
3.   กะเหร่ียงบ้านยางนํา้กลดัใต้ 
 

           3.1  ประวตัิความเป็นมาของชนเผ่ากะเหร่ียง  

             กะเหร่ียงเป็นชนเผ่าท่ีจดัไดว้า่มีหลายเผา่พนัธ์ุ หลายภาษา มีการนบัถือศาสนาท่ีต่างกนัแต่กะเหร่ียง 

ดั้งเดิมจะนบัถือผี เช่ือเร่ืองตน้ไมป่้าใหญ่ ภายหลงัหนัมานบัถือพุทธ คริสต ์เป็นตน้ กะเหร่ียงมีถ่ินฐานตั้งอยู ่

ท่ีประเทศพม่า แต่หลงัจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหร่ียงท่ีอพยพเขา้มาอาศยัอยูป่ระเทศไทย กะเหร่ียง 

ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย กะเหร่ียงสะกอ หรือท่ีเรียก

นามตวัเองวา่ ปากะญอ หมายถึงคน หรือมนุษยน์ั้นเอง กะเหร่ียงสะกอ เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด มี

ภาษาเขียนเป็นของตนเองโดยมีมิชชนันารีเป็นผูคิ้ดคน้ดดัแปลงมาจากตวัหนงัสือพม่า ผสมภาษาโรมนั 

กลุ่มน้ีหนัมานบัถือศาสนาคริสตเ์ป็นส่วนใหญ่ กะเหร่ียงโปวน์ั้นเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งเคร่งครัดในประเพณี 

พบมากท่ี อาํเภอ แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อาํเภอ อมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ และแถบตะวนัตกของ

ประเทศไทย คือกะเหร่ียงบเว พบท่ีอาํเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน ส่วนปะโอ หรือตองสูก็มีอยูบ่า้ง แต่พบนอ้ยมาก 

ในประเทศไทย ชนเผา่ "ปกากะญอ" เป็นชนเผา่ท่ีบอกกล่าวถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมานบัร้อย นบัพนัเร่ือง 

เรียงร้อยเก็บไวใ้นเเนวของนิทาน อาจจะไม่ใช่หลกัฐานท่ีเเน่ชดั เเต่ก็พยายามท่ีจะเล่าสืบทอดให้ลูกหลาน

ไดรู้้ ถึงความเป็นมาของเผา่พนัธ์ุ และวฒันธรรมของตวัเอง เล่ากนัตั้งแต่สมยัท่ีพระเจา้สร้างโลก พระองค์

ไดส้ร้างมนุษย ์คู่แรก คือ อดมั กบัเอวา ทั้งสองคนไดใ้ชชี้วิตอยูร่่วมกนัในสวน (เอเดน) ท่ีพระองคไ์ดส้ร้างไว ้

ทั้งสองไดท้าํ ผดิกฎ ของสวรรค ์จึงถูกเนรเทศลงมาใชก้รรมอยูใ่นโลกจนกระทัง่มีลูกหลานสืบเช้ือสายมา

จนถึงทุกวนัน้ีไทยภูเขาเผา่กะเหร่ียงถ่ินเดิมอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนบริเวณภูเขาทางทิศตะวนัตกของประเทศ 

อยูต่ามแนวเขาตะนาวศรี เช่นท่ีจงัหวดัตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นตน้ 

                ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้คาํว่า “ยาง” แปลว่า กะเหร่ียง “ยางนํ้ า” ก็คือ

กะเหร่ียงท่ีอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ้า เช่นกะเหร่ียงบา้นยางนํ้ากลดัใต ้ตั้งถ่ินฐานอยูติ่ดกบัแม่นํ้าหว้ยแม่ประจนัต ์

                 ตาํบลยางนํ้ากลดัใต ้แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 7 หมู่บา้น มีประชากรประมาณ 1,500 คน 

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวไทยกะเหร่ียง โดยเฉพาะหมู่ 2 ซ่ึงเรียกวา่หมู่บา้นกะเหร่ียงโป่ง

หรือปัจจุบนัเรียกว่า”โป่งวิเชียร”และหมู่ 4 บา้นพุพลู เป็นท่ีอยู่อาศยัของกะเหร่ียงท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด 

(ฝ่ายปกครองอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบุรี) 

                 พื้นท่ีดั้งเดิมของตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้ เป็นท่ีราบมีเขาลอ้มรอบเป็นป่าสมบูรณ์ มีไมใ้หญ่นานาชนิด 

และสัตวป่์าจาํนวนมากมาย กะเหร่ียงท่ีอยูต่ามแนวชายแดนบางกลุ่ม จะอพยพถอยร่นเขา้มาเป็นระยะ ๆ 

ซ่ึงใชเ้วลาหลายชัว่อายุคน เน่ืองดว้ยกะเหร่ียงชอบทาํไร่เล่ือนลอย จึงอพยพถ่ินเพื่อหาท่ีทาํกิน ดงันั้นจึงมี

กะเหร่ียงกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพมาตั้งรกราก ณ ท่ีแห่งน้ี โดยเป็นชุมชนกลุ่มเล็กๆ เม่ือประมาณ 100 ปีเศษ 

                 หลกัฐานท่ียืนยนัการมาตั้งชุมชน คือ เสาหงส์ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของมอญและพม่า ขณะน้ี เสาหงส์ 

อยูใ่นลานประเพณีหมู่ท่ี 1 ตาํบลยางนํ้ากลดัใต ้มีความเก่าแก่ นบัอายไุดก้วา่ร้อยปี นัน่แสดงวา่ มอญ พม่า 

กะเหร่ียงบ้านยางนํา้กลดัใต้  เรียบเรียงโดยนายพทิยา   อนิทร์ม ี
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กะเหร่ียง ซ่ึงมีถ่ินฐานทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย ไดอ้พยพถ่ินมาตั้งรกราก ณ ท่ีน้ี (ผูใ้หญ่โกยมุกดา 

อดีตผูใ้หญ่บา้น ต.ยางนํ้ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี) 
 

            3.2  ศิลปวฒันธรรมทีท่รงคุณค่าและน่าภูมิใจของชาวไทยภูเขากะเหร่ียง 

                3.2.1  ผ้ากะเหร่ียง เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ โดยอาศยัเคร่ืองมือในการทอนอ้ยท่ีสุด แต่ผูท้อตอ้งใช ้

ความพยายามเป็นอยา่งสูงจึงจะสําเร็จเป็นผืนผา้ อาทิ ผา้นุ่ง จะประกอบดว้ยลวดลายวิจิตรบรรจง  มีมากมาย

หลายลายและหลากสี ท่ีนิยม คือ สีแดง และสีดาํ เส้ือ มีลกัษณะเป็นเส้ือคลุมไม่มีแขน  มีลวดลายนอ้ยกวา่

ผา้นุ่ง จะเป็นลายในแนวตั้ง ยา่ม ใชส้าํหรับใส่ส่ิงของติดตวัเดินทาง ทาํดว้ยผา้ทอมือเช่นเดียวกบัผา้นุ่งและเส้ือ  

ศิลปะการทอสืบทอดต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษ มีความเป็นเอกลกัษณ์ ของชาวไทยภูเขาซ่ึงมีลวดลายและ 

สีฉูดฉาด โดยอาศยัส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาทาํ เช่น สี และดา้ย ซ่ึงทาํจากฝ้าย 

                3.2.2   ส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวติประจําวนั บา้นกะเหร่ียง มีลกัษณะปลูกดว้ยไมไ้ผ ่หลงัคามุงแฝก 

ลากชายคาลงมาตลอด  มีชานยืน่ออกมา พื้นบา้นยกสูงมีบนัไดทาํดว้ยไมส้ําหรับข้ึนลง เคร่ืองจกัสานท่ีทาํ

ดว้ยไมไ้ผ ่เช่นโง มีลกัษณะเป็นตะกร้าแต่รูปทรงสูงกวา่ มีสายคาดสําหรับติดข้ึนหลงัเพื่อใชใ้ส่พืชผลในไร่ 

หวด สานดว้ยไมไ้ผ ่ใชส้ําหรับน่ึงขา้วเหนียว เคร่ืองจบัสัตวน์ํ้ า เช่น สุ่ม ลอบ มีลกัษณะแตกต่างจากท่ีอ่ืน

ตามลกัษณะของการใช้ เช่น ลอบดกัปลาไหล เป็นตน้เคร่ืองมือจบัสัตวท่ี์ทาํดว้ยไม ้เช่น หนา้ไม ้และไม้

เป่าลูกดอก ของใช้ทาํจากอวยัวะของสัตว ์ เช่น  เขาววั  ใช้สําหรับใส่ดินปืน หนงั ทาํสายคาดเอวทอผา้   

เคร่ืองประดบั เช่น สายสร้อยทาํดว้ยเงิน  มีลกัษณะเป็นขอ้ ๆ แบบหลงัเต่า  และใชเ้ป็นเคร่ืองรางของขลงั 

                3.2.3  อุปกรณ์ที่เป็นเคร่ืองทุ่นแรง ขาหยัง่ ใชเ้ดินเพื่อต่อตวัใหสู้งข้ึน สะดวกในการยอ่งสาวท่ีอยู ่

บนเรือนท่ีสูงกวา่ และบางโอกาสใชส้าํหรับเดินหรือวิง่แข่งขนั ครก ทาํดว้ยไมใ้ชส้าํหรับตาํขา้วซอ้มมือ 

3.2.4  อุปกรณ์เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเป่า ทาํดว้ยไมไ้ผ ่มีลกัษณะเช่นเดียวกบัแคน แต่แคนของกะเหร่ียง 

มีลกัษณะยาวกวา่แคนทัว่ไป 

               3.2.5  วฒันธรรมประเพณีที่สําคัญของกะเหร่ียง วฒันธรรมดา้นภาษา กะเหร่ียงมีวฒันธรรม 

ดา้นภาษาเป็นของตนเอง ซ่ึงเป็นภาษาดั้งเดิม ภาษากะเหร่ียงเป็นภาษาท่ีไม่เจือปนกบัภาษาอ่ืน แต่ไม่มีตวัอกัษร

ใช ้กะเหร่ียงบางถ่ิน เช่นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงอยูป่ะปนกบัมอญจะมีอกัษรใช ้เน่ืองดว้ยเป็นการยืมอกัษรมอญมา

ใช ้ ประเพณีขา้วห่อ เป็นประเพณีเรียกขวญัของชาวไทยกะเหร่ียง ซ่ึงถือเป็นประเพณีสําคญัตอ้งจดัเป็น

ประจาํทุกปี โดยกาํหนดในเดือนเกา้ไทย ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นจะกาํหนดวนัใดก็แลว้แต่ขอ้ตกลงของแต่ละ

หมู่บา้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นประเพณีเรียกขวญัของชาวไทยกะเหร่ียงแลว้ก็ยงัเป็นการกลบับา้นเพื่อเยี่ยม

ญาติพี่นอ้ง เยี่ยมเพื่อนบา้น และแบ่งปันขา้วห่อให้เพื่อนบา้นต่างถ่ิน เป็นการผูกไมตรีอีกดว้ย ประเพณี

เวียนศาลา เป็นประเพณีบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงแต่ละหมู่บา้นก็จะมีศาลาประเพณีของหมู่บา้นตวัเอง จดัข้ึน          

ปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรก จดัในเดือน 5 คร้ังท่ี 2 จดัในเดือน 11 ประเพณียอ่งสาว เดิมเป็นประเพณีของหนุ่มสาว

ท่ีนดัพบปะพดูคุยกนั แต่ปัจจุบนัประเพณีน้ีค่อย ๆ หมดไปตามกาลเวลา 
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            3.3  การดําเนินชีวติกะเหร่ียง 

                 กะเหร่ียงมีนิสัยรักอิสระชอบอยูต่ามธรรมชาติท่ีเป็นป่าเขา มีความเป็นอยูแ่บบง่าย ๆ เช่ือถือภูตผี 

เช่น ท่ีหนา้บา้นของกะเหร่ียงจะมีศาล เพื่อใหเ้ป็นท่ีสิงสถิตของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และภูตผท่ีีนบัถือ 

    อาชีพ ของชาวกะเหร่ียง  กะเหร่ียงมีอาชีพทาํไร่ เช่น ไร่พริก ไร่ขา้วโพด ไร่กลว้ย ไร่มะนาว  

เป็นตน้ พริกกะเหร่ียงถือเป็นพริกพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุด และมีราคาตามทอ้งตลาดแพงกวา่พริกอ่ืน ๆ ผูช้าย ชาวกะเหร่ียง 

ยามวา่งชอบเขา้ป่า ล่าสัตว ์มีความสามารถพิเศษ มีความอดทน สามารถเดินทางดว้ยเทา้เปล่า เป็นระยะทางไกล ๆ 

โดยไม่เหน็ดเหน่ือย 

    บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั จะอยูก่นัเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะเป็นญาติพี่นอ้งกนัเอง มีความเคารพ 

เช่ือฟังผูใ้หญ่ หรือหวัหนา้ของตนเอง 

    ปัจจุบนั ประเพณีน้ียงัคงอยู ่เด็ก ๆ สามารถพดูภาษาไทยไดช้ดัเจน มีความเป็นไทยโดยสมบูรณ์  

ประเพณีท่ีคงอยู่ ทาํให้เกิดความรักและความสามคัคีการแบ่งปัน เป็นแบบอย่างท่ีดีของชาวไทย เช่น 

ประเพณีขา้วห่อ เป็นตน้ 
 

            3.4  ประวตัิการมาตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหร่ียงจังหวดัเพชรบุรี 

                 ชาวกะเหร่ียงในเขตจงัหวดัเพชรบุรีมีการตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณชายแดนใกลเ้ทือกเขาตะนาวศรี 

มีผูส้ันนิษฐานวา่กะเหร่ียงกลุ่มราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ น่าจะอพยพมาจากเมืองทวาย ในประเทศ 

พม่าชาวกะเหร่ียงรุ่นเก่าท่ีอยูใ่นตาํบลสวนผึ้ง เล่าต่อกนัมาวา่ ราว 200 ปีเศษถูกพม่ารุกรานจึงพากนัอพยพ 

ขา้มเทือกเขาตะนาวศรีเขา้ชายแดนไทยทางอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แลว้แยกยา้ยกนัไปอยูท่ี่จงัหวดั 

ราชบุรีและเพชรบุรีแลว้โยกยา้ยต่อมาทางตะวนัตกจนถึงลาํนํ้ าภาชี ตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเขตอาํเภอสวนผึ้ง

และก่ิงอาํเภอบา้นคา  อีกส่วนหน่ึงแยกไปทางใตจ้นถึง ตน้นํ้าเพชรบุรี กะเหร่ียงท่ีอยูใ่นอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง 

มีทั้งโพล่วท่ีอาศยัอยู่ในท่ีราบริมนํ้ า จกอร์อาศยัอยู่บริเวณตน้นํ้ าแม่ภาชี จกอร์ และโพล่ว เมืองราชบุรี                  

เดิมมาจากเมืองทวาย ในอดีต บทบาทของกะเหร่ียงมีหนา้ท่ีคอยดูแลเขตแดนไทยดา้นตะวนัตก 

 


