ่ืนเทียบเทียม เป็นประเพณีสบืตอ่มาจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๔ 

 

การบูรณะเจดีย์ 

 ๑๓ ปีหลงัจากการก่อสร้างเจดีย์แล้วเสร็จ สภาพของเจดีย์เร่ิมเสือ่มโทรมลงไปตามกาลเวลา ทาง

คณะสงฆ์นําโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธและคณะศิษยานศิุษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกนับูรณะเจดีย์ใหม่ใน

ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยทําครอบองค์เก่าด้วยโครงสร้างแสตนเลสท่ีทนทานและไม่เป็นสนิม ใช้วสัดุ

หินแกรนิตท่ีคงทนเป็นตวัองค์เจดีย์แทนปนูซีเมนต์ท่ีกร่อนได้งา่ย การบูรณะเจดีย์เป็นไปด้วยความราบร่ืน

ด้วยพลงัแหง่ความร่วมแรงร่วมใจกนัของทกุฝ่าย เจดีย์ได้แล้วเสร็จและฉลองสมโภชอยา่งสมเกียรติเม่ือวนัท่ี 

๘ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทา่มกลางบรรยากาศอนัร่มร่ืนแหง่ขนุเขาและความอ่ิมเอมเปรมปรีด์ในบุญ

กศุลท่ีคณะสงฆ์และคณะศิษยานศิุษย์ทัง้ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงและชาวไทยโดยทัว่ไป ได้ร่วมแรงร่วมใจ

กนักระทําในครัง้นี ้

 สาํหรับในปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ นี ้ ได้กระทําพิธีสกัการะเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร ใน

ระหวา่งวนัท่ี ๙-๑๐ เมษายน โดยวนัท่ี ๙ เมษายน ทําพิธีเจริญพระพทุธมนต์เย็นและวนัท่ี ๑๐ เมษายน ทํา

พิธีสกัการะเจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร  

ธรรมเนียม ประเพณีปฏิบตัิเก่ียวกับงานประจาํปีสักการะเจดีย์ พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร  ณ 

วัดวาชูคุ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 

 

 โดยปกติแล้วเหลา่พทุธบริษัทท่ีมาร่วมงานจะได้ทําบุญตกับาตร สมาทานรักษาศีล ๕ 

ถวายภตัตาหารเช้าแดพ่ระสงฆ์ในช่วงวนังาน  
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ก่อนวนัประกอบพิธีสกัการะเจดีย์ ในตอนเย็นจะมีการเจริญพระพทุธมนต์เย็นเพ่ือเป็นสริิมงคลแก่

เหลา่พทุธบริษัทท่ีมาร่วมงาน 
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หลงัจากฟังการเจริญพระพทุธมนต์เสร็จแล้ว จะมีการแสดงพืน้บ้าน รําตง ของเหลา่

เยาวชนสตรีในหมู่บ้านมาแสดงให้แขกผู้มาเยือนได้ชมเป็นขวญัตา 

     

 

วันแห่งการทาํพิธีสักการะเจดีย์ 

การทําพิธีสกัการะเจดีย์ จะทําพิธีในวนัสดุท้ายของช่วงวนังาน ซึง่จะมีทัง้พิธีสงฆ์และพิธีของ

ชาวบ้านเชือ้สายกะเหร่ียงโพลว่แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก พิธีสงฆ์ มีการเจริญพระพทุธมนต์ นํา

คารวะขอขมาและพรมนํา้หอมรอบเจดีย์ 
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พิธีพืน้บ้านชาวกะเหร่ียง มีผู้ทรงคณุวฒิุเป็นตวัแทนกลา่วคําขอขมาเป็นภาษากะเหร่ียง และ

กรวดนํา้อุทิศสว่นกศุล เสร็จแล้วร่วมกนัพรมนํา้หอมรอบเจดีย์ด้วยความเคารพ เพ่ือเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตท่ี

ได้มาร่วมงานบุญในครัง้นี ้
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ภาพบรรยากาศงานประจาํปี ๒๕๕๔ 

เร่ิมต้นออกเดินทาง ดา่นทินวย ประตสููทุ่ง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก แหลง่มรดกทางธรรมชาติของโลก 

 

     

   ทกุสภาพถนน เราไปด้วยใจและศรัทธาอนัเต็มเป่ียมแหง่คําวา่ “บุญ” 

     

     

พกัแรมกลางป่า ด่ืมด่ํากบัธรรมชาติอนับริสทุธ์ิ 
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ถึงแล้ว วัดวาชูคุ ถ่ินพระอริยเจ้า ผู้ทรงคณุอนัประเสริฐ 

 

ทัง้ชาวบ้านและชาวเมืองตา่งมาร่วมงานกนัอยา่งคบัคัง่ ด้วยรอยยิม้แหง่มิตรภาพ 
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ทําบุญตกับาตร ถวายภตัตาหารเช้า 

     

    

ไหว้เจดีย์ บูชาคณุ ครูบาอาจารย์ 
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 ๔. ประเพณีไหว้ฤาษี ทุ่งฤาษี 

 ในช่วงเดือน ๔ ของทกุปี เป็นอนัรู้กนัสาํหรับชาวกะเหร่ียงท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนทุง่ใหญ่นเรศวรทัง้ฝ่ัง

ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก โดยเฉพาะชาวกะเหร่ียงตําบลไลโ่วซ่ึง่อยูใ่นพืน้ท่ี จะมีการเดินทางมารวมกนัท่ี 

ทุ่งพระฤาษี ซึง่อยูใ่จกลางเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกในปัจจุบนั โดยชาวกะเหร่ียง

มีความเช่ือวา่พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นพืน้ท่ีมีเร่ืองราวตํานานความคิดความเช่ือเก่ียวกบัฤาษี 

มีฤาษีอยูบ่าํเพ็ญภาวนาตอ่เน่ืองกนัมาหลายชัว่อายคุน และบริเวณท่ีเป็นสถานท่ีตัง้ศาลาในปัจจุบนันัน้ชาว

กะเหร่ียงมีความเช่ือวา่เคยเป็นสถานท่ีตัง้ของอาศรมพระฤาษีมาก่อน หรือท่ีเรียกกนัวา่ เผียตะหละ      

ไอ่ยะไส่ยะ โดยมีหลกัฐานท่ียงัหลงเหลอืมาถึงปัจจุบนัอยูคื่อ บันไดหินซึง่เป็นทางเดินลงไปใช้นํา้ในลาํ

ห้วยและต้นไม้ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นต้นไม้ท่ีฤาษีใช้บริโภคในการยงัชีพ ซึง่ต้นไม้ชนิดนีจ้ะมีคณุสมบติัพิเศษคือมี

รสชาติตามท่ีผู้บริโภคนกึปราถนา คือ หวาน ขมและเปรีย้ว โดยบริโภคได้ทัง้ เปลอืก แก่น ใบและผล อีกทัง้

มีเร่ืองเลา่สบืตอ่กนัมาจากบรรพบุรุษ วา่ ถํา้ด้านทิศตะวนัออกซึง่เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีเก็บลูกประคาํของ

ฤาษีและถํา้ด้านทิศตะวนัตกซึง่เช่ือกนัวา่เป็นท่ีเก็บ รองเท้า ไม้เท้าและหมวกของฤาษี แตก็่ยงัไม่เคยมี

ผู้ใดได้พบสมบติัสว่นตวัของฤาษีบนถํา้ทัง้สองเลย ทัง้นีมี้ความเช่ือกนัมาวา่ฤาษีทุง่ใหญ่นัน้ไม่บริโภค

เนือ้สตัว์ บริโภคอาหารจําพวกข้าวและผกั ผลไม้เทา่นัน้ อีกทัง้ยงัมีเร่ืองเลา่สบืตอ่กนัมาวา่ฤาษีทุง่ใหญ่นี ้

เป็นผู้ มีวิชาความรู้มาก ถือเพศพรหมจรรย์ มีหลกัศีลธรรม สอนให้คนทําความดี เป็นอาจารย์สอนศิลป

วิทยาการตา่งๆให้กบัประชาชนท่ีมาศกึษาอบรม  

สาํหรับพิธีกรรมท่ีชาวกะเหร่ียงยดึถือปฏิบติักนัมานัน้ ชาวกะเหร่ียงทุง่ใหญ่หรือกะเหร่ียงโผลว่ 

เรียกพิธีกรรมนีว้า่ “กะหลุไอ่ยะไส่ยะ” กะหลไุอ่ยะไสย่ะ เป็นคําภาษากะเหร่ียง กะหลุ หมายถึง การขอ

ขมา ไอ่ยะไส่ยะ หมายถึง ฤาษี ฤาษีในความหมายของชาวกะเหร่ียง หมายถึงผู้ที่ยึดถือสัจธรรมเป็น

หลัก เป็นผู้มวีิชาความรู้และช่วยเหลือมวลมนุษย์ อีกทัง้บวงสรวงขออํานาจอนัศกัด์ิสทิธ์ิในการปกป้อง

คุ้มครองให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุ ขจดัภยัอนัตรายมิให้สิง่ชัว่ร้ายบงัเกิดขึน้ อีกทัง้ลงโทษผู้กระทําลว่งเกิน

ขอบเขตของธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัอนัดีงามของชาวกะเหร่ียง ท่ีเป็นกติกาสงัคมในการควบคมุให้

สมาชิกเคารพและปฏิบติัตาม เพ่ือความสงบสขุของคนในชุมชนนัน้เอง ซึง่จะมีทัง้ประชาชนและคณะสงฆ์

ไปร่วมพิธี ซึง่สือ่ให้เห็นวา่ในความเช่ือดัง้เดิมของชนเผา่สามารถประยกุต์เข้ากบัสิง่ศรัทธาอยา่งใหม่คือ

พระพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี เพราะในความเช่ือดัง้เดิมกบัสิง่ท่ีรับมาใหม่ตา่งมีหลกัศีลธรรมไปในแนวทาง

เดียวกนัและตา่งก็เป็นมิตรกบัธรรมชาติ ให้เกียรติเพ่ือนมนษุย์และสรรพสตัว์ รักสงบ สนัติ ไม่เบียดเบียนกนั 

อ่อนโยน ใจกว้างและเป็นไปเพ่ือความสขุอนันิรันดร์  



ห น้ า  | ๒๒ 

 

สาํหรับชาวกะเหร่ียงการรวมตวักนัในพิธีกรรมนีถื้อวา่มีความสาํคญัมาก แตส่าํหรับคนไทยและคน

ตา่งประเทศเห็นวา่เป็นพิธีกรรมท่ีนา่สนใจจึงเข้ามาร่วมงานด้วย ถึงแม้จะมีคนจากหลายหลายวฒันธรรม

เข้ามาร่วมพิธีกรรม แตก็่ไม่ใช่ปัญหาอปุสรรคแต่อยา่งใด เพราะทกุคนตา่งก็เคารพในประเพณีวฒันธรรมซึง่

กนัและกนั ดงันัน้พิธีกรรมกะหลไุอ่ยะไสย่ะจึงเป็นพิธีกรรมท่ีชุมชนชาวกะเหร่ียงโผลว่แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร

ต้องการสบืทอดความคิดความเช่ือเอาไว้  

กตตนสิริภิกข ุ เจ้าอาวาสวดักองม่องทะ ได้อธิบายถึงความสาํคญัของพิธีกรรมกะหลไุอ่ยะไสย่ะวา่

มีความสาํคญั ๓ ความหมาย คือ ๑. ทะเด่ิง  เป็นพิธีท่ีสือ่ระหวา่งมนษุย์กบัเทพเบือ้งบน เป็นพิธีอญัเชิญ

ทวยเทพยดาสิง่ศกัด์ิสิทธ์ิจากเบือ้งบน  ๒. การขอขมาพระฤาษี  ๓. การบวงสรวงพระเม่ธรณี โดยเอาธูป 

เทียน ดอกไม้ ข้าวสกุ  ผกั ผลไม้และขนมใสล่งไปในหลมุท่ีขดุไว้ขนาดลกึ ๑ ศอก เส้นผา่ศนูย์กลาง ๑ ศอก 

เพ่ือให้พระแม่ธรณีได้คุ้มครองเรา เพราะมนษุย์ทกุคนท่ีเกิดมาต้องอาศยัแผน่ดิน 

กนตนสริิภิกข ุเจ้าอาวาสวดักองมอ่งทะ เสนอความคิดวา่พิธีกรรมกะหลไุอ่ยะไสย่ะเราปฏิบติักนัมา

ทกุปี ท่ีผา่นมาคนจากศรีสวสัดิ์ คนจากในเมือง ก็ได้รับทราบถึงความสามคัคีของคนในทุง่ใหญ่นเรศวร 

พวกเรามาขอขมาพระฤาษี ขอเทวดาฟ้าดินให้ปกปักรักษา ขอให้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิได้คุ้มครองพวกเรา เราได้แจ้ง

ตอ่พระแม่ธรณี ขอให้พวกเราอยูดี่มีสขุ เรามีการไหว้อธิษฐานเพ่ือทําให้ชีวิตดีขึน้  ดงันัน้เราเห็นวา่พิธีกรรม

กะหลอุ่ายแสะ ควรจะมีการปฏิบติัตอ่ไปทกุๆปี 

เคอ่หลง จากบ้านวาชูค ุ เสนอความคิดเห็นวา่พิธีกรรมกะหลไุอ่ยะไสย่ะ การทําทะเด่ิง การไหว้พระ

แม่ธรณี ทําให้การทํามาหากินดีขึน้ ทําให้ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ 

เหยี่ยเหม่ีย จากบ้านจะแก เสนอความคิดเห็นวา่ถ้าหากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดีก็ควรจะทําตอ่ไปทกุปี 

แตถ้่าหากเห็นวา่บางสิง่บางอยา่งไม่ดี ก็ควรจะลดขัน้ตอนลงได้ และมีความคิดเห็นวา่ควรจะมีการทําพิธีนี ้

ทกุปี อยากให้คนกะเหร่ียงจากทกุหมู่บ้านในเขตทุง่ใหญ่นเรศวรได้เข้าร่วมงาน และอยากให้คนจากสงัคม

ภายนอกท่ีเข้ามาร่วมงานได้เห็นวา่พวกเรามีพิธีกรรมการอนรัุกษ์ป่าของคนกะเหร่ียงทุง่ใหญ่นเรศวรเป็น

อยา่งไร 

ตาํนานฤาษีแห่งดนิแดน ซุ่งป่งไต่ยะ 

            จากการศกึษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ินในเขตอําเภอสงัขละบุรี โดยสมาน เสตะพนัธุ ได้ให้ข้อมลู

เก่ียวกบัการเกิดขึน้ของฤาษีวา่  ได้เร่ิมต้นเม่ือครัง้ท่ีคนกะเหร่ียงยงัคงอาศยัอยูใ่นป่า ในถํา้ เลีย้งหม ู เลีย้ง

เป็ด เลีย้งไก่ ไม่มีศีล ไม่มีธรรม  เป็นผีเป็นยกัษ์ (แต๊ะทิเมะชา) ไม่มีศาสนา และไม่สามารถเข้าวดัได้ ชนชาติ

มอญดถูกู พม่าเองก็ดถูกู  คนกะเหร่ียงเลา่วา่  เม่ือพระอินทร์ได้มองลงมายงัโลกมนษุย์เห็นชนเผา่กะเหร่ียง 

นกึสะทกสะท้อนใจวา่  มนษุย์กลุม่อ่ืน ๆ ก็เป็นพทุธ มีธรรมะกนัหมดแล้ว เจริญเป็นอารยะธรรม  เหลอืแต่
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เพียงคนกะเหร่ียง ไม่มีอะไรเป็นท่ียดึเหน่ียว เลยตกลงใจท่ีจะช่วยโดยดลบนัดาลให้เกิดฤาษีตนแรกขึน้ เพ่ือ

เผยแพร่คําสอน  หลกัธรรมให้กบัชาวกะเหร่ียงทัง้มวล  คนกะเหร่ียง จึงเร่ิมรู้จกัการทําบุญ  ถือหลกัธรรม

ทางพทุธศาสนา  และมีวิถีปฏิบติัอยา่งคนท่ีมีศีลธรรม   

               กะเหร่ียงโผลว่  เรียก ฤาษี วา่ ไอ่ยะไสย่ะ มาจากภาษาบาลวีา่ อิส ิ  ซึง่แปลวา่  นกับวช  คน

กะเหร่ียงโผลว่ มีความเช่ือในเร่ืองไอ่ยะไสย่ะ หรือลทัธิตะละคง มาเน่ินนาน และฤาษีจะอยูเ่ฉพาะบริเวณ

เวียไอ่ยะไสย่ะ(บริเวณทุง่พระฤาษี) และนอนในศาลาฤาษีเทา่นัน้ ทําหน้าท่ีปกครองดูแลและนําชาวบ้าน 

ในการประพฤติปฏิบติัตนให้ถกูต้องดีงาม  เพ่ือรอรับพระผู้ มีพระภาคเจ้าองค์ตอ่ไป ท่ีจะเสด็จลงมาโปรด

ชาวโลก คือ พระศรีอาริ ยะเมตตรัย  ก่อนจะถึงบริเวณเวียไอ่ยะไสย่ะ (บริเวณทุง่พระฤาษี) จะต้องข้ามลาํ

ห้วยสายหนึง่เรียกวา่  ลาํห้วยทึย่เซซาโหว ่ แปลวา่  สายนํา้ผลไม้สแีดง   ตามตํานานเลา่ขานของคน 

กะเหร่ียงโผลว่ทุง่ใหญ่ ฯ ในตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี นัน้มีวา่  ฤาษีในป่า เวียจาทึย้เพ่ิง (ช่ือดัง้เดิมของ

ป่าทุง่ใหญ่ในภาษากะเหร่ียง) นัน้ มีมานานแล้ว เม่ือฤาษีบําเพ็ญศีลภาวนา  จะลงไปด่ืมนํา้ท่ีลาํห้วยท่ีอยู่

บริเวณนัน้  ตลอดสายนํา้สายนีจ้ะมีต้นไม้ชนิดหนึง่ท่ีมีสีแดงสดออกผลและตกลงมาในลาํห้วย จึงทําให้

สายนํา้สายนีด้เูป็นสแีดงสดตลอดสาย  เม่ือฤาษีได้กินผลไม้ในสายนํา้นีแ้ล้ว จะไม่มีความรู้สกึหิวกระหาย 

เช่ือวา่ทําให้เป็นอมตะ  ตอ่มาชาวกะเหร่ียงโผลว่ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณ เวียจ่าทึย้เผ่ิง  ก็จะมาทําบุญท่ีทุง่

พระฤาษี และมาด่ืมกินนํา้ท่ีลาํห้วย เซซาโหว ่บริเวณทุง่พระ ฤาษี มีต้นนํา้สาํคญั คือ แม่กะสะ (แม่กษัตริย์) 

ไหลไปทางตะวนัตก ออกไปพม่าท่ีบ้านทิไลป้่า  ด้านทิศเหนือ เป็นจุดต้นนํา้สริุยะ ไหลไปทางเหนือ ไป

ชายแดนท่ีบ้านไลต่อ่งคู้  ด้านตะวนัออกเป็นลาํห้วยเซซาโวไ่หลมาเจอกบัห้วยดงวี ่ บริเวณทุง่พระฤาษีจึงมี

ความสาํคญักบัคนกะเหร่ียงทุง่ใหญ่  คนกะเหร่ียงทุง่ใหญ่  จึงเรียกบริเวณนีว้า่ เวีย จา ทึย้ เพ่ิง  แปลวา่บอ่

นํา้แหง่สจัจะ ( เวีย  ทุง่ /จา  สจัจะ/ ทึย้เพ่ิง  บอ่นํา้ )   ช่ือเรียกดงักลา่ว  เป็นการเตือนให้ผู้คนท่ีอยูใ่นผืนป่า

ใหญ่แหง่นี ้  ต้องเป็นคนมีสจัจะ มีศีล มีธรรม   ความเช่ือดัง้เดิมของคนกะเหร่ียงท่ีน่ี ล้วนเป็นความเช่ือท่ีมี

ลทัธิตะละ่คง หรือลทัธิฤาษี  ซึง่เป็นนิกายของผู้ ท่ีเช่ือและคาดหวงัในพระโพธิสตัว์ ซึง่จะมาอวตารเป็นพระ

ศรีอาริยะเมตตรัยหลงัสิน้ยคุพทุธศาสนา คือหลงัปี พ.ศ.๕๐๐๐ และผู้ นําทางด้านความเช่ือคือ ฤาษี   จึงมี

อยูท่ัว่ไปในตํานานท้องถ่ินของชาวกะเหร่ียง 

                           ในช่วงสมยัฤาษีจงย ุ  ฤาษีจงยไุด้ทําการตัง้สตัย์อฐิษฐานขึน้วา่  ถ้าซุง่ป่งไตย่ะยงัคงเป็น

เขตของฤาษีอยู ่  คือผู้คนถือศีลเคร่งครัดไม่เลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ ก็ขอให้เมลด็แตงคัว่ เมลด็ฟักคัว่  ท่ีหวา่นลง

บนลานขีเ้ถ้าท่ีหงุข้าง  จงอยา่ได้งอกงามออกมา  แตห่ากซุง่ป่งไตย่ะ จะไม่เป็นเขตของฤาษีและชนชาว

กะเหร่ียงแล้ว  ก็ขอให้เมลด็แตง  เมลด็ฟักดงักลา่วเติบโตงอกงามออกมา หลงัจากได้ตัง้สตัย์อฐิษฐานและ
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หวา่นเมลด็พืชเหลา่นัน้ลงบนลานขีเ้ถ้าแล้ว หลายวนัตอ่มา  ทัง้เมลด็แตงและเมลด็ฟักท่ีแม้จะถกูคัว่จนสกุ

แล้ว  ก็ยงัเติบโตงอกงามจากลานแหง่นัน้  เม่ือฤาษีจงยเุห็นดงันัน้ ก็บงัเกิดความสะทกสะท้อนเสยีใจวา่  

เห็นท่ีสงัคมคนกะเหร่ียงคงต้องเปลีย่นแปลงไป  จึงได้ทําการฆา่ตวัตาย  โดยกระโดดเข้าไปในกองไฟ  และ

ก่อนท่ีจะตาย ได้เรียกชนชาวกะเหร่ียง(ฃแูละสอ่ง) มาสัง่เสยีวา่ ถ้าหากใครเห็นดวงวิญญาณเราเดินทางไป

ในทิศทางใด นัน่หมายถึงวา่ สมบติัของเราทัง้หมดจะต้องย้ายไปอยูก่บักลุม่ชนนัน้  ปรากฏวา่ชนเผา่สอ่ง  

ได้เห็นดวงวิญญาณของฤาษีจุ่งย ุเดินออกจากกองไฟไปทางทิศตะวนั ออก  สมบติัทัง้หมดของฤาษีจุ่งย ุจึง

ต้องย้ายจากเขต  ไนเ่กาะเราะ (พืน้ท่ีของชนเผา่ซูว์,โพลง่) ไปไว้ยงัท่ีเขตบุเปียกะ  (พืน้ท่ีของชนเผา่สอ่ง

,จกอว์)  จุงย ุ ได้กลายเป็นช่ือเรียก และสญัลกัษณ์  ของการสละชีวิตตนเองเพ่ือผู้ อ่ืน เพ่ือดํารงรักษาวฒัน  

ธรรมของชนชาวกะเหร่ียงไว้  อนัถือได้วา่เป็นการเสยีสละท่ียิ่งใหญ่                               

        และคนกะเหร่ียง  ยงัมีตํานานเลา่ตอ่กนัมาอีกวา่  พืน้ท่ีทุง่ใหญ่ฯ ในอดีตนัน้ได้ถกูกําหนด

ขอบเขต โดยความเช่ือแบบฤาษีของชนเผา่ซู - สอ่งมากวา่ ๑,๐๐๐ ปี  โดยใช้เส้นแบง่วฒันธรรม แบง่พืน้ท่ี

เป็น “ ส้งเปาะไต(ซุง่ป่งไตยะ) กบั พืน้ท่ีวิปเปาะไต(วิป่งไตยะ) “ พืน้ท่ีส้งเปาะไต หมายถึง พืน้ท่ีอนัอุดม

สมบูรณ์ มัง่คัง่ด้วยศีลธรรม  วฒันธรรม  เป็นพืน้ท่ีบงัเกิดขมุทรัพย์  พืน้ท่ีวิปเปาะไต หมายถึง  พืน้ท่ีเสือ่ม

เสยี ขาดศีลธรรม ขาดคณุธรรม และพืน้ท่ีส้งเปาะไต  ครอบคลมุพืน้ท่ีตัง้แต ่  ห้วยคะเหราะ(หรือห้วยโรค่ี) 

ในเขตอําเภอสงัขละบุรี กาญจนบุรี  จนถึงเลตองค ุ อําเภออุ้มผาง  จงัหวดัตาก และฤาษีจุงยไุด้แบง่เขตใน

ป่าใหญ่แบง่พืน้ท่ีเป็น  ๓  ช่วง  ได้แก ่

         ชว่งแรก คือ จากห้วยคะเหราะ(โรค่ี) จนถึงห้วยแม่กะสะ เรียกพืน้ท่ีวา่ ” ไนเ่กาะเราะ “ 

         ชว่งสอง คือ จากห้วยแม่กะสะ จนถึงห้วยสริุยะ เรียกพืน้ท่ีวา่ ”  ไม๊หนอ่เราะ “ 

         ชว่งสาม คือ จากห้วยสริุยะ จนถึงเลตองค ุ เรียกพืน้ท่ีวา่ “ บุเปียกะ “ 

สาํหรับเขตพืน้ท่ี เขตท่ี ๑และ ๒ เป็นพืน้ท่ีของชนเผา่ซู(โผลว่) และเขตพืน้ท่ีเขตท่ี ๓ เป็นพืน้ท่ีของชนเผา่

สอ่ง(จกอว์) พืน้ท่ีซุง่ป่งไตย่ะ  ถือเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ   เพราะเป็นพืน้ท่ีบําเพ็ญภาวนาศีลของพระอินทร์ และ

ฤาษี และท่ีสาํคญัคือนําไปสูย่คุพระศรีอาริยเมตตรัย  จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการกําหนดกฎเกณท์  เคร่งครัด

สาํหรับผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีแหง่นีใ้นอดีต ห้ามด่ืมสรุา ห้ามประพฤติผิดลกูเมียผู้ อ่ืน ห้ามผิดศีลธรรม  ห้าม

เลีย้งสตัว์ อาทิ  หม ู เป็ด  ไก ่และยงัห้ามบริโภคเนือ้สตัว์   นอกจากนัน้ ชนเผา่ซู-สอ่ง ยงัมีความเช่ือวา่พืน้ท่ี

ซุง่ป่งไตย่ะ สามารถอยูใ่นตวัเราทกุคน  คนท่ีมีซุง่ป่งไตย่ะภายในตวัเป็นคนมีศีลมีคณุธรรม เป็นคนมีสจัจะ

ประพฤติปฏิบติัในสิง่ท่ีดีงาม                       
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ภาพหลกัฐานทางโบราณคดีเก่ียวกบัตํานานพระฤาษี ณ ทุง่ฤาษี (เวียไอ่ยะไสย่ะ) ทุง่ใหญ่นเรศวร

ด้านตะวนัตก 

ท่ีตัง้อาศรมฤาษีหลงัปัจจุบนัท่ีเช่ือกนัวา่เคยเป็นอาศรมฤาษีมากอ่น 

 

    

 

แนวบนัไดหิน ทางเดินท่ีฤาษีใช้เดินไปมาหรือเดินลงไปใช้นํา้ท่ีลาํห้วย สภาพปัจจุบนัมองเห็นเพียงแนวหินท่ี

เรียงกนัเป็นเส้นตรงจากปากทางเข้าไปจนถึงหลงัอาศรมฤาษี ความยาวแนวหินประมาณ ๕๐เมตร 
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ต้นไม้ท่ีเช่ือกนัวา่ฤาษีใช้บริโภค ซึง่ไม่ทราบวา่เป็นต้นไม้ชนิดใด มีอยูป่ระมาณ ๑๕ ต้น ในเขตทุง่ฤาษี 

    

  

ถํา้ฝ่ังตะวนัออกเป็นท่ีเก็บลกูประคําของฤาษี 

   

ถํา้ฝ่ังตะวนัตกเป็นท่ีเก็บรองเท้า ไม้เท้าและหมวกของฤาษี 
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ส่ิงปลูกสร้างและสถานที่ในปัจจุบนัที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

เจดีย์ปนูสญัลกัษณ์ทางพระพทุธศาสนา แตส่ําหรับในช่วงประกอบพิธีกรรมไหว้ฤาษีจะใช้หินตามจํานวน

อายผุู้ไหว้และทรายจากลาํห้วยมารวมกนัก่อเป็นเจดีย์ทรายขนาดยอ่มๆสาํหรับไหว้อธิษฐาน 

   

ศาลาพกัพระและการประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา 

 

หลกัไม้สาํหรับบวงทรวงเทวดาและพระแม่ธรณี 
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ต้นโพธ์ิไทรสาํหรับการทําพิธีคํา้โพธ์ิ 

     

ด้วยลกัษณะภมิูศาสตร์บริเวณทุง่พระฤาษีในปัจจุบนั ท่ีมีลกัษณะเป็นเนินเขาเตีย้ๆโลง่ๆเม่ือเทียบ

กบัป่าโดยรอบ อยูต่อนกลางทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก เต็มไปด้วยต้นหมากเป้งและทุง่หญ้าสลบักบัไม้

ยืนต้นซึง่ขึน้เบาบาง  มีลาํห้วยเลก็ๆ ๒ เส้น ทิศเหนือและทิศใต้อยูใ่กล้ๆ มีนํา้ไหลตลอดปี โดยจะไหลลงไป

รวมกนัท่ีลาํห้วยคาดีท้างทิศตะวนัตกซึง่จะไหลลงห้วยแม่กะสะอีกตอ่หนึง่ ด้านทิศตะวนัออกถดัออกไปจะมี

ลาํห้วยใหญ่คือลาํห้วยเซซาโว ่ ด้วยสภาพบริเวณรอบๆเป็นลาํห้วย ทุง่หญ้าสลบัป่าไผแ่ละป่าดงดิบท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสงูมาก ทําให้สภาพอากาศบริเวณทุง่ฤาษีเย็นสบายตลอดทัง้ปี มีสตัว์ป่าชุก

ชุม จําพวก เก้ง กวาง หมปู่า กระทิง ลงิ ชะนี เสอืและนกชนิดตา่งๆเป็นต้น มีความเงียบสงบมากจึง

เหมาะสมท่ีจะอยูอ่าศยัเพ่ือการเจริญสมาธิภาวนา รักษาศีล เป็นอยา่งยิ่ง  
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๕. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะ พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

 โดยความร่วมมือของวดัวาชูค ุหมู ่๖ ตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรีกบัวดัป่ามณี

กาญจน์ ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรีและวดัเวฬวุนั ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมิู 

จงัหวดักาญจนบุรี ในการท่ีจะวางพืน้ฐานทางด้านศีลธรรมให้กบัเยาวชนของชาติตลอดจนความมัน่คงใน

ด้านตา่งๆของประเทศโดยสว่นรวม ทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พระพทุธศาสนา 

พระมหากษัตริย์ สถาบนัครอบครัวและอ่ืนๆอีกเป็นอเนกปริยาย ทัง้นีโ้ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อนและอุบาสิกาเนกขัมมะเป็นโครงการท่ีพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธ เจ้าอาวาสวดัเวฬวุนัและประธาน

สงฆ์วดัป่ามณีกาญจน์ดงักลา่ว ได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการดําเนินงานในโครงการดงักลา่วขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม

ตัง้แตปี่พทุธศกัราช ๒๕๔๙เป็นต้นมา โดยใช้ช่ือวา่ “โครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม”ซึง่พระอาจารย์สาคร 

ธัมมาวโุธ ได้ดําริถึงโครงการดงักลา่วไว้วา่ “เราเห็นประโยชน์กบัเยาวชนคนรุ่นใหม่ เนือ่งจากเวลาญาติโยม

เขา้มาทําบุญทีว่ดั บรรดาคณุพอ่ คณุแม่ คณุปู่  คณุย่า เวลามาวดัหรือมาปฏิบติัธรรมกรรมฐานทีนี่ ่ บ้างก็

หอบพาลูกหลานมาดว้ย เราจึงทดลองใหเ้ด็กๆมานัง่สมาธิภาวนาดู ก็ปรากฏว่าเด็กๆเขาก็นัง่สมาธิกนัได้

และก็นัง่ไดน้านกว่าผูใ้หญ่เสียอีก เด็กๆเขาก็สนใจของเขาเองดว้ย เราเห็นเขามีจริตนิสยัของเขา อย่างถา้
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เป็นเด็กผูห้ญิงเขาก็สนใจเขา้มาถือศีลปฏิบติัภาวนา ถา้เป็นเด็กผูช้ายเขาก็อยากบวชเป็นสามเณร ก็มี   

คณุพอ่ คณุแม่นีแ่หละพามาทกุวนัเสาร์อาทิตย์ พอ่แม่มาวดัเลยไดม้าอีกหน่ึง เป็นหน่ึงบวกหน่ึงไดส้าม  

พอ่กบัแม่เขา้วดัเลยไดลู้กอีกคนหน่ึง แม่กบัลูกเขา้วดัเลยไดพ้อ่อีกคน เหตุนีเ้องเราจึงตัง้ชื่อโครงการนีว้่า 

โครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม...สงัคม เศรษฐกิจ การบ้านการเมือง เรียกร้องหาศีลธรรม เมือ่เรียกร้องหา

ศีลธรรม ใครจะเป็นคนประกาศศีลธรรม ก็มีพระสงฆ์จะเป็นผูป้ระกาศหาศีลธรรม ฉะนัน้เราจะทํายงัไง เรา

จะวางเป้าหมายตรงไหนก่อน เราก็เลยมาวางเป้าหมายไวที้ต่วัเด็ก เพราะการทีเ่ราเอาเด็กมาได ้ ไดเ้ด็กมา

คนหน่ึง อย่างนอ้ยเราก็ตอ้งไดพ้อ่หรือไดแ้ม่มาดว้ย พอ่แม่ตอ้งมาอยู่ดว้ย อยา่งนอ้ยพอ่แม่ก็ไดยิ้นไดฟั้งบ้าง 

เด็กก็ไดยิ้นไดฟั้งบ้าง(๑ ต.ค. ๔๙)...เด็กวนันีคื้อผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ ความมัน่คงของเด็กในวนันีจ้ะเป็น

ความมัน่คงขององค์กรครอบครวัในวนัขา้งหนา้ ถา้เด็กไม่มีความมัน่คงในวนันีแ้ลว้องค์กรความมัน่คง

ขา้งหนา้อย่าไปหวงั เมือ่เป็นเด็กไม่รู้จกัศีลธรรม ไม่รู้จกักติกาสงัคม ไม่รู้จกัผิด ไม่รู้จกัถูก ไม่รู้จกัดี ไม่รู้จกั

ชัว่ อย่าไปหวงัขา้งหนา้มีแต่จะทําลาย จะทําลายองค์กรของครอบครวัตวัเอง เมื่อทําลายองค์กรของ

ครอบครวัตวัเองได ้ บดันีก็้จะทําลายไดท้กุส่ิงทุกอย่าง เพราะเป็นเด็กทีไ่ม่อยู่ในโอวาท ไม่อยู่ในการบงัคบั

บญัชาของใคร...ถา้ในวยัเด็กมีกติกาสงัคม รู้จกัผิด รู้จกัถูก รู้จกัดี รู้จกัชัว่แลว้ พอต่อไปก็จะเป็นความ

มัน่คงทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงทางพระศาสนาหรือจะเป็นความมัน่คงขององค์กรครอบครวั ความ

มัน่คงขององค์กรของชาติโดยสว่นรวม จะไม่ปกป้องในสว่นทีมี่คนทําผิด ถา้ใหเ้ห็นเขาจะต่อว่าเลย เขาจะมี

วิธีต่อว่าเลย เขาจะรบักติกาแบบผิดๆไม่ได ้ เพราะเราใหภู้มิคุม้กนัเขาไวก่้อนแลว้ในสมยัทีเ่ขาเป็นเด็ก     

(๖ ก.ย. ๕๑)” 

 ทัง้นีใ้นสว่นของวดัวาชูค ุ ซึง่เป็นวดัสาขาท่ีอยูใ่นความดแูลของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวโุธ ได้มี

การนําเยาวชนชาวกะเหร่ียงทัง้ชายและหญิงในพืน้ท่ีตําบลไลโ่วเ่ข้าร่วมโครงการดงักลา่วมาอยา่งตอ่เน่ือง

ตัง้แตปี่พทุธศกัราช ๒๕๔๙ เป็นต้นมา สาํหรับในปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ ซึง่เป็นปีท่ี ๒ แหง่การดําเนินงาน

ตามโครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ได้มีความร่วมมือกบัโรงเรียนบ้านหินตัง้ หมู่ ๖ 

บ้านจะแก ในการนําเยาวชนในเขตตําบลไลโ่ว่เข้าร่วมโครงการหนึง่บวกหนึง่ได้สามของวดัป่ามณีกาญจน์

จํานวนทัง้สิน้ ๔๓ คน โดยมี 

 -เยาวชนชายบรรพชาเป็นสามเณร ๑๖ คน ซึง่ทัง้หมดเป็นเยาวชนจากหมู่บ้านวาชูค-ุกลางนา  

ทัง้นีเ้ยาวชนชายท่ีเข้าร่วมโครงการในปี๒๕๕๔นี ้ ได้ถือเนกขมัมะรักษาศีล ๘ เตรียมตวับรรพชาสามเณร

ตัง้แตว่นัท่ี ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ และบรรพชาสามเณร วนัท่ี ๑๙ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ 
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ณ วดัป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อยูป่ฏิบติัธรรมถึงวนัท่ี ๒๕ มีนาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๔ รวมระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ ๑๒ วนั 

 -เยาวชนหญิงปฏิบติัธรรมถือเนกขมัมะรักษาศีล ๘ จํานวน ๒๗ คน ทัง้หมดเป็นเยาวชนหญิงจาก

กลุม่หมู่ ๖ บ้านจะแก-วาชูค-ุกลางนา-ฤาษีแปดหลงั โดยปฏิบติัธรรม ณ วดัป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตัง้แตว่นัท่ี ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ ถึง วนัท่ี ๒๕ มีนาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๔ รวมระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ ๑๒ วนั 

 ทัง้นีเ้ยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมด เดินทางกลบัภมิูลาํเนาโดยรถยนต์ผา่นเส้นทาง ดา่นทินวย-    

จะแก ตัง้แตว่นัท่ี ๒๖ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ ถึงบ้านจะแก วนัท่ี ๒๗ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ 

โดยสวสัดิภาพ 

ภาพกิจกรรมเยาวชนชาวกะเหร่ียงที่เข้าร่วมโครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สามของวัดป่ามณีกาญจน์ 

ประจาํปี พทุธศักราช ๒๕๕๔ 

 -กิจกรรมเก่ียวกับการบรรพชาสามเณร 

เดินทางออกจากบ้านวาชูค ุทุง่ใหญ่นเรศวร 
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ตัง้ต้นท่ีวดัเวฬวุนั อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี    

     

 

ถึงวดัป่ามณีกาญจน์ สถานท่ีฝึกหดัอบรมตนตามหน้าท่ีพลเมืองศีลธรรม 

   

เป็นผ้าขาวเนกขมัมะ รักษาศีล ๘ ฝึกอบรมตนก่อนเป็นสามเณร    
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ครูบาอาจารย์ พระมหาเถระตา่งมาร่วมงาน อนโุมทนาบุญ 
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วนัแหง่การรอคอย พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน ประจําปี พทุธศกัราช ๒๕๕๔ 

     

     

เร่ิมต้นชีวิตสามเณรเพศพรหมจรรย์ ผู้สงบกาย วาจา ใจ 

   

   

      

 



ห น้ า  | ๓๕ 

 

ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ ตามหน้าที่พลเมืองศีลธรรม 

    

   

 

เปิดโลกกว้างทางความคิด ทัศนศึกษา ดูความหลากหลาย เมืองหลวงของประเทศไทย 

กราบคารวะสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก  

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

   



ห น้ า  | ๓๖ 
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  ไหว้พระแก้ว เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวงั 

  

 

   

     

   

   



ห น้ า  | ๓๘ 

 

   สวนสตัว์ดุสติเขาดินวนา สตัว์ป่าในบรรยากาศเมืองๆ 
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ภาพกิจกรรมอุบาสิกาเนกขัมมะ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 
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  กราบพระแก้วมรกต เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวงั 
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กราบคารวะสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก  

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

   

     

ทศันศกึษาสวนสตัว์เขาดิน กรุงเทพฯ 
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กลับภมูิลําเนา 

 “ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็ตามหรือศาสนาจะเส่ือมไปก็ตามอยู่ที่บริษัท ๔ บริษัท ๔ มีอะไร  

มีภิกษุ มีสามเณร มีอุบาสก มีอุบาสิกา มีบตุรหลานต่างๆทีจ่ะเป็นผูสื้บทอดพระศาสนา เป็นผูสื้บทอด   

ศาสนธรรมคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า การสืบทอดศาสนธรรมถา้หากไม่มีการวางแผนในตระกูลแต่ละ

ตระกูล ก็จะไม่มีทายาททางพระศาสนา พอ่แม่เป็นทายาททางพระศาสนา แลว้ก็พาบุตรหลานเขา้มา

ปฏิบติั(๑ ก.พ. ๕๑)...ฉะนัน้ถึงไดทํ้า “โครงการหน่ึงบวกหน่ึงได้สาม”หรือ “โครงการช้างเผือก”ข้ึนมาใช้

คําพดูใหม้นัแสลงหูคนหรือใช้คําพดูว่า “โครงการเปล่ียนพันธุกรรมของคนใหม่” ใหม้นัแสลงหูคนเพราะ

ถา้มนัแสลงหูคนแลว้คนก็จะไดส้นใจ เป้าหมายของเราอยู่ทีต่รงนัน้(๑๒ พ.ค. ๕๑) 

       โอวาท ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ 
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๖. การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 โดยความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการพยายามท่ีจะศกึษาทําความเข้าใจถึงองค์ความรู้

ตา่งๆท่ีจะพงึมีของชนเผา่กะเหร่ียงโผลว่แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก สมาน เสตะพนัธุ ลกูหลาน

แหง่ตระกลูเสตะพนัธุ พระศรีสวุรรณ์คีรี อดีตเจ้าเมืองสงัขละบุรี ปัจจุบนัดํารงตําแหนง่ปลดัอําเภอแม่อร 

จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ศกึษารวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกะเหร่ียงโดย

เช่ือมโยงมาถึงกะเหร่ียงโผลว่แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกและความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกะเหร่ียงกบั

คนสยาม(ไทย)ตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจุบนัได้อยา่งนา่สนใจ ภายใต้หวัข้อ “ย้อนรอยกะเหร่ียงโปร์       

ทุ่งใหญ่นเรศวร” ณ โอกาสนีท้างโครงการจึงได้นําข้อมลูบางสว่นดงักลา่วมาเผยแผ ่ อนัจะยงัให้ทกุภาค

สว่นท่ีเก่ียวข้องได้เรียนรู้ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาวกะเหร่ียงโผลว่ตําบลไลโ่วไ่ด้ดียิ่งขึน้ 

    ประวัติศาสตร์ความเป็นมาชนชาติกะเหร่ียง 

              

 

 

 

 

              แม่นํ้ าแยงซีเกียง                                      แม่นํ้ าฮวงโห                                            ทะเลทรายโกบี 

กะเหร่ียง เป็นชนชาติที่เก่าแก่มีวฒันธรรมและภาษาเป็นของตนเอง มีความเป็นมา ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ยาวนาน  สืบเช้ือสายมาจากชนชาติมองโกลอยด ์( ชนเผา่ผวิสีเหลือง ) เดิมที อาศยัอยูใ่น

บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้ าระหวา่งทิเบต-มองโกเลีย ในบริเวณทะเลทรายโกบี ( ทางตะวนัออกของทิเบตดินแดน

ที่พบกระดูกไดโนเสาร์ ) ต่อมา จึงไดมี้การอพยพมาสู่ประเทศจีน ในบริเวณแม่นํ้ าฮวงโห,แยงซีเกียง  และถูก

ชนชาติจีนรุกราน ขบัไล่ถอยร่นมาสู่ลุ่มแม่นํ้าโขง  แม่นํ้ าเจา้พระยา  ต่อมา ถูกชนชาติอา้ยลาว(ไทย) ขบัไล่ 

จึงอพยพมาสู่แม่นํ้ าอิรวดี และสาละวนิ เขา้สู่ดินแดนตอนกลางพม่าในปัจจุบนั สร้างบา้นสร้างเมืองเป็นสดั

เป็นส่วน  โดยไดอ้าศยัอยูใ่นหัวเมืองมอญ ทั้งตอนกลางและตอนใต ้ ก่อนท่ีจะอพยพถอยเขา้มาในดินแดน

สยาม(ไทย)  ตามบริเวณรอยต่อแนวตะเขบ็ชายแดนไทย - พม่า ทางดา้นตะวนัตก ชนชาติกะเหร่ียง ที่ไหลไป

เทมาจากพื้นที่หน่ึงไปยงัอีกพื้นที่หน่ึง ก็ดว้ยเหตุปัจจยัแห่งสงคราม การช่วงชิงอาํนาจทางการปกครอง และ

การแผข่ยายดินแดนของชนชาติพม่ากบัมอญ  ตอ่มา ก็เป็นสงครามระหวา่งสยาม(ไทย) กบัพม่า  การอพยพ

โยกยา้ยไปมาในยคุแรกนั้น มีมูลเหตุจากการหลบหนีภยัสงคราม ที่คนกะเหร่ียงมกัไดรั้บผลกระทบ  ต่อมา 

จึงมีการอพยพโยกยา้ยเพือ่แสวงหาที่ทาํกินใหม่ เน่ืองจาก ที่เดิมนั้นทาํมาหากินฝืดเคืองและเกิดโรคระบาด 

และอีกมูลเหตุ คือ แสวงหาที่สงบเพือ่ดาํรงเผา่พนัธุ ์  เพราะชนชาติกะเหร่ียงดั้งเดิมนั้น เป็นชนชาติที่รักสงบ  

ไม่ทะเยอทะยานในการตั้งอาณาจกัร และไม่ปรารถนาการศึกสงครามการรุกราน  ดาํเนินชีวติตามรอยพระ

โพธิสตัวพ์ระศรีอารียะเมตไตรย (ที่จะทรงกลบัมาหลงัปี พ.ศ.๕๐๐๐)            
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นกัประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างไดส้นันิษฐานวา่ ชนชาติกะเหร่ียง ปรากฏในดินแดนแถบทิศ

ตะวนัออกของพม่า และในทิศตะวนัตกของไทยมานาน เพยีงไม่มีหลกัฐาน  ช้ีชดัวา่มีมาแต่สมยัใด  ต่อมา 

เกิดความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายปกครองของพม่า กบัฝ่ายมอญ  กระทัง่เกิดเป็นสงครามขึ้นและสงครามได้

ดาํเนินมาทุกยคุทุกสมยั  เพราะในอดีตนั้น เสน้กั้นพรมแดนของแต่ละประเทศยงัไม่ปรากฏชดั การสูร้บช่วง

ชิงหวัเมืองต่าง ๆ ในบริเวณที่เป็นชายแดน ไดเ้กิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง พรมแดนขึ้นอยูก่บัการช่วงชิงพื้นที่กนัเอง 

ระหวา่งรัฐใหญ่ต่าง ๆ ขึ้นจะแขง็แกร่งกวา่กนั  ซ่ึงเป็นแรงกดดนัอนัสาํคญั ท่ีทาํใหช้าวกะเหร่ียงอพยพเขา้มา

สู่ไทย ตามแนวตะเขบ็ชายแดน ซ่ึงเดินทางเขา้มาไดไ้ม่ยากนกั และจาก เคา้โครงตาํนานคาํบอกเล่า ซ่ึงเป็นที่

รู้จกักนัดีของกะเหร่ียง  พอสรุปไดว้า่  ชนชาติกะเหร่ียง ปรากฏอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก่้อนพม่าและ

ไทย แต่ปรากฏภายหลงัพวกตระกูลมอญและเขมร โดยท่ีกะเหร่ียงโปว,์โผล่วนั้น อาศยัอยูก่บัมอญใน

ดินแดนพม่าตอนล่าง หรือที่เรียกวา่หัวเมืองมอญ การถูกข่มเหงจากพม่าเป็นเง่ือนไขสาํคญั ท่ีทาํใหต้อ้ง

อพยพยา้ยถ่ินเขา้มาหลบภยัอยูใ่นที่ราบริมแม่นํ้ าลาํหว้ยต่าง ๆ ตามแนวภูเขา  ทางทิศตะวนัออกของพม่า และ

ทางทิศตะวนัตกของไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เน่ืองจากการอยูต่ามพื้นท่ีราบมกัถูกรบกวนเสมอ จึงไดพ้า

กนัอพยพไปอยูต่ามป่าลึกและภูเขา เหตุเพราะเม่ือเกิดศึกสงครามจะไดพ้ากนัหลบหนีไดส้ะดวก ซ่ึงเป็นการ

ยากที่เจา้ของประเทศจะเขา้ไปเก็บภาษีอากร และเกณฑผ์ูค้นเสบียงอาหาร หรือเขา้ไปทาํการปกครองได ้ 

เพราะเกรงภยัอนัตรายจากไขป่้า และสตัวร้์าย ในตาํนานของคนกะเหร่ียง  ยงัเล่ากนัอีกวา่เม่ือคร้ังท่ีอาศยัอยู่

ภายใตก้ารปกครองของพม่านั้น คนกะเหร่ียง ถูกกีดกนัจากชนชาติอ่ืน ๆ ท่ีคิดวา่ตนเองเจริญ และคน

เหล่านั้นเห็นวา่กะเหร่ียงเป็นคนป่า มีตาํนานท่ีเล่า ถึงการถูกกระทาํโดยชนชาติอ่ืน ๆ เล่าโดยคนกะเหร่ียง

ตาํบลไล่โว ่ อาํเภอสงัขละบุรีวา่        เม่ือคนเป่อหยอ่ง (พม่า) เป็นใหญ่  ไดก้วาดตอ้นคนกะเหร่ียงกระจายไป

อยูถึ่งเจด็คุง้นํ้ า   เม่ือคนโย (โยนกหรือยวน) เป็นใหญ่ ไดก้วาดตอ้นคนกะเหร่ียงกระจายไปอยูถึ่งเจด็ตาํบล  

เม่ือคนขู่หล่าอัว่ (ฝร่ัง) เป็นใหญ่ไดก้วาดตอ้นคนกะเหรียงกระจายไปอยูถึ่งเจด็ลาํเรือ  สภาพของคนกะเหร่ียง

ในดินแดนพม่า ก่อนที่องักฤษจะเขา้มาปกครองนั้น คนกะเหร่ียงถูกกระทาํและดูถูกเยีย่งทาส พวกเขาตอ้ง

หลบไปอยูใ่นป่าห่างไกลจากหมู่บา้นของคนพม่า  และคนกะเหร่ียงนั้นไม่สามารถเขา้ถึงพทุธศาสนาได ้ดงัมี

ตาํนานเล่าไว ้ ดงัน้ี นานมาแลว้ คนกะเหร่ียงคนหน่ึง อยากจะเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา แต่ทวา่

บรรดาพระสงฆม์อญ – พม่ากีดกนัไม่ใหบ้วช  เพราะเห็นวา่เป็นพวกมิลกัข ุ(แตะ๊ทิเมะชา หรือ คนป่าเถ่ือน) 

คนกะเหร่ียงก็ไดแ้ต่นอ้ยใจ คร้ันเวลาพระสงฆ์เขา้ศึกษาธรรม ก็แอบไปฟังอาจารยส์อนใตถุ้นวดัอยูเ่ป็น

ประจาํ วนัหน่ึง ไดมี้การทดสอบความรู้ทางพระธรรม อาจารยผ์ูส้อนก็สอบถามพระสงฆช์าวมอญ – พม่า    

แต่พระเหล่านั้นก็ตอบไม่ได ้ กะเหร่ียงที่แอบอยู ่ ใตถุ้นวดัรู้ธรรมขอ้นั้น จึงเผลอตวัตอบออกไป เม่ือพระ

อาจารยไ์ดย้นิจึงเรียกขึ้นมาบนวดั กะเหร่ียงคนนั้นก็ขอบวช แต่ถูกกีดกนัจาก พระอ่ืน ๆ คนกะเหร่ียงคนนั้น

จึงเล่าไปวา่ ในสมยัพทุธกาล เม่ือคร้ังที่องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จ ไปพบลิงนอ้ยตวัหน่ึงตกนํ้ าเปียกชุ่ม

อยู ่  พระองคท์รงสงสาร จึงช่วยชีวติดว้ยการอุม้ขึ้นมาจากนํ้า และเอาจีวรเช็ดตวัห่อไวแ้กห้นาว กะเหร่ียงคน

นั้นกล่าวต่อวา่  คิดดูซิแมแ้ต่ลิงซ่ึงเป็นสตัวเ์ดียรัจฉาน  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัเอาจีวรห่มให ้  แลว้คน

กะเหร่ียงซ่ึงเป็นคน  ทาํไมจะบวชพระไม่ได ้  ในที่สุดอาจารยแ์ละพระผูใ้หญ่ไดต้ระหนกัขึ้นมา จึงยอมให้

คนกะเหร่ียงบวชเป็นพระได ้ซ่ึงไปสอดคลอ้งกบัตาํนานคาํบอกเล่าของคนกะเหร่ียง ตาํบลไล่โว ่ ท่ีเล่าไวว้า่   
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ในสมยัฤาษีจงยนุั้น  ไดต่้อสูจ้นชาวกะเหร่ียง  สามารถเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของพระพทุธศาสนา  

โดยสามารถบวชเป็นพระสงฆไ์ด ้   จงย ุ  ไดน้าํเอาพทุธตาํนานซ่ึงกล่าว ถึงเม่ือคร้ังที่พระพทุธเจา้  ไดธุ้ดงค์

ไปในป่า พบลิงนอ้ยตวัหน่ึงตกนํ้ าอยูเ่ปียกโชก  จึงทรงนาํ เอาผา้เหลืองมาห่มให ้ จงย ุไดย้กเร่ืองน้ีมาเป็นขอ้

ต่อสูว้า่  แมแ้ต่สตัวย์งัสามารถห่มผา้เหลืองได ้ เหตุใดเล่ามนุษยแ์ท ้ๆ อยา่งเช่นคนกะเหร่ียงจึงไม่อาจบวชใน

พทุธศาสนาได ้ ในที่สุดคนกะเหร่ียงก็สามารถบวช โดยพระกะเหร่ียงรูปแรกนั้น  กษตัริยม์อญเป็นผูอุ้ปถมัภ์

จดัหาอุปัชฌายใ์ห ้                                         

             ในประวติัศาสตร์พบวา่  คนกะเหร่ียง มกัจะถูกบนัทึกวา่เป็นขา้ของพระ เป็นผูรั้บใชใ้นวดั การอยูใ่น

ท่ามกลางชนชาติใหญ่  คนกะเหร่ียง พบกบัผลกระทบของสงคราม  ไม่วา่ใครจะขดัแยง้ หรือทาํสงครามกนั  

คนกะเหร่ียงก็มกัไดรั้บผลกระทบ  คนกะเหร่ียงจึงแสวงหาพระธรรม,ศาสนา,พระศรีอารย ์    ดงัมีบท

กลอนบทหน่ึงแปลเป็นไทยวา่ 

             ...เม่ือโยนไมต้ะโกลงไป แผน่ดินไหว หินจะลอยขึ้นมา ไฟจะลุกตาม ไดข้า่ววา่พระพทุธเจา้   จะ

เสด็จมา  อยากจะไดพ้บจริง ๆ... 

             กญัจนา  ลีลาลยั   ไดต้ั้งขอ้สงัเกตถึงกลุ่มชาติพนัธุก์ะเหร่ียง  โดยเปรียบเทียบกบับางกลุ่มชนท่ีเคย

รุ่งเรือง  แต่กลบัลบเลือน หรือร่วงโรยในปัจจุบนั ดงัน้ี.........ท่ามกลางสงคราม บางชนชาติหดเล็กลง ขณะที่

ชนชาติอยา่งกะเหร่ียง ที่ไม่เคยสร้างอาณาจกัร และราชวงศ ์ กลบัดาํรงเผา่พนัธุไ์วไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก โดยมี

ศีลธรรม ความซ่ือตรง  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั ต่อคนอ่ืน และเผา่พนัธุอ่ื์นอยา่งสูง จนมีสมญานามวา่ ปราชญ์

แห่งขนุเขา.....( ที่มา....ประวติัศาสตร์ชนชาติไทย  ๒๕๔๔  น.๑๕๐ ) 

             การเคล่ือนยา้ยของคนกะเหร่ียง  ที่เล่าโดย ซอ อ่อง ละ  กะเหร่ียงในพม่า ไดร้วบรวมเรียบเรียง

ประวติัศาสตร์ของคนกะเหร่ียง กล่าวถึงถ่ินฐานและการเคล่ือนยา้ยของคนคนกะเหร่ียงวา่  ดินแดนดั้งเดิม

ของคนกะเหร่ียง ก่อนที่จะลงมาอยูใ่นดินแดนต่าง ๆ ในวนัน้ีเดิมทีเดียวอยูท่ี่ดินแดนที่เรียกวา่ทิ่ย ไฉ่ยะ ไม่ยะ 

หย ัว่ แปลโดยรวมวา่ ทิ่ย(นํ้ า),ไฉ่ยะ(ซดั,พดัพา),ไม่ยะ(ทราย) ,หย ัว่(ไหล) ดินแดน นํ้ าซดั ทรายไหล  จากนั้น 

จึงผา่นลงมายงัธิเบต - มองโกเลีย ในลุ่มนํ้ าแยงซีเกียง ซ่ึงไปสอดรับกบัที่เสถียร โกเศศ หรือพระยาอนุมาน

ราชธน กล่าวถึงแม่นํ้ าแยงซีเกียง หรือยางจือกงวา่ คือ แม่นํ้ าของชนชาติกะเหร่ียง หรือยาง  นัน่เอง 

             ระเอิน บุญเลิศ  บิดาของอาจารยว์ฒิุ  บุญเลิศ  ปราชญก์ะเหร่ียงชาวสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเล่าไวว้า่ 

เดิมทีเดียว คนกะเหร่ียงอาศยัอยูร่ะหวา่งเมืองจีนกบัเมืองแขก มาวนัหน่ึง ผวัเมียคู่หน่ึงทะเลาะกนัและแยก

ทางกนั ไดแ้บ่งลูก ๆ  ลูกที่ไปอยูก่บัพอ่ คือ กะเหร่ียงจกอว ์พาไปอยูท่ี่ตน้นํ้ าเรียกวา่ยางดอย  ส่วนลูกๆ ที่อยู่

กบัฝ่ายแม่  พากนัไปอยูท่ี่ราบปลายนํ้ า คอืกะเหร่ียงโผล่ว  เรียกวา่ยางนํ้ า,กะเหร่ียงที่ราบ   

             เม่ือดูจากภาษากะเหร่ียงที่จดัอยูใ่นตระกูลภาษาจีน - ทิเบต ซ่ึงมีทั้งหมด ๖ กลุ่ม ไดแ้ก่  สาขา

ภาษาจีน สาขาภาษาไทย สาขาภาษาธิเบต สาขาภาษาพม่า สาขาภาษาบาร์ และสาขาภาษากะเหร่ียง แต่

นกัภาษาศาสตร์สนใจที่ภาษากะเหร่ียง เพราะคิดวา่เป็นรอยเช่ือมต่อระหวา่งภาษาตระกูลธิเบต-พม่ากบั

ภาษาจีน เพราะเป็นภาษาของกลุ่มชนที่มีถ่ินฐานอยูท่างตะวนัออกของตระกลู ธิเบต-พม่า และอยูท่าง

ตะวนัตกของตระกลูจีน ลกัษณะทางเสียง ทางไวยากรณ์ คาํศพัท ์ คลา้ยกบัตระกลูพม่ากบัจีน จึงสอดรับกบั
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ขอ้มูลที่วา่ คนกะเหร่ียงนั้นอยูร่ะหวา่งเมืองจีนกบัเมืองแขก(ธิเบต - มองโกเลียหรือจีน) และอยูใ่นแควน้ยนู

นานกบัลุ่มนํ้ าแยงซีเกียง ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพม่ากบัจีน 

          นายปีเตอร์ ฮิลตนั  ผูเ้ช่ียวชาญประจาํสถาบนัวจิยัชาวเขา ไดศึ้กษาและพบวา่ กะเหร่ียง ไดอ้าศยัอยูใ่น

ประเทศพม่าร่วมกบัมอญมาก่อน ที่พวกพม่าจะเขา้ครอบครองยงัดินแดนแถบน้ี ดงัมีตาํนานท่ียนืยนั ถึง

ขอ้เทจ็จริงขอ้น้ี อาทิ ตาํนานแห่งพระธาตุอินทร์แขวน( Kyai ti yo) ไจยะติโย หรือเจดียห์วัฤาษี ในพม่า ตาม

ตาํนานชาวมอญ เล่ากนัวา่   

             ในคริสตศ์ตวรรษที่ ๑๑  มีกษตัริยม์อญพระองคห์น่ึงมีพระนามวา่                                   

             พระเจา้ติสสะ ซ่ึงเป็นโอรสของพระเจา้ซอจีกบัธิดาพญานาค ไดรั้บการ 

             ถวายเสน้ผม  หรือพระเกศธาตุ   ขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้  

มาจากฤาษีผูเ้ป็นพระอาจารยข์องตนซ่ึงพระฤาษีไดเ้ก็บรักษาพระเกศ ไดเ้ก็บรักษาพระเกศ                                                                          

ธาตุนั้นไวใ้นมวยผมของตนมานบัร้อยปี   โดยมีเง่ือนไขวา่ พระเจา้ติสสะ   พระธาตุอินทร์แขวน        

จะตอ้งไปหากอ้นหินที่มีรูปทรงคลา้ยกบัศีรษะของฤาษี  เพือ่ที่จะประดิษฐานพระเกศธาตุไวบ้นนั้น อนัเป็น

เหตุใหพ้ระอินทร์หรือตะจามิน ตอ้งเสด็จลงมาเพือ่ช่วยงมกอ้นหินจากกน้ทะเล มาตั้งบนริมหนา้ผาเชิงลาด 

บริเวณที่ประดิษฐานพระเจดียใ์นปัจจุบนั จึงแลเห็นเป็นอศัจรรยด์ัง่พระเกศแกว้จุฬามณี ในสวรรคช์ั้น

ดาวดึงส์ ดุจเทวโลกของพระอินทร์ประหน่ึงดงัพระอินทร์นาํมาแขวนไวไ้ดช่ื้อวา่ พระธาตุอินทร์แขวน มา

ตั้งแต่บดันั้น พระเจา้ติสสะ มีพระมเหสีชาวกะเหร่ียงนามวา่ ชเวนนัจิน เป็นธิดาของกษตัริย ์ ( ที่มีนามวา่ตา

จามิน ซ่ึงเป็นผูท้ี่ช่วยสร้างเจดีย ์ ) แห่งผีหลวง( เมืองของกะเหร่ียง )  ต่อมานางไดเ้สียชีวติ  และกลบั

กลายเป็นหินอยูใ่กลเ้จดียท์ี่พระเจา้ติสสะทรงสร้างไว ้  ตาํนานน้ีช้ีชดัและบ่งบอกวา่ คนกะเหร่ียง อาศยัอยูใ่น

ดินแดนแห่งน้ี (ในดินแดนพม่า)    มาชา้นานแลว้                                                                              

              ตาํนานไทยใหญ่  กล่าวถึง การขยายอาณาเขตของอาณาจกัรเมืองมาวหลวง ปีพ.ศ.๑๗๖๘ - ๑๘๒๑ 

ในสมยัเจา้หลวงเสือข่านฟ้า อาณาจกัรเมืองมาวไดค้รอบคลุมดินแดนไทยใหญ่  อสัสมั  พกุาม  เชียงแสน  

ลา้นชา้ง  อโยธยา จนถึงทะแว(ทวาย) และมะริด ในจาํนวนเมืองเหล่านั้น มีนครรัฐเมืองยาง ( ซ่ึงมีเมืองขึ้น

ในปกครอง ๓๗ เมือง มีเมืองของกะเหร่ียงดว้ย ) 

              ศ.ดร. ชาร์ล เอฟ คายส์ ( Charles F. KeyesX ) จากภาควชิามานุษยวทิยา มหา วทิยาลยัวอชิงตนั  ได้

คน้ควา้แสดงถึงหลกัฐานวา่  กะเหร่ียง  ไดอ้าศยัอยูใ่นบริเวณพรมแดนระหวา่งไทย - พม่า  เม่ือประมาณ  

๖๐๐ - ๗๐๐ ปีมาแลว้  ซ่ึงสอดรับกบัตาํนานไทยใหญ่                                                                   

               เซอร์ จอห์น เบาวร่ิ์ง เขา้มาสยามในสมยัรัชกาลท่ี ๔ พ.ศ.๒๓๙๘ และทาํสนธิสญัญาทางการคา้ 

เรียกวา่ สญัญาเบาวร่ิ์ง  ราชทูตองักฤษผูน้ี้กล่าวถึงกะเหร่ียงวา่ ชาวกะเหร่ียงเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ท่ีตั้งถ่ิน

ฐานอยูใ่นสยาม ก่อนที่คนไทยจะถอยร่นลงมาจากทางเหนือ มาสร้างบา้นแปงเมืองอยธุยา ชาวกะเหร่ียงตอ้ง

เสียพื้นที่ และถอยร่นเขา้ไปอยูใ่นป่าเขาทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก และตั้งถ่ินฐานอยูม่าจนทุกวนัน้ี                                                         

             หลวงพทิกัษค์ีรีมาศ และมิชชัน่นารีชาวอเมริกนั  กล่าววา่ ชนชาติกะเหร่ียง ถือเอา ค.ศ. ๑๙๘๓  เป็น

ปีที่ ๒๗๒๒ ของชนชาติกะเหร่ียง  หมายความว่านบักาํเนิดวา่เป็น ๗๓๙ ปี ก่อนคริสตกาล และตามตาํนาน

กะเหร่ียงเล่าขานกนัมาวา่  ถ่ินกาํเนิดของเขาคอื ธิบิ - โกวบิ ซ่ึงสนันิษฐานวา่คงจะหมายถึง ธิเบตและ
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ทะเลทรายโกบี  โดยกะเหร่ียงตั้งถ่ินฐานแพร่หลายอยูใ่นพม่า มาแต่ดึกดาํบรรพ ์  และเร่ิมเคล่ือนเขา้มาอยูใ่น

ดินแดนสยาม (ไทย)  ในราวปลายสมยัศรีอยธุยาถึงตน้รัตนโกสินทร์   สาเหตุของการอพยพเขา้มาเป็น

เพราะวา่  เดิมทีกะเหร่ียงมีถ่ินฐานที่อยูต่รงกลาง ระหวา่งพม่ากบัสยาม(ไทย)  ในสมยัที่ทั้งสองราชอาณาจกัร

น้ี  ผลดักนัยกทพัมาประชิดเขตแดนกนัอยูเ่นือง ๆ  ไม่วา่ใครจะมาหรือไป กะเหร่ียงก็ตกเป็นเชลยให้จดั

เสบียงแก่กองทพั  พวกเขาไดล้ี้ภยัเขา้มาสวามิภกัด์ิ และขออาศยัตั้งรกรากอยูใ่นสยาม(ไทย) ซ่ึงเดิมทีเป็นที่

อยูข่องพวกลัว๊ะ(ละวา้)  พวกเขาไดเ้ขา้สร้างหลกัปักฐานอยูใ่กล ้ ๆ กบัหมู่บา้นของลัว๊ะหรือบา้งก็อยูป่ะปน

กนั หลงัจากนั้น กไ็ดมี้ชาวกะเหร่ียงอพยพเขา้มาอีกหลายระลอก  ความรู้สึกนอ้ยเน้ือตํ่าใจและระแวงภยัของ

ชาวกะเหร่ียง  ที่ปราศจากอาํนาจทางปกครองและทอ้งถิ่นอาศยัของตนเอง ระบายออกมาอยา่งชดัเจนในเร่ือง

เล่าขาน ตาํนาน เทพนิยาย ของชาวกะเหร่ียง  ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของลูกกาํพร้า ทีถู่กทอดทิ้งใหต้อ้งต่อสู้

ชีวติอยูเ่ดียวดาย  ถูกคนรังแก จนเติบใหญ่  จึงไดรั้บชยั ชนะดว้ยสติปัญญา 

           ในหนงัสือคาํใหก้ารชาวกรุงเก่า  กล่าวถึง  ชาวกะเหร่ียง  และละวา้เมืองศรี สวสัด์ิ (ปัจจุบนัคืออาํเภอ

ศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี ) ตอ้งส่งส่วยใหแ้ก่กรุงศรีอยธุยาเป็นประจาํ  และรายงานของนกัสาํรวจชาว

องักฤษ เม่ือตน้ปี พ.ศ. ๒๓๓๔  ไดย้นืยนัไปถึงเจา้เมืองที่เป็นกะเหร่ียง ช่ือพระศรีสวสัด์ิ  ปกครองกะเหร่ียง

และพวกละวา้ที่เมืองศรีสวสัด์ิ ไดมี้การส่งส่วยเช่นเดิม    

            ในหนงัสือ กะเหร่ียงโปวแ์ห่งภาคตะวนัตก โดย Mr.Audra Phillips ไดก้ล่าวไวว้า่ กะเหร่ียงโปวใ์น

ภาคตะวนัตก จดัอยูใ่นกลุ่มคาเรนิก ซ่ึงมีถ่ินกาํเนิดมาจากเอเชียกลาง เช่ือกนัมาวา่ชาวกะเหร่ียงนั้น อพยพเขา้

มาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  ในช่วงตน้ของยคุเผยแพร่ศาสนาคริสต ์ โดยเขา้มาก่อนชนชาติไทย 

และชนชาติในตระกูลจีน-ทิเบตอ่ืนๆ แต่หลงัจากชนชาติมอญ-เขมร ชาวกะเหร่ียงโปวถู์กกะเหร่ียงสะกอว ์

ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่ไล่ตอ้นลงมาทางใต ้จนร่นมา ถึงทางตอนใตข้องประเทศพม่า ก็พบกบัชนชาติมอญ และ

ไดอ้ยูอ่าศยัร่วมกนัมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๗   กะเหร่ียงในภาคตะวนัตกนั้น  ส่วนใหญ่อาศยัอยูต่าม

จงัหวดัอุทยัธานี  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  ตากแลประจวบคีรีขนัธ์ 

             กะเหร่ียง ในประเทศไทยบจัจุบนั   มีประชากรรวมราวประมาณ  ๓๕๕,๐๐๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  

๔๖.๕๐   ของจาํนวนประชากรชาวเขาในประเทศไทยทั้งหมด   โดยแยกกระจดักระจายอยูใ่นเขต  ๑๖  

จงัหวดั   คือ   กาญจนบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขนัธ ์ เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  อุทยัธานี  กาํแพงเพชร  เชียงราย  

เชียงใหม่  น่าน  สุโขทยั   ตาก   แพร่   ลาํปาง  ลาํพนู  แม่ฮ่องสอน  โดยในดา้นตะวนัตกของภาคกลาง

ประเทศไทยนั้น  มีอยูจ่าํนวนไม่นอ้ย  คาดวา่อาจจะมีถึง  ๑๐๐,๐๐๐  คน   โดยเป็นกะเหร่ียงในจงัหวดั

กาญจนบุรีราว  ๓๐,๐๐๐  คน ส่วนใหญ่เป็นกะเหร่ียงโปวห์รือโผล่ว   บางแห่งเป็นกะเหร่ียงสะกอว ์  บาง

แห่งอยูป่ะปนกนัระหวา่งกะเหร่ียงโปว ์และกะเหร่ียงสะกอว ์ นอกจากนั้น ยงัมีตองสู( กะเหร่ียงอีกพวกหน่ึง 

) อยูเ่ล็กนอ้ย  ซ่ึงกะเหร่ียงทางทิศตะวนัตกของนั้น  มีบทบาทในประวติัศาสตร์ของชาติไทยมาหลายคร้ัง

หลายคราว  โดยสามารถปรับตวัจนไดรั้บความยอมรับจากสถาบนัพระมหากษตัริย ์  สยาม(ไทย) มาแต่คร้ัง

โบราณ   มีส่วนสาํคญัในการปกป้อง และรักษาผนืแผน่ดินสยาม(ไทย) รวมทั้ง มีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมเป็นส่วน

หน่ึงในการช้ีแนวเขตไทย  เพราะเป็นทั้งกาํลงัด่านหนา้  กองสอดแนม  และกาํลงัพลในการต่อสูร้บกบัพม่า   

มาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  จนสมยักรุงรัตนโกสินทร์               
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             ชนชาติกะเหร่ียง แมจ้ะเป็นกลุ่มชนชาติเก่าแก่ชนชาติหน่ึง ในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต ้  แต่ทวา่ใน

ตั้งแต่อดีต(คร้ังอยูใ่นดินแดนมอญ - พม่า) จนถึงปัจจุบนั(ในดินแดนไทย) คนกะเหร่ียง ยงัถูกกีดกนัพื้นท่ีทาง

สงัคมในประเทศที่ตวัเองไดอ้าศยัอยู ่ จนทาํใหดู้เหมือนคนเหล่าน้ี เป็นเพยีงชาวป่าชาวเขา หรือแค่คนชาย

ขอบของรัฐใหญ่  กะเหร่ียง มกัไม่มีประวติัศาสตร์ที่ยิง่ใหญ่ หรือมีหลกัฐานแสดงความอารยะชนที่เป็น

รูปธรรม อยา่งโบราณ สถาน โบราณวตัถุ แต่อดีตของพวกเขาไดถู้กร้อยเรียงอยูใ่นขนบธรรมเนียม 

วฒันธรรมความเป็นอยู ่ ประวติัศาสตร์ของกะเหร่ียง ไดบ้นัทึกอยูใ่นตาํนาน นิทาน บทกว ี และบทเพลง  

ความเป็นคนชายขอบนั้น  ไม่ไดเ้กิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  หากแต่กาํเนิดขึ้นพร้อม ๆ  กบัการสถาปนาอาํนาจ

ของความเป็นศูนยก์ลาง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ศูนยก์ลางเองเป็นผูผ้ลิตชายขอบ ในทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ศูนยก์ลางและชายขอบ  มีความสมัพนัธท์ี่ขึ้นตรงต่อกนัและ พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  แต่อยา่งไรเสียก็ตาม คน

ชายขอบกลบัถูกปฏิเสธหรือถูกมองขา้ม ถูกทาํใหไ้ม่มีตวัตน ไร้คุณค่า หรือเป็นภาระแก่สงัคมคนศูนยก์ลาง  

และจากการที่ถูกทาํใหไ้ม่มีที่ยนืน่ีเอง ทาํใหเ้กิดความจาํเป็นที่ชนกลุ่มนอ้ย จาํจะตอ้งสร้างตวัตนใหมี้ขึ้น เพือ่

คน้หาความเป็นมาของตวัเองใหจ้งได ้ และแสดงใหเ้ห็นถึงพื้นที่ทางสงัคมของกลุ่มชาติพนัธุ ์ สร้างการไดรั้บ

ยอมรับจากสงัคมใหญ่  

             นกัประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ชนชาติกะเหร่ียง คือชนเผา่แรกสุดที่อพยพ

โยกยา้ยถ่ินทาํมาหากิน  ร่นลงสู่ตอนใตม้าตั้งรกรากใหม่  กะเหร่ียงไดข้นานนามผนืแผน่ดินใหม่น้ีวา่ KOW–

LAH (กอลาห์) หมายถึง ดินแดนที่เขียวขจี มีความ ชุ่มช้ืน ชนชาติกะเหร่ียง จึงไดเ้ร่ิมตน้หกัร้างถางพงไถ

พรวนพื้นดิน  ลงมือเพาะปลูกโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขดัขวางทั้งส้ิน  ผลิตผลที่มาจากหยาดเหง่ือและ

แรงงาน ไดใ้หผ้ลตอบแทนต่อพวกเขาอยา่งน่าช่ืนชม  ดว้ยสาเหตุอนัน้ี ชนชาติกะเหร่ียง จึงไดเ้ปล่ียนแปลง

ช่ือของแผน่ดิน ที่ใหค้วามอุดมสมบูรณ์ตอ่เขาวา่ ก่อทูเล(ก่องซุเหล่)  รัฐที่สลดัทิ้งส้ินซ่ึงความชัว่ชา้ ความเลว

ทราม ความอดอยากยากแคน้ สลดสงัเวชและการโกลาหลอลหม่าน ซ่ึงความชัว่ชา้ เลวทรามทั้งหลายเหล่าน้ี 

จะไม่มี ณ ดินแดนแห่งน้ี ซ่ึงเป็นดินแดนใหม่ที่แสนสะดวกสบายพร่ังพร้อมอุดมสมบูรณ์ โดยไม่รู้จกัความ

ยุง่ยาก ชนชาติกะเหร่ียง ไดด้าํรงชีพอยูก่นัมาชา้นานหลายศตวรรษ  ตราบจนมีการเขา้แทรกแซง  และ

ก่อกวนของชาวพม่าเกิดขึ้น  จึงมีการเข่นฆ่าและทาํลายวถีิชีวติท่ีใฝ่แสวงหาแต่ความสนัติของชนชาติ

กะเหร่ียง จนพนิาศพงัทลายลงหมดส้ิน  ชาวตะวนัตกเช่ือวา่ บา้นเมืองเดิมของชาวกะเหร่ียง อยูท่างตะวนัตก

ของจีนในกวางสี  ก่อนที่พวกเขาจะอพยพขา้มาสู่ดินแดนท่ีพวกเขาอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั ชาวจีนเช่ือวา่แม่นํ้ า

แยงซีเกียง(อั้งจ้ือกง)นั้น เป็นแม่นํ้ าของพวกกะเหร่ียง   ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งพม่า – กะเหร่ียง มีจุด 

เร่ิมตน้คลา้ยกนักบัความสมัพนัธร์ะหวา่งไทย - กะเหร่ียง   แต่พฒันาการของความสมัพนัธม์าจนถึงปัจจุบนั

นั้นแตกต่างกนัชดัเจนมาก กล่าวคือ  คนกะเหร่ียงซ่ึงอยูใ่นป่า และนาํของป่า มาแลกกบัสินคา้ของคนพม่าที่

อาศยัอยูใ่นเมือง   เช่นเดียวกนักบัความสมัพนัธก์บัคนไทยในอดีต  ซ่ึงเร่ืองราวของคนกะเหร่ียงใน

ประวติัศาสตร์พม่า  ปรากฏอยูใ่นศิลาจารึกที่เมืองพกุามประมาณ  ๒ - ๓ หลกั  โดยดินแดนแรกที่คน

กะเหร่ียงไดเ้ขา้มาตั้งรกรากคือ รัฐคะยาห์  ชาวพม่าจะเรียกชาวกะเหร่ียงวา่ กะยนิ( Kayin ) ซ่ึงเป็นที่มาของ

คาํวา่กะเหร่ียง Karen ในภาษาองักฤษ  เน่ืองพม่าจากใชต้วั  R  แทนตวั  Y  ในภาษาพม่า 
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            ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนพม่า และคนกะเหร่ียงเป็นในอดีตไปอยา่งหลวม ๆ คือมีการส่งเคร่ือง

บรรณาการ  จากผูน้าํกะเหร่ียงตามชุมชนต่าง ๆ ไปใหแ้ก่ผูน้าํพม่า  แต่คนพม่าไม่ไดเ้ขา้มามีอาํนาจปกครอง

ชุมชนกะเหร่ียงเหมือนดัง่ในปัจจุบนั ลกัษณะการปกครองของชาวกะเหร่ียงในอดีตนั้น จะมีผูน้าํทอ้งถ่ินเป็น

ของตนเอง หากแต่ไม่ไดมี้ตาํแหน่งเป็น เจา้ฟ้าเหมือนกบัชาวไทยใหญ่ ผูน้าํทอ้งถ่ินเหล่าน้ี จะอยูใ่นป่า และ

เป็นตวัแทนชาวบา้น รวบรวมเคร่ืองบรรณาการเพือ่ไปส่งใหผู้น้าํพม่าเพือ่เช่ือมความสมัพนัธ ์ 

              ชนชาติกะเหร่ียง  เขา้สู่ดินแดนอินโดจีนตามสายนํ้ าสาํคญั ๓ สาย  โดยพวกแรกเม่ือ ๑๖๗๑ ปีก่อน

พทุธกาลกาล  กลุ่มที ่ ๒ เขา้มาเม่ือ ๑๓๔๒ ปี ก่อนพทุธกาล  และกลุ่มสุด ทา้ยเขา้มาเม่ือ ๑๒๘๔ ปี ก่อน

พทุธกาล  การอพยพเขา้มาในเสน้ทางที่ ๑ ชาวกะเหร่ียงกลุ่มน้ีอพยพเขา้ไปในดินแดนที่เป็นประเทศพม่าใน

ปัจจุบนั  ตามสายนํ้ าอิรวดี  ลงไปตามที่ราบลุ่มปากแม่นํ้ าอิรวดี หรือเดลตา้  ในพื้นที่เมืองแปร  เฮนซาดะ  พะ

สิม  หรือบะเส่ง   เมือง ละเกิง หรือ ยา่งกุง้  การอพยพเขา้มาในเสน้ทางท่ี ๒  ชาวกะเหร่ียงกลุ่มน้ี เช่ือวา่เป็น

บรรพบุรุษของกะเหร่ียงเมืองสงัขละบุรี  อพยพเขา้มาตามสายนํ้ าสาละวนิ  แม่นํ้ าสะโตง  นํ้ าเมย และแม่นํ้ า

ตะนาวศรี  โดยมีชุมชนที่หนาแน่นอยูท่ี่ เมืองตองอู  ผาปูน  ผาอ่าง  ท่าตอน  เมาะละแหม่ง  พะโคหรือหง

สาวดี  กะเหร่ียงกลุ่มน้ี อยูป่ะปนกบัชาวมอญจึงถูกเรียกวา่ บาม่า กะยนิ เมืองสาํคญัที่เป็นที่ กล่าวถึงของชาว

กะเหร่ียง คือ เมืองตองอู ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวกะเหร่ียงสกอว ์ สาํหรับกะเหร่ียงโปวห์รือโผล่ว

นั้น มีเมืองดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของพวกเขา ไดเ้ขา้มาตั้งหลกัฐานมัน่คง และไดเ้รียกเมืองนั้นวา่ กว๊ยเกอบ่อง  

เมืองดูยอ  ณ เมืองแห่งน้ีเป็นพื้นที่ราบ  มีภูเขาหินตั้งอยูเ่ด่นเป็นสง่าท่ามกลางท่ีราบเป็นท่ีนาเวิง้วา้ง  พวกเขา

ถูกชนชาติพม่า - มอญ  และคนสยาม(ไทย)  กวาดตอ้นกระจดักระจายไปตามที่ตา่ง ๆ ดว้ยเหตุของสงคราม

ขยายอาณาเขต  พวกเขามีความเช่ือวา่  สกัวนัหน่ึงพวกเขาจะไดก้ลบัมารวมตวักนัอีกคร้ัง ท่ีเมืองกว๊ยเกอบ่อง

น้ี  การอพยพเขา้มาในเสน้ทางที่ ๓  ชาวกะเหร่ียงกลุ่มน้ีอพยพ เขา้มาตามสายนํ้ า แม่โขง แม่นํ้ าเจา้พระยา  

เขา้มาอยูใ่นอินโดจีน คือในดินแดนกมัพชูา และถอยร่นกลบัขึ้นมาทางเหนืออีกคร้ัง  ในพงศาวดารพม่า โดย

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์ กล่าววา่  พวกตองซู่ ( กะเหร่ียงเผา่ปะโอ น้ี   เป็นคนที่

มนุษยต์่างแดนขา้งเคียงรู้จกักนัมาก  รู้จกักนัทัว่ในกรุงสยาม(ไทย) และเมืองเขมร  จนกระทัง่ถึงแถบแม่โขง

ตอนล่าง ราวเมืองนครจาํปาศกัด์ิและแก่งพนัเกาะ ในหวัเมืองไทยใหญ่ 

              ประวติัศาสตร์ของชาวปกากะญอกล่าววา่ ถ่ินฐานของชาวกะเหร่ียงอยูใ่นมาบูหลุเม่ือ ๕,๐๐๐ ปีก่อน 

(สนันิษฐานวา่ มาบูหลุ อยูใ่นอิหร่าน)  ต่อมา ไดอ้พยพมายงัปากีสถานประมาณ ๔,๕๐๐ ปีก่อน จากนั้น ได้

เดินทางขา้มทะเลทรายโกบีไปอยูท่ี่มองโกเลียประมาณ ๔,๐๐๐ ปีก่อน แลว้ไดเ้คล่ือนยา้ยไปตั้งถ่ินฐานในธิ

เบต ประมาณ ๓,๕๐๐ ปีก่อน จากนั้นจึงไดย้า้ยไปยงัยนูานเป็นเวลา ๓,๐๐๐ ปีก่อน และหลงัจากถูกจีนขบัไล่ 

พวกเขาไดอ้พยพมาตามแม่นํ้ าสาละวนิและอาศยัในบริเวณปัจจุบนัมาประมาณ ๒,๕๐๐ ปี เม่ือสมยัอยูท่ี่ในยู

นาน พระเจา้แผน่ดินจีนพยายามกลืนชนชาติ โดยทาํการแต่งตั้งผูป้กครองใหก้บัแต่ละชาติพนัธุ ์ เม่ือชาวปกา

กะญอไม่ยอม  จึงถูกจีนข่มขู่ทาํใหต้อ้งอพยพหนี  และในการอพยพคร้ังนั้น  ไดท้าํพธีิมดัขอ้มือเพือ่เป็น

สญัลกัษณ์ของชาติพนัธุ ์แลว้จึงอพยพลงมาที่เมืองตองอู พะโค  และเมาะตะมะ 

               ในประวติัศาสตร์จีน เก่ียวกบัการอพยพของกะเหร่ียงจากประเทศจีน ในดา้นประวติั ศาสตร์ ชาว

กะเหร่ียงสืบเช้ือสายมาจากเผา่มองโกล ซ่ึงชนกะเหร่ียงเป็นเผา่แรกสุด ที่ตั้งรกรากอยูใ่นพื้นที่ติดกบัตน้
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แม่นํ้ าแยงซีเกียง ในทะเลทรายโกบี  ซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัวา่   Land  Of  The  Flowing  Sand   (ดินแดนแห่งทราย

ไหล) จากสถานที่ดงักล่าวน้ีเอง  ชนชาวกะเหร่ียง   ไดอ้พยพสู่ทางใตเ้ขา้มาตั้งแหล่งพาํนกัอาศยัอยูใ่นพื้นที่

ในชยัภูมิแห่งน้ี  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสหภาพพม่า ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๖  ในประวติัศาสตร์เหนือและพงศาวดาร

พายพั กล่าววา่ ชนชาติกะเหร่ียง ซ่ึงชนชาติไตยในรัฐฉาน และชาวมณฑลพายพัรวมกนัเรียกพวกเขาวา่ ยาง

แดง  อีกชนเผา่หน่ึงเราเรียกพวกเขาวา่ยางขาวและพวกเขาเองซ่ึงเป็นยางแดงเรียกชนชาติของเขาเองวา่กะยา

พวกยางขาวเรียกชนชาติของเขาวา่ ก่อทูเล  กะเหร่ียงยางแดง และกะเหร่ียงยางขาว  ถูกแบ่งออกเป็นสอง

พวกดว้ยกนั  ในตาํนานพระธาตุและพงศาวดารเมืองเหนือหลายฉบบับนัทึกไวว้า่  นอกจากมีพวกลัว๊ะหรือ

ละวา้  ก็ยงัมีพวกยาง หรือกะเหร่ียงอยูต่ามป่ารอบ ๆ เมือง   

              จากท่ีกล่าวมาทาํใหรู้้วา่ คนกะเหร่ียงนั้น ไดอ้ยูใ่นดินแดนสยาม (ไทย ) มานานแลว้ จึงเรียกไดว้า่  

เป็นคนพื้นถ่ินแต่ดั้งเดิม ร่วมกบัชาวละวา้  และคนกะเหร่ียงกบัคนละวา้  ท่ีไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีชายขอบนั้น 

นอกจากบทบาทดา้นความมัน่คงที่คนเหล่าน้ีเป็นผูส้อดแนม และส่งข่าว เป็นกนัชน กาํลงัขดัทพัพม่าใหแ้ก่

สยาม(ไทย)แลว้  ผูค้นเหล่าน้ี ก็ยงัเป็นผูท้ี่นาํสินคา้อนัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัของกรุงสยาม นบัตั้งแต่สมยั

กรุงศรีอยธุยา มาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ บทบาทของคนกะเหร่ียง นบัแต่เมืองอุม้ผาง เมือง

อุทยัธานี เมืองราชบุรี เมืองสงัขละบุรี  เมืองศรีสวสัด์ิ  จึงเป็นผูท้ี่นาํสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากป่าอนัมีค่า และเป็น

สินคา้ส่งออกที่สาํคญัของสยาม  ดงัมีอา้งอิงในหนงัสือเร่ือง สถานภาพของกะเหร่ียงในชุมชนสยาม(ไทย) 

โดยนายโรนนัด ์ ดี รีนาร์ด วา่......ขบวนเรือสาํเภาไดน้าํสินคา้จากประเทศสยาม(ไทย) ไปยงักรุงปักกิ่ง ได้

บรรทุกสินคา้มีค่า มีชา้ง ไมก้ฤษณา ไมม้ะเกลือ นอแรด งาชา้ง ฯลฯ นอกจากน้ี พวกเขายงัส่งสินคา้งาชา้งส่ง

เขา้มายงัราชสาํนกัสยาม(ไทย) กล่าวไดว้า่ กะเหร่ียงคือผูผ้ลิตหรือควบคุมสินคา้ของป่าเกือบทั้งหมด.                                                                                                                                                        

              ขอ้มูลอา้งอิงช้ินแรก  ที่กล่าวถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งคนไทยกบัคนกะเหร่ียง พบในหนงัสือไทย

รายปี ฉบบัตีพมิพใ์นช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๘ และตน้ศตวรรษท่ี ๑๙  ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ในช่วงยคุกรุงศรี

อยธุยา กล่าววา่ เมืองศรีสวสัด์ิ(ปัจจุบนัคืออาํเภอศรีสวสัด์ิ) อยูภ่ายใตการปกครองของสยาม(ไทย)  และเป็น

เมืองที่ตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ที่สาํคญั  ในปีช่วงยคุสมยัของกรุงศรีอยธุยา พวกกะเหร่ียง และละวา้แถบเมือง 

ศรีสวสัด์ิ ยอมรับการปกครองของไทย ทั้งส่งส่วย  ยอมเป็นไพร่  ซ่ึงเป็นสิทธิหนา้ที่ที่พงึกระทาํเช่นเดียวกบั

ไพร่ไทย และยงัไดช่้วยงานราชการอยูใ่นกองอาทมาต ทาํหนา้ท่ีสอดแนม  ฝ่ายตรงขา้มจากเมืองพม่า  จนถึง

สมยักรุงรัตนโกสินทร์  

              ดงันั้น ในช่วงปลายกรุงศรีอยธุยาจนถึงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีชาวกะเหร่ียงจากประเทศพม่า ได้

อพยพเขา้มาอีกเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งกะเหร่ียงเมืองสงัขละบุรีดว้ย ซ่ึงส่วนหน่ึงได ้ มาตั้งหลกัปักฐานอยา่ง

ถาวร และมีการอพยพตามมาเร่ือยๆ เม่ือมีขนาดของชุมชนใหญ่ขึ้น จึงไดส่้งตวัแทนไปเขา้พบเจา้เมือง

กาญจนบุรี เพือ่ที่จะขออนุญาตตั้งถ่ินฐานอยูใ่นแผน่ดินสยาม อยา่งเป็นทาง การ  เจา้เมืองกาญจนบุรีไดใ้ห้

สิทธิดงักล่าว  ทั้งยงัแต่งตั้งใหเ้ป็นนายด่าน นายกองและเจา้เมืองสงัขละบุรีอีกดว้ย   และเพือ่ที่จะเสริมสร้าง

ความแขง็แกร่ง   ใหก้บัแนวพรมแดนฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช รัชกาลที่ ๑  ทรงกระตุน้ให้ชาวมอญ และชาวกะเหร่ียงจากพม่าอพยพเขา้มาในสยาม(ไทย) โดย

ทรงใหก้องทพัจดัเตรียมเสบียงอาหารและที่พกัอาศยัสาํหรับผูอ้พยพไวต้ามแนวขอบชายแดนทางด่านพระ
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เจดียส์ามองค ์ 

               ในสมยัรัชกาลที่ ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงทาํความคุน้เคยกบัพสกนิกรทัว่

ราชอาณาจกัรไทย และไดท้รงเสด็จเยีย่มชาวกะเหร่ียงโปวท์ี่เมืองสวนผึ้ง เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และปี พ.ศ. 

๒๔๔๓ และเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๔๓  พระยาวรเดชศกัดาวธุ  ผูส้าํเร็จราชการมณฑลราชบุรี  ไดอ้อกตรวจเยีย่ม

ชาวกะเหร่ียงโปว,์โผล่ว ตามเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  เพือ่ที่จะใหค้นกะเหร่ียง ไดมี้สถานะและสิทธิ

หนา้ที่เช่นเดียวกบัคนไทย อาทิ เสียภาษีใหแ้ก่รัฐ มีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ซ่ึงท่าทีของชาว

กะเหร่ียงโปว,์โผล่วในยคุนั้น  โดยเฉพาะกะเหร่ียงโปวใ์นทิศตะวนัตกของประเทศไทย  ยนิยอมต่อนโยบาย

การปกครองของรัฐบาลสยาม และแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมตามสิทธิ  และหนา้ที่

อยา่งเตม็ความสามารถ เช่น ใชสิ้ทธิในการเลือกหวัหนา้หมู่บา้น  การรายงานสภาพพื้นท่ีป่า และจ่ายภาษี  

บางคนถึงขนาดไดเ้ขา้ร่วมกองทพัไทย และบางคนก็ไดเ้ป็นตาํรวจ  ส่วนท่ีเหลือก็ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนรัฐ  

และผูน้าํชาวกะเหร่ียงบางคน มีตาํแหน่งหนา้ที่รับผดิชอบในการบริหารแห่งชาติ อาทิ พระศรีสุวรรณ์คีรี ทะ

เจียงโปรย เสตะพนัธุ เจา้เมืองกะเหร่ียง ไดเ้ป็นนายอาํเภอคนแรกของสงัขละบุรี ถึงแมบ้างคร้ังจะประสบ

ปัญหากบัวถีิชีวติที่ไม่คุน้เคยในเมือง แต่พวกเขาก็พยายามอยา่งมาก ท่ีจะเขา้ใจระบบการปกครองรูปแบบ

ใหม่  ชาวกะเหร่ียงตามชายแดนไทยในภาคตะวนัตก ในจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี  และเพชรบุรีนั้น  ต่างมี

ความกระตือรือร้นและความจงรักภกัดี ไม่แตกต่างจากผูน้าํชาวไทยในยคุแรกของการปฏิรูปแผ่นดิน ในรัช

สมยัรัชกาลที่ ๕ เลย  สถานภาพของชาวกะเหร่ียงในประเทศไทยนั้น เร่ิมเส่ือมถอยตั้งแต่ราวปลายรัชสมยั

รัชกาลที่ ๕ เน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงของโลกสมยัปัจจุบนั ซ่ึง

ประเทศไทย หนัมาส่งออกสินคา้เช่น ขา้วแทนสินคา้ฟุ่มเฟือย  ซ่ึงสินคา้ฟุ่มเฟือยเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะจดัหา

มาโดยชาวกะเหร่ียง    นอกจากน้ี  ชาวกะเหร่ียงก็ไม่ไดมี้บทบาทในการป้องกนัชายแดนฝ่ังตะวนัตกของ

ประเทศ เหมือนดงัเช่นแต่ก่อนแลว้ อีกทั้งยงัตอ้งสูญเสียสถานภาพ ทางการเมือง ประกอบกบัไม่ไดเ้ขา้มามี

ส่วนเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองการตดัสินใจปัญหาชายแดนดา้นตะวนั ตกร่วมกบัพม่า หรือไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งของ

ผูน้าํที่มีความสาํคญัอีกตอ่ไป                                                     

              กะเหร่ียง  ก่อนที่ชาวองักฤษจะเขา้มาครอบครองพม่า  ในคริสตศ์ตวรรษ ที่ ๑๙ นั้น หม่อง ทิน อ่อง  

นกัประวติัศาสตร์ของพม่านาํเสนอวา่  แบ่งเป็น ๓  กลุ่ม  คือ 

๑. กะเหร่ียงพม่าหรือที่เรียกวา่  กะเหร่ียงสะกอ (จกอ ปกฺา กะญอ) 

๒. กะเหร่ียงมอญ หรือที่เรียกวา่ กะเหร่ียงโปว ์(โพล่ง) มีกลุ่มยอ่ยอีก คอื   

    กะเหร่ียงปาโอ หรือ ตองตู (ตองสู)้ 

๓. กะเหร่ียงบเว  

หลงัจากที่มิชชัน่นารี ไดเ้ขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนาในประเทศพม่า จึงถูกแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก ที่

เรียกตนเองวา่ จกอว ์, สกอว ์หรือ ปกาเกอะญอ กลุ่มที่สอง ที่เรียกตนเองวา่ ซูว ์หรือ โผล่ว,โปว ์ กลุ่มที่สาม

ที่เรียกตนเองวา่  ปะโอ , ตองตู  หรือตองสู ้  และกลุ่มสุดทา้ยที่เรียกตน เองวา่  กะยาห์ , บแว      

กะเหร่ียง จดัอยูใ่นตระกูลยอ่ยของตระกูลภาษาจีน - ธิเบต ( Sino Tibetam  Language Family) สาขา 
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กะเหร่ียง (Karenic Brance)  ซ่ึงในตระกูลภาษาจีน - ทิเบต นั้น มีตระกูลยอ่ยคือ                                                                                                                              

๑. ไซนิติก                          

๒. ทิเบต -  พม่า                                                                                                                   

๓. โบดิช เบอร์มิก                                                                                                                                                                                  

๔. บาริก คาเรนิก (กะเหร่ียง)  ภาษาในกลุ่มคาเรนิก (Karenic Brance) สามารถแบ่งยอ่ยลง

ไปไดอี้ก ๔ กลุ่มยอ่ย  คือ    

     ๔.๑ กะเหร่ียงสะกอ (จกอ ปกฺา กะญอ) คือ กะเหร่ียงกลุ่มท่ีเรียกตวัเองวา่  สะกอ , จกอว ์ (S 

GAW - KAREN) ยางขาว หรือ  ปกฺากะญอ                                                                                                                                                                     

     ๔.๒ กะเหร่ียงโปว(์โพล่ง) คือกะเหร่ียงกลุ่มที่เรียกตวัเองวา่ ซูว,์โปว ์ ( PWO  KAREN ) 

ยางบา้น หรือ  โผล่ว         

     ๔.๓ กะเหร่ียงปาโอ (ตองสู) คือ กะเหร่ียงกลุ่มที่เรียกตวัเองวา่ ปะโอ ( THONGTHO  

KAREN) หรือ  ตองสู                                                                                                                                                                                                                   

     ๔.๔ กะเหร่ียงกลาง ซ่ึงรวมถึงกะเหร่ียงคะยา (กะเหร่ียงแดง คาเรนนี) เบร ยางตาไล เกบา  

และ  ซาเยอิน  คือ  กะเหร่ียงกลุ่มที่เรียกตวัเองวา่ บะเว , คะยาห์  ( B GHWE  KAREN ) หรือยางแดง 

นอกจากน้ี  ยงัมีกลุ่มกะเหร่ียงใหม่ กลุ่มเล็กๆ ที่เพิง่เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย  และเป็นที่รู้จกักนัดี คือ  ปาดอง 

(กะเหร่ียงคอยาว) และกะยอ  (กะเหร่ียงหูยาว)  

 

                                                                แผนที่แสดงการเคลือ่นย้ายอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับเหตุการณ์ก่อนพุทธกาล   

             ราว ๒๔๐๐ - ๒๐๗๔ ปี ก่อนพทุธกาล ชนชาติกะเหร่ียง  อพยพถอยร่นลงมาจากท่ีราบริมแม่นํ้ า ใน
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ทะเลทรายโกบี บริเวณที่ราบทิเบต-มองโกเลีย ขา้มเทือกเขาเทียนซาน  และเดินทางมาถึงที่ราบลุ่มบริเวณตน้

แม่นํ้ า 

ฮวงโห  และแม่นํ้ าแยงซีเกียง( เอ้ืองจ้ือกง )  และไดต้ั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นที่ ที่ติดกบัตน้แม่นํ้ าแยงซีเกียงใน

ทะเลทรายโกบี  ซ่ึงรู้จกักนัวา่ Land or the Flowing sand ดินแดนแห่งทรายไหลประกอบอาชีพกสิกรรมและ

เล้ียงสตัว ์ 

             ราว ๑๕๐๐ ปี ก่อนพทุธกาล  ชนชาติกะเหร่ียง ขยายอาณาเขตการตั้งถ่ินฐาน  และอพยพจากการ

รุกรานของชนชาติจีน  อพยพมาทางทิศตะวนัออก จรด ปากีสถานฝ่ังตะวนั ออก  และจีนตอนเหนือ               

             ราว ๑๓๐๐ ปี ก่อนพทุธกาล ชนชาติกะเหร่ียง อพยพออกจากแถบปากีสถานตะวนัออก เน่ืองจากถูก

ชนชาติอา้ยลาว(ไทย)รุกรานจึงอพยพมายงับริเวณแควน้ยนูานของจีน 

             ราว ๗๔๐ ปี ก่อนพทุธกาล ชนชาติกะเหร่ียง อพยพมาถึงยนูาน ประเทศจีนตอนใตแ้ละเวยีดนาม

เหนือในปัจจุบนั เน่ืองจากถูกชนชาติจีนรุกราน  เม่ือก่อนเรียกวา่บริเวณน้ีวา่ อาณาจกัรสิบสองปันนา หรือ

พนันา กล่าวคือ มีนาอยูใ่นหมู่ไทยเป็นหม่ืนโกฐ/ไร่ นกัประวติัศาสตร์ หลายท่านไดก้ล่าววา่กะเหร่ียงนั้นเคย

มีเมืองหลวงอยูท่ี่สิบสองปันนา 

             ราว ๕๕๐ ปี ก่อนพทุธกาล ชนชาติกะเหร่ียง ไดอ้พยพถอยล่นลงมาจากยนูาน   ของจีน มายงับริเวณ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เรียกวา่ อาณาจกัรสิบสองจุไทย หรือ ตามภาษาไทยปัจจุบนั เรียกวา่ อาณาจกัรสิบ

สองเจา้ไทย หวัพนัทั้งหา้ทั้งหก  และอยูใ่นลาว (อาณาจกัรไอห้รืออา้ยลาว)  สนันิษฐานวา่ อยูบ่ริเวณเมือง

หลวงพระบาง จากนั้นมุ่งเขา้สู่บริเวณลาํนํ้ าโขง  และลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา  อยูร่่วมกบัชนชาติขอมโบราณ  ชาว

ละวา้  และชนชาติมอญ 

            ราว ๓๕๐  ปี  ก่อนพทุธศกัราช  พวกตาด  ไดเ้ขา้มารุกรานอาณาจกัรอา้ยลาว (ไทย)  อาณาจกัรลุง

(ไทย) และอาณาจกัรจีน  ในเวลาต่อมา จีนเกิดการจลาจลพากนัอพยพหนีภยัสงครามเขา้มาเบียดเบียนชน

ชาติอา้ยลาว(ไทย) และชาติอา้ยลาว(ไทย) จึงไดอ้พยพมาทางใตม้าเบียดบงัชนชาติกะเหร่ียงทาํใหช้นชาติ

กะเหร่ียงเร่ิมอพยพเขา้สู่พม่า 

             ราว ๑๐๐ ปี ก่อนพทุธกาล ชนชาติกะเหร่ียง  ไดอ้พยพเขา้มาสู่ตอนเหนือของประเทศพม่าในปัจจุบนั 

บริเวณแม่นํ้ าอิรวดี สาละวนิ ดินแดนน้ี เร่ิมมีการตั้งอาณาจกัรของชาวพย,ูเฟ้ียว และขอมโบราณ  

             เร่ิมปีพทุธศกัราช  ชนชาติกะเหร่ียง  ไดเ้ขา้มาอาศยัอยูร่่วมกบัชนชาติมอญในบริเวณศูนยก์ลางของ

พม่าในปัจจุบนั ในรอบนอกอาณาจกัรของชาวพย ู, เฟ้ียว อาณาจกัรสุวรรณ ภูมิ อาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์ของ

ขอมโบราณ เร่ิมขยายตวัใหญ่ขึ้น ชนชาติมอญเร่ิมตั้งอาณาจกัร 

             พ.ศ. ๒๐๐ ชนชาติกะเหร่ียง ไดอ้าศยัอยูใ่นอาณาจกัรมอญ โดยตั้งเป็นเมืองเล็กๆ  อยูแ่ยกต่างหาก

จากชนชาติมอญ  ซ่ึงเร่ิมก่อตั้งอาณาจกัรเหนือชนชาติอ่ืนๆ ในแถบน้ี มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองท่าตอน เมืองแปร 

และเมืองตองอู  ต่อมา  ไดข้ยายอาณาเขตจนเขา้มาถึงประเทศไทยในปัจจุบนั มีช่ือเรียกวา่ อาณาจกัรสุวรรณ

ภูมิ หรือ แหลมสุวรรณภูมิ มีศูนยก์ลางมาท่ีสุพรรณและ นครปฐม (บางท่านวา่อยูท่ี่เมืองสะเทิม) ร่วมกบั

อาณาจกัรฟูนนัหรือพนมของขอมโบราณที่อยูฝ่ั่งตะวนัออก มีศูนยก์ลางอยูท่ี่นครพนม 
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              พ.ศ. ๓๐๐  พระพทุธศาสนารุ่งเรือง  พระเจา้อโศกมหาราช ไดส่้งพระนกัเผยแผไ่ปยงันานาอารยะ

ประเทศ ถึง ๙ สาย เพือ่ประกาศเผยแพร่พทุธศาสนาใหแ้ผไ่พศาล  โดยสายของพระโสณะเถระและพระอุตต

ระเถระนั้น  ไดน้าํพระพทุธศาสนาเขา้สู่แหลมสุวรรณภูมิ ที่เมืองสะเทิม ฝ่ังพม่าตอนเหนือ  

  พ.ศ. ๖๐๐ อารยธรรมของอินเดีย  ไดห้ลัง่ไหลแผเ่ขา้มาครอบคลุมยงัดินแดนน้ี  และชาวอินเดีย  

เรียกอาณาบริเวณน้ีวา่  ดินแดนสุวรรณภูมิ   และไดเ้ขา้มาตั้งหลกัแหล่ง พร้อมทั้งไดน้าํวฒันธรรมประเพณี

และศาสนา  คอื ศาสนาพราหมณ์  และพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท(หินยาน)  ต่อมา ไดมี้พระสงฆฝ่์าย

มหายาน  ไดน้าํเอาพระพทุธศาสนาแบบมหายานลทัธิตนัตระ เขา้มาเผยแผ่ ชนชาติกะเหร่ียง เร่ิมไดรั้บ

อิทธิพลจากพระพทุธศาสนามหายาน   

             ประวติัศาสตร์ของการก่อตั้งเป็นอาณาจกัร ในดินแดนของประเทศพม่า  เร่ิมขึ้นในช่วงราวพทุธ

ศตวรรษที่ ๖ น้ี  มีอาณาจกัรของชนชาติหน่ึง  ท่ีอพยพเขา้มาเป็นกลุ่มแรกช่ือวา่  ชนชาติพย ู มีเมืองสาํคญั

ตั้งอยูท่ี่เมืองศรีเกษตร หรือบริเวณใกล ้ ๆ กบัเมืองแปรในปัจจุบนั เมือง เบกถาโน และเมืองฮาลิน ซ่ึงเมือง

เหล่าน้ีตั้งอยูแ่ถบฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าอิระวดีในตอนกลางของประเทศพม่า  ต่อมา ชนชาติมอญหรือ

ตะเลง  ซ่ึงมีเมืองหลวงช่ือ สะเทิม(สุธรรมวดี)  และชนชาติพม่าโบราณ  มีเมืองพกุามเป็นเมืองหลวง

ในตอนน้ีมีช่ือเรียกชาวพม่าวา่ "มรัมมะ" พระพทุธศาสนาทั้งแบบมหายาน และแบบเถรวาทเจริญรุ่งเรืองใน

ดินแดนแถบน้ีเป็นเวลาหลายร้อยปี และรับวฒันธรรมมาจากอินเดียโดยตรง  คือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท 

นาํมาปฏิบติัสืบทอดจนรุ่งเรืองอยูใ่นดินแดนแถบน้ี 

               พ.ศ. ๗๐๐ ชนชาติละวา้ ซ่ึงเขา้ครอบครองถ่ินเจา้พระยา  ไดต้ั้งอาณาจกัรใหญ่ขึ้นสามอาณาจกัรคือ  

อาณาจกัรทวาราวดี  มีอาณาเขตประมาณตั้งแต่ราชบุรีถึงพษิณุโลก มีนครปฐมเป็นเมืองหลวง  อาณาจกัร

โยนกหรือยาง เป็นอาณาจกัรทางเหนือในเขตพื้นท่ีเชียงรายและเชียงแสน มีเงินยางเป็นเมืองหลวง  และ

อาณาจกัรโคตรบูรณ์ มีอาณาเขตตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุดรธานี มีนครพนมเป็นเมืองหลวง     

               พ.ศ. ๖๐๐ - ๘๐๐ ในบริเวณแถบน้ี   ไดเ้ป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญัในการติดต่อ ส่ือสาร  การคา้ขาย

แลกเปล่ียนวทิยาการความรู้  ศิลปวฒันธรรม  ศาสนา  ระหวา่งฝ่ังอ่าว เบงกอลและอินเดียกบัฝ่ังจีนและฝ่ัง

เวยีดนาม ชนชาติกะเหร่ียงไดส้ร้างเมืองปักหลกัอยูท่ี่น่ี ร่วมกบัอาญาจกัรของชนชาติขอม (ละวา้)  และชน

ชาติมอญในลุ่มนํ้ าอิรวดี และสาละวนิ    

               พ.ศ. ๑๐๐๐  เป็นยคุที่ชนชาติมอญรุ่งเรืองที่สุด  ไดเ้ขา้ครอบครองการคา้ทั้งทางบกจากอินเดีย ถึง

พม่าตอนเหนือ  และทางเรือจากอ่าวเบงกอล  ถึงแม่นํ้ าเจา้พระยา  ชนชาติกะเหร่ียง ไดห้ันมานบัถือ

พระพทุธศาสนา แต่มกัถูกกีดกนัจากชนชาติอ่ืน ๆ  จึงเกิดลทัธิอารีย ์ (กราบไหวพ้ระพทุธเจา้,ไหวผ้แีละนบั

ถือฤาษี) 

               พ.ศ. ๑๒๐๐ ในดินแดนลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา  อาณาจกัรทวาราวดีไดรุ่้งเรืองและเป็นอาณาจกัรที่

สาํคญัทางพทุธศาสนาขึ้น   ชนชาติกะเหร่ียง นบัถือพระพทุธศาสนามหายาน ลทัธิอารีย ์ 

               พ.ศ. ๑๓๙๒ ชนชาติพม่าเร่ิมก่อตั้งอาณาจกัร  จึงไดเ้ขา้มามีอาํนาจและครอบครองดินแดนลุ่มแม่นํ้า

เจา้พระยา อิรวดี และสาละวนิ ซ่ึงเป็นถ่ินเดิมของชนชาติมอญและพวกปยหุรือพะย ู ชนชาติพม่ามีอาํนาจตั้ง



ห น้ า  | ๕๕ 

 

เมืองพกุาม (Pagan) หรือนครอริมทันะ หรือนครศรีเกษตร ขึ้นเป็นเมืองหลวง  ชนชาติกะเหร่ียงถูกขบัไล่  จึง

เร่ิมอพยพเขา้สู่ป่าเขา  และในดินแดนของละวา้  

               พ.ศ. ๑๕๘๗ - ๑๖๒๐ เป็นช่วงท่ีชนชาติพม่าเจริญรุ่งเรืองที่สุด  กษตัริยพ์ม่าไดห้นัมานบัถือ

พระพทุธศาสนาเถรวาท  จึงขบัไล่ชนชาติอ่ืนท่ีนบัถือพระพทุธศาสนานิกายมหา ยาน  อยา่งชนชาติกะเหร่ียง

และมอญ  นิกายมหายาน ก็คอื  การนบัถือพระพทุธเจา้หลายพระองค ์การใชไ้สยศาสตร์  การเซ่นไหวภู้ตผี 

และการนบัถือฤาษี  ชนชาติกะเหร่ียง ถูกขบัไล่ จึงเร่ิมถอยร่นเขา้ไปยงัป่าเขาและดินแดนละวา้(ต่อมาเป็น

ดินแดนสยาม)พ.ศ.๒๑๑๒ - ๒๑๓๓ ในสมยักรุงศรีอยธุยา รัชสมยัสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชา ชาว

กะเหร่ียงในดินแดนพม่า ไดอ้พยพตามครัวมอญเขา้มายงัดินแดนสยาม(ไทย) โดยมาตามเสน้ทางเมืองมะละ

แหม่ง  แม่กษตัริย ์  เขา้มาทางทิศตะวนัตกท่ีด่านเจดียส์ามองค ์ และทางด่านระแหงจงัหวดัตาก  บางส่วน

ปักหลกัอยูท่ี่ทุ่งสงัขลา(ทุ่งใหญ่นเรศวร)  ที่ตาก และที่สุพรรณบุรี บางส่วนตามครัวมอญเขา้ไปยงักรุงศรี

อยธุยา 

              พ.ศ. ๒๑๒๗ - ๒๑๔๘  สมยัสมเด็จพระนเรศวร ชาวกะเหร่ียงในดินแดนพม่าถูกกวาดตอ้นมากบั

การเทครัวของสมเด็จพระนเรศวร ในจาํนวนน้ี มีกะเหร่ียงเมืองก๊วยกะบ่องเขา้มาดว้ย ซ่ึงต่อมาเป็นบรรพ

บุรุษของกะเหร่ียงเมืองสงัขละบุรี เพราะไม่ไดติ้ดตามไปยงักรุงศรีอยธุยา   

              พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๑๙๘ ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง  ชาวกะเหร่ียงในดินแดนพม่า ได้

อพยพตามครัวมอญเขา้มายงัดินแดนสยาม(ไทย) อีกระลอกหน่ึง 

              พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑ สมยัสมเด็จพระนารายณ์  ชาวกะเหร่ียงไดอ้พยพตามครัวมอญ ในหวัเมือง

มอญ เขา้มายงัดินแดนสยาม(ไทย)   

              พ.ศ. ๒๒๗๕ - ๒๓๐๑  สมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  เกิดการก่อกบฏที่พม่า ชาวกะเหร่ียงใน

ดินแดนพม่าตอนเหนือและตอนกลาง ไดอ้พยพเขา้มายงัดินแดนสยาม(ไทย)   รวมทั้งกะเหร่ียงบา้นเมกกะวะ 

เมืองมะละแหม่ง ที่เขา้มาตั้งรกรากอยูต่น้ลาํนํ้ าซองกาเลีย ที่บา้นทุพุง่ เขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

              พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๓๑๘  สมยัพระเจา้ตากสิน  เป็นช่วงที่มีการอพยพคร้ังที่ยิง่ใหญ่ที่

กระทบกระเทือนจิตใจชาวกะเหร่ียงมากที่สุด  

           พ.ศ. ๒๓๕๙  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  ชาวกะเหร่ียงในดินแดนพม่า  ได้

อพยพตามครัวมอญเขา้มายงัดินแดนสยาม(ไทย) ทางพระเจดียส์ามองค ์อีกระลอกหน่ึง  

                     

 

 

           การอพยพของ 

            ชาวกะเหร่ียง 
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ช่ือและความหมายของกะเหร่ียง                                                  

           กะเหร่ียง เป็นชนเผา่พื้นเมืองดั้งเดิมของไทย ท่ีจดัไดว้า่มีหลายเผา่พนัธุ์ หลายภาษา  มีการนบัถือ

ศาสนาที่ต่างกนั แต่กะเหร่ียงดั้งเดิม จะนบัถือผ ี เช่ือเร่ืองตน้ไมป่้าใหญ่ ภายหลงัหนัมานบัถือศาสนาพทุธ 

และศาสนาคริสต ์เป็นตน้ กะเหร่ียง มีถ่ินฐานตั้งอยูท่ี่ประเทศพม่า แต่หลงัจากถูกรุกรานจากศึกสงคราม จึงมี

กะเหร่ียงที่อพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย คนกะเหร่ียง ถูกจดัใหเ้ป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ใน

จาํนวน ๙ กลุ่ม ซ่ึงสถานะของชาวไทยภูเขา มีความหมายวา่กลุ่มชาติพนัธุด์ั้งเดิมท่ีอาศยัทาํมาหากิน หรือมี

บรรพชนที่ อาศยัอยูบ่นที่สูงในพระราชอาณาจกัรสยาม(ไทย) ซ่ึงมีวฒันธรรม,ประเพณี,ความเช่ือ,ภาษาและ

การดาํเนินชีวติ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  คาํวา่กะเหร่ียง เป็นคาํใชเ้รียกรวมของเผา่ซูว-์ส่อง จีนโบราณออก

เสียงเป็นชูว ์หรือ โจว เป็นศพัทด์ั้งเดิม ต่อมา เผา่ซูวเ์รียกตวัเองวา่ โผล่ว หรือ โปว ์(กะเหร่ียงมอญ)  ส่วนเผา่

ส่อง เรียกตวัเองวา่ สกอว ์หรือ ปกาเกอะหยอ่ว ์(กะเหร่ียงพม่า) ซ่ึงโดยรวมหมายความถึง  ความเป็นมนุษยผ์ู ้

มีจิตใจประเสริฐและรักสนัโดษ กะเหร่ียงก่อนพทุธศตวรรษที่ ๒๓ นั้น หม่องทินอ่อง(อธิการบดีมหาวทิยา 

ลยัยา่งกุง้) นกัประวติัศาสตร์ของพม่า กล่าววา่ ไดถู้กจดัแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก คือ กะเหร่ียง

พม่า หรือที่เรียกวา่ กะเหร่ียงสกอว ์ กลุ่มที่สอง คือ กะเหร่ียงมอญ หรือเรียกวา่ กะเหร่ียง โปว,์โผล่ว มีกลุ่ม

ยอ่ยคือ กะเหร่ียงปะโอหรือตองตู  และกลุ่มสุดทา้ยเรียกวา่ กะเหร่ียงบเว  ต่อมาในพทุธศตวรรษที่ ๒๓  เม่ือ

องักฤษเร่ิมเขา้มาครอบครองพม่า และมิชชัน่นารี  ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นพม่าจึงไดแ้บ่งออกเป็น 

๔ กลุ่มใหญ่คือ                           

            ๑. กลุ่มที่เรียกช่ือเผา่ตนเองวา่ จกอว ์ ฝร่ังออกเสียงเป็นสกอว ์ ซ่ึงแปลวา่มะเขือในภาษาสะกอ หรือป

กากะญอ  กะเหร่ียงสะกอนั้น เรียกตวัเองวา่ ปากะเกอะญอ หมายถึงคน หรือ มนุษยน์ั้นเอง  เป็นกลุ่มทีมี่

ภาษาเขียนเป็นของตนเอง  โดยมีมิชชนันารีเป็นผูค้ิดคน้ดดัแปลงจากตวัหนงัสือพม่าผสมภาษาโรมนั กลุ่มน้ี

หนัมานบัถือศาสนาคริสตเ์ป็นส่วนใหญ่ไทยเรียกยางดอยหรือยางขาวหรือกะหร่างอาศยัอยูต่ามขนุเขาแถบ

ชายแดนไทย-พม่า บริเวณลุ่มนํ้ าสาละวนิ  

               ๒. กลุ่มที่เรียกช่ือเผา่ตนเองวา่ ซูว ์  ภาคเหนือออกเสียงเป็นซิว หรือ โผล่ว,โปว ์ กะเหร่ียงโปวน์ั้น 

เป็นกลุ่มที่คอ่นขา้งเคร่งครัดในประเพณี  ไทยเรียกยางนํ้ าเน่ืองจากชอบอาศยัอยูต่ามตน้นํ้ าลาํธาร  โดยเฉพาะ

ในเขตจงัหวดักาญจนบุรีพบมากที่สุด ในจงัหวดั อ่ืนๆ จะอาศยัอยูต่ามชายแดนไทย-พม่า  

               ๓. กลุ่มที่เรียกช่ือเผา่ตนเองวา่ ปะโอ คนอ่ืนเรียกวา่ตองสู ้ อาศยัอยูใ่นรัฐฉานของพม่าและทาง

ภาคเหนือของไทย ถ่ินฐานดั้งเดิมอาศยัอยูใ่นมองโกเลียเม่ือประมาณ  ๒,๐๐๐ ปีก่อน คริสตศกัราชก่อน

อพยพเขา้สู่ประเทศทิเบตยนูนานจีนเขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้      

        ๔. กลุ่มที่เรียกช่ือเผา่ตนเองวา่ กะยาห์  ไทยเรียกยางแดง หรือ กะเหร่ียงแดงตามเคร่ืองแต่งกายที่มกั

ชอบใชสี้แดง ส่วนใหญ่อาศยัอยูท่างภาคเหนือคนทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะทางภาคเหนือ  รู้จกักะเหร่ียงในช่ือวา่  

คนยาง  ส่วนคนไทยในภาคกลางนั้น  รู้จกักะเหร่ียงในช่ือวา่ กะเหร่ียง  นอกจากนั้นในทอ้งท่ีหน่ึง ๆ อาจ

เรียกพวกน้ีวา่ ยางแดง ยางขาว ยางเปียง ยางกะเลอ และยางนํ้ าฯลฯ  ซ่ึงที่แทจ้ริงแลว้ก็คือช่ือกะเหร่ียงอยา่ง

เดียวกนั แต่นกัภาษาศาสตร์ไดแ้บ่งแยกกลุ่มกะเหร่ียงทั้งหมดที่อยูใ่นประเทศไทยเพยีง ๔ กลุ่ม  ตามที่ได้

กล่าวมาแลว้เท่านั้น                            
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             Hilton  Peter ไดศึ้กษาและใหค้วามหมายของคาํวา่กะเหร่ียง วา่มาจากคาํวา่กะเร็น (Karen) เป็นคาํ

ภาษาองักฤษ แต่คนภาคกลางเรียกวา่กะเหร่ียง พม่าเรียกวา่กะยนิ(kayin) คนไทยภาคเหนือและในรัฐฉาน

ของพม่า เรียกวา่ยาง  

            Gordon H. Luce  กล่าววา่ พบคาํวา่กะเรียน (karyan) เป็นภาษาพม่าเก่า ใชเ้รียกคาํวา่กะเหร่ียง ในศิลา

จารึกซ่ึงมีอายอุยูใ่นราวปี พ.ศ.๑๗๘๓(ร่วมสมยักบัศิลาจารึกหลกัที่ ๑ ของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ) จารึก

น้ีพบที่พระเจดียช์เวกวนิชาที่เมืองหงสาวดี  กล่าวถึงชนเขาเผา่กะเรียน(karyan) ซ่ึงแต่งกายโดยใส่เส้ือ

ทรงกระบอกมีแขนในตวั เวลาใส่ใชว้ธีิสวมหวัลงมา และยงัมีจารึกอีกหลายหลกัท่ี กล่าวถึงกะเหร่ียง เช่น 

หลกัที่ระบุวา่จารึกในปี พ.ศ.๑๘๑๙ บอกรายช่ือขา้พระผูใ้จบุญกลัปนาถวายวดัวา่ มีขา้พระที่เป็นเผา่กะเหร่ียง

สกอว ์และตองตู  จารึกที่เมืองพะโค ปี พ.ศ.๑๗๘๕  ก็กล่าวถึงกะเหร่ียงสกอว ์และกล่างถึงเมืองช่ือ เมืองสะ

กู(Sago) วา่เป็นเมืองที่พวกกะเหร่ียงสกอวอ์าสยัอยู ่

Ronald D. Renard ชาวอเมริกนั นาํเสนอวา่  นกัภาษาศาสตร์หลายคนไดก้ล่าววา่ ภาษากะเหร่ียง

เก่าแก่มาก จนไม่แน่ใจวา่จดัอยูใ่นตระกูลภาษาใด  และอาจเป็นไปไดว้า่ ชาวกะเหร่ียง ไดอ้าศยัอยูใ่นดินแดน

แถบน้ีมาก่อนคนไทยและคนพม่า อาจพอ ๆ กบักลุ่มคนมอญ-เขมร ซ่ึงเขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีเป็น

กลุ่มแรก ๆ  มีขอ้มูลอา้งอิงบา้งเล็ก นอ้ยที่เกี่ยวกบัคนกะเหร่ียง  ในจารึกของอาณาจกัรพกุามในพม่า และใน

งานเขียนของลา้นนา หน่ึงในงานช้ินแรก ๆ ท่ีกล่าวถึงคนกะเหร่ียง ปรากฏในตาํนานพระธาตุเจา้หริภุญชยั 

จงัหวดัลาํพนู เม่ือปี พ.ศ. ๑๘๙๔  กล่าวถึงกลุ่มยางเปียง  แถบบา้นหว้ยหละในเขตอาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั

ลาํพนู  ชาวไทยมกันิยมเรียกชาวกะเหร่ียงวา่ ยาง หมายถึงคนท่ีอาศยัอยูใ่นป่าซ่ึงคนกะเหร่ียงไม่ชอบใหเ้รียก

เช่นน้ี เพราะรู้สึกเหมือนเป็นการดูถูก สาํหรับคาํวา่  กะเหร่ียง  ในภาษาไทยมาจากคาํในภาษามอญ ท่ีออก

เสียงวา่ kariang เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี นกัภาษาศาสตร์ ยงัระบุวา่ตน้กาํเนิดของภาษากะเหร่ียงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

อยูใ่นบริเวณที่เป็นรัฐคะยาห์  ของประเทศพม่าในปัจจุบนั (ตรงขา้มกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) 

แนวคิดทางภาษาศาสตร์วเิคราะห์กนัวา่ หากบริเวณใดมีความหลากหลายของสาํเนียงภาษาถิ่นมากท่ีสุด 

บริเวณนั้น จะเป็นแหล่งกาํเนิดของภาษานั้น ๆ ดงัเช่นภาษาองักฤษท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากประเทศองักฤษ 

เพราะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของสาํเนียงภาษาองักฤษมากที่สุด หากเดิน ทางไปประเทศองักฤษ 

โดยเฉพาะที่เมืองหลวง ซ่ึงมีคนมากมายอพยพเขา้มาอาศยัอยู ่ อาจจะพบวา่ สาํเนียงภาษาองักฤษท่ีไดย้นิจาก

ตน้ถนน จนถึงสุดถนนสายหน่ึง มีความแตกต่างกนัหลายสาํเนียง  เม่ือนาํแนวคิดดงักล่าว มาพจิารณากบั

ภาษากะเหร่ียง  จะพบวา่ บริเวณที่มีภาษากะเหร่ียงหลาก หลายสาํเนียงมากที่สุด  คือรัฐคะยาห์/คะเรนนี หรือ 

ที่คนไทยเรียกวา่ กะเหร่ียงแดง ที่รัฐคะยาห์แห่งน้ีจะมีภาษากะเหร่ียงหลายสาํเนียงท่ีไม่ค่อยคุน้หู เช่น 

สาํเนียง  บะแว สาํเนียงปาดอง (กลุ่มกะเหร่ียงคอยาว) และสาํเนียงหยกิบ่อที่น่ีไดก่้อใหเ้กิดภาษาพดูของกลุ่ม

ภาษากะเหร่ียงหลายสาํเนียง   ในปัจจุบนักลุ่มภาษากะเหร่ียงที่พบในประเทศไทย คือ สะกอและโปว ์  ชาว

กะเหร่ียงสะกอ มกัเรียกตวัเองวา่ ปกากะญอ ซ่ึงมีความหมายวา่ คน ส่วนชาวกะเหร่ียงเผา่อ่ืน ๆ มกัเรียก

ตวัเองตามช่ือและสาํเนียงภาษาพดู เช่น โปว ์หรือปาดอง  แต่ปัจจุบนั ชาวกะเหร่ียงโปวบ์างส่วนในประเทศ

ไทยก็หนัมาเรียกตวัเองวา่ ปกากะญอ เช่นเดียวกนั  เร่ืองราวของคนกะเหร่ียงในประวติัศาสตร์พม่า มีปรากฏ

อยูใ่นศิลาจารึกที่เมืองพกุามประมาณ ๒-๓ หลกั  โดยดินแดนแรก ที่คนกะเหร่ียงเขา้มาตั้งรกรากคือรัฐคะ
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ยาห์  ชาวพม่าจะเรียกชาวกะเหร่ียงวา่ กะยนิ (Kayin)  ซ่ึงเป็นที่มา ของคาํวา่ กะเหร่ียง(Karen) ใน

ภาษาองักฤษ เน่ืองจากใชต้วั R แทนตวั Yในภาษาพม่า 

          ชนชาติกะเหร่ียงในพื้นที่อ่ืนๆ ส่วนใหญ่ก็มีตวัหนงัสือใช ้ โดยดดัแปลงจากอกัษรพม่า เช่นเดียวกบัที่

ตวัหนงัสือไทย ก็ดดัแปลงมาจากตวัอกัษรมอญและเขมร  โดยเหตุผลสาํคญัที่ทาํใหก้ะเหร่ียงบางกลุ่ม มี

ตวัหนงัสือเขียนใช ้ และบางกลุ่มไม่มีตวัหนงัสือใช ้ ส่วนหน่ึงมาจากธรรมชาติของการตั้งถ่ินฐานของคน

กะเหร่ียง การตั้งชุมชนมกัอยูต่ามป่าเขา และดว้ยการตั้งบา้นเรือนอยูต่ามแหล่งนํ้ าเล็ก ๆ ไม่อยูต่ามลุ่มนํ้ า

ใหญ่อยา่งที่คนไทยอยูริ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา จึงทาํใหชุ้มชนที่ตั้งมกัเป็นชุมชนเล็ก ๆ และอยูลึ่กเขา้ไปในป่า   

กลุ่มกะเหร่ียงที่อยูต่ามป่า  ลึกมากภาษาเขียนก็เขา้ไปไม่ถึง โดยเฉพาะชุมชนที่ทาํกินแบบพอเล้ียงชีพไม่ไดมี้

การติดต่อคา้ขาย ความจาํเป็นในการส่ือสารดว้ยภาษาเขียนมีนอ้ย แต่สาํหรับกลุ่มกะเหร่ียงที่อยูใ่กลเ้มืองจะมี

การนาํภาษาเขียนที่อยูใ่กล ้ๆ มาประยกุตอ์ยา่งอยูใ่กลพ้ม่า ก็ใชอ้กัษรพม่า     

          ชนชาติกะเหร่ียงที่อาศยัอยูต่ามแนวชายแดนไทย-พม่า และลึกเขา้มาในประเทศไทย อยา่งตาก 

แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และบางส่วนในเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกเรียกวา่  กะเหร่ียง

สกอว ์ที่เรียกตวัเองวา่ ปกาเกอะญอ  จะปรับภาษาพม่ามาเป็นภาษาเขียนเพือ่การส่ือสาร มีการบนัทึกไม่วา่จะ

เป็นตาํรายา คาํสอนในพทุธศาสนา  ส่วนอีกกลุ่มคือ กะเหร่ียงโปวห์รือท่ีเรียกในเชิงการเมืองวา่เป็นกะเหร่ียง

พทุธใกลชิ้ดกบัมอญ  จึงมีกะเหร่ียงโปวบ์างกลุ่ม เขียนหนงัสือดว้ยอกัษรมอญ  ต่อมาในระยะหลงั  มีกลุ่ม

มิชชนันารีเผยแพร่ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มา และเห็นวา่กะเหร่ียงบางกลุ่มยงัไม่มีภาษาเขียน หรือที่มีก็เขียนได้

ไม่มากจึงนาํภาษาองักฤษ หรือโรมนัเขา้มาใหก้ะเหร่ียงเขียนส่ือสารแต่ก็ไม่เป็นท่ีนิยม      แมท้ี่ผ่านมา จะมี

การจดัทาํภาษาเขียนของภาษากะเหร่ียงโปวด์ว้ยภาษาโรมนั ซ่ึงจะใชใ้นวงจาํกดัเฉพาะในงานเผยแพร่ศาสนา

คริสต ์  จึงไม่ไดน้าํมาใชโ้ดยทัว่ไป ตามหมู่บา้นที่นบัถือศาสนาพทุธและผ ี เพราะภูมิปัญญาและเร่ืองราวเล่า

ขานของคนกะเหร่ียงโปว ์ที่แมจ้ะมีเป็นร้อยเป็นพนั แต่ก็มีไม่ก่ีเร่ืองท่ีคนเฒ่าคนแก่ไม่อยากใหผ้ดิใหเ้พี้ยนไป

จากที่บรรพบุรุษเล่าไวเ้ป็นแมแ้ต่นอ้ย                                                                            

ช่ือและความหมายของกะเหร่ียง  

โผล่ว,โพล่ง หรือ โปว ์แปลวา่ คน,มนุษย,์มนุษยชาติ   

ปกา แปลวา่ เรา,พวกเรา กะยาห์,เกอะญอ แปลวา่ คน,มนุษย,์มนุษยชาติ  และยงัแปลไดอี้กวา่ เรียบง่าย สมถะ  

ปกาเกอะญอ จึงมีความหมายโดยรวมวา่ เราเป็นคน เป็นมนุษยชาติ เราเป็นคนเรียบง่ายเราเป็นคนสมถะ      

การเรียกช่ือกะเหร่ียงของคนนอกกลุ่มชาติพันธ์ุ  

คนเก่อว่า หรือ ละว้า(ลั๊ว)  ที่มีความใกลชิ้ดกบัคนกะเหร่ียง  เรียกวา่ ยาง  ซ่ึงเป็นคาํเดียว   กบัเกอะเญอ  

คนล้านนา เรียกตามอยา่งคนละวา้  และเป็นคาํท่ีคนลา้นนาใชม้าจนทุกวนัน้ี    

คนพม่า เรียกคน กะเหร่ียงวา่ กะยนิ   ที่มาของคาํวา่ กะยนิ เป็นอยา่งน้ี พม่าไม่มีเสียง ร  เสียง ร ในพม่าจะใช ้

ตวั ย แทน ที่พม่าเรียก กะเหร่ียงวา่ กะยนิ นั้นเพราะ กะยนิ มีท่ีมาจาก กะยาห์ คาํวา่ กะยาห์ รากคาํก็เป็นคาํ

เดียวกบั เกอะญอ แต่พม่าไม่ออกเสียง หรือเรียกวา่เกอะญอแตอ่อกเสียงเป็นกะยนิ  

คนมอญ ( รามัญ,เม็ง,ตะเลง ) เรียกคนกะเหร่ียงว่า  กะเร็ง หรือ เกร่ียง   
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คนฝร่ัง  เรียกตามคนมอญ  ซ่ึงเดิมทีอยูต่อนล่างของพม่าติดทะเล   คนฝร่ังเขา้มาในดินแดนพม่าท่ีคนมอญ

ครอบครองอยู ่  คนฝร่ังพบกบัมอญเป็นพวกแรกก่อนที่จะพบกบัหรือคุน้เคยกบัคนพม่าที่อยูท่างภาคเหนือ

พกุาม  เม่ือมอญเรียกคนกะเหร่ียงวา่ เกร่ียง  คนฝรั่งจึงเรียกตามคนมอญแต่ฝร่ังออกเสียงเป็น karen    

คนไทย เรียกวา่ เกร่ียงตามมอญ  เพราะคร้ังเม่ือท่ีมอญหนีพม่าเขา้มาในสยาม คนกะเหร่ียง จาํนวนหน่ึงก็ตาม

เขา้มาดว้ย พวกคนมอญมีความรู้ไดเ้ป็นปราชญ ์ ไดเ้ขา้รับราชการในราชสาํนกั  และคุน้เคยกบัคนสยามและ

ราชสาํนกั  เม่ือมอญเรียกกะเหร่ียงวา่ เกร่ียง คนสยามและราชสาํนกั  จึงเรียกตามคนมอญนบัแต่นั้นมา  ซ่ึงคาํ

วา่กะเหร่ียงในภาษาทางราชการนั้น  ไม่ไดแ้ยกวา่เป็น จกอวห์รือโผล่ว แต่เรียกรวมๆกนัไป ในนิราศสุพรรณ

ของสุนทรภู่เขียนกะเหร่ียงวา่เกร่ียง       

คนจีน  เรียกกะเหร่ียงวา่ โจวหรือโซวห์รือ ซูว ์ ซ่ึงเป็นช่ือดั้งเดิมของคนกะเหร่ียงมาจากคาํวา่ ซูว ์หรือ ส่อง

,จกอว ์ แต่ออกเสียงเป็น โจว          

ลักษณะของคนกะเหร่ียง  

              เซอร์ จอห์น เบาวร่ิ์ง  อคัรราชทูตชาวองักฤษ ที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยในสมยัรัชกาลที่ ๔ 

เม่ือปี พ.ศ. ๒๓๙๘  ไดบ้นัทึกถึงคนกะเหร่ียงไวว้า่ ชาวกะเหร่ียง มีศีลธรรม  ดีเยีย่มหลายประการ พวกเขามี

สติ รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ น่าเช่ือถือ และมีความศรัทธาเช่ือมัน่ในบุคคลอ่ืน การมีเมียหลายคนเป็นส่ิงท่ีชาว

กะเหร่ียงไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ความเอ้ือเฟ้ือ อารีย ์อารอบในฐานะเจา้บา้น  เป็นส่ิงที่ปฏิบติักนัโดยทัว่ ไปอยา่ง

ไม่ลงัเลและอยา่งไม่อั้น      

              ดร.จดัสนั มิชชัน่นารี โปแตสแตนทช์าวอเมริกนั ในคณะอเมริกนัแบพ๊ติส(คือ กลุ่มท่ีต่อตา้นการ

พรมนํ้ าเด็กเพือ่รับเป็นคริสตชน) ไดเ้ขา้ไปเผยแผ่คริสตศ์าสนาในพม่า ซ่ึงตรงกบัช่วงเวลาที่ รัชกาลที่ ๓ ทรง

ครองราชย ์ พดูถึงกะเหร่ียงวา่ พวกกะเหร่ียงเป็นคนหวัอ่อน  รักสงบ เช่ือคนง่าย มีคุณธรรมหลายอยา่งท่ีเห็น

ไม่ชดั และความชัว่ชนิดโจ่งแจ่งนั้น ก็ปรากฏใหเ้ห็นนอ้ยมาก แต่ศีลธรรมของพวกเขาในดา้นอ่ืนๆก็ "สูง

กวา่"ศีลธรรมของพวกที่เจริญกวา่     

              โรนนั ดี. รีนาร์ด นกัวจิยัอิสระ  ที่สนใจและศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองราวของชาวกะเหร่ียงมากวา่ 

๓๐ ปี กล่าวถึงคนกะเหร่ียงดงัน้ี ชาวกะเหร่ียงเป็นคนที่รักสงบ เป็นคนสนุกสนานอยูก่บัธรรมชาติที่เป็นป่า 

เป็นเขา ไม่ชอบสงคราม ไม่มีความทะเยอทะยาน และชาวกะเหร่ียง  ถา้มีเร่ืองพดูคุยกนัหรือตอ้งการอะไรเขา

จะไม่พดูมาตรง ๆ จะพดูออ้มมากกวา่ วฒันธรรมของชาวกะเหร่ียงจะไม่พดูกนัตรง  ถา้พดูตรงถือวา่ไม่

สุภาพ อยา่งเช่น ชาวกะเหร่ียงชอบตม้เหลา้ไว ้ถา้เขาอยากจะกินเหลา้ เขาจะพดูวา่ บนไห(เหลา้)นั้นมีไก่โตง้

แลว้ ไม่พดูวา่ อยากกินเหลา้  

              พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพงศ ์ ไดก้ล่าวถึงชนชาติกะเหร่ียงไวใ้นพงศาวดาร

พม่า วา่ คนกะเหร่ียงนั้น รูปร่างลํ่าสนัแขง็แรงกวา่พม่า ผวิงามกวา่  ดูดว้ยตาใกลก้บัมนุษยช์าติมองโกล  แต่

โง่เขลากวา่พม่ามากนกั  เช่ือกนัวา่  กะเหร่ียงเป็นคนซ่ือทาํอะไรทือ่ ๆ ตรง ๆ ตึงตงั  นํ้ าใจขี้ กินแหนง

(เกรงใจ)    

                อาจารยช์าญวทิย ์ เกษตรศิริ นกัประวติัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่านไดไ้ปสาํรวจแนวชายแดน ไทย 
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- พม่า ไปถึงอุม้ผาง ตาก และแม่ฮ่องสอน อ.ชาญวทิย ์ พดูถึงคนกะเหร่ียงวา่  คนกะเหร่ียงรักสงบ และไม่

ทะเยอทะยาน ไม่มีหวัการคา้เหมือนมง้  ( ที่มา.....บนัทึกการเดินทางสาํรวจชายแดนไทย - พม่า - ลาว - 

กมัพชูา น.๓๘ )   

             ชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่  มีอุปนิสยัรักความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย ไม่วา่เร่ืองอาหารการกินหรือทรัพย์

สมบติั  พวกเขาผกูพนัธก์บัป่ามาตลอด  ความเช่ือวา่วา่สรรพส่ิงทั้งปวงในธรรมชาติ ลว้นมีจิตวญิญาญทั้งส้ิน 

ทั้งยงัเป็นจิตวญิญาณที่พงึไดรั้บความยาํเกรงจากมนุษย ์ การล่วงลํ้าย ํา่ยธีรรมชาติ จะส่งผลใหเ้กิดความ

เจบ็ป่วยของผูค้น และความเสียทรัพยสิ์นในครอบครัว กะเหร่ียงโดยทัว่ไป  ไม่วา่จะเป็นกะเหร่ียงโผล่ว หรือ

จกอว ์จะมีนิสยัดี และ เป็นกนัเองและเป็นมิตรกบัคนทัว่ไป ไม่วา่จะรู้จกัหรือเป็นคนแปลกหนา้ ชอบการ

พดูคุย  แต่ฝ่ายหญิงค่อนขา้งขี้อาย และไม่กลา้แสดงออกกบัคนแปลกหนา้ ชาวกะเหร่ียงรักความสงบ ผกูพนั

กบัถ่ินที่อยู ่ ไม่ชอบการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงส่งผลไปถึงการมีความรัก  และหวงแหนส่ิงแวดลอ้มในชุมชนถานที่

อยูข่องตนเอง  ชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่มีอุปนิสยั รักความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย ไม่วา่เร่ืองอาหารการกิน หรือ

ทรัพยส์มบติั 

            และในหนงัสือ รวมเร่ืองเมืองกาญจน์  ไดก้ล่าวถึงกะเหร่ียงดงัน้ี  อุปนิสยัของชาวกะเหร่ียง รักความ

สงบ รักชีวติในป่าเขา ไม่ชอบความวุน่วาย และการแยง่การทาํมาหากิน มีนิสยัเยอืกเยน็ สุขมุ รักลูกหลาน 

ไม่ชอบลกัขโมย ไม่ทุบตีสามี- ภรรยา ไม่คบคนพาล    

           มิชชนันารีชาวอเมริกนั  กล่าววา่  คนกะเหร่ียงจาํนวนมาก  อาศยัอยูใ่นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาและ

แม่นํ้ าอิระวดี เป็นเวลานานหลายศตวรรษ พวกเขามกัจะไม่ค่อยสุงสิงหรือติดต่อกบัคนภายนอก และหลบ

ซ่อนตวัเองจากเพือ่นบา้นชาวไทยและชาวพม่า  เม่ือมีส่ิงเลวร้ายเกิดขึ้น เช่น การเกิดโรค ติดต่อ พวกเขามกั

อพยพหนีเขา้ไปอยูใ่นป่า ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความประทบัใจใหก้บัมิชชนันารีชาวอเมริกนัช่ือบอร์ดแมน ดงั

ขอ้ความที่เขาบนัทกึไวว้า่  คนกะเหร่ียง อาศยัอยูก่ระจดักระจายและหลายสถานท่ี ส่วนใหญ่เขา้ถึงไดย้าก

ยกเวน้พวกเดียวกนัเอง เสน้ทางที่นาํไปสู่หมู่บา้นไม่สูเ้ด่นชดั มีเพยีงรอยทางเดิน ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีจาํเป็น

ในการเดินทาง  จากหมู่บา้นหน่ึงสู่อีกหมู่บา้นหน่ึง ไม่มีสะพานสาํหรับขา้มแม่นํ้ า  พวกเราจะตอ้งลุยขา้ม

หรือวา่ยขา้มลาํธาร  หลงัจากผา่นความยุง่ยากในการเขา้ถึงหมู่บา้นดว้ยวธีิต่าง ๆ พวกเราไดพ้บบา้นประมาณ

ยีสิ่บถึงสามสิบหลงั และพบไม่ถ่ีนกั แค่หน่ึงหรือสองหมู่บา้น ในช่วงระยะหลายไมล ์    

           อาจารยว์ฒิุ  บุญเลิศ กล่าววา่ คนกะเหร่ียงนั้นเป็นคนเรียบง่าย กินพออ่ิม นุ่งพออุ่น ขอใหมี้ขา้ว พริก 

เกลือ กอ็ยูไ่ด ้  นอกเหนือจากนั้น ก็หาผกัหญา้ ปูปลา ในป่าและในหว้ยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติ  คนกะเหร่ียง จึงไม่เดือดร้อน เจบ็ป่วยก็ใชส้มุนไพร ในป่าคือชีวติถา้ไม่มีป่าคนกะเหร่ียงอยูล่าํบาก

จะไปคา้ขายก็สูช้นหมู่อ่ืนไม่ได ้

            สุนทรภู่ไดก้ล่าวถึงไร่กะเหร่ียง  ในเสภาขนุชา้งขนุแผน  ตอนพลายงามกลบัมาหายา่นางทองประศรี

ที่เมืองกาญจน ์  ระหวา่งทางจากสุพรรณบุรีมาเมืองกาญจน์  พลายงามไดผ้า่นไร่กะเหร่ียงสุนทรภู่เขียนไว้

ดงัน้ี 

                          ถึงโคกฆอ้งหนองสะพานบา้นกะเหร่ียง  
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                          เห็นโรงเรียงไร่ฝ้ายทั้งซา้ยขวา 

                          พริกมะเขือเหลืองงามอร่ามตา 

                         สาลิกาแกว้กินแลว้บินฮือ 

 สุนทรภู่ไดบ้รรยายให้เห็นวา่  ในไร่กะเหร่ียงนั้น นอกจากขา้วแลว้มี พริกกะเหร่ียง มะเขือ และฝ้ายสาํหรับ

ป้ันเป็นดา้ยไวถ้กัทอเส้ือผา้  ธรรมชาติของพริกกะเหร่ียงนั้นเจริญ เติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งพึ่งพา

พรรณไมช้นิดอ่ืน ๆ ที่อยูร่อบขา้ง  ชอบอยูใ่นที่ราํไรใตร่้มไมใ้บบงั เช่น ใตต้น้ละหุ่ง มะเขื่อ มะละกอ และ

เติบโตในไร่ขา้ว กล่าวคือพริกกะเหร่ียง ตอ้งอยูคู่่กบัขา้วกะเหร่ียง   เปรียบไดก้บัคนกะเหร่ียง ที่ตอ้งพึ่งพา

ธรรมชาติป่าเขา เรียบง่าย ถา้ยา้ยคนกะเหร่ียงออกมาจากป่า มาอยูใ่นเมืองในอีกส่ิงแวดลอ้มหน่ึง ในอีกระบบ

เศรษฐกิจหน่ึง คนกะเหร่ียง จะดาํเนินชีวติลาํบาก  ไม่เท่าทนัใคร เพราะคนกะเหร่ียงซ่ือ ๆ ง่าย ๆ พึ่งพากนั

เหมือนกบัที่อาศยัแรงงานกนัในการทาํไร่  พอมาอยูใ่นสงัคมท่ีแข่งขนัชิงดีชิงเด่นแก่งแยง่กนัเอาเปรียบกนั 

คนกะเหร่ียง จะเสียเปรียบหรือถา้จะมีชีวติรอดอยูไ่ดก้็ตอ้งปรับเปล่ียนทศันะคตินิสยั เม่ือเป็นอยา่งนั้นความ

สตัยซ่ื์อก็ลดลง ความเห็น แก่ตวัก็เพิม่ขึ้น  เพราะห่างไกลจากธรรมชาติป่าเขา (ท่ีมา...บทความของอาจารย์

วฒิุ บุญเลิศ)     

 

 

 

   

  

 

 

การแต่งกาย 

 การแต่งกายของคนกะเหร่ียง  ในช่วงสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ียงัแต่งกนัอยูส่่วน

ใหญ่ พบในเฉพาะหมู่บา้นที่อยูลึ่กเขา้ในป่าเขาหรือในเฉพาะหมู่บา้นท่ียงัคงรักษาศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม

ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

การแต่งกายของผูช้าย ไวผ้มยาวโพกผา้เป็นยอดแหลมยืน่ยาวออกมาตรงหนา้ผาก  ดูแลว้คลา้ย

งวงชา้งใชผ้า้แถบตั้ง ๑ ผนื นุ่งผา้พื้นแบะชายหรือกางเกง  สวมเส้ือสีดาํมีกระดุมมากเหมือนกบัเส้ือลาวโซ่ง  

สาํหรับเร่ืองของการโพกศรีษะของผูช้ายนั้น เป็นเคร่ืองหมายสงัเกตุไดอ้ยา่งหน่ึง คือ ถา้เป็นคนยงัไม่มี

ภรรยาใชผ้า้โพกสีแดง ถา้มีภรรยาแลว้ใชผ้า้โพกสีขาวหรือดาํลว้น ถา้เป็นเวลาแต่งไปทาํบุญกุศล หรือการ

ร่ืนเริงอยา่งใด ๆ ชอบใชผ้า้หลายสีสลบักนั มีสีเขียว เหลือง แดง เป็นตน้ และใชด้อกไม ้ ใบไมป้ระดบัอีก

ดว้ยจนเตม็ศรีษะ     
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             การแต่งกายของผูห้ญิง นุ่งผา้ถุงสวมเส้ือคลุมตลอดตวั อยา่งเส้ือที่เด็กไทยใชใ้ส่  รูปเส้ือเหมือนกบั

กระสอบ  เพยีงแต่ ผา่เฉพาะที่คอลงไปทางหนา้อก  กบัผา่ช่องแขนทั้งสองเท่านั้น ลายเส้ือเป็นเหมือนลาย

ผา้ซ่ิน และติดลูกปัดตามที่ต่าง ๆ  แทนลูกไม ้สวมโดยไม่มีเส้ือชั้นใน  ถา้เป็นเด็กผูห้ญิงต ํ่ากวา่ ๑๕ ปีลงมา  

ไม่นุ่งผา้ถุงสวมแต่เส้ือแขนยาวและเป็นผา้สีขาว 

 ทั้งหญิงและชาย  ชอบใส่กาํไลขอ้มือ ทาํดว้ยเงินเกล้ียง ๆ คนละมาก ๆ และทาํเป็นวงใส่คออีกคนละ

หลาย ๆ อนั บางที ก็ใชลู้กปัดร้อยทาํเป็นสายสร้อยคอ  และขอ้มือ ใส่กนัคนละหลาย ๆ สายสาํหรับผูห้ญิงยงั

ใชส้ายเงินแผแ่บน ๆ เล็ก ๆ รัดผมที่อยา่งฝร่ังใชริ้บบิ้น  โดยมากปล่อยผม  หรือหวแีสกกลาง และรัดดว้ย

แถบเงิน ไม่ค่อยใชผ้มเกลา้ ทั้งหญิงและชายเจาะหูอยา่งกวา้ง ขนาดท่ีน้ิวมือลอดเขา้ไปได ้แลว้ใส่ไมล้วก ไม้

มะเกลือ หรือเงินอนัโต ๆ แทนต่างหู และเป็นเคร่ืองถ่างใหรู้หูที่เจาะขยายโตออกเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 คนกะเหร่ียง  ไม่ถนดัในการหาบของ  เหตุเพราะพื้นที่ภูมิประเทศที่อยูอ่าศยันั้นเป็นหว้ยเป็นเขา

พื้นที่ไม่ราบ  การเดินทางจึงมีขึ้น ๆ ลง ๆ อยูเ่สมอ  ไม่ถนดัในการท่ีจะใชไ้มห้าบหาม  จึงใชว้ธีิอยา่งหน่ึงซ่ึง

เรียกวา่ โง  ก็คือ ภาชนะที่ใชไ้ม่ไผส่านเป็นรูปกระบุงทรงสูง  และกน้เรียวสาํหรับสะพายไวข้า้งหลงั  มีสาย

สาํหรับคลอ้งไหล่แขนสองขา้ง และอีกสายหน่ึงสาํหรับคลอ้งโยงไวก้บัพอดีที่หนา้ผาก  เม่ือเดินไปมาไม่ตอ้ง

ใชมื้อจบัถือเลย  คนกะเหร่ียงจะใชโ้งเป็นภาชนะสาํหรับบรรทุกส่ิงของสารพดั  และการทาํเช่นน้ี เป็นความ

สะดวกเหมาะแก่การเดินทางในภูมิประเทศ  ที่มีลกัษณะเป็นป่าเขา  

 

 

 

 

การต้ังถิ่นฐาน              กะเหร่ียง  มีสงัคมที่เรียบง่ายและสนัโดษ ส่วนใหญ่จึงนิยมสร้างบา้นดว้ยไมไ้ผแ่ละ

แฝก เป็นบา้นยกพื้นที่มีขนาดเล็กยกพื้นสูง หลงัคามุงดว้ยหญา้แฝกหรือใบไมห้ญา้คา เรือนทุกเรือนทีระเบียง

ตรงดา้นสกดั  และมีลูกกรงสาํหรับเป็นที่รโหฐาน และใชรั้บแขก ภายในเป็นหอ้งเดียวโล่ง มีเตาไฟอยู่

กลางบา้นสาํหรับใชหุ้งตม้อาหารและใหค้วามอบอุ่น มีการรักษาค่อนขา้งสะอาด ชาวกะเหร่ียงจะตั้งหมู่บา้น

อยูบ่ริเวณภูเขาที่ไม่สูงนกั อาศยัอยูใ่นที่ราบหุบเขาและมีบา้งอยูต่ามพื้นราบ แต่ละหมู่บา้น จะมีตั้งแต่ขนาด

http://cpdtak.com/BPP34/Karen/KarenPics.ht�
http://cpdtak.com/BPP34/Karen/KarenPics.ht�
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เล็กไปจนถึง ๓๐ - ๔๐ หลงัคาเรือน บางแห่ง มีทั้งกะเหร่ียงสะกอวแ์ละกะเหร่ียงโปว ์ อยูอ่ยา่งหนาแน่น 

ลกัษณะเด่นอนัหน่ึงของกะเหร่ียงที่ไม่เหมือนกบัชาวเขาเผา่อ่ืนก็คือ การตั้งหมู่บา้นอยา่งถาวรเป็นหลกัแหล่ง 

เช่นบางหมู่บา้นอยูม่านานกวา่ ๒๐๐ ปีก็มี ทั้งน้ี เพราะพวกเขามีความสามารถในการอนุรักษดิ์น และนํ้ า 

วธีิการที่ดีและเหมาะสม คือ การทาํนาแบบขั้นบนัไดตามไหล่เขา จึงสามารถที่จะทดนํ้ าเขา้ไปใชไ้ด ้  หรือ

การทาํนานํ้ าฝน การตั้งถ่ินฐานรวมตวักนัเป็นหมู่บา้นเป็นส่ิงสาํคญั คือ  เป็นแหล่งหรือสถานที่สาํหรับการ

ประกอบพธีิกรรมของตนเอง ในหมู่บา้นหน่ึง ๆ นั้น จะมีหวัหนา้ฝ่ายชายซ่ึงมีตาํแหน่งหมอผเีพยีงคนเดียว  

และจะเป็นผูท้าํพธีิกรรมน้ี นอกจากนั้นแต่ละหมู่บา้น(ในอดีต) ยงัไดแ้บ่งเขตของตน   

                                                      

 

 

 

ระบบสังคม 

 

               สงัคมกะเหร่ียง  เป็นครอบครัวเด่ียว ซ่ึงหมายถึงวา่ ในบา้นหลงัหน่ึงจะประกอบ ดว้ยพอ่แม่ และ

ลูกเท่านั้น เม่ือลูกแต่งงาน ก็จะแยกครบครัวไปปลูกบา้นใหม่หลงัเล็ก ๆ แต่มีขอ้แมว้า่  ถา้แต่งงานแลว้ ชาย

จะตอ้งมาอยูก่บับา้นภรรยาก่อนเป็นเวลา ๑ ฤดูกาลเกษตร คือเร่ิมจากการถางไร่ปลูกขา้ว และเก็บเก่ียวขา้ว

ประมาณ ๗-๘ เดือน หลงัจากนั้นก็จะปลูกบา้นใกลชิ้ดกบัพอ่แม่ฝ่ายภรรยา  คาํวา่ครัวเรือนในสงัคมของ

กะเหร่ียง นอกจากจะมีความ หมายถึง พื้นฐานขึ้นแรกในดา้นการผลิต และบริโภคแลว้  ยงัหมายถึงวา่  แต่ละ

ครัวเรือนมีไร่ของตนเอง  พธีิกรรมดา้นการเกษตร  และการรักษาพยาบาล  จะเป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้

ครัวเรือนยกเวน้พธีิทางศาสนา หรือการเล้ียงผตีามประเพณีของผฝ่ีายมารดา 

               การสืบสายฝ่ายมารดา  กะเหร่ียงโผล่ว,โปว ์   เป็นกลุ่มที่นบัถือผบีรรพบุรุษฝ่ายมารดา ซ่ึงหมายถึง

วา่ พอ่แม่จะตอ้งเป็นกะเหร่ียงโปว ์สาํหรับผูมี้บิดาหรือมารดาเป็นกลุ่มอ่ืน เช่น สะกอ หรือลวัะ นั้นจะไม่มีผี

บรรพบุรุษ หรือผีในสายฝ่ายมารดาเดียวกนั จะมีแต่ผเีรือนของตนเองเท่านั้น 

 ส่วนลกัษณะครอบครัวของกะเหร่ียงนั้นเป็นครอบครัวเด่ียวและถือระบบผวัเดียวเมียเดียวยดึถือการ

สืบเช้ือสายมาทางฝ่ายหญิงเป็นหลกั ดงันั้น เม่ือมีการแต่งงานเกิดขึ้นฝ่ายหญิงจะตอ้งเป็นฝ่ายไปสู่ขอฝ่ายชาย  

โดยใชห้มูเป็นสินสอดทองหมั้น  และฝ่ายชายเองก็ตอ้งยา้ยมาอยูท่ี่บา้นฝ่ายหญิง 

 วฒันธรรมที่สาํคญั  และเป็นที่น่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงก็คือ การราํตง หรือท่ีชาวกะเหร่ียงมกัเรียกกนั

วา่ เท่อรีโตว  เป็นการร่ายราํประกอบจงัหวะเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ เช่น กลอง สองหนา้ ฉ่ิง เกราะ  นิยมราํใน

งานวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา หรือใชใ้นการตอ้นรับผูม้าเยอืนส่ิงท่ีน่าสนใจไม่แพก้นั

ก็คือ การทาํ  ทองโยะ๊  เป็นช่ืออาหารชนิดหน่ึงของชนเผา่กะเหร่ียง เรียกวา่  หม่ีสิ หมายถึง ความมัน่คง

เหนียวแน่น  จากคาํบอกเล่าของผูรู้้ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ ในอดีตการใชชี้วติคู่ของชาวกะเหร่ียง  มีการแตกแยกสูง
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เม่ือแต่งงานกนัไปแลว้ ก็มกัจะอยูด่ว้ยกนัไดไ้ม่นาน ทาํใหเ้กิดปัญหาในสงัคมมากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของชนเผา่

กะเหร่ียงเห็นวา่  น่าจะมีกลอุบายมาลบลา้งอาถรรพน้ี์  จึงไดน้าํขา้วเหนียว เกลือ งา หรือ แง  โดยแงที่วา่น้ี 

เป็นพชืที่มีเฉพาะในกลุ่ม 

 การแต่งงาน    

การแต่งงาน เป็นแบบผวัเดียวเมียเดียว ซ่ึงเป็นกฎท่ีเคร่งครัดมาก  การหยา่ร้างมีนอ้ย และการ

แต่งงานใหม่ไม่ค่อยปรากฏ   การสมสู่ก่อนที่จะแต่งงานกนันั้น  เป็นกฎขอ้หา้มและจะถูกรังเกียจ เพราะเช่ือ

กนัวา่ผเีจา้ที่จะขุ่นเคือง ปกติการเก้ียวพาราสี มกัจะเกิดขึ้นในโอกาสพธีิงานและเทศกาลต่าง  ซ่ึงจดัใหมี้ขึ้น

ในหมู่บา้น  เพราะหนุ่มสาวที่อยูไ่กล ๆ ก็เดินทางมาร้องเพลงตลอดคืน อาจจะมีขึ้น ๓ - ๕ คืน โอกาสน้ี ชาย

หนุ่มก็จะมีโอกาสเลือกคู่ครองได ้ปกติคนกะเหร่ียง จะแต่งงานกนักบัพวกเผา่เดียวกนั  เพราะถือชาติตระกูล

ของตน  การเลือกคู่ครองแต่งงานนั้น  เม่ือฝ่ายชายชอบพอรักใคร่สาว  ฝ่ายชายบอกใหพ้อ่แม่ฝ่ายหญิงทราบ

เป็นที่พอใจกนัแลว้  พอ่แม่หญิงชาย  ก็จะพากนัไปบอกผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนัใหท้ราบ  เพือ่เป็นการคาํนบั  

หรือถา้หญิงชายรักใคร่ชอบพอกนั ก็บอกใหผู้ใ้หญ่ทราบเป็นสกัขีพยานเช่นกนั  การแต่งงานจะไม่มีการเรียก

ค่าเสียหายแต่อยา่งใด  และการแต่งงานกนัระหวา่งผูน้บัถือผบีรรพบุรุษของสาวฝ่ายเดียวกนั จะกระทาํมิได ้ 

เม่ือผวัเมียต่างจะหยา่ร้างกนั ก็เลิกกนัไดต้ามพอใจ แต่ตอ้งเสียเงินใหก้บักาํนนั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการเม่ือ

คร้ังแต่งงานกนั แต่ถา้ฝ่ายหน่ึงตอ้งการเลิก และอีกฝ่ายไม่ยนิยอม ก็ตกลงใหเ้ลิกกนัได ้               

 พิธีงานศพ  ชาวกะเหร่ียงโผล่ว โดยทัว่ไปเม่ือมีคนตายในหมู่บา้นจะทาํการเก็บศพไวค้ืนเดียวในปัจจุบนัมี

การไวศ้พ ๓ วนั จะมีญาติพีน่อ้งและเพือ่นบา้นมาร่วมทาํบุญและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผูจ้ากไป ใน

งานพธีิก็จะมีการนาํการแสดงต่างๆเพือ่ใหค้รอบครัวผูจ้ากไปหายจากความเศร้าโศกเสียใจ ทุกคนมาร่วมงาน

ดว้ยความเตม็ใจ การทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหก้บัผูจ้ากไป โดยมีการนมสัการพระสงฆม์าสวดท่ีบา้นงาน

ตลอด ทั้งสามคืน วนัที่สามจึงนาํศพไปทาํพธีิฌาปนกิจตามประเพณีจนเสร็จ จากนั้นอีก ๗ วนัเป็นการทาํบุญ

ส่งกุศลบุญใหก้บัผูท้ี่ล่วงลบัไปแลว้ อีกประมาณ ๑๐๐  วนัก็จะมีการทาํบุญใหญ่ อุทิศส่วนกุศลใหผู้ล่้วงลบั

อีกคร้ังเป็นอนัเสร็จพธีิ   

การสืบมรดก   

ทรัพยสิ์นต่าง ๆ จะแบ่งกนั ในระหวา่งที่คู่สมรสยงัมีชีวติอยูก่บัลูกๆ ถา้หากลูกยงัเล็กเกินไป 

ทรัพยสิ์นต่างๆ ก็จะใหผู้อ่ื้น ไดแ้ก่ญาติฝ่ายบิดามารดาเป็นผูดู้แลให ้แต่ของส่วนตวัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของผูต้าย 

ซ่ึงหมายถึงบิดารมารดาก็จะถูกเผารวมกบัศพ เช่น ปืน เส้ือผา้ ถุงยา่ม  ถา้หากมีการพพิาทในเร่ืองมรดก

เกิดขึ้น  หมอผ ีหรือ เช่ียเก็งคู จะร่วมปรึกษาหารือกบักลุ่มผูอ้าวโุส และตดัสินใจร่วมกนั 

 การปกครอง  

 อาํนาจในทางการปกครอง  โดยเฉพาะจากทางราชการท่ีไดแ้ต่งตั้งกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  หรือผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้นนั้น  ถา้เป็นหมู่บา้นที่อยูห่่างไกล และการคมนาคมลาํบากแลว้  อาํนาจต่าง ๆ ของผูรั้บหนา้ที่จาก

ทางรัฐบาล   จะมีไม่มากเท่ากบัหมอผปีระจาํหมู่บา้นและกลุ่มอาวโุส  เพราะชาวบา้นต่างยอมรับและ

ประพฤติปฏิบติัตามประเพณีมากกวา่ เช่น  การตดัสินปัญหาที่มีความผดิโดยการลงโทษ  ดว้ยการขบัไล่
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ลูกบา้นออกจากหมู่บา้นจะเป็นไปตามขอ้ตดัสินของกลุ่มผูอ้าวโุสเท่านั้น  ผูใ้หญ่บา้น  หรือผูท้ี่ไดรั้บแต่งตั้ง

ใหมี้ตาํแหน่งทางราชการ ก็เป็นเพยีงคนหน่ึงในคณะกรรมการของกลุ่มผูต้ดัสิน  สาํหรับการปกครองภาย 

ในหมู่บา้นของกะเหร่ียงนั้น จะมีฝ่ายสาํคญัอยู ่๓ ฝ่ายดว้ยกนั หน่ึงคือหวัหนา้หมู่บา้นที่แต่งตั้ง ขึ้นตาม

ประเพณี  สองหมอผ ี และสามเป็นกลุ่มผูอ้าวโุสของหมู่บา้น โดยหัวหนา้หมู่บา้นหรือท่ีชาวกะเหร่ียงมกัจะ

เรียกวา่ ฮีโซ่ นั้น  วา่กนัวา่ยดึถือการสืบทอดสายเลือดทางบิดาเป็นหลกั นอกจากน้ี หมอผแีละกลุ่มผูอ้าวโุสก็

นบัเป็นผูท้ี่มีความสาํคญัอยูม่ากเช่นกนั โดยหมอผจีะเป็นผูป้ระกอบพธีิกรรมและรักษาโรค ส่วนผูอ้าวโุสจะ

เป็นผูท้ี่คอยรักษากฎจารีตประเพณี ตดัสิน  คดีความ และเป็นที่ปรึกษาใหก้บัหวัหนา้  หมู่บา้นสงัคม

กะเหร่ียง  เป็นสงัคมที่เรียบง่ายและสนัโดษมากทีเดียว   

 ความเช่ือถือ 

             ศาสนา  กะเหร่ียงบางพวก นบัถือศาสนาพทุธ บางพวก นบัถือศาสนาคริสต ์  แต่ชาวกะเหร่ียง

ทั้งหมดซ่ึงรวมถึงผูท้ี่นบัถือศาสนาทั้งสอง ดงักล่าวขา้งตน้ต่างนบัถือผ ี พวกเขาเช่ือวา่แทบทุกหนทุกแห่งจะ

มีผสิีงสถิตอยู ่เช่น ในป่า ในไร่ หรือในหมู่บา้น ผทีี่กะเหร่ียงนบัถือคือ ผเีรือนและผบีา้น ผเีรือน เป็นผปีระจาํ

บา้นเรือนคือวญิญาณของปู่ ยา่ตายายที่วนเวยีนอยูภ่ายในบา้นเรือน คอยป้องกนัรักษาบุตรหลานใหอ้ยูอ่ยา่ง

สงบสุข  ส่วน ผบีา้น ซ่ึงคอยปกปักรักษาหมู่บา้น บางทีเรียกวา่ ผีเจา้เมือง หรือ ผเีจา้ที่ มีความสาํคญัมาก  

โดยเฉพาะในพธีิเก่ียวกบัการเกษตร  และพธีิกรรมเก่ียวกบัความอยูดี่มีสุข ของคนในทั้งหมู่บา้น การเล้ียงผี

เจา้ที่นั้นกระทาํปีละสองคร้ัง ความเช่ือถือของกะเหร่ียง ไดแ้ผแ่ทรกซึมและมีอิทธิพลมากตอ่การประพฤติ

ปฏิบติัในชีวติประจาํวนัของเขา  ดงันั้น  ชาวกะเหร่ียงจึงใหค้วามสาํคญัในทางศาสนา มาก นัน่คือการนบัถือ

ผแีละพทุธรวมกนั  ผทีี่กะเหร่ียงนบัถือซ่ึงมีความสาํคญั ไดแ้ก่ ผเีจา้ที่ และผตี่างๆ ที่สิงสถิต  อยูต่ามป่า ภูเขา 

ลาํหว้ย ในไร่ และในหมู่บา้น  ผทีี่ถือกนัวา่เป็นผร้ีายนั้นเช่ือวา่เป็นผทีี่จะทาํใหป้ระสบ  ภยัพบิติัทั้งปวง จึง

ตอ้งมีการเอาอกเอาใจดว้ยการเซ่นสงัเวยดว้ยอาหารต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ หมู ไก่    

             นอกจากมีความเช่ือในเร่ืองผตี่างๆ กะเหร่ียง เช่ือวา่ในร่างกายของคนเรามีอยูท่ ั้งหมด ๓๓ ขวญั ส่วน

ใหญ่ไม่สามารถนบัไดห้มดวา่ ขวญัอยูใ่นส่วนไหนบา้งของร่างกาย เพยีงแต่บอกไดว้า่อยูใ่นส่วนสาํคญั ๆ 

ของร่างกาย เช่น ขวญัอยูท่ี่ศีรษะ ขวญัสองขวญัที่ใบหูทั้งสองขา้ง ขวญัจะละทิ้งหรือหายไปก็ต่อเม่ือคน ๆ 

นั้นไดต้ายไป นอกจากนั้นแลว้ เช่ือกนัวา่ขวญัชอบที่จะหนีไปท่องเที่ยวตามความตอ้งการของมนัเอง และก็

อาจจะถูกเหล่าผร้ีายต่างๆ   ทาํร้าย หรือกกัขงัไว ้  ซ่ึงจะทาํใหผู้น้ั้นลม้ป่วย  การรักษาพยาบาล หรือวธีิที่จะ

ช่วยเหลือคนเจบ็ป่วยไดก้็คือ การล่อหรือ เซ่นไหวผ้ท่ีีจบัตวัขวญันั้น แลเ้วทาํพีธีเรียกขวญัใหก้ลบัมาสู่บุคคล

ที่เจบ็ป่วย พร้อมกบัทาํพธีิผกูขอ้มือรับขวญัดว้ยในสงัคมของกะเหร่ียงนั้นถือเป็นปกติธรรมดา เม่ือแต่ละวนั

ในหมู่บา้นจะทาํพธีิเล้ียงผแีละการเรียก ขวญัของคนเจบ็ป่วยแทนการรักษาดว้ยหมอสมยัใหม่ บางคร้ังถึงแม้

จะมีหมอเขา้ไปช่วยรักษาใหต้ามแบบทนัสมยั แต่ถา้หากท่ีบา้นผูป่้วยนั้นไดรั้กษาดว้ยการเล้ียงผแีลว้เขาจะ

ปฏิเสธที่จะรักษาทนัทีอยา่งนอ้ย ๓ วนั 
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เศรษฐกิจ 

               เศรษฐกิจของกะเหร่ียง  อยูใ่นสภาพที่เรียกวา่ เพือ่ยงัชีพหรือเศรษฐกิจพอดพยีง ซ่ึงหมายถึง การทาํ

มาหากินเพือ่บริโภคเท่านั้น โดยทาํการเกษตรเป็นหลกั ปลูกขา้วและพชืไร่เพือ่นาํมาประกอบอาหาร  

กะเหร่ียง ไดช่ื้อวา่ เป็นเผา่ที่รู้จกัการใชพ้ื้นที่ทาํกินแบบอนุรักษโ์ดยวธีิที่เรียกวา่ ไร่ หมุนเวยีน นอกจากน้ี  ยงั

นิยมเล้ียงสตัว ์ต่าง ๆ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เพือ่ใชบ้ริโภคและ เพือ่ใชใ้นการประกอบพธีิกรรมบวงสรวง

ต่าง ๆ  นอกจากน้ี กะเหร่ียงเป็นนกัล่าสตัวป่์าเพือ่การบริโภค  และชาํนาญในการหาของป่ามากขายเป็น

รายไดอี้กดว้ย                                             

 ตํานานกะเหร่ียงไล่โว่     

               เล่าต่อกนัมาวา่  คนกะเหร่ียง ที่ตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณภาคตะวนัตกของไทย (ในบริเวณป่าทุ่งใหญ่เซ

ซาโว ่หรือทุ่งสงัขลา หรือทุ่งใหญ่นเรศวร) อาํเภอสงัขละบุรี ในปัจจุบนัน้ี  เดิมทีบรรพบุรุษของพวกเขา  ตั้ง

บา้นเรือนอยูท่ี่เมืองทิอ่อง หรือถออ่อง  เมืองขว๊ยกะบ่อง เมืองมะละแหม่ง และเมืองทวาย ในพม่าเม่ือหลาย

ร้อยปีก่อน  สมยัที่อยูภ่ายใตก้ารปกครอง ของพม่านั้น  คนกะเหร่ียงถูกจบัไปเป็นทาส ถูกกดขี่ และถูกทารุณ

กรรม  เอ็นขอ้เทา้ถูกร้อยดว้ยหวายกนัหลบหนี  ทั้งยงัถูกกีดกนัโดยพวกพม่า  ไม่ใหบ้วช ไม่ใหร่้วมใน

พระพทุธศาสนา  ภาวะอนัถูกกดขี่เช่นน้ี  ไดเ้ป็นแรงผลกัดนัอนัสาํคญัท่ีทาํใหค้นกะเหร่ียง พยายามท่ีจะต่อสู้

ใหต้นเองสามารถเป็นคนที่มีศีล  มีธรรม (เท่อ และ โทว้) ขึ้นมาใหจ้งได ้ การเกิดขึ้นของ ฤาษี  (พูไ่จ่ยะ) ใน

ฐานะผูน้าํของชนชาติกะเหร่ียง  เม่ือหลายร้อยปีก่อน  จึงเป็นการพยายามสร้างศูนยร์วมแห่งวฒันธรรมของ

ชาวกะเหร่ียง  เพือ่ร่วมกนัต่อสูใ้หช้าวกะเหร่ียงสามารถบวชในพทุธศาสนาได ้  

              กะเหร่ียงจาํนวนหน่ึง  ไดห้นีไปอยูใ่นป่าในบริเวณท่ีเรียกวา่ ทิโชยโหว ่ (ทิ่ยเชวโหว)่ หรือ หว้ยปู

แดง ซ่ึงตามตาํนานคาํบอกเล่าของคนกะเหร่ียง คือ บริเวณตาํบลไล่โว ่  อาํเภอสงัขละบุรี ในบริเวณป่าทุ่ง

ใหญ่นเรศวร ที่อยูต่รงขา้มกบัหมู่บา้นไล่วาบ่องของพม่า ฤาษีตนแรก ซ่ึงเป็นเช้ือสายโผล่ว ไดถื้อกาํเนิดและ

ถูกทหารพม่าฆ่าตาย ณ บริเวณทิโชยโหว่  ตาํนานเล่าวา่ กษตัริยพ์ม่าเม่ือรู้วา่ผูท่ี้ตนสัง่ฆ่านั้นไม่ใช่โจร 

หากแต่เป็นโพธิสตัว(์เผอ่ทิสะ) ก็เสียใจเป็นอนัมาก นบัแต่นั้น พวกพม่าจึงไม่กลา้ลํ้าเขา้มาบริเวณ ทิโชยโหว่ 

หรือหว้ยปูแดง  อนัเป็นสญัลกัษณ์ของสถานที่เกิดฤาษีตนแรก อีกเลย  และสถานที่แห่งน้ีในปัจจุบนั จึงถูก

ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ที่สาํคญัในการประกอบพธีิ ของกะเหร่ียงแห่งทุ่งใหญ่นเรศวร    

ก่อนที่จะไปเคารพ”ภูผาแห่งฤาษีอนัเป็นที่ 

บาํเพญ็ศีลของพระอินทร์และฤาษี” 
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 ตํานานกะเหร่ียงทุ่งใหญ่ ( ทุ่งสังขลา ) 

                ตามตาํนานเล่าขาน  ของคนกะเหร่ียง ตาํบลไล่โว ่มีเร่ืองเล่าที่เก่ียวกบัพื้นที่บริเวณทุ่งใหญ่วา่  กลุ่ม

ชาติพนัธุด์ั้งเดิมที่อาศยัอยูบ่ริเวณน้ีมาแต่เดิมประกอบดว้ย  คนละวา้  คนปะโอ(ต่องสู)้ คนกะเหร่ียง  และคน

กะเหร่ียง  เล่าต่อ ๆ กนัวา่ เดิมทีเดียวดินแดนน้ี พวกละวา้อยูม่าก่อน ตามมาดว้ยคนกะเหร่ียง ปะโอ(ต่องสู)้  

คนกะเหร่ียงทุ่งใหญ่ไดเ้รียกดินแดน  ที่คนละวา้อาศยัมานานวา่ ทอ่งวะ,วะเผิง่  ซ่ึงแปลวา่  ดินแดนคนละวา้  

ซ่ึงคนกะเหร่ียง ไดห้นีพม่าเขา้มา ในสมยัพระเจา้มนูหะกษตัริยข์องมอญ   เม่ือคร้ังท่ีพระเจา้อนอรธา กษตัริย ์

พม่า (๑๕๘๗-๑๖๒๐) อาณาจกัรพกุามมาตีเมืองสะเทิมของมอญ เพือ่ตอ้งการพระไตรปิฎก(และพระธาตุที่

ลา้นนา) คนกะเหร่ียงจาํนวนหน่ึง ไดห้นีจากดินแดนท่ีมอญปกครองพร้อมกบัพระไตรปิฎกฉบบัสาํนวน

กะเหร่ียง  แต่เขียนดว้ยอกัษรมอญ  โดยมีผูน้าํช่ือพูไ่ดโก่  เขา้มายงัดินแดนวะเผิง่(ทุ่งใหญ่)หรือท่องวะ(อยูใ่น

เมืองมะละแหม่ง)  หรือถ่องวะเผิง่  ต่อมา จึงไดมี้การอพยพตามกนัมาและไดอ้าศยัอยู ่ และกระจายอยูใ่น

พื้นที่ราบหุมเขา ในป่าทุ่งใหญ่ ถึง ๙๙ เมือง  ตามที่ราบหุบเขา ๙๙ หุบ  ร่วมกบัชุมชนชาวละวา้       

                  ตาํนานทอ้งถ่ินที่เล่าสืบต่อกนัมา  ของชาวกะเหร่ียงทุ่งใหญ่  ไดพ้ดูถึงเร่ืองราวของพวกเขาวา่  

บริเวณที่เรียกวา่ พล่ี เสิง โป่ง (แกลบ สาม กอง)  นั้นก็คือ บริเวณที่บรรพบุรุษคนกะเหร่ียงทุ่งใหญ่ ได้

ช่วยกนัทาํไร่ขา้ว และช่วยกนัตาํขา้วเปลือกเพือ่นาํไปเป็นเสบียงอาหารใหแ้ก่กองทพัสยาม(ไทย) ในสมยั

อยธุยา  ที่มีหลกัฐานแน่ชดั คือ ในสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทพัไปตีกรุงหงสาวดีคร้ังที่ ๑ ปี 

พ.ศ.๒๑๓๘ และคร้ังที่ ๒ ในปี พ.ศ.๒๑๔๒  ซ่ึงพระองคท์รงหยดุพกัทพัที่น่ีก่อนเขา้ตีพม่า   จาํนวนกอง

แกลบที่ตาํไปเป็นขา้วนั้นมีขนาดกองมหึมาถึง ๓ กอง(พล่ีเสิงโป่ง)  ในปัจจุบนั ยงัสังเกตุเห็นเป็นหุบเขา ๓ 

ลูก อยูใ่นทุ่งใหญ่ ฯ   และในประวติัศาสตร์สยาม(ไทย) ไดเ้รียกขานบริเวณน้ีวา่ ทุ่งสังขลา   

                 คาํเตือนของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของคนกะเหร่ียงในป่าทุ่งใหญ่ฯ ที่สืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุนเตือนสติ

ใหลู้กหลานของตนพงึระวงัอนัตราย ๔ ประการ คือ 

                                 ๑. งูใหญ่เล้ือยผา่นหมู่บา้น 

                                 ๒. เสาบา้นออกดอก 

                                 ๓. มา้มีเขา และ 

                                 ๔. คนเสียงดงัมาเรียกใกล้ๆ บา้น 

                  ส่ิงอนัตรายทั้ง ๔ น้ี ถา้ลูกหลานชาวกะเหร่ียงไม่เท่าทนัมนั มนัจะทาํลายทุกส่ิงทุกอยา่งของคน

กะเหร่ียงจนหมดส้ิน ไม่วา่จะเป็นศีลธรรม วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ

รอบกาย   ปราชญช์าวกะเหร่ียงในป่าทุ่งใหญ่ ไดตี้ความอนัตรายทั้ง ๔ ดงักล่าวไวว้า่ งูใหญ่เล้ือยผ่านหมู่บา้น 

หมายถึง การตดัถนนผา่นหนา้หมู่บา้น  เสาบา้นออกดอก หมายถึง เสาไฟฟ้าท่ีเขา้ถึงตวับา้นมีหลอดไฟฟ้าติด

อยูก่บัเสาเรือนใหแ้สงสวา่งยามคํ่าคืน   มา้มีเขา หมายถึง รถมอเตอร์ไซค ์ ซ่ึงมีแฮนดท์ี่ตอ้งจบัดว้ยมือของผู ้

ขบัขี่นั้นหมายถึงเขา และคนเสียงดงัมาเรียกใกล้ๆ บา้น หมายถึงรถขายของเร่และรถขายกบัขา้วท่ีติดเคร่ือง

ขยายเสียงใหไ้ดย้นิกนัทัว่ทั้งหมู่บา้น      
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ตํานานสายตระกูลกะเหร่ียง  

                กะเหร่ียงโผล่ว  เป็นกะเหร่ียงทางสายตระกูลฝ่ายแม่ (มูทิ่ย )  ส่วนกะเหร่ียงจกอว ์ เป็นกะเหร่ียง

ทางสายตระกูลฝ่ายพอ่ (ปาทิ่ย )  เร่ืองเล่า และตาํนานที่จะทาํใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่างของกะเหร่ียงทั้งสองเผา่

นั้น ไดแ้ก่  บทกลอน หรือลาํนาํความสมัพนัธร์ะหวา่งกะเหร่ียงโผล่วสายตระกูลทางแม่  และกะเหร่ียงจกอว์

สายตระกูลทางพอ่ มีอยูว่า่ 

                แต่ก่อนพอ่แม่มีลูกเจด็คน สายพอ่ สายแม่  แต่ก่อนมีเจด็สาย  แผน่ดินไม่สงบจึงแตกสลาย สาย

โผล่วสายหน่ึง สายจกอวส์ายหน่ึง เตรียมเก็บซีกกระบอกนํ้าไมไ้ผ ่เตรียม เก็บเศษไหขา้วหมอ้ดินเจด็ช้ิน  เรา

ก็นบัเป็นส่วนเดียว  แต่ก่อนนั้นมีเจด็ตระกูล  แตก่็นบัเป็นตระกูลเดียวกนั  เตรียมเก็บซีกกระบอกไมไ้ผ ่ เม่ือ

นาํเศษใหหมอ้ขา้วมารวมใหส้นิท เจ็ดชัว่คนตน้ไทรจะขึ้นพลนั 

               ที่มาของคาํกล่าวที่วา่  กะเหร่ียงโผล่ว เป็นกะเหร่ียงสายตระกูลทางฝ่ายแม่  และกะเหร่ียงจกอว ์เป็น

สายตระกูลทางฝ่ายพอ่  ปรากฏในเอกสารหนงัสือ  "ประวติัศาสตร์กะเหร่ียง." ที่ ซอว ์ อ่อง ละ  เป็นผู ้

รวบรวมประวติัศาสตร์กะเหร่ียงบนัทึกไว ้ เร่ืองมีดงัน้ี 

               เม่ือคร้ังที่กะเหร่ียงอาศยัอยูใ่นเมืองจีน  มีคนอยูห่ลายกลุ่มท่ีเรียกตนเองวา่ ปกาเกอะญอ และมีอยู่

ครอบครัวหน่ึง  ฝ่ายหญิงมีช่ือวา่ หน่อโผล่ว ฝ่ายชายมีช่ือวา่ จกอว ์ทั้งคู่เป็น สามีภรรยากนั ทั้งสองคนมีลูกๆ

ดว้ยกนั ๗ คน เป็นหญิง   ๓ คน ช่ือ  

               ๑.นองบอกลอ  

               ๒.นองเปอะแด  

               ๓.นองเปออะ  

             มีลูกชาย   ๔ คน ช่ือ 

              ๔.จอวเ์ปอกู  

              ๕.จอวป์อเนปวา 

              ๖.จอวเ์หวว่อ  

              ๗.จอวแ์ควะ  

              อยูว่นัหน่ึง สามีภรรยาคู่น้ีไดเ้กิดผดิใจ และทะเลาะกนั ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากนั ฝ่ายภรรยาหน่อ

โผล่ว  ซ่ึงอยูดู่แลบา้นไดก้ล่าวหาจกอวว์า่ ไม่รับผดิชอบครอบครัว  ชอบออกนอกบา้น ด่ืมสุรา ไปคบกบั

หญิงอ่ืน หน่อโผล่ว ก็นินทาสามีใหลู้ก ๆ ที่อยูบ่า้นฟัง ลูกๆ ที่อยูบ่า้นกบัแม่ก็มีใจรังเกียจผูเ้ป็นพ่อ  ส่วนฝ่าย

ชาย คือ จกอว ์ก็กล่าวหาและนินทาหน่อโผล่ว ซ่ึงเป็นภรรยาวา่ ในขณะท่ีตนเองออกไปนอกบา้นล่าสตัว ์หา

เงินทองเพือ่มาจุนเจือครอบครัวภรรยาตนเองไดค้บหากบัชายอ่ืน จึงไดนิ้นทาภรรยาตนเองใหก้บัลูก ๆ ที่

ติดตามตนเองไดฟั้งเป็นเหตุใหพ้วกลูก ๆ ที่ติดตามพอ่มีใจรังเกียจผูเ้ป็นแม่  พอตกตอนกลางคืนสามีภรรยาคู่

น้ี ก็นอนหนัหลงัใหก้นั  พวกลูก ๆ ก็แตกความสามคัคีกนั  จนในที่สุด  สามีภรรยาทั้งสองเกิดทะเลาะววิาท

กนั และตอ้งแยกจากกนั  ทั้งสองคนไดแ้บ่งลูก ๆ  ลูกผูห้ญิงทั้งสามคนตดัสินใจอยูก่บัแม่  ลูกผูช้ายส่ีคนก็อยู่

กบัพอ่ จึงแบ่งกนัออกเป็นสายตระกูลฝ่ายแม่  และสายตระกูลฝ่ายพอ่  ก่อนท่ีทั้งสองฝ่ายจะแยกจากกนั  พอ่

และแม่ ไดน้าํกระบอกไมไ้ผท่ี่เป็นกระบอกนํ้ าผา่ซีกออก เป็น ๗ ซีก และทุบหมอ้ขา้ว(หมอ้ดิน) ออกเป็น ๗ 
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ช้ิน และแจกจ่ายแก่กนัและกนั  และกล่าววา่  วนัน้ีพวกเรารวมทั้งลูกๆ  แตกแยกตอ้งจากกนั  แต่สกัวนัหน่ึง

พวกลูกๆ จะไดก้ลบัมาพบกนัและอยูร่่วมกนัอีก ในวนันั้นใหเ้อาซีกกระบอกไมไ้ผ ่ ทั้ง ๗ ซีก เศษไหหมอ้

ขา้ว ๗ ช้ิน มารวมกนั  ในวนันั้น พวกลูกๆ จะเป็นตระกูลใหญ่และชนชาติที่ยิง่ใหญ่ 

                 ในคมัภีร์ เหมียวไจยะจุ่งย ุ  ซ่ึงเป็นคมัภีร์ที่บนัทึกถึงประวติัศาสตร์ของชาวกะเหร่ียง ที่นบัถือลทัธิ

ฤาษี  ไดบ้นัทึกเร่ืองราว ที่แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งกะเหร่ียงโผล่วกบักะเหร่ียงจกอว ์ผูบ้นัทึกคมัภีร์ได้

กล่าวถึง  บทบาทของกะเหร่ียงทั้งสองเผา่ ในการสืบทอดวฒันธรรมของชาติพนัธุก์ะเหร่ียงวา่  ฤาษีจุ่งย ุ  ได้

มอบกลองมโหระทึกใหเ้ป็นมรดกแก่ลูก คอื กะเหร่ียงทั้งสองเผา่ ไดม้อบไมตี้กลองใหก้บัส่อง (ส่างหรือ

จกอว)์ ซ่ึงไมตี้กลองน้ี หมายถึง เคร่ืองหมาย หรือ สญัลกัษณ์ที่แสดงถึง อาํนาจ การปกครอง การต่อสู ้ เป็น

มิติทางการเมืองการปกครอง  และมอบตวักลองใหก้บั ซูว ์ (ซิวหรือโผล่ว) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายหรือ 

สญัลกัษณ์ของ ความเช่ือ ศาสนา พธีิกรรม ประเพณี จารีต เป็นมิติทางวฒันธรรม  การที่ชาติพนัธุก์ะเหร่ียง 

จะดาํรงอยูไ่ดคู้่ฟ้าดิน จึงเป็นบทบาทของกะเหร่ียงทั้งสอง ที่จะตอ้งรักษาสืบทอดส่ิงที่ตนเองไดรั้บเป็นมรดก 

สืบทอดแก่ชนชาติพนัธุก์ะเหร่ียง 

ตํานานการเกิดกะเหร่ียง 

              เล่าต่อ ๆ กนัมาวา่ สมยัก่อนมีนางฟ้า มีสวรรค ์  คร้ังหน่ึงดินท่ีโลกอบอวลหอมฟุ้ง นางฟ้าไดก้ล่ิน

หอม ทนไม่ไหวลงมากินดินที่โลกมนุษย ์ กินแลว้ฤทธ์ิเส่ือมบินกลบัสวรรคไ์ม่ได ้  ต่อมาทอ้งเกิดลูก ๗ คน  

กะเหร่ียงเป็นพีช่ายคนโต นอ้ง ๆ มี จีน ฝรั่ง มอญ ฯลฯ  กะเหร่ียงเป็นคนซ่ือ ขยนั ไม่มีเล่ห์เหล่ียม ผดิกบัฝร่ัง

ผูน้อ้ง  วนัหน่ึงแม่ใหห้นงัสือ  กะเหร่ียงมวัแต่ถางหญา้ไม่ไดไ้ปเอา นอ้ง ๆ หยบิเอามาใหก้็ให้วางไวบ้นตอ

ไม ้  ตนเองถางหญา้เพลินจนเยน็ก็กลบับา้นลืมหยบิหนงัสือมาดว้ย จีนผูน้อ้งมาเห็นในวนัหลงัจึงเอาไป แต่

หนงัสือเสียสภาพถูกสตัวแ์ทะตากแดดฝนไปมากแต่ก็ยงัทาํใหจี้นมีความรู้ แต่กะเหร่ียงยงัโง่อยูเ่ช่นเดิม  

                กะเหร่ียงในพม่าและในไทยมีตาํนานเล่าคลา้ยๆ  กนัวา่ กะเหร่ียงเป็นผูท้ี่มีอายมุากที่สุดในพีน่อ้ง

ทั้ง ๗ คน วนัหน่ึงเม่ือพอ่เจา้ ( Father-God )ใกลจ้ะตาย ไดเ้รียกลูกๆทั้งหลายเขา้ไปใกลเ้ตียงนอนเพือ่มอบ

คมัภีร์ให้ พีน่อ้งมากนั ๗ คน คนโตที่สุด คือ กะเหร่ียง ไม่ไดม้าเพราะมวัยุง่กบังานคือถางหญา้ในไร่  เม่ือพี่

นอ้ง  ๖ คน มาถึงพอ่เจา้ก็ตายและมอบ คมัภีร์ไว ้ โดยมอบใหลู้กคนเล็กเก็บรักษาและนาํไปใหพ้ีช่ายคนโต  

ลูกชายคนเล็กสุดเห็นวา่คมัภีร์มีค่ามาก และสามารถรู้เหตุการณ์เบ้ืองหนา้ได ้ จึงอยากไดไ้วเ้ป็นของตน จึง

ลอกคมัภีร์อีก ๑ ชุด ทาํดว้ยหนงัสตัว ์ ส่วนของพีช่ายคนโตท่ีเขาเก็บตน้ฉบบัไวเ้ป็นแผน่ทาํดว้ยทองคาํ เขา

บอกใหพ้ีช่ายรับคมัภีร์ไป แต่พีช่ายมวัยุง่กบัการถางหญา้ เลยบอกใหน้อ้งชายวางคมัภีร์โดยแขวนไวบ้น     

ก่ิงไม ้  นอ้งชายคนสุดทอ้งจึงวางคมัภีร์ โดยแขวนไวบ้นก่ิงไมด้งัที่พีช่ายสัง่และเขาก็กลบัไปดว้ยความดีใจ  

             ในตลอดฤดูฝน  พีช่ายคนโตก็ลืมคมัภีร์คงทิ้งแขวนไวบ้นตน้ไม ้ จนกระทัง่ส้ินสุดฤดูฝนจึงจาํไดว้า่

เขาทิ้งใหค้มัภีร์แขวนไวบ้นตน้ไม ้  จึงรีบไปดูคมัภีร์ที่ตน้ไมแ้ต่คมัภีร์แผน่หนงัสตัวน์ั้นอกัษรบนคมัภีร์ชาํรุด

หมดแลว้ เพราะพวกนกไดล้ากทึ้งลงสู่พื้นล่าง และถูกสุนขักดัจนเละ เขาโกรธแต่ไม่รู้จะทาํอยา่งไร จึงโค่น

ตน้ไมน้าํมาเผาเป็นถ่าน  ชาวกะเหร่ียงเช่ือวา่พวกเขาไดรั้บพรสวรรคใ์นการทาํนายอนาคต  เขาจึงใชก้ารอ่าน

จากรอยข่วนในถ่าน พบวา่การทาํนายเหตุการณ์ในอนาคตบางส่วนถูกตอ้ง  ดงันั้น เขาจึงเช่ือมัน่วา่การอ่าน

ของเขามีเหตุผลอยา่งถูกตอ้งถา้เขาใชก้ระดูกไก่ เพราะรอยเขี่ยของไก่คลา้ยรอยข่วนในถ่าน และตวัอกัษรที่
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เห็นในคมัภีร์ก่อนเผาก็คลา้ยรอยเขี่ยของไก่ หลงัจากนั้น เขาก็เร่ิมฆ่าไก่เพือ่เอากระดูกไก่มาทาํนายอนาคตซ่ึง

การปฏิบติัเช่นน้ียงัคงเป็นของชนชาติกะเหร่ียงทุกวนัน้ี  

        มีเร่ืองเล่าปรัมปราของกะเหร่ียง แสดงสาเหตุท่ีกะเหร่ียงไม่มีตวัหนงัสือนั้นเป็นเพราะเม่ือพระเจา้นาํ

หนงัสือมาใหม้นุษยชาติ กะเหร่ียง ซ่ึงเป็นพีค่นโตมวัแต่วุน่ทาํงานในไร่ พระเจา้จึงวางหนงัสือไวใ้หบ้นตอ

ไม ้  ไก่ไปคุย้เขี่ยหนงัสือนั้นเสียหายหมด  ส่วนคนเผา่อ่ืนซ่ึงเป็นนอ้งรอง ๆ ลงไปไดรั้บหนงัสือทุกคน มาก

บา้งนอ้ยบา้ง  แต่นอ้งผวิขาว(ฝร่ัง) ซ่ึงเป็นนอ้งคนสุดทอ้งไม่ตอ้งทาํงานนั้น ไดรั้บหนงัสืออยา่งเตม็เม็ดเตม็

หน่วย มีเร่ืองเล่าต่อไปวา่ ในสมยัหลงันอ้งจะกลบัมาช่วยพีโ่ดยนาํหนงัสือเงินหนงัสือทองมาให้  มิชชนันารี

ไดฟั้งนิยายปรัมปราน้ีก็เลยต่อเร่ืองให้วา่ ฝร่ังผวิขาวน่ีแหละคือนอ้งสุดทอ้งที่จะมาช่วย  และหนงัสือเงินที่วา่

นั้นก็คือหนงัสือรวบรวมเพลงสวดหนงัสือทองก็คือพระคมัภีร์ไบเบิล  

              มีนิทานตาํนานมากมายที่กล่าวถึงกะเหร่ียงพีช่ายคนโตวา่เป็นคนขยนั ซ่ือและโง่ ผดิกบันอ้งคน

สุดทอ้งคือฝร่ัง  ซ่ึงฉลาดและเอาเปรียบกะเหร่ียงอยูต่ลอด  นอกจากน้ีมีนิทานแบ่งพีน่อ้งออกเป็น ๓ พวก คือ 

เดิมอยูท่ี่เมืองทวาย ประเทศพม่ามีพีน่อ้งรวมกนั ๓ พวก คือ กะเหร่ียงเป็นพี่ใหญ่ กะหร่าง เป็นนอ้งคนกลาง 

และตองสูเป็นนอ้งคนเลก็ พีน่อ้งทั้งสามน้ีไดส้ญัญาวา่จะรักใคร่เป็นพีน่อ้งกนัตลอดไป ไดข้องส่ิงใดมาก็จะ

แบ่งปันกนั ทั้งสามพีน่อ้งจึงอยูร่่วมกนัมาอยา่งเป็นสุข อยูม่าวนัหน่ึงกะเหร่ียงกบักะหร่างไดเ้ม่น ๑ ตวัจึงเอา

มาฆ่าแบ่งเน้ือกนัที่ลาํหว้ยโดยไม่ไดแ้บ่งใหต้องสูนอ้งคนเล็กเพราะวา่เน้ือเม่นนั้นมีนอ้ย 

             ต่อมาตองสูไดม้าทีล่าํหว้ย  พบขนเม่นที่ทิ้งไวก้็ราํพงึวา่  พีเ่ราทั้งสองคนไดเ้น้ืออะไรมาหนอ  ไม่

แบ่งให้เราบา้งเลย  ววักระทิงตวัใหญ่ขนยงัเล็กนิดเดียว   แต่ขนที่เห็นอยูน้ี่ ใหญ่กวา่ขนกระทิงมาก ตวัก็คง

ใหญ่มากเช่นกนั" ตองสูคิดดงันั้นแลว้ก็นอ้ยใจมากวา่พวกพี่ๆ  ไม่รัก ไม่รักษาสจัจะวาจา อยูร่่วมกนัต่อไปคง

จะไม่เป็นสุขแน่ จึงอพยพหนีพีท่ ั้งสองไปโดยไม่บอกใหรู้้ และไม่ใหเ้ห็นร่องรอย ส่วนกะเหร่ียงกบักะหร่าง

ก็อยูร่่วมกนัเร่ือยมา แต่คนตองสูกลบัเล่านิทานวา่กะเหร่ียงโป กะเหร่ียงสะกอ และตองสูทาํสญัญากนัวา่ ใคร

ไปล่าสตัวไ์ดเ้น้ือมาแลว้จะตอ้งแบ่งกนัใหค้นท่ีล่าไม่ได ้ วนัหน่ึงตองสูล่าไดเ้น้ือเม่น ส่วนสะกอและโปไม่ได้

อะไร ตองสูไม่ยอมแบ่งจึงถกะเหร่ียงพวกอ่ืนวา่เป็นคนใจดาํและแยกกนัอยูต่ ั้งแต่นั้นมา 

ตํานานกะเหร่ียงเผ่าโปว์(โผล่ว)   

             กะเหร่ียงเผา่โปว(์โผล่ว)  มีเร่ืองเล่าวา่  นานมาแลว้มีสองพีน่อ้งชายหญิงชาวกะหร่ียง  ผูช้ายเป็นพีช่ื่อ

ลาเนียม  ผูห้ญิงเป็นนอ้งช่ืออาม่อง  อยูใ่นเขตเมืองปันมะนา ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์  เป็นผูท่ี้จงรักภกัดี

ต่อผภูีเขาหลวง  เม่ือไดอ้าหารมา ก่อนจะกินจะเซ่นไหวผ้ภูีเขาหลวงก่อน  ผภูีเขาหลวงชอบใจ  จึงมอบกลอง

ยาววเิศษมาใหเ้ม่ือตอ้งการส่ิงใดก็ขอใหตี้กลองแลว้จะไดส่ิ้งนั้นสมดงัที่ปรารถนา  

           วนัหน่ึง  ลาเนียมตีกลองไดเ้ม่นมาตวัหน่ึง  แบ่งใหน้อ้งสาวคร่ึงหน่ึง  ขนเม่นแทงเน้ือนอ้งสาว

บาดเจบ็สาหสัเลยโกรธ  หาวา่พี่ชายเอาสตัวข์นแหลมมาให ้  จึงไดล้อบเปล่ียนหนงัหมีกลองเสียใหม่  กลอง

นั้นก็หมดความขลงั  ลาเนียมตีกลองไม่ไดผ้ล  เม่ือทราบเร่ืองที่นอ้งสาวทาํเช่นนั้นก็โกรธ  จึงหนีไปทางทิศ

เหนือตามลาํพงั  นอ้งสาวตามหาพีช่ายไม่พบไปจนถึงเมืองลา  ไดแ้ต่งงานกบัชายต่างเผา่ ลูกหลานท่ีเกิดเป็น

ตน้ตระกูลของกะเหร่ียง สะกอ และโปว(์โผล่ว) ต่อมา 
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  ๑๕.การปลูกฝังจติสํานึกและฝึกอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง 
๑๕.๑กรณีศึกษา : วาชูคุ หมู่บ้านวัฒนธรรมกะเหร่ียงโผล่ว วิถีชีวิตที่ยังมีลมหายใจ 

 ตามแผนนโยบายของโครงการ ท่ีมีเป้าหมายในการจดัตัง้หมู่บ้านวฒันธรรมขึน้  ณ  บ้านวาชูค ุ 

หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านนําร่องในระยะการดําเนินงาน ระยะ

ท่ี ๑ ช่วงระหวา่งปีพทุธศกัราช ๒๕๕๓-๒๕๖๓ นัน้ ทางโครงการได้มีการประมวลวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ในทางสร้างสรรค์ เป็นวฒันธรรมท่ีดีงามท่ีชุมชนยงัคงรักษาไว้และควรคา่แก่การดําเนินตอ่ไปอนัจะยงัให้

ความผาสกุบงัเกิดมีแก่คนในชุมชนตราบนานเท่านาน ซึง่ยงัมีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอีก

มากท่ียงัมิได้ทําการศกึษา เก็บรวบรวมข้อมลูไว้ ณ ท่ีนี ้ ซึง่ทางโครงการและองค์กรภาคีตา่งๆจะได้

ทําการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูในโอกาสหน้าต่อไป 

 ทัง้นีจ้ากการท่ีทางโครงการได้ศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของชนเผา่กะเหร่ียง

แหง่บ้านวาชูค ุซึง่จากการศกึษาดงักลา่ว พบวา่วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านวาชูคจุะมีความใกล้ชิดอยา่งแนบ

แนน่กบัวฒันธรรมการดํารงชีพในทางพระพทุธศาสนาอยา่งชนิดท่ีวา่ “ไม่อาจแยกจากกนัได้” ระหวา่งวดั

กบับ้านเลยทีเดียว โดยวิถีชีวิตทีมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีได้ทําการศกึษารวบรวมไว้ ณ ท่ีนี ้ได้แก่  

 -กิจกรรมของชุมชนในการทาํบุญถวายภตัตาหารพระสงฆ์และรักษาศลี ๕ในวันพระ 
ทุกวันพระ ตลอดทัง้ปี 
 โดยธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั สาํหรับพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไปแล้ว วดักบัชุมชนยอ่มมีความ

ผกูพนักนัอยา่งแยกไม่ออก ในวิถีการดํารงชีพ พระสงฆ์กบัชุมชนยอ่มถ้อยทีถ้อยอาศยัซึง่กนัและกนั 

สนบัสนนุซึง่กนัและกนั เพ่ือให้ทัง้องค์กรของวดัและองค์กรในชุมชนสามารถดําเนินไปในแนวทางท่ี

ก่อให้เกิดความสขุ ความเจริญ และอยูใ่นหลกัการหน้าท่ีพลเมืองศีลธรรมแก่สมาชิกในองค์กรนัน้ๆ 

 ทัง้นีพ้ระธรรมปิฏก (ปอ. ปยตุโต ) กลา่ววา่  วดัเป็นศนูย์กลางของสงัคม  เป็นศนูย์กลางท่ีรวม

จิตใจของประชาชน สว่นพระสงฆ์ท่ีเป็นตวัแทนของวดั  เป็นผู้ นําทางจิตใจของประชาชน  เป็นศนูย์กลาง

ของความเช่ือถือ  การร่วมมือกนั เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านนี ้  แตท่ี่สาํคญัท่ีสดุคือ  

ความรู้สกึของประชาชนตอ่พระสงฆ์วา่เป็นผู้ มีสติปัญญารอบรู้วิชาการตา่ง ๆ ทกุอยา่งเหนือกวา่ประชาชน

ทัว่ไป  สามารถเป็นท่ีปรึกษาแนะนําชาวบ้าน  เป็นเคร่ืองรักษาความเคารพนบัถือได้อยา่งยัง่ยืนมัน่คงยิ่ง

  องค์กรทางศาสนาเป็นองค์กรท่ีมีความพิเศษแตกตา่งจากองค์กรอ่ืน  กลา่วคือ มี

ความสาํคญักบัชีวิตมนษุย์ในสงัคมไทย  โดยภาพรวมอาจกลา่วได้วา่  มีความเก่ียวข้องกบัคนทกุชนชัน้ทาง

สงัคมตัง้แต่เกิดจนสิน้ชีวิต  ทัง้จากการผา่นการกลอ่มเกลาจากครอบครัวและชุมชนให้มีทศันคติ ตอ่การ
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ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพทุธศาสนา  หรือท่ีมีความผกูพนัยิ่งขึน้ไปกวา่นัน้คือการถกูกลอ่มเกลาจาก

พระภิกษุในวดัโดยตรง เช่น การได้บวชเรียน การฝึกปฏิบติัธรรม    

       พระสงฆ์เป็นตวัแทนของวดัมีบทบาทในการเป็นผู้ นําทางด้านจิตใจของชาวชนบทในท้องถ่ินนัน้ ๆ

จึงเป็นแหลง่ยดึเหน่ียวและมีสว่นร่วมอยา่งสาํคญัในการพฒันาท้องถ่ินชนบท 

 พระราชนนัทมนีุ  กลา่ววา่0

1  การพฒันาคือ  การทําให้เจริญขึน้และทางพระพทุธศาสนาสอนให้

พฒันาจิตใจ  ซึง่เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์  ต้องไปพฒันาจิตใจของประชาชนให้ต่ืนตวั ให้ก้าวหน้าทางธรรม 

เร่งให้เขาศกึษาธรรม  เร่งให้เขาปฏิบติัธรรม  เป็นการสง่เสริมความงามความดีการพฒันาด้านจิตใจนัน้  

ต้องสง่เสริมให้มีการปฏิบติั  ประพฤติธรรมในชีวิตประจําวนั  เพ่ือให้เกิดความสงบด้วยอํานาจ 

ธรรมอยา่งแท้จริง  เพราะถ้าคนเราเข้าถึงการปฏิบติัธรรมแล้ว  จะรู้จกัคณุคา่ของชีวิต  รู้วา่เกิดมาเพ่ืออะไร  

อยูเ่พ่ืออะไร  สิง่ดีงามอนัควรทํานัน้คืออะไร พระสงฆ์ต้องช่วยให้คนฉลาด  ให้คนก้าวหน้า  ให้ใช้ปัญญา

พิจารณาตวัเองให้มากขึน้ โดยการชกันําเอาความเช่ือเหลงวหลออกไปให้อุบาสกอุบาสกิามีศรัทธา มีศีล

บริสทุธ์ิ  ไม่ถือมงคลต่ืนขา่ว เช่ือกรรม  เม่ือประพฤติธรรม  ธรรมก็รักษาเรา  คุ้มครองเราให้พ้นภยั 

  นอกจากนี ้ ยงัมีผู้ เสนอแนะแนวทางปฏิบติังานของภิกษุ1

2  ไว้ดงันี ้

๑. นําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดแก่พระภิกษุ  สามเณร  ในระดบัท้องถ่ินตนเอง  และท้องถ่ิน

ใกล้เคียง แล้วขยายผลตอ่เน่ืองตอ่ไป 

๒. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสงัฆพฒันาในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาด้วยการบรรยายและอภิปราย

เม่ือรับนิมนต์ ตามกลุม่ตา่ง ๆ ในหมู่บ้านชนบทและสือ่มวลชนท้องถ่ิน 

๓. สง่เสริมราษฎรได้ตระหนกัในความสาํคญัและวนัสาํคญัทางพระพทุธศานา โดยชกัชวนให้มาร่วม

ทําบุญ  หลงัจากนัน่ควรจะได้จดักิจกรรมอาสาสมคัรปรับปรุงชุมชนด้านสิง่แวดล้อม หรือ อาชีพตาม

ลกัษณะของกลุม่  เพ่ือพฒันาท้องถ่ินของตน 

๔. สอดแทรกความรู้ด้านศาสนพิธี  วฒันธรรมการสขุาภิบาล  การอนามยัชมุชน  ความรู้ในเร่ืองอาหาร

และโภชนาการ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา  ความเป็นอยูข่องชาวชนบทฝยกสนเมซยส 

๕. จดัอบรมศีลธรรมและความรู้ด้านสงัคมทัว่ไป  การศกึษาผู้ใหญ่เป็นการให้การศกึษานอกโรงเรียน    

๖.  การสง่เสริมฟืน้ฟูประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงามของท้องถ่ินปรับปรุงให้ดีขึน้หรือ ให้เป็นเอกลกัษณ์ของ

ท้องถ่ินปรับปรุงให้ดีขึน้หรือให้เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินและสามารถจดัแสดงตอ่ผู้มาเยือนได้ 

                                                             
1 กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วดัพฒันา ๒๘  โรงพิมพก์ารศาสนา กรุงเทพฯ ๒๕๒๘ (หนา้ ๑๖๖) 

 
2 เร่ืองเดิม หนา้เดิม 
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๗. สง่เสริมให้ประชาชนยดึมัน่ในคณุความดี  ประกอบสมัมาอาชีวะและร่วมประสานงานกบัพฒันากร 

เพ่ือช่วยเหลอืราษฎร ให้การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

๘. สง่เสริมให้ราษฎรให้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์แนะนํากิจกรรมตามสภาพท้องท่ีและฤดกูาล 

๙. อบรมเยาวชน  เป็นการสง่เสริมความสามคัคีในหมู่คณะ  เป็นการสร้างพลงักลุม่เยาวชนเพ่ือพฒันา

ชุมชน 

 สาํหรับประชาชนท่ีเป็นชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงแหง่บ้านวาชูคก็ุเช่นเดียวกนั ประชาชนในชุมชนมี

วฒันธรรมการดํารงชีพท่ีแอบอิง ใกล้ชิด ผกูพนักบัพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก ภาพของการตกับาตร

ยามเช้าของคนในหมู่บ้านเลก็ๆทา่มกลางผืนป่าอนัใหญ่ เม่ือพระสงฆ์เดินบิณฑบาตภิกขาจารด้วยอาการ

อนัสงบ เป็นภาพแหง่ความผาสกุท่ียากยิ่งจะมีสิง่ใดมาเทียบเทียมได้ เพราะข้าวหนึง่ทพัพีท่ีประชาชน

บรรจงตกับาตรถวายพระนัน้ยอ่มหมายถึงการให้ชีวิตกบัพระภิกษุผู้ตดัขาดจากสมมติุวงศ์ คือผู้ออกจาก

การครองเรือนและการแสวงหาสิง่ใดๆเพ่ือกิจแหง่เรือนนัน้ๆ แตก่ลบัมาอาศยันํา้ใจไมตรี ความเมตตากรุณา 

การเสยีสละทานในทรัพย์สมบติัปัจจยัทัง้สีข่องเหลา่ประชาชนท่ีสร้างมาด้วยนํา้พกันํา้แรง หยาดเหง่ือ

แรงกาย ด้วยชีวิตจิตใจท่ีต้องอดทน ทุม่เท กวา่จะเป็นข้าวหนึง่ทพัพีท่ีตกับาตรถวายพระนัน้ คณุคา่แหง่สิง่ท่ี

เรียกวา่ “หนึง่ชีวิตให้ชีวิตกบัอีกหนึง่ชีวิต” จึงเป็นภาพท่ีงดงามยิ่งนกั พระสงฆ์เป็นหนึง่ชีวิตท่ีอาศยั

ประชาชนในการอยูร่อด น่ีคือความหมายของคําวา่วดักบัชมุชนยอ่มมีความผกูพนักนัอยา่งแยกไม่ออก

จริงๆ  

 ในหมู่บ้านวาชูค ุ นอกจากประชาชนจะตกับาตรพระในตอนเช้าเม่ือพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต

แล้ว เม่ือวนัพระมาถึงทัง้ ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ข้างขึน้ ข้างแรม ภาพของบุรุษแลสตรีทัง้เด็กและผู้ใหญ่ ผู้ เฒา่ ผู้แก่

ตา่งแตง่กายด้วยชุดประจําเผา่กะเหร่ียงโผลว่ตามสถานะแหง่เพศและวยันัน้ๆ บ้างอุ้มลกูจูงหลาน บ้างถือ

จานแลถ้วย คอ่ยๆทยอยเดินเท้าเข้าวดั ด้วยรอยยิม้และแววตาอนัเบิกบานทัง้กายและใจ โดยเป็นธรรม

เนียมของบรรพบุรุษชาวกะเหร่ียงแตโ่บราณกาลท่ีวา่ เม่ือถึงวนัพระ แม้วา่จะมีธุระกิจการงานอนัใดในไร่  

ในนา ในบ้าน ในเรือน ก็ต้องหยดุการงานเหลา่นัน้เสยีก่อน เพ่ือมาทําบุญรักษาศีลกนัท่ีวดัและยงัเป็นการ

พกัผอ่นหยอ่นใจพบปะสงัสรรค์กนัของคนในชุมชน อนัจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลยีว

กนั สร้างความสามคัคีของคนในชุมชนและยงัเป็นการหลอ่หลอมจิตใจให้คนในชุมชนทัง้สมาชิกเก่าและ

เยาวชนรุ่นใหม่อยูใ่นแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีมีหลกัศีลธรรมประจําใจอยูเ่สมอๆ อนัจะยงัให้ความผาสกุ

บงัเกิดมีกบัคนในชุมชนตลอดไปตราบนานเทา่นาน เพราะชีวิตท่ีมีหลกัศีลธรรมประจําใจยอ่มอยูเ่ป็นสขุ

โดยแท้ 
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 สาํหรับกิจกรรมในวนัพระของชาวบ้านกะเหร่ียงวาชูคท่ีุนบัถือพระพทุธศาสนาแล้ว ชาวบ้านจะมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัคือจะนําข้าวและอาหารคาวหวานมาทําพิธีถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆ์ท่ีวดั

และทําพิธีบวงสรวงเหลา่เทวดา พระแม่ธรณี พร้อมทัง้เซน่ไหว้ผีบรรพบุรุษ อุทิศสว่นกศุลให้กบัเขาเหลา่นัน้

ด้วย  

 เม่ือประชาชนมาพร้อมเพรียงกนัแล้ว มกัคทายกหรือผู้ นําทางพิธี ผู้ เฒา่ทรงคณุวฒิุของหมู่บ้านจะ

ได้จดัข้าวและอาหารคาวหวานสาํหรับถวายพระพทุธใสถ่าดไว้สว่นหนึ่ง  จานใสข้่าวสาํหรับบวงทรวงเทวดา

และเซน่ไหว้พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษอยา่งละหนึง่ใบและถ้วยเลก็เอาไว้ใสข้่าวจํานวนสีใ่บสําหรับเหลา่

อุบาสก อุบาสกิาจะได้ตกัใสเ่พ่ือถวายข้าวพระพทุธร่วมกนั จากนัน้แตล่ะคนเร่ิมจากผู้ เฒา่ผู้แก่เป็นคนแรกก็

จะจดัข้าวท่ีนํามาวดัตกัใสจ่านสาํหรับบวงทรวงเทวดาและเซน่ไหว้พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษและถ้วยใบเลก็

ท่ีเตรียมไว้สาํหรับถวายพระพทุธร่วมกบัตกับาตรถวายพระสงฆ์ไปพร้อมๆกนั โดยแยกผู้ชายแถวหนึง่ 

ผู้หญิงแถวหนึง่ เม่ือตกับาตรเสร็จแล้ว ก็จะแยกข้าวท่ีเตรียมสาํหรับบูชาพระพทุธ บวงสรวงเทวดา เซน่ไหว้

ผีบรรพบุรุษ มารวมกนั ณ จุดท่ีจะทําพิธีกรวดนํา้อุทิศบนศาลานัน้และจดัอาหารคาวหวานท่ีนํามาวดัถวาย

แดพ่ระสงฆ์เป็นลาํดบัไป หลงัจากพระสงฆ์จดัอาหารเสร็จแล้วประชาชนก็จะเร่ิมทําพิธีทางศาสนาคือกราบ

พระบูชาพระรัตนตรัยและกลา่วคําสาธยายความบริสทุธ์ิแหง่ทานเป็นภาษากะเหร่ียงโผลว่ จบแล้วประธาน

สงฆ์จกัได้กลา่วอนโุมทนาในทานนัน้ จากนัน้ประชาชนก็จะอาราธนาศีลจากคณะสงฆ์ การอาราธนาศีลจะ

อาราธนาพร้อมๆกนัเป็นภาษาบาลสีาํเนียงกะเหร่ียง ประธานสงฆ์นํากลา่วรับไตรสรณคมณ์และรับศีล 

ประชาชนก็วา่ตามเป็นตอนๆไปเม่ือรับศีลจบแล้ว ประชาชนก็จะกลา่วคําวา่ “สา...ธุ”พร้อมๆกนัด้วยเสยีง

อนัดงัอนัแสดงถึงความยินดีพอใจ ความสขุใจ ในการมีศีลธรรมประจําตน ตอ่จากนัน้ผู้ นําทางพิธีก็จะถวาย

ขนัดอกไม้และเทียนแด่คณะสงฆ์เพ่ือแสดงความเคารพนอบน้อมตอ่คณะสงฆ์ท่ีได้ให้ศีลแก่ตน การรับขนั

ดอกไม้ คณะสงฆ์จะรับเพียงแตเ่อามือแตะๆเทา่นัน้  ทัง้นีผู้้ นําทางพิธีจะได้นําขนัดอกไม้และเทียนไปบูชา

พระพทุธตอ่ไป เม่ือรับศีลแล้ว เหลา่ประชาชนท่ีมาวดัก็จะมารวมตวักนั ด้วยการตอ่แขนกนัติดเป็นแถวยาว 

โดยมีจุดศนูย์กลางอยูท่ี่ผู้ นําพิธีทางศาสนา ท่ีจะได้สาธยายบทกรวดนํา้อุทิศสว่นกศุลแดบ่รรพบุรุษ 

ตลอดจนสรรพสตัว์ เจ้ากรรมนายเวรทัง้หลาย เป็นภาษากะเหร่ียงโผลว่ เม่ือสาธยายบทกรวดนํา้อุทิศจบ 

คณะสงฆ์จกัได้สวดอนโุมทนาพิธีพร้อมๆกนัอีกครัง้หนึง่ หลงัจากคณะสงฆ์สวดอนโุมทนาพิธีเสร็จ เสยีง 

“สา...ธุ” ก็จะดงัขึน้อีกเป็นระลอกสองด้วยความอนโุมทนาในบุญกศุลนัน้เอง ครัน้แล้วผู้ นําทางพิธีจะนําชุด

อาหารคาวหวานท่ีเตรียมสาํหรับถวายพระพทุธ มาถวายแดป่ระธานสงฆ์ให้อนโุมทนาร่วมกนั เม่ือประธาน

สงฆ์รับแตะถาดอนัแสดงถึงการอนโุมทนานัน้แล้ว ผู้ นําทางพิธีก็จะนําถาดข้าวนัน้ไปถวายพระพทุธ โดย

กลา่วบทถวายเป็นภาษาบาลสีาํเนียงกะเหร่ียง เสร็จแล้วผู้ นําทางพิธีก็จะนํากราบพระและพาเหลา่
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ประชาชนร่วมสวดมนต์ภาษากะเหร่ียงพร้อมๆกนัทัง้เด็กแลผู้ใหญ่ ผู้ เฒา่ผู้แก่ ใครสวดได้ก็สวด สวดไม่ได้ก็

นัง่พนมมือฟังด้วยความเคารพ ครัน้เสยีงสวดมนต์สิน้สดุลง เสยีงแหง่การอนโุมทนา “สา...ธุ”ของประชาชน

บนศาลา ก็จะดงักระหึม่ ประหนึง่จะสง่กระแสแหง่บุญกุศลท่ีบงัเกิดขึน้ในครัง้นีไ้ปยงัเหลา่สรรพสตัว์ในไตร

โลกธาตใุห้ได้รับรู้และอนโุมทนาร่วมกนัปานฉะนัน้ เสยีงสาธุจางหายไป ประชาชนก็จะกราบลาพระ

รัตนตรัยก่อนลงศาลา เสยีงแหง่การทกัทายปราศรัยกนัของประชาชน ก็จะดงัขึน้ พร้อมๆกบับรรยากาศของ

รอยยิม้แหง่มิตรภาพและความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ของคนในชุมชน ก็จะเป็นภาพแหง่ความผาสกุท่ีสตัว์

จําพวกมนษุย์ควรได้ ควรมีเป็นสมบติัของตน เพราะสขุใดเลา่จะยิ่งใหญ่เทา่สขุแหง่การเข้าถึงศีลแลธรรม  

 เม่ือเสร็จพิธีทางสงฆ์แล้ว ประชาชนก็จะได้ทําพิธีตามความเช่ือดัง้เดิมตอ่ไปนัน่ก็คือการทําพิธี

บวงสรวงเหลา่เทวดาและเซน่ไหว้พระแม่ธรณี ผีบรรพบุรุษในอีกจุดหนึง่ของวดั ซึง่ได้จดัเตรียมสถานท่ีไว้

สาํหรับการทําพิธีนีโ้ดยเฉพาะ 

  โอกาสนีท้างโครงการจกัได้รวบรวมจดัทํา หนังสือคู่มือระเบียบพิธีทางศาสนาและความเช่ือ

ดัง้เดมิของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงแห่งบ้านวาชูคุ ในภายภาคหน้าตอ่ไป เพ่ือความสบืตอ่และความ

เป็นเอกลกัษณ์แหง่ความเป็น “หมู่บ้านวฒันธรรมกะเหร่ียงโผลว่” ตอ่ไป   

ภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านวาชูคุ ที่แนบแน่น ใกล้ชิด ผูกพนักับวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนา      อย่างชนิดที่เรียกว่า “วัดกับบ้านไม่อาจแยกจากกันได้” 
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ตลอดทัง้ปี เมื่อถึงวันพระ ชาวบ้านวาชูคุต่างมุ่งหน้ามาสู่วดั เพื่อทาํบุญและรักษาศีล              

อันจะทาํให้ความสงบสุข บงัเกิดขึน้แก่คนในชุมชนนัน้เอง 
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กิจกรรมของชุมชนในการทาํบุญใหญ่ประจําปี  

-ประเพณีทาํบุญเข้าพรรษา  

๑.ขึน้ ๑๓ ค่ํา เดือน ๘  เจริญพระพทุธมนต์เย็น เป็นวนัแรก 
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๒. ขึน้ ๑๔ ค่ํา เดือน ๘ ทําบญุถวายภตัตาหารเช้าและสมาทานรัษาศีล ๕ และภาคค่ําสมาทาน

รักษาศีล ๕ อีกครัง้ 

    

 

๓.ขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ทําบุญถวายภตัตาหารเช้า สมาทานรักษาศีล ๕ บวงสรวงเทวดา เซน่ไหว้

อุทิศสว่นกศุลแดบ่รรพบุรุษและภาคค่ําร่วมกนัสวดมนต์เย็นภาษากะเหร่ียง ๓ รอบ 
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บวงสรวงเทวดาและเซน่ไหว้อุทิศสว่นกศุลแดบ่รรพบุรุษ 
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๔.แรม๑ ค่ํา เดือน ๘ ทําบุญถวายภตัตาหารเช้า สมาทานรักษาศีล๕และภาคค่ําคณะสงฆ์เจริญ

พระพทุธมนต์ ชาวบ้านสมาทานรักษาศีล๕ ทําบุญทอดผ้าป่าสามคัคี ถวายเทียนต้นพรรษา 
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-ประเพณีทาํบุญกลางพรรษา (บุญกะบ่อง: ทาํบุญอุทิศผีบรรพบุรุษ) 

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจชว่ยกนัเตรียมงาน ทําเรือประดิษฐ์จากไม้ไผแ่ละดอกไม้ประดิษฐ์จากก้าน

ระกํา เพ่ือทําบญุกะบอ่งประจําปีของหมู่บ้าน 

   

     

     

 

งานประเพณีบุญกะบอ่งเร่ิมตัง้แตว่นัขึน้ ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๐ ถึงแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๐ โดยวนัขึน้ ๑๓ 

ค่ํา เดือน ๑๐และ ขึน้ ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๐ จะมีพิธีการทําบุญรูปแบบเดียวกนักบัวนัเข้าพรรษา สว่นวนัขึน้ ๑๕ 

ค่ํา เดือน ๑๐ หลงัจากทําบุญรูปแบบวนัพระในภาคเช้าเสร็จแล้ว ตอนเย็นชาวบ้านจะทยอยนําพืชพนัธ์

ธัญญาหารตามมีตามได้จากไร่นาของตน มาใสเ่รือไม้ไผ ่เพ่ือร่วมพิธีทําบญุในตอนค่ําท่ีวดั 
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ภาคค่ําชาวบ้านสมาทานรักษาศีล ๕  คณะสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์เย็น เสร็จแล้วชาวบ้านทําพิธี

อุทิศพืชพนัธ์ุธัญญาหารแดบ่รรพบุรุษท่ีวดั โดยใช้เรือประดิษฐ์จากไม้ไผเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนการสง่ตอ่ไปถึง

ดวงวิญญาณเหลา่นัน้และขอพรให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ธญัญาหาร และความสขุความเจริญ

ของสมาชิกในชุมชนในปีตอ่ๆไป 
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ในภาคเช้าแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐ รุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึน้ชาวบ้านจะมาเลีย้งอาหาร-แผส่ว่นกศุล

แดผี่บรรพบุรุษท่ีบริเวณกะบอ่ง หลงัจากนัน้เม่ือสวา่งแล้วก็จะมาทําบญุถวายภตัตาหารเช้าตามปกติ 

         

   

ภาคค่ํามีการทําบุญทอดผ้าป่าสามคัคี คณะสงฆ์สวดมนต์ฉลองผ้าป่า ก่อนกลบับ้านชาวบ้าน

ร่วมกนัสวดมนต์เย็นภาษากะเหร่ียง เป็นอนัเสร็จพิธีทําบุญกะบอ่งประจําปีของชาวกะเหร่ียงโพลว่ แหง่บ้าน

วาชูค ุทุง่ใหญ่นเรศวร 
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-ประเพณีทาํบุญออกพรรษา 

 งานเร่ิมตัง้แตว่นัขึน้ ๑๓ ค่ําเดือน ๑๑ โดยรูปแบบการทําบุญจะมีลกัษณะเดียวกนักบัวนัเข้าพรรษา

และบุญกะบอ่ง ตา่งกนัเพียงในภาคค่ําวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ หลงัจากเสร็จพิธีทางศาสนาบนศาลาใหญ่

แล้ว ชาวบ้านจะลงมาทําพิธีบชูาเจดีย์ไฟท่ีเตรียมไว้อนัเป็นองค์แทนแหง่การบูชาพระรัตนตรัยอีกรูปแบบ

หนึง่ซึง่เป็นคติความเช่ือดัง้เดิมของพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไปมาแตโ่บราณกาลตัง้แตส่มยัต้นพทุธกาลเลย

ทีเดียว โดยทําจากวสัดทุ้องถ่ินคือไม้ไผแ่ละก้านไม้สละ ทําเป็นเจดีย์ฐานสีห่ลีย่ม ฐานยาวประมาณด้านละ

๒ เมตร สงูประมาณ ๒ เมตร สาํหรับไว้ปักเทียนซึง่ทําจากขีผ้ึง้ท่ีหาได้จากป่านัน้เอง โดยจะมีผู้ นําพิธีซึง่เป็น

ผู้ทรงคณุวติุของหมู่บ้านในการนําทําพิธีตามขัน้ตอน นํากลา่วคํานมสัการเจดีย์ ตลอดจนบทสวดตา่งๆใน

พิธีเป็นภาษากะเหร่ียงโพลว่ โดยมีการเดินเวียนรอบเจดีย์สามรอบซึง่แตล่ะรอบก็จะได้ทําพิธีนมสัการเจดีย์

เป็นครัง้ๆไป เม่ือทําพิธีนมสัการเจดีย์ครบสามครัง้แล้ว ก็จะมีตวัแทนของแตล่ะกลุม่ตระกลูหมู่ญาติพ่ีน้อง

ร่วมสายโลหิตมาอ่านบทขอพรซึง่ได้แตง่ไว้เป็นภาษากะเหร่ียงโพลว่ เพ่ือขอความสวสัดี ความสขุความ

เจริญจงมีแดท่กุๆคนท่ีได้ร่วมทําบุญกนัมาตลอดทัง้พรรษานี ้
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อ่านบทขอพร ขอความสวสัดี ความสขุความเจริญทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตจงมีแก่ชาวกะเหร่ียงโพลว่แหง่

บ้านวาชูคทุกุๆคนท่ีได้ร่วมกนัทําบุญมาตลอดพรรษานี ้
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-ประเพณีทาํบุญสงกรานต์ 

วนัสงกรานต์ตามประเพณีดัง้เดิมของชาวกะเหร่ียงนัน้ถือกนัวา่เป็นวนัขึน้ปีใหม่เฉกเช่นเดียวกนักับ

ประเพณีการนบัรอบปีของชาวไทยและชาวพทุธทัว่ไปในเขตแหลมสวุรรณภมิูนี ้ดงันัน้การทําบุญในช่วงวนั

สงกรานต์จึงเทา่กบัเป็นการทําบุญฉลองปีใหม่ เพ่ือความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตไปในตวั  

สาํหรับกําหนดการจดังานประเพณีสงกรานต์จะถือเอาชว่งวนัพระของเดือน ๕ เป็นเกณฑ์ทัง้นีอ้ยูท่ี่

ความเหมาะสมในแตล่ะปี สาํหรับปี ๒๕๕๔นีเ้ร่ิมตัง้แตว่นัขึน้ ๑๓ ค่ําเดือน ๕ โดยรูปแบบการทําบุญจะมี

ลกัษณะเดียวกนักบัวนัเข้าพรรษา บุญกะบอ่งและ วนัออกพรรษาตา่งกนัเพียงในภาคบา่ยวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา 

เดือน ๕ จะมีพิธีสรงนํา้พระ กลา่วคือ สรงนํา้พระพทุธ สรงนํา้พระสงฆ์และสรงนํา้พระอฐิัธาตพุระอาจารย์

เสถียร สมาจาโร ตามลาํดบั  

สาํหรับในปี ๒๕๕๔ นี ้งานเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔-๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีพิธีสรง

นํา้พระในวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

๑.วนัแรก เจริญพระพทุธมนต์เย็น 

   

   
 

๒. วนัท่ี ๒ สมาทานศีล ๕ และสวดมนต์ภาษากะเหร่ียง 
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๓. วนัท่ี ๓ วนัพระ ถวายภตัตาหารเช้า ไหว้เทวดา ไหว้พระแม่ธรณี ตอนเย็นสมาทานศีล ๕และ

สวดมนต์เย็นภาษากะเหร่ียง 
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สมาทานศีล ๕และสวดมนต์เย็นภาษากะเหร่ียงในวนัพระ 

         
 

ภาคบา่ย มีการสรงนํา้พระพทุธ สรงนํา้พระสงฆ์และอฐิัธาตพุระอาจารย์เสถียร สมาจาโร เพ่ือเป็น

สริิมงคลกบัชีวิต 
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สรงนํา้พระพทุธ 

      

    

    
 

สรงนํา้พระสงฆ์ 

 
 

สรงนํา้อฐิัธาตพุระอาจารย์เสถียร สมาจาโร 
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๔. วนัท่ี ๔ วนัแรม ๑ ค่ํา เดือน ๕ ถวายภตัตาหารพระในตอนเช้าและถวายผ้าป่าในตอนเย็น 
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-สวดมนต์ทาํวัตรเย็น อบรมศีลธรรมเยาวชนและฝึกเจริญสมาธิภาวนา 
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เด็กๆมาวดั ครูบาก็จะฝึกเดินจงกรมและนัง่สมาธิ 
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 -กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถ่ิน รําตง 

สาํหรับประวติัความเป็นมาของ "รําตง" คือ เป็นการละเลน่ของชาวกะเหร่ียงท่ีอาศยัอยูใ่นอําเภอ

สงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี "ตง" เป็นการออกเสยีงตามภาษาไทย ชาวกะเหร่ียงจะออกเสยีงวา่ "โตว" คํา

วา่ ตง หรือ โตว นี ้คงจะมาจากเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดง ซึง่ทําด้วยไม้ไผย่าว ๑ ปล้อง เจาะเป็น

ช่องตรงกลางเพ่ือให้เกิดเสยีงดงักงัวาน ลกัษณะการเลน่ การแสดงรําตง เป็นการร้องและรําท่ีใช้เสยีงดนตรี

ประกอบในการแสดง ผู้แสดงเป็นหญิงหรือชายก็ได้ โดยทัว่ไปนิยมใช้ผู้แสดงหญิงสาวท่ียงัไม่แตง่งาน 

จํานวน ๑๒-๑๖ คน หรืออาจมากกวา่ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัสถานท่ีแสดง ซึง่อาจเป็นเวทีในร่ม หรือสนามหญ้า 

การแสดงมีการตัง้แถวผู้แสดงเป็นแถวลกึประมาณ ๕-๖ แถว และยืนหา่งกนัประมาณ ๑ ช่วงแขน ชุดท่ีใช้

ในการแสดงรําตงเป็นชุดกระโปรงปักด้วยด้ายสีสด คาดเข็มขดัเงินท่ีเอว เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดง 

คือ กลองสองหน้า ระนาด ฆ้องวง พิณ หรือป่ี ฉ่ิง ตง ( ไม้ไผย่าวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เซาะเป็นร่องใช้

ไม้ตีให้จงัหวะ) เนือ้ร้องของเพลงรําตง มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัความเป็นมาของกะเหร่ียง  การอบรมให้เป็นคนดี  

และเก่ียวกบัพทุธศาสนา เป็นต้น ทา่ทางท่ีรําคล้ายกบัฟ้อนพม่า  โอกาสท่ีเลน่การแสดงรําตง เป็น

การละเลน่ท่ีสนกุสนานในงานพิธีสาํคญั ๆ เช่น งานศพ งานบุญข้าวใหม่ งานสงกรานต์ เป็นต้นคุณคา่ผู้ เลน่

ได้รับความสนกุสนาน แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน 

             พระศรีสวุรรณ์คีรี ( ทะเจียงโปรย  เสตะพนัธุ ) นัน้  ทา่นมีความภาคภมิูใจในตวัตน  ท่ีเป็นคน

กะเหร่ียง ถึงแม้ทา่นจะเคยฝ่าฝืนประเพณีไปบ้าง (คือมีภริยากะเหร่ียงแล้ว  แตไ่ปมีภริยาอยา่งเปิดเผยอีก 

๒ คน  เป็นชาวรามญั ๑ คน และชาวสยามอีก ๑ คน )  ทา่นได้นําเอาประเพณีและวฒันธรรมของคน

กะเหร่ียง ไปแสดงให้ปรากฏแก่โลกภายนอกหลายครัง้หลายครา  ถึงแม้วา่ขณะนัน้  การเดินทางจะเป็นไป

ด้วยความยากลาํบาก  

 นอกจากนัน้  ทา่นยงัมีความชํานาญในด้านประวติัศาสตร์ของกะเหร่ียงเป็นอยา่งยิ่ง  มีครัง้หนึง่ 

ทา่นได้ไปนมสัการพระเจดีย์ชเวดากอง ท่ีเมืองร่างกุ้ ง  ได้พบกบันกัประวติัศาสตร์ชาวกะหร่ียงในพม่า  ท่ีมี

ช่ือวา่ ซอ อ่อง ละ  ซึง่เป็นผู้รวบรวม และเขียนในหนงัสอื เร่ือง ประวติัศาสตร์กะเหร่ียง  โดยซอ อ่อง ละ ได้

กลา่วถึง ตํานานเมืองเชียงใหม่ และเกร่ินเร่ืองวา่  เร่ืองราวท่ีตนบนัทกึนัน้ ได้ข้อมลูมาจากข้าราชการไทยผู้

หนึง่ ท่ีได้เดิน ทางไปไหว้พระเจดีย์ ชเวดากอง ในพม่า มีนามวา่ พระสวุรรณ  ซึง่พระสวุรรณ ก็คือ ตําแหนง่

เจ้าเมือง สงัขละบุรี หรือ พระศรีสวุรรณคีรี  นัน่เอง   
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ตอนเย็นมาซ้อมรํากนัพร้อมหน้าพร้อมตา 

          

       

ในบางคราก็มีโอกาสแสดงฝีมือบ้าง เช่น งานไหว้เจดีย์พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร,งานบญุกฐิน

วดัวาชูค ุหรืองานศพในหมู่บ้านเป็นต้น 
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-โครงการสอนวิชาชีพท้องถ่ิน โดยวิทยากรในท้องถ่ิน ของโรงเรียนบ้านหนิตัง้ หมู่  ๖ 

ตาํบลไล่โว่ อาํเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองปีที่ ๒ สําหรับการเรียน

การสอนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ มีนโยบายในการสง่เสริมให้โรงเรียนในท้องถ่ินตา่งๆมีการเรียน การ

สอนด้านการสบืสานภมิูปัญญาท้องถ่ิน โดยให้โรงเรียนจดัหลกัสตูรวิชาชีพท้องถ่ินสาํหรับการเรียน การ

สอนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น ทัง้นีใ้นสว่นของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ซึง่เป็นหนว่ยงาน

ทางราชการท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการศกึษาและการพฒันาเยาวชนในท้องถ่ินโดยตรง ทางโรงเรียนจึงได้

ร่วมมือกบัผู้ทรงความรู้ด้านภมิูปัญญาท้องถ่ิน ในการให้ความรู้กบันกัเรียนในรายวิชาวชิาชีพท้องถ่ิน

ดงักลา่วขึน้ อนัจะยงัให้โรงเรียน นกัเรียนและผู้ทรงภมิูความรู้ท้องถ่ินได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในการท่ีจะทํา

ความเข้าใจถึงความสาํคญัของภมิูปัญญาท้องถ่ินกบัการดํารงชีพในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนและควรคา่

แก่การอนรัุกษ์ สบืสานภมิูปัญญาเหลา่นัน้ ให้คงอยูต่ราบชัว่ลกูชัว่หลานของท้องถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยูม่าก

น้อยเพียงใด  
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-กิจกรรมค่ายคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ณ วัดวาชูคุ  ระหวา่งวนัท่ี ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  
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-กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ของโรงเรียนบ้านหินตัง้ ณ วัดบ้านจะแกและวดัวาชูคุ 
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       -กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกร่วมกบัวดัวาชูคแุละโรงเรียนบ้านหินตัง้ได้จดัทํา

“โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนธรรมะกับการอนุรักษ์” ระหวา่งวนัท่ี ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วดั

วาชูค ุ 

 

เจ้าหน้าท่ีเขตฯ บรรยายในหวัข้อ ทุง่ใหญ่นเรศวร มรดกโลก. 

 

             

              ลงมือเขียนแสดงความคิดเห็น แบบเด่ียว               กิจกรรมหว่งโซอ่าหาร แบบกลุม่  

   

                       การนําเสนอผลงานกลุม่                                      ร่วมแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมระดมความคิด วิทยากรพิเศษโดยเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิสบืนาคะเสถียร 

 

 

ฝึกการบําเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน  

 นอกจากนีใ้นสว่นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มีการลาดตระเวนร่วมระหวา่งอาสาสมคัรท้องถ่ิน

หมู่ ๖ บ้านจะแก จํานวน ๑๒ คนร่วมกบั หนว่ยพิทกัษ์ป่าจะแก เขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวนัตก ในเขตบ้านปางสนกุถึงต้นแม่นํา้สริุยะ เพ่ือสาํรวจและเก็บข้อมลูการใชปัระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในแนวเขตระหวา่งเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกกบัพืน้ท่ีป่ามติ

ครม.ซึง่กนัพืน้ท่ีสาํหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ ของชาวบ้านหมู่ ๖ บ้านจะแก ในช่วงวนัท่ี 

๑๐-๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ไปสาํรวจพืน้ท่ีเขตป่ามติ ครม. และได้พบแหลง่แร่ ทัง้หมด ๕ 

เหมือง ดงันี ้

๑. เหมืองไคลเ่ผอ่ 

๒. เตาเผาเหมืองต่ีลู ่

๓. ทีแกละ 

๔. เหมืองแร่ยอ่งโดง่โก่ง 

๕. เหมืองแร่พจืุอ พหุมอ่ง 
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หมู่บ้านพืน้ที่แนวเขตชายแดน ไทย-พม่า 

๑. หมู่บ้านปางสนกุ 

๒. หมู่บ้านพหุม่อง 

๓. หมู่บ้านสวนกล้วย 

๔. หมู่บ้านทิยาพิ 

๕. หมู่บ้านห้วยโคด่อ่งค่ี 

๖. หมู่บ้านห้วยขใุบ 

๗. หมู่บ้านกยุกลุ ี

๘. หมู่บ้านท่ีหมู่คือ 

๙. หมู่บ้านไลไ่กลไ่ต ่

๑๐. สริุยะ 

 
คณะกรรมการร่วมชาวบ้านกบัป่าไม้ร่วมกนัสาํรวจป่า 
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กิจกรรมอ่ืนๆ 

-วดัวาชูคไุด้บริการยาและเวชภณัฑ์ตา่งๆแก่คนในชุมชนหมู่ ๖ กลุม่บ้านจะแก-วาชุค-ุพจืุอ 

ตลอดจนบริจาคให้อนามยับ้านจะแก บ้านเกาะสะเด่ิง อนามยับ้านทิไร่ป้า วดับ้านไลโ่ว ่และหน่วยทหาร

พรานบ้านจะแก 

-บริจาคอุปกรณ์การศกึษาแก่โรงเรียนบ้านหินตัง้   

-กิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ งานพฒันาวดั การพฒันาชุมชน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงาน 

 ๑. ให้มีความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของทกุๆฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 ๒. ผู้ นําในองค์กรท้องถ่ินตา่งๆทัง้วดั บ้าน โรงเรียน ต้องมีวิสยัทศัน์ ความตัง้ใจ ความเสยีสละใน

การดําเนินงานอยา่งแท้จริง 

 ๓. การดําเนินงานมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปต้องอาศยัความสามคัคีและอดทนเป็นอยา่งยิ่ง 

 ๔. ขยายผลสูก่ารจดัทําหลกัสตูรการศกึษาภมิูปัญญาท้องถ่ินสาํหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในเขตพืน้ท่ีตําบลไลโ่วใ่ห้เป็นรูปธรรม 
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โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ                

ของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตาํบลไล่โว่ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตําบลไล่โว่  อําเภอสงัขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวได้ว่าเป็นถ่ินฐานของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงมาช้านานกวา่  300  ปี  ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  โดยมีหลกัฐานวา่บ้านสะเน่พ่อง  หมู่

ท่ี  1  ตําบลไลโ่ว ่ นัน้เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองสงัขละบุรี  โดยมีพระศรีสวุรรณคีรีเป็นเจ้าเมือง  ปัจจุบนัมีชาว

ไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอยู่ในตําบลไล่โว่ ประมาณ  2,900  คน  โดยปกติวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงนัน้จะมีความผกูพนักบัป่าอยา่งแนบแนน่  และมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  จึงทําให้

ชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง  มีความสงบ  ร่มเย็นและมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเกือ้กลูกบัผืนป่า  เช่น  การ

นํารกของเด็กแรกเกิดไปแขวนหรือฝังไว้ท่ีต้นไม้และจะไม่มีการตดัไม้ต้นดงักลา่ว , การไม่ตดัโค่นต้นไม้บาง

ชนิด  เช่น  ต้นโพธ์ิ  ต้นไทร  ขานาง  หว้า  ตะเคียน  ประดูเ่ลอืด   เป็นต้น , การไม่ตดัไม้ท่ีขึน้บนจอมปลวก  

ฯลฯ  ด้วยเหตุนีจ้ึงทําให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีชุมชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงอาศัยอยู่  ยงัคงสามารถ

รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้  และชุมชนเองก็สามารถอาศยัอยูร่่วมกบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น สื่อสารมวลชน สื่อบันเทิงสมัยใหม่ เคร่ืองแต่งกาย

สมยัใหม่ เคร่ืองอุปโภคบริโภคตา่งๆเป็นต้น ได้เร่ิมหลัง่ไหลเข้าสูชุ่มชนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง      ทําให้

วิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงเร่ิมเปลีย่นแปลงไป  เช่น  การใช้เงินเพ่ือการยงัชีพท่ีสงูขึน้     การด่ืม

สรุาในหมู่ประชาชนท่ีมากขึน้ ความสามารถในการใช้ภาษากะเหร่ียงท้องถ่ินในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ตา่งๆท่ีน้อยลง  เคร่ืองแตง่กายประจําเผา่  งานหตัถกรมพืน้บ้านท่ีลดน้อยลง การตดัไม้เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยั 

ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ เป็นต้น    ซึง่หากไม่เร่งอนรัุกษ์และฟืน้ฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรม

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนขึน้มาใหม่  มรดกทางภูมิปัญญาอันลํา้ค่าของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงตําบลไลโ่วอ่าจจะหายสาบสญูไป  และจะสง่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  รวมถึงความยัง่ยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติแหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรในท่ีสดุ 



 ด้วยเหตนีุพ้ระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์แห่งวดัเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบุรี คณะสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จึงได้ร่วมกับเขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่   กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่ บ้านและหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ  

วฒันธรรม  ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกของชาวไทยเชือ้สาย

กะเหร่ียงให้มีความยั่งยืน  สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่ขาดสาย  รวมทัง้มีส่วนร่วมในการ

ปกป้องรักษาป่ามรดกโลกทุง่ใหญ่นเรศวรให้อยูคู่ก่บัวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว่ตราบ

นานเทา่นาน 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยเชือ้

สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่วแ่หง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก 

 2.2  เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการปกป้องรักษาป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตกให้อยู่คู่กับวิถี

ชีวิตของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่

 2.3  เ พ่ือสนับสนุนโครงการพุทธอุทยาน  พระสงฆ์อนุ รักษ์และฟื้นฟู ป่าไ ม้ เ พ่ือ เฉลิม                  

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2552  ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  จัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ิน ณ วดัวาชูคุ หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว่  อําเภอสงัขละบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการรวบรวมและฟื้นฟูองค์ความรู้  ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  วฒันธรรม  ภาษา  และ       ภมิูปัญญาของชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงในเขตตําบลไลโ่ว่ 

 3.2  ประชาชนและเยาวชนในเขตตําบลไลโ่ว่ได้รับการถ่ายทอดและซึมซบั รักษา หวงแหนองค์

ความรู้ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วฒันธรรม  ภาษา  และ       ภมิูปัญญาของตนเอง 

3.3  จัดทําระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีจําเป็นของชุมชนและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเป็น

ครรลองในการดําเนินชีวิตบนวิถีแหง่ความเป็นชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงตําบลไลโ่ว ่



 3.4  จดัตัง้หมู่บ้านวฒันธรรมขึน้  ณ  บ้านวาชูคุ  หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว่  อําเภอสงัขละบุรี  จังหวดั

กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านนําร่อง 

4.  พืน้ที่เป้าหมาย 

 6  หมู่บ้าน ภายในท้องท่ีตําบลไลโ่ว ่ ได้แก่ 

 หมู่ท่ี  1   บ้านสะเนพ่อ่ง 

 หมู่ท่ี  2   บ้านกองม่องทะ 

 หมู่ท่ี  3   บ้านเกาะสะเด่ิง 

 หมู่ท่ี  4   บ้านไลโ่ว ่ (รวมทัง้กลุม่บ้านสาละวะ) 

 หมู่ท่ี  5   บ้านทิไลป้่า 

 หมู่ท่ี  6   บ้านจะแก  (รวมทัง้กลุม่บ้านพหุม่อง   พจืุอ  วาชูค ุ หวันา  และฤาษีแปดหลงั) 

 โดยมีศูนย์ประสานงานท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ ท่ีพกัสงฆ์วาชูคุ  หมู่ท่ี  6  ตําบลไล่โว่ 

อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และวัดเวฬุวัน หมู่ ท่ี 1 ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี 

5.  แนวทางการดาํเนินงาน 

 5.1  ประสานงานกับเขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  องค์การบริหารส่วน

ตําบลไล่โว่  และหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําการชีแ้จงโครงการ ประชุมกําหนดรูปแบบและ

ขัน้ตอนในการดําเนินงาน 

 5.2  กําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการจดักิจกรรมยอ่ยตา่ง  ๆ ได้แก่ 

  -  การปลกูต้นไม้ในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

  -  การบวชต้นไม้ 

  -  งานประจําปีสกัการะเจดีย์  พระอาจารย์เสถียร  สมาจาโร บ้านวาชูค ุ



  -  ประเพณีไหว้ฤาษี ทุง่ฤาษี 

  -  ประเพณีทําบุญโตป่อง 

  -  ประเพณีทําบุญไลย่องต๊ะ-เลตองค ุ

  -  ประเพณีทําบุญคลูงุภ ูบ้านจะแก 

  -  ประเพณีทําบุญท่ีกะเปีย บ้านทิไร่ป้า 

  -  ประเพณีทําบุญทพุุง่ บ้านไลโ่ว ่

-  ประเพณีทําบุญไลเ่ทาะไจ่ บ้านสะเนพ่อ่ง ไลโ่ว ่เกาะสะเด่ิง 

-  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนและอุบาสกิาเนกขมัมะ                                 

-  การศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

  -  การปลกูฝังจิตสาํนกึและฝึกอบรม ถ่ายทอดศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม

ไปสูอ่นชุนรุ่นหลงั 

 5.3  ขอความเห็นชอบโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไลโ่ว่  กํานนัตําบลไลโ่ว่  เจ้าคณะ

ตําบลไลโ่ว ่ เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก สํานกับริหารพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ี  3  (บ้านโป่ง)  

เพ่ือดําเนินกิจกรรมของโครงการในพืน้ท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก 

 5.4  จดัซือ้วสัดอุุปกรณ์ท่ีจําเป็นสาํหรับใช้ในโครงการ 

 5.5  เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ตา่ง  ๆ  และสว่นราชการภายในจงัหวดั 

 5.6  จัดตัง้หมู่บ้านวฒันธรรมขึน้  ณ  บ้านวาชูคุ  หมู่ท่ี  6  ตําบลไลโ่ว่  อําเภอสงัขละบุรี จังหวดั

กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านนําร่อง 

6. รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ดําเนินการโดยคณะกรรมการโครงการ อันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ กํานัน

ตําบลไลโ่ว่ เจ้าคณะตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์ในเขตตําบลไล่โว่ คณะสงฆ์แห่งวัดเวฬุวนั อําเภอทองผาภูมิ 



คณะกรรมการหมู่บ้านทกุหมู่บ้านในเขตตําบลไลโ่ว่ และอาสาสมัครท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆร่วมกัน

กําหนดนโยบาย  พิจารณาแก้ไขการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนพิจารณาร่างกําหนดระเบียบ

ข้อบงัคบัของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตอ่ไป 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 การดําเนินโครงการระยะท่ี 1    

1  มีนาคม  2553  ถึง  31  ธันวาคม  2563 

8.  งบประมาณ 

 จากวดัเวฬวุนั องค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่พทุธศาสนิกชนและมีผู้ มีจิตศรัทธาทัว่ไป 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ตามโครงการพุทธอุทยาน  ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 9.2  ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง  พระภิกษุสงฆ์  พทุธศาสนิกชน  สว่นราชการ  และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน  ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหง่ผืนป่ามรดกโลกทุง่ใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวนัตก 

 9.3  สามารถรักษาศิลปะ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี   วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยเชือ้

สายกะเหร่ียงในเขตตําบลไลโ่วใ่ห้สามารถสบืทอดไปสูอ่นชุนรุ่นหลงั 

 9.4  เป็นการสง่เสริมการปฏิบติัธรรมของพระภิกษุสงฆ์  ผู้สมาทานรุกขมลูธุดงควตัร  ให้อยูใ่นพืน้ท่ี

ท่ีกําหนด  ซึ่งจะสะดวกในการกํากับดูแล  และรักษาความปลอดภัย   รวมทัง้ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม 

10.  หน่วยงานดาํเนินการ 

10.1  หนว่ยงานหลกั 

 -  ท่ีพกัสงฆ์ในเขตตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 



 -  องค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

 -  วดัเวฬวุนั  ตําบลทา่ขนนุ  อําเภอทองผาภมิู  จงัหวดักาญจนบุรี 

            10.2  หนว่ยงานสนบัสนนุ 

  -  เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก 

  -  สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักาญจนบุรี 

  -  โรงเรียนในเขตตําบลไลโ่ว ่

  -  ร้อย.ทพ.14O4 ฐานปฏิบติัการบ้านจะแก 

  -  กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 134 

  -  สถานีอนามยับ้านจะแก 

 

11.  การติดตามและประเมินผล 

 ทางโครงการจะจดัทําสรุปผลการดําเนินงานในแตล่ะปี  เพ่ือรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

ถึงความก้าวหน้าของโครงการ  ปัญหา  อุปสรรคเพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไขในปีตอ่  ๆ  ไป 

  

   

 

 

 

 

 



 

ลงช่ือ............................................ผู้ เขียนโครงการ 

                  (พระทวีศกัดิ์  เมตตาวิหาโร) 

               ประธานท่ีพกัสงฆ์วาชูค ุหมู่ 6 

 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ เขียนโครงการ 

     (พระโต้ง  ฐิตคโุน) 

         ประธานท่ีพกัสงฆ์บ้านจะแก หมู ่6 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้ เขียนโครงการ 

     (นายโทโรงซา่  พนาสขุสนัต์) 

                 ราษฎรอาวโุสบ้านวาชูค ุหมู่ 6 

     

 

ลงช่ือ...............................................ผู้ เขียนโครงการ 

   (นายกําธร  พลเีพ่ือชาติ) 

              ราษฎรอาวโุสบ้านจะแก หมู่ 6 

 



 

ลงช่ือ...............................................ผู้ เสนอโครงการ 

     (นายสมหวงั  ไทรสงัขกมล)  

              ผู้ใหญ่บ้านจะแก หมู่ 6 

 

     

    ลงช่ือ...............................................ผู้ เสนอโครงการ 

     (นายสเุทพ  อรุณศรีสวุรรณ) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่หมู่ 6   

  

 

    ลงช่ือ...............................................ผู้ เสนอโครงการ 

     (นายสทิธิพล  กนกพรตระกลู) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว่ หมู่ 6 

 

 

    ลงช่ือ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

        (นายไมตรี  เสตะพนัธ์) 

          นายกองค์การบริหารสว่นตําบลไลโ่ว ่

 

 



 

                                               ลงช่ือ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

       (พระครูกาญจนสทุธิคณุ) 

       เจ้าคณะตําบลไลโ่ว ่

                                                

 

                                               ลงช่ือ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ  

  (นายอานนท์  เสตะพนัธ์) 

       กํานนัตําบลไลโ่ว ่

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

   ลงช่ือ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                         (นางสาววีรยา  โอชะกลุ) 

                 หวัหน้าเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร ด้านตะวนัตก 

 

      

  ลงช่ือ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

               (นายเอิบ    เชิงสะอาด) 

            ผู้ อํานวยการสว่นอนรัุกษ์สตัว์ป่า 

 

 

  ลงช่ือ..................................................ผู้อนมุติัโครงการ 

         (นายเริงชยั  ประยรูเวช) 

            ผู้ อํานวยการสาํนกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 3  

 

 



  

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการ 
 ประชุมช้ีแจงแนวนโยบาย หลกัการและเหตุผลของโครงการ ตลอดจนรายละเอียดและแนวทางการ

ดาํเนินงานของโครงการต่อที่ประชุมคณะสงฆ ์ชาวบา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ ๖ บา้นจะแก  หน่วย

ราชการในทอ้งถ่ิน เม่ือวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วดัวาชูคุ ม.๖ ต.ไล่โว ่อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในช่วง

เทศการงานประจาํปีสกัการะเจดียพ์ระอาจารยเ์สถียร สมาจาโร  
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



นาํเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเขตรักษาพนัธส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้น

ตะวนัตก ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือวนัที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

เพือ่รับหลกัการของโครงการและนาํเสนอโครงการต่อผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ ๓ (บา้น

โป่ง)ในการอนุมติัการดาํเนินงานของโครงการต่อไป 

        

 

 

 

 

 

 

 



 วนัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นาํเสนอโครงการต่อท่ีประชุมประชาชนตาํบลไล่โว ่ในวาระการประชุม

ประชาชนตาํบลไล่โวเ่พือ่ทาํประชาพจิารเก่ียวกบัการผนวกรวมเขตพื้นท่ีป่ามติครม.เขาพระฤาษี-บ่อแร่ เขา้

เป็นพื้นที่เดียวกนักบัเขตรักษาพนัธส์ัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก อนัเป็นเขตมรดกโลก 
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