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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

เน้นการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน โดยใช้รูปแบบ PBRU Model  
ด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  
เน้นการรักษา สืบสานและต่อยอด  
ส าหรับพ้ืนที่ “สองพี่น้อง” มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับชุมชน
ประสานพลังจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาอัตลักษณ์ชุมชน 
เพ่ิมรายได้ และเป็นชุมชนแห่งความสุข โดยมีกระบวนการบริหาร
จัดการครัวเรือนเป้าหมาย 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นฐาน เคาะประตูบ้าน  
เวทีประชาคม สร้างทีม  
ติดตามและถอดบทเรียนขยายผลสู่ชุมชน 
 

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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 บริบทชุมชนสองพี่น้อง  
   โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน 

                     และ องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง 
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 1) ประวัติความเป็นมา 
   
  พ้ืนที่เดิมเป็นป่าทึบมีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่าน ชาวกะเหรี่ยง
ได้มาตั้งถิ่นฐานท ามาหากินบริเวณนี้ ต่อมาได้ท าสงครามรบพุ่งกับ
พม่า มีพ่ีน้องสองคนเป็นทหารฝีมือดี ขึ้นเป็นผู้น าในการรบ การรบ
ในครั้ งนั้น มีผู้คนล้มตายจ านวนมาก หลังจากสู้ รบกับพม่า          
สองพ่ีน้องน าก าลังพลที่เหลือกลับมาที่ตั้งของตน ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า “บ้านสองพ่ีน้อง” เป็นการให้เกียรติและระลึกถึง    
ทหารสองพ่ีน้อง ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษที่ต่อสู้เพื่อแผ่นดิน               ที่
ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน 
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 2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง  
           อ าเภอแก่งกระจาน    จังหวดัเพชรบุรี 
  นายสุชาติ     สมใจ   

      ประธาน อบต.สองพ่ีน้อง  

  นายชาญชัย    สมใจ    

       รองประธานสภา อบต.สองพ่ีน้อง  

  นายอุทัย     อินแดง   

       เลขานุการสภา อบต.สองพ่ีน้อง 

  นายประยงค์    ดุมพรหม    

  นายสุชาติ     สมใจ    

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 1 

  นายชาญชัย    สมใจ   

  นายประหยัด    ปานเกิด   

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 2 

  นางน้ าฝน    ปานพ่วง   

  นายสมโชค    กลัดหล า   

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 3 
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  นายชวน     วงศ์สิงห์    

  นายอ านาจ    ศรีแจ ้   

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 4 

  นายเที่ยง     ปลีสุวรรณ    

  นางสายฝน    สุขศรี    

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 5 

  นายก าจด     เพชรแย้ม    

  นายส าอางค์    งามข า    

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 6 

  นายบัญชา     ดูเรืองรัมย์   

  นายเสน่ห์     จันทร์เจิม    

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 7 

  นายวิรัตน์     นาคสิงห์    

  นายบุญย่ิง     ดีกลั่น    

       สมาชิกสภา อบต.สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 8 
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 3) ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง  
            อ าเภอแก่งกระจาน    จังหวดัเพชรบุรี 
  1. นายผล         เอกบุตร   
          นายก อบต.สองพ่ีน้อง  
  2. นายประสาน       นิลด า    
          รองนายก อบต.สองพ่ีน้อง 
  3. นายสมพรรณ      สาลี    
          รองนายก อบต.สองพ่ีน้อง 
  4. นายสังวาล        สาลี    
          เลขานุการนายก อบต.สองพ่ีน้อง 
 
 

 4)  ลักษณะที่ตั้ง 
     ต าบลสองพ่ีน้อง เป็นต าบลหนึ่งใน 6 ต าบล ของอ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ต าบลสองพ่ีน้อง 
ต าบลแก่งกระจาน ต าบลวังจันทร์ ต าบลพุสวรรค์ ต าบลป่าเด็ง 
และต าบลห้วยแม่เพรียง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง  อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอแก่งกระจานทางทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร 
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 อาณาเขต 
  
 ทิศเหนือ    ติด  ต าบลแก่งกระจาน  
       อ าเภอแก่งกระจาน 
 ทิศใต้    ติด   ต าบลห้วยแม่เพรียง  
       อ าเภอแก่งกระจาน 
 ทิศตะวันออก   ติด  ต าบลแก่งกระจาน 
      อ าเภอแก่งกระจาน 
        และต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง 
 ทิศตะวันตก  ติด  ต าบลห้วยแม่เพรียง  
       อ าเภอแก่งกระจาน 

     
เนื้อที่ 

        ต าบลสองพ่ีน้อง มีเนื้อท่ีทั้งหมด 323,974 ไร่  
        หรือคิดเป็น 518.36 ตารางกิโลเมตร 
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 5) ประชากร   
        องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
สอง พ่ีน้อง มีจ านวนประชากรทั้ งสิ้ น  4,748 คน แยกเป็น          
ช า ย  2,585 คน  หญิ ง  2,163 คน   คว ามหนาแน่ น เ ฉลี่ ย           
9.16 คน/ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งรายละเอียดของหมู่บ้าน ดังนี้ 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

บ้านสองพีน่้อง 365 340 705 244 

บ้านวังวน 378 403 781 372 

บ้านท่าลิงลม 585 239 824 263 

บ้านหนองปืนแตก 395 399 794 343 

บ้านห้วยปลาดุก 303 265 568 214 

บ้านโป่งอิฐ 128 111 239 80 

บ้านห้วยกระสังข ์ 350 346 696 227 

บ้านหนองมะค่า 81 60 141 66 



ห น้ า  | ๑๔ 

 

 

6)  ลักษณะภูมิประเทศและภมูิอากาศ 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ   
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีแม่น้ าเพชรไหลผ่าน  
 บางส่วนติดอ่างเก็บน้ าเข่ือนแก่งกระจาน 
     
 ลักษณะภูมิอากาศ    
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม-มิถุนายน  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  
 ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  
 
๗) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 
 การคมนาคม  
        ถนนลาดยาง   7  สาย 
        ถนนคอนกรีต 17  สาย 
        ถนนลูกรัง  25  สาย 
        การคมนาคมทางน้ า  เนื่องจากหมู่ที่  3 บ้านท่าลิ งลม       
(กลุ่มแม่ประโดล) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ าเขื่อนแก่ง
กระจาน ท าให้ชาวบ้านมักนิยมใช้การเดินทางโดยทางเรือ 
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 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
        แม่น้ า     จ านวน    1   สาย 
        ล าห้วย    จ านวน  15  สาย 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
        ทรัพยากรดิน เนื้อที่ในต าบลสองพ่ีน้องส่วนใหญ่เป็นเนื้อท่ี    
        เกษตรกรรม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  
        และดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนหิน  
        และลูกรังบริเวณท่ีราบสูง 
        ทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าเพชรบุรี ไหลผ่าน 
        ทรพัยากรป่าไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ     
        และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
 
 ไฟฟ้า 
 มีไฟฟ้าครบ 
 ทั้ง 8 หมู่บ้าน    
 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 จ านวน 142 ครัวเรือน 
  
 การโทรคมนาคม 
        ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 4 แห่ง 
        การสาธารณสุข 
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒ แห่ง 
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 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ต ารวจชุมชน    จ านวน  1  ชุด 
 
 ๘) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 
  อาชีพ 
  ประชาชนในต าบลสองพ่ีน้องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ เช่นการท าไร่มะนาว ไร่สับปะรด 
และการปลูกพืชผักสวนครัว ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร    
ด้านการค้าขายและอาชีพรับจ้าง 
 
  หน่วยธุรกิจในเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง 

ร้านค้าชุมชน มีจ านวน     1 แห่ง 
             โรงส ี มีจ านวน     1  แห่ง 
             ปัม๊หลอด มีจ านวน   14  แห่ง 
             รีสอร์ท มีจ านวน   11  แห่ง 
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 9) ข้อมูลด้านสังคม 
 หมู่บ้าน  ต าบลสองพ่ีน้อง มีจ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่  

1. บ้านสองพ่ีน้อง 
2. บ้านวังวน 
3. บ้านท่าลิงลม 
4. บ้านหนองปืนแตก 
5. บ้านห้วยปลาดุก 
6. บ้านโป่งอิฐ 
7. บ้านห้วยกระสังข์ 
8. บ้านหนองมะค่า 

 
  มวลชนจัดตั้ง  

อสม. 8  หมู่บ้าน จ านวน  74  คน 
ต ารวจบ้าน 1  ชุด จ านวน  30  คน 

 
 การศึกษาและศาสนา   
 การศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง  
               มีการจัดการศึกษา ดังนี้ 
       โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  4  แห่ง 
       โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  2  แห่ง 
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  8  แห่ง 
       หอกระจายข่าว จ านวน  2  แห่ง 
       เสียงตามสาย จ านวน  8  แห่ง 
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 10) ศาสนา   
        ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง 
        มีศาสนสถานคือ วัด     6  แห่ง 
   
 
       11) ข้อมูลสถานทีท่่องเที่ยว 
 
  เขื่อนดินแก่งกระจาน  
  เป็นเขื่อนดินปิดกั้นแม่น้ าเพชรบุรี มี พ้ืนที่ประมาณ 
31,000 ไร่ จึงท าให้มีทะเลสาบและมีเกาะกลางแม่น้ า เกาะที่ใหญ่
ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม
และมีการนิยมล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของทะเลสาบและ
ต้นน้ า 
 
  แม่น้ าเพชรบุรี  
  เป็นแม่น้ าสายหลักของชาวจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวล่องเรือและเล่นน้ าตามรีสอร์ทต่างๆ มากมาย 
 
   บ้านสองพ่ีน้อง 

  มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมให้
ความรู้ การสร้างจิตส านึกดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง มีการกัน
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พ้ืนที่ท ากินออกจากพ้ืนที่ป่า โดยหมู่บ้านมีป่าชุมชนประมาณ 
3,000 ไร่ แบ่งเป็นป่าที่มีการอนุรักษ์ คือ เขาในหลวง “ภูเขาที่ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเสด็จประทับและ
ทรงรับสั่งให้มีการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลาน”  

 
12) ข้อมูลสุขอนามัย  

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 บ้านสองพ่ีน้อง มี อสม. จ านวน 10 คน ที่คอยให้ความรู้
เบื้องต้นแก่ครัวเรือนในด้านการดูแลสุขภาพ และเป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นให้แก่สาธารณสุขต าบลเ พ่ือเป็น
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือคัดกรองโรค และการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ
คนชราให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆของแต่ละ
หน่วยงาน 
 
 การจัดการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
 การจัดการด้านสุขภาพของคนในชุมชนนั้น บ้านสองพ่ีน้อง
มี อสม. เป็นแกนน าคอยท าหน้าที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจ า 
พร้อมทั้งยังช่วยให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่คนในชุมชน โดยที่แผนการ
พัฒนาหมู่บ้านก็ได้ ให้ความส าคัญด้านสุขภาพ มีการก าหนด
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โครงการซึ่งได้จากเวทีประชาคมของหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการที่ต้อง
ท าต่อเนื่องและต้องมีการประเมินผลเพ่ือดูผลการด าเนินงาน  
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
๑. กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การดูแล

รักษาสุขภาพ การออกก าลังกาย การเฝ้าระวัง ปัญหาสารเสพติดใน
ชุมชน การเฝ้าระวังและรักษาสิทธิผู้บริโภค การด าเนินโครงการ
อาหารผลอดภัย การส่งเสริมพัฒนาการและดูแลการได้รับวัคซีนใน
เด็กอายุต่ ากว่า ๖ ปี การตรวจสุขภาพตนเองในเบื้องต้น การใช้
อินทรีสารและการท าเกษตรอินทรีย์ 

๒. กิจกรรมด้านการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชน 
ได้แก่ การรับการบริการสุขภาพจากศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานี
อนามัย เช่น การท าบัตรทอง การรับการตรวจวัดความดันเลือด 
การฝากครรภ์ 

๓. กิจกรรมด้านการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เพ่ือพัฒนาสุขภาพในชุมชน ได้แก่ การเข้ารับอบรมความรู้ การเข้า
ร่วมประชุมกลุ่ม หรือการจัดเวทีเรียนรู้ การรับฟังความรู้ผ่านทาง
หอกระจายข่าว 

๔. กิจกรรมด้านการให้ความร่วมมือในการควบคุมและ
ป้องกันโรค ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกัน
การแพ้พิษ/สารเคมี การร่วมรณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาล เช่น 
โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก อุจจาระร่วง  ไข้ฉี่หนู 

๕. กิจกรรมด้านการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ
หน่วยงานด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
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หรือร่วมกิจกรรมสาธารณะสุขในชุมชนตนเอง และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสุขภาพที่ริเริ่มจากองค์กรชุมชนท้องถิ่น เช่น ศูนย์สุขภาพ 
สถานีชุมชน สถานีอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพโดยใช้
ทรัพยากรชุมชนเป็นหลัก มีส่วนร่วมด าเนินงานกับหน่วยราชการ
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ป้องกัน
โรค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ใช้แฟ้มครอบครัวเพ่ือการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ใช้แฟ้มชุมชนเพ่ือการวางแผนแก้ไขปัจจัย
เสี่ยงในระดับชุมชน 

   
 13) การจัดระบบฐานข้อมูลในชุมชน 
 ชุมชนมีการร่วมกันจัดท าระบบฐานข้อมูล จปฐ. มีการ
ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งมีการ
อบรมอาสาสมัครเพ่ือให้เข้าใจในข้อค าถามต่างๆ ให้ชัดเจนและเน้น
ย้ าในการสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน รวมทั้งมีการน าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือรับรองผลและเผยแพร่ข้อมูลให้คนในชุมชนต่อไป 
 ชุมชนน าข้อมูล จปฐ. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าสู่กระบวนการ
แผนชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการดังกล่าวของชุมชน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริงในด้านเศรษฐกิจ สังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ด้านการ
บริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยี 
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 14) การจัดท าแผนชุมชน 
  การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านสองพ่ีน้อง เป็นแผนระยะ
สั้น จัดท าตามขั้นตอน ตามเป้าหมายของชุมชนสามารถน าเอาข้อดี
ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย มาปรับปรุงแก้ไข โดยใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา โดยที่ปัญหาใดต้องใช้งบประมาณก็
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิด
กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในชุมชนซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านได้ท าการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือปรับแผนชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
   
  ข้อสรุปของการท าแผนชุมชนบ้านสองพ่ีน้อง มีดังนี้ 
  1. แผนที่ไม่ใช้งบประมาณและจัดท าเองจ านวน 40 % 
ของจ านวนแผนทั้งหมด 
  2. แผนที่ท าร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน 
  3. แผนที่ขอรับการสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 

มีการใช้ประโยชน์จากแผนโดยการประสานกับ อบต.และ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ 

 5.3 ในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐานของครัวเรือน (จปฐ.)  
 ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุมสร้าง
ความเข้าใจข้อมูลของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และให้
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ความรู้ในที่ประชุมประจ าเดือนให้ชุมชนได้รับรู้ถึงข้อมูลและสิ่งที่
ต้องแก้ไขเพ่ือลดปัญหาของชุมชนให้น้อยที่สุด 

15) การจัดสวัสดิการภายในชุมชน 
       ห มู่ บ้ า น มี ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร แ ก่ ส ม า ชิ ก แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองพ่ีน้อง 
       2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านสองพ่ีน้อง 
       3. กลุ่มออมวันละบาท 
       4. กลุ่มจัดดอกไม้หน้าศพ 
 

16) การเสริมสร้างการเมืองการปกครอง 
- ในการเลือกตั้ งครั้ งล่ าสุดเป็นการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการออกไปใช้สิทธิ์คิดเป็น ร้อย
ละ 95 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

- ในการประชุมหรือการประชาคมต่างๆ นั้น มี
ตัวแทนคนในครัวเรือนเข้าร่วม ร้อยละ 70-80 ของ
ครัวเรือนในหมู่บ้าน 

- ชุมชนมีการแบ่งเขตการปกครองในหมู่บ้าน 
ออกเป็น 10 เขต เพ่ือที่จะดูแลประชากรในชุมชนบ้านสอง
พ่ีน้องอย่างทั่วถึง  

- ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบ (กติกา) ของ
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 
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๑๗. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 
      การนับถือศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
      ประชาชนบ้านสองพ่ีน้องนับถือศาสนาพุทธโดยมี  

ศาสนสถานในหมู่บ้าน คือ วัดสองพ่ีน้อง และวัดเก่ากะเหรี่ยง ใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา ในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วัน
สงกรานต์ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และใช้ประกอบพิธีกรรม
ตามประเพณีของชนเผ่ากะเหรียงโปว์ คือ ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง 
ประเพณีเวียนศาลา และการทอดผ้าป่า เมื่อถึงเวลาของเทศกาล
ต่างๆ คนในหมู่บ้านจะมาร่วมกิจกรรมกัน โดยเฉพาะที่วัด จะเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ชาวบ้านจะมาร่วมกัน
ท าบุญและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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การมีวิถีแบ่งปันเอ้ืออาทร 

 เนื่องจากบ้านสองพ่ีน้องเป็นชุมชนชนบท จึงมีวิถีชีวิตที่
แบ่งปันเอ้ืออาทรพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ  
 การเอ้ืออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นถือเป็นหลัก
ปฏิบัติของชนเผ่ากะเหรี่ยงที่ไม่ว่าจะท ากิจกรรมใดๆ      ในชุมชนก็
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่หวังผลตอบแทน 
 

 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
 ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพ่ีน้องมีความเชื่อและการนับ
ถือ “ผี” และมีการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษในช่วง
เทศกาลต่าง เช่น  
 1. ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง หรือประเพณีข้าวห่อเรียก
ขวัญของชาวกะเหรี่ยง หรือที่เรียกกันว่า “อ้ังมีถ่อง” หรือประเพณี
กินข้าวห่อ เป็นการประกอบพิธีกรรม ส าหรับให้ลูกหลานได้กลับมา
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว จัดขึ้นในเดือน 9 เป็นต้น  
 2. ประเพณีเวียนวัดเก่าที่จะจัดขึ้นในเดือน 5 ของทุกปี 
เป็นการรองเพลงร าวนรอบวัดเก่ากะเหรี่ยง จ านวน 3 รอบ  
 3. ประเพณีการยกฉัตร 9 ชั้น  
 4. ศิลปะพ้ืนถิ่น เช่น ร้องเพลงกะเหรี่ยง การเดินขาหยั่ง 
เป่าลูกดอก ยิงหน้าไม้ เป่าแคน เป็นต้น 
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รอยเสด็จสองพี่น้อง 
โครงการจัดท าหนังสือรอยเสด็จฯ เพชรบุรี 

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รอยเสด็จสองพี่น้อง 

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ ถึงปี พุทธศักราช 2514  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล       
อดุ ล ย เ ดชมหา ร าช  บ รมนาถบ พิต ร  พร้ อมด้ ว ย ส ม เ ด็ จ                   
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้เสด็จฯ ราษฎรชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ต าบลสองพ่ีน้อง เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

18 เมษายน 2502 เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรชาวกะเหรี่ยงที่
บ้านสองพ่ีน้อง ต าบลสองพ่ีน้อง เสด็จฯ ลงสรงและล่องแม่น้ า
เพชรบุรี 

๑3 พฤษภาคม 2504 เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรชาวกะเหรี่ยง
ที่แก่งกระจาน พระราชทานเครื่องรับวิทยุให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลสองพ่ีน้อง   

26 พฤษภาคม 2505 เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรชาวกะเหรี่ยง
ที่บ้านแก่งกระจาน และประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ าเพชรบุรี 
ต าบลสองพ่ีน้อง 

๑๙ เมษายน ๒508  เสด็จฯ เยี่ ยมราษฏรหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงที่บ้านวังวนและบ้านท่าลิงลม ต าบลสองพ่ีน้อง 
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26 เมษายน 2511 เสด็จฯ ทรงเปิดป้ายอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง(สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปภัมภ์)   

1 มิถุนายน 2514 เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรชาวกะเหรี่ยงที่
บ้านหนองปืนแตก ต าบลสองพ่ีน้อง  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ประพาสแม่น้ าเพชรบุรี  
ที่บ้านสองพี่น้อง ต าบลสองพี่น้อง  18 เมษายน 2502 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรกะเหรี่ยง ที่บ้านสองพี่น้อง ต าบลสองพ่ีน้อง  
18 เมษายน 2502 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรกะเหรี่ยงที่แก่งกระจาน พระราชทานเครื่องรับวิทยุให้แก่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลสองพี่น้อง ๑3 พฤษภาคม 2504  
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
กะเหรี่ยงที่แก่งกระจาน พระราชทานเครื่องนุ่งห่มและ 
ยารักษาโรค แก่ราษฎรกะเหรี่ยง ต าบลสองพี่น้อง 
 26 พฤษภาคม 2505 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้า  
ที่ ต าบลสองพ่ีน้อง 26 พฤษภาคม 2505 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
เสด็จฯเยี่ยมราษฏรหมู่บ้านกะเหรี่ยงท่ีบ้านวังวน 
และบ้านท่าลิงลม ต าบลสองพ่ีน้อง ๑๙ เมษายน ๒508 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เสด็จฯ       
ทรงเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง(สายปัญญา
สมาคมในพระบรมราชินูปภัมภ์) 26 เมษายน 2511  
 
 
 



ห น้ า  | ๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรชาวกะเหรี่ยงท่ีบ้านหนองปืนแตก  
ต าบลสองพ่ีน้อง 1 มิถุนายน 2514 
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สองพี่น้องในฟิล์มกระจกจากเยอรมัน 
          ได้รับความอนุเคราะห์ต้นฉบับภาพจาก 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
        ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาพคณะของเจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ 5 และพระยาสุรพันธ์เสนี 
เที่ยวบ้านสองพ่ีน้อง  
ในภาพบุคคลยืนที่ 2 จากซ้ายคือเจ้าจอมอาบในรัชกาลที่ 5 ยืนที่ ๓ จาก
ซ้ายคือพระยาสุ ร พันธ์ เส นี(อิ้น บุนนาค) เจ้ า เมืองเพชรบุรี  และ
สมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ช่วงรัชกาลที่ ๖ – รัชกาลที่ ๗ เป็นนักนิยม
ไพร และขึ้นไปเที่ยวสองพ่ีน้องอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านสองพ่ีน้องแต่ก่อน
เรียกท่านว่า คุณอิ้น หรือคุณพ่อ สตรีน่ังที่ ๒ จากขวา คือคุณหญิงสุรพันธ์
เสนี (น่ิง บุนนาค) ภริยาพระยาสุรพันธเสนี  
พระยาสุรพันธ์เสนีสมรสกับคุณหญิงน่ิงเมื่อ พ.ศ.2472 และต้องคดี
การเมืองคราวกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 ภาพชุดน้ีจึงน่าจะถ่ายช่วง
ระหว่าง พ.ศ.2472 - พ.ศ. 2476 ในคราวที่พระยาสุรพันธ์เสนีพาชาว
ยุโรปขึ้นไปสองพ่ีน้องและได้พันทึกภาพไว้ ต่อมาภาพฟิล์มกระจกชุดน้ีลง
โฆษณาขายออนไลน์อยู่ท่ีประเทศเยอรมนี  
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นผู้ประมูลกลับมาประเทศไทย  
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บน  กะเหรี่ยงล่องแพในแม่น้ าเพชรบุรี 
ล่าง ขบวนเรือของพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ในแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน 
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บน  ขบวนเรือของพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์และทิวทัศน์เขาเจ้า 
ล่าง ช่วยกันเข็นเรือเมื่อถึงตอนที่ติดแก่ง 
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บน  ชาวกะเหรี่ยงที่หาดทรายหน้าบ้านสองพ่ีน้อง 
ล่าง แม่น้ าเพชรบุรีที่หน้าบ้านสองพ่ีน้อง 
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บน  สาวเชือกในแม่น้ าเพชรบุรี 
ล่าง สาวเชือกในแม่น้ าเพชรบุร ี
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บน  สตรีชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 
ล่าง สตรีชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 
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บน  ชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้องเป่าแคน  
ล่าง ชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 
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บน      ชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้องใส่เสื้อราชประแตน(เป็นผู้น าชุมชน?) 
ล่าง     เรือนชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 
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ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวชาวกะเหรี่ยง
บ้านสองพ่ีน้อง 

 

 

 



ห น้ า  | ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนสองพี่น้อง : ประวัติศาสตร์ 

และการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
                                  อ.ดร. ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล 

                                            อ.ณัฐกานต์  ผาจันทร์ 
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 ชุมชนสองพ่ีน้อง ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่มากชุมชนหนึ่ง ซึ่ง
กลุ่มคนกลุ่มแรก ที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาประมาณ 200 
กว่าปีที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ชุมชนสองพ่ีน้องมีประวัติศาสตร์บอกเล่าถึง
เรื่องราวต านาน และปรากฏสถานที่ส าคัญที่มีการสันนิษฐานว่าเป็น
สถานที่บ่อเกิดของเรื่องราวในชุมชน ส่วนกลุ่มชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นชาวกะเหรี่ยงที่มีการอพยพมาจากทั้งในเมืองเพชรบุรี และจาก
ประเทศสหภาพพม่า ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีประเพณีพิธีกรรมเฉพาะที่
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน ดังจะกล่ าวใน
รายละเอียดต่อไป 

ประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวสองพี่น้อง 

 ชุมชนสองพ่ีน้อง มีประวัติศาสตร์บอกเล่าถึงการเป็นพ้ืนที่
ทางผ่านในการรบ การตั้งฐานทัพ จุดแวะพักของกองทัพในครั้งอดีต 
จากค าบอกเล่าของคุณครูสุระ โกงกาง ข้าราชการบ านาญ อดีตครู
โรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง กล่าวว่า  

“พื้นที่ เดิมของชุมชนสองพี่น้องเป็นป่าทึบ มีแม่น้้า
เพชรบุรีไหลผ่าน ซึ่งที่มาของชื่อสองพี่น้องนี้เกิดจากการเล่าขาน
เกี่ยวกับการสู้รบของทหารสองพี่น้องชาวกะเหรี่ยง ที่น้ากองทัพ
เข้ามาสู้รบกับพม่า เม่ือการรบเสร็จสิ้น ชาวกะเหรี่ยงสองพี่น้อง
นั้น น้าก้าลังพลกลับมายังที่ตั้งของตน จึงกลายเป็นชื่อที่เรียก
ชุมชนบริเวณนี้ว่า ชุมชนสองพี่น้อง”  
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โดยการตั้งชื่อดังกล่าว คนในชุมชนถือว่าเป็นการให้เกียรติ
แก่บรรพบุรุษของตนเองที่น าก าลังคนเข้าต่อสู้เพ่ือการป้องกันผืน
แผ่นดินที่ตนเองอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากชื่อชุมชนแล้ว ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานวังล้าง
ดาบ โดยคุณลุงปะ โกงกาง อดีตก านันต าบลสองพ่ีน้อง  

“หลังจากการรบหากมีทหารเสียชีวิตจะน้าศพของทหาร
มาเผาที่บริเวณทุ่งเผาผีซึ่งอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 2 กิโลเมตร เม่ือเผาศพเสร็จจะน้าดาบของทหารมา
ล้างท่ีวังล้างดาบ จึงเรียกบริเวณนั้นว่า วังล้างดาบ” 

 จากต านานที่ เล่าขานกันมาถึงที่มาของชื่อชุมชนและ
สถานที่ส าคัญของชุมชนดังกล่าวแล้วนั้น ประวัติศาสตร์ส าคัญที่สุด
ครั้งหนึ่งของชุมชนสองพ่ีน้อง คือ การเสด็จพระราชด าเนินของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร พ ร้ อ ม ด้ ว ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบ้าน
สองพ่ีน้องเมื่อเดือน 5 ขึ้น 10 ค่ า ปีกุน ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 18 
เมษายน พ.ศ.2502 เคยเสด็จมาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง
แห่งนี้ เพ่ือล่องแม่น้ าเพชรบุรี และพระองค์ยังทรงเสด็จพระราช
กรณียกิจเปิดโรงเรียนบ้านสองพ่ีน้องแห่งนี้ นอกจากนั้นยังทรง
เสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรกลุ่มชาติพันธุ์แห่งนี้อีกด้วย 
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ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านสองพี่น้อง 

 กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง เดิมเป็นกลุ่มที่มีการ
อพยพเคลื่อนย้ายมาจากพ้ืนที่แถบเขาเตาหม้อ แล้วถอยร่นขึ้นมา
เรื่อยๆ จนย้ายมาอยู่บริเวณนี้ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มที่ต้องการตั้ง
บ้านเรือนแบบสันโดษ อยู่กันเฉพาะภายในกลุ่มตนเอง เมื่อมีการ
ขยายพ้ืนที่ท ากินของคนไทย กลุ่มกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆ 

 ส าหรับการนับถือศาสนาของชาวกะเหรี่ยงสองพ่ีน้องนั้น 
จากการสัมภาษณ์ คุณลุงปะ โกงกาง อายุ 74 ปี อดีตก านันต าบล
สองพ่ีน้อง กล่าวว่า สมัยก่อนชาวกระเหรี่ยงนับถือผี มีการเซ่นผี   ปี
ละ 1 ครั้ ง  ต่อมาพระธุดงค์ เข้ามาในหมู่บ้านมาจากวัดแจ้ง
เจริญ  ต าบลจอมประทัด อ าเภอบ้านเพลง จังหวัดราชบุรี ชาวบ้าน
เรียกท่านว่า “หลวงพ่อปานแดง” ชาวกระเหรี่ยงบางส่วนให้การ
ตอนรับหลวงพ่อปานแดงเป็นอย่างดี โดยมีการปูหนังวัวรองให้
หลวงพ่อนั่ง โดยหลวงพ่อปานแดงได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้กับชาวกระเหรี่ยง  

แต่มีชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยและไม่พอใจที่หลวงเข้า
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะตามหลักศาสนาพุทธมีข้อห้ามล่าสัตว์ 
ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้นนิยมล่าสัตว์ป่าในการด ารงชีวิต จึง
ท าคุณไสยโดยการเสกหนังวัวเข้าท้องหลวงพ่อปานแดง แต่ไม่
สามารถท าอันตรายหลวงพ่อได้ หลวงพ่อปานแดงจึงแสดงอิทธิฤทธิ์
โดยการใช้มือตบต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งไม่มีใบ ให้กลายเป็นต้นไม้ที่มีใบ
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เขียวชอุ่ม ท าให้คนกระเหรี่ยงเลื่อมใสและศรัทธาในความสามารถ
ของหลวงพ่อปานแดง จึงให้ความเคารพและหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา หลวงพ่อปานแดงได้มอบน้ ามนต์ให้ชาวกระเหรี่ยง 
เพ่ือเป็นสิริมงคล และเพ่ือใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันน้ ามนต์
ของหลวงพ่อปานแดงยังถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดสองพ่ีน้อง และอยู่ใน
หมู่บ้านชาวสองพ่ีน้องเพียงไม่กี่หลังคาเรือน หนึ่งในนั้นคือบ้านของ 
คุณลุงนา แก่นเสน่ห์  

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว       ได้
เสด็จฯ หมู่บ้านสองพ่ีน้อง ทรงเสด็จฯ โดยใช้เส้นทางหมู่บ้าน  สาร
เห็ดเป็นทางผ่านมายังหมู่บ้านสองพ่ีน้อง ทรงโปรดฯให้ชาวบ้านสอง
พ่ีน้องเข้ารับเสด็จ ในการรับเสด็จครั้งนั้นมีการจัดล าดับให้กลุ่มชาติ
พันธุ์กระเหรี่ยงชุมชนบ้านสองพ่ีน้องเฝ้ารับเสด็จโดยอยู่แถวแรก 
ถัดไปเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า และล าดับท้ายสุดเป็นกลุ่มคน
ไทย  

การรับเสด็จครั้ งนี้มีคุณปู่ แดงซึ่ งเป็นปู่ของคุณลุงปะ 
โกงกางเข้าผู้ร่วมการรับเสด็จ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเจ้าจอมมารดาอ่อน และเจ้าจอมเอ่ียม ใน
รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน ทรงได้พบกับเด็กหนุ่ม
ชาวกระเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 2 คน คือ นายตอง โกงกาง และนาย
เบียว โกงกาง เจ้าจอมมารดาอ่อน และเจ้าจอมเอ่ียม ในรัชกาลที่ ๕ 
ได้ให้เด็กหนุ่มชาวกระเหรี่ยงทั้ง 2 ตามกลับไปกรุงเทพฯ เพ่ือเข้า
อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาพระตอง และพระเบียว ได้
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กลับมายังชุมชนบ้านสองพ่ีน้องเพ่ือสร้างวัดขึ้น โดยน าวัสดุ อุปกรณ์ 
มาจากวัดสารเห็ด ขนย้ายด้วยวิธีการน าใส่แพ แล้วล่องขึ้นมาตาม
แม่น้ า และบางส่วนน าใส่เกวียนใช้ควายลากมาเพ่ือสร้างวัด ปัจจุบัน
คือวัดเก่าบ้านสองพ่ีน้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดเก่าภายในหมู่บ้านสองพ่ีน้อง 
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         การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ของกะเหรี่ยงสองพี่น้อง 

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชุมชนสองพ่ีน้องส่วนใหญ่เป็นคน
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ร่วมกัน ฉะนั้น จึงมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยง พิธีเวียนศาลา 
การแต่งกายแบบกะเหรี่ยง เป็นต้น 

พิธีเวียนศาลา  

 จากการสัมภาษณ์ นายปะ โกงกาง อดีตก านันต าบลสองพ่ี
น้อง และนายตุ๊ ทองดีเลี้ยง กล่าวว่า พิธีเวียนศาลาใน 1 ปี จะจัด
ขึ้น 2 ครั้ง คือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 และวันแรม 8 ค่ า เดือน 11 
หากวันจัดงานตรงกับงานที่วัดแจ้งเจริญ ต าบลจอมประทัด อ าเภอ
วัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง       ให้ความ
เคารพและศรัทธา จะเลื่อนวันจัดงานออกไป เพราะชาวกะเหรี่ยง
บ้านสองพ่ีน้องต้องเดินทางไปร่วมพิธีเวียนศาลาที่วัดแจ้งเจริญ  

 พิธีเวียนศาลาของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง
จะจัดขึ้น ณ วัดเก่า โดยเริ่มนัดหมายเวลา 19.00 น. และเริ่ม
ประกอบพิธี เวลา 20.00 น. ในพิธีผู้น าพิธีขึ้นไปสวดมนต์บนศาลา
วัดเก่า เมื่อสวดมนต์เสร็จผู้น าพิธีจะถือขันเดินลงมาจากศาลา ซึ่ง
ภายในขันประกอบด้วย น้ ามนต์ ดอกไม้ ธูป และเทียน ผู้น าจะน า
ชาวบ้านเดินเวียนรอบวัดเก่า จ านวน 9 รอบ และพรมน้ ามนต์ที่
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เจดีย์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะน าทรายมาโปรยที่วัด ผู้น าพิธีเวียนศาลา
ของชุมชนบ้านสองพ่ีน้อง ได้แก่  

 1. นายทิศ แก่นเสน่ห์ 

 2. นายสุก อินรอง 

 3. นายไว เปิงใจหาญ 

ข้าวห่อกะเหรี่ยง 

 จากการสัมภาษณ์ นายปะ โกงกาง อดีตก านันต าบลสองพ่ี
น้อง และนางไฟ ตีวี กล่าวว่า ข้าวห่อกระเหรี่ยงเป็นประเพณีที่ชาว
กระเหรี่ยงสืบทอดกันมาช้านานถือเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และ
ให้ญาติพ่ีน้องหรือลูกหลานที่ไปท างานอยู่ต่างถิ่นถือเป็นโอกาสอันดี
ที่ญาติพ่ีน้องจะได้กลับมาพบปะสังสรรค์พร้อมหน้าพร้อมตากันใน
ครอบครัวเป็นเสมือนวันรวมญาติของชาวกะเหรี่ยง  

ต าบลสองพ่ีน้องมีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่ 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่บ้านหนองปืนแตก จะจัดงานข้าวห่อกระเหรี่ยงในวันขึ้น 
8 ค่ า เดือน 9 จากนั้น หมู่บ้านสองพ่ีน้องจะจัดงานข้าวห่อกะเหรี่ยง
ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 9 และหมู่บ้านวังวนจะจัดงานข้าวห่อ
กะเหรี่ยงขึ้นในวัน แรม 14 ค่ า เดือน 9 สาเหตุที่ไม่ก าหนดวันจัด
งานที่ตรงกัน เพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อยู่ต่างหมู่บ้าน
สามารถไปร่วมงานของอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ ภายในงานจะมีการผูก  
ข้อไม้ข้อมือด้วยด้ายสีแดงเพ่ือเป็นเรียกขวัญให้กับคนในครอบครัว 
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และแขกที่มาร่วมงาน จากนั้นก็แจกจ่ายข้าวห่อกะเหรี่ยงให้กับแขก
ที่มาเยี่ยมบ้าน 

 

วิธีการท าข้าวห่อกะเหรี่ยงและเครื่องจิ้ม 
วัตถุดิบและอุปกรณ์การท าข้าวห่อกระเหรี่ยง 

1. ข้าวเหนียว 
2. ใบตอง 
3. ตอก 

วิธีท าข้าวห่อ 
1. น าข้าวเหนียวดิบๆ มาห่อด้วยใบตองคล้าย

รูปทรงกรวย 
2. จากนั้นน าตอกที่เตรียมไว้มามัดข้าวห่อให้แน่น 

แล้ว   
    น าไปต้มจนสุกใช้เวลาในการต้มประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง 
วัตถุดิบท าเครื่องจิ้ม 

1. มะพร้าว 2. น้ าตาลโตนด 3. น้ าเปล่า 
วิธีท าเครื่องจิ้ม  

1. น ามะพร้าวมาขูดคั้นน้ าออก  
2. น ามะพร้าวขูดมาเคี่ยวกับน้ าตาลโตนด ใส่

น้ าเปล่าพอประมาณ เคี่ยวจนเหนียวให้สีออกน้ าตาลแดง
สวยงาม 
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บน      ผูกข้อมือเรียกขวัญ 
ล่าง     ข้าวห่อกะเหรี่ยง 
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ซ้าย ก านันปะ โกงกาง ในพิธีสรงน้ าพระวันท้ายกรานต์ 
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การแต่งกายของชาวกระเหรี่ยงสองพ่ีน้อง 

 จากการสัมภาษณ์ นางเกียรติ นวลจันทร์ อายุ 77 ปี 
(สัมภาษณ์ ณ ชุมชนบ้านสองพ่ีน้อง ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 9 เมษายน 2562) กล่าวว่า  

สมัยก่อนชาวกะเหรี่ยงมีการทอผ้าใช้เอง โดยการเย็บเป็น
เสื้อ และผ้าถุง ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
ลายส่วนใหญ่เป็นเส้นตรงและวงกลม ปักด้วยเส้นไหมหลากหลาย
สีสัน กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้องมีความเชื่อเกี่ยวกับการ
แต่งกายของผู้หญิง ว่าเด็กผู้หญิงที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี จะต้องสวม
ใส่เสื้อผ้าสีขาว เมื่ออายุครบ 15 ปี หรือวัยเริ่มมีประจ าเดือน จึงจะ
สามารถสวมใส่เสื้อที่มีสีสันมีผ้าถุงที่นุ่งคู่กับเสื้อ  

การท าผ้าถุงจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหัวของผ้าถุง ส่วนตัว
ของผ้าถุง และส่วนชายผ้าถุง ทั้ง 3 ส่วนนี้แยกชิ้นส่วนในการท า
จากนั้นจะใช้ด้ายเย็บให้เป็นผ้าถุงผืนเดียวกันปักลวดลายที่คล้ายกับ
เสื้อส่วนชายผ้าถุงจะเย็บลูกปัด และพู่หลากสี ปัจจุบัน ชาว
กะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง จะสวมชุดกะเหรี่ยงเฉพาะวันส าคัญ เช่น 
พิธีเวียนศาลา ข้าวห่อกระเหรี่ยง 
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เสือ้สตรีของชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 

 

 

 

 

 

 

ผ้าถุงของชาวกะเหรี่ยง 

บ้านสองพ่ีน้อง 
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 เครื่องประดับผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง ส่วนใหญ่
นิยมเจาะหูให้มีขนาดใหญ่ และใส่ก้านข่าหรือก้านกระเทียมโดยจะ
เพ่ิมจ านวนของก้านข่าหรือก้านกระเทียม เป็นวิธีการที่จะขยาย
บริเวณที่เจาะให้มีขนาดกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือให้สามารถใส่ต่างหูที่
ท ามาจากเครื่องเงินหรือแก่นมะเกลือได้ ช่างท าต่างหูเงิน คือ คุณลุง
ชุ (ไม่ทราบนามสกุล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่างหูเงินของชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้อง 
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วิถีชีวติคร้ังเก่าของชาวสองพี่น้อง 

                              อ.ดร. พัชรินทร์ สุริยวงค์ 
                                    อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม 
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 ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
แต่วิถีชีวิตดั้งเดิมหลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของ
สังคม จากการสนทนากับคุณลุงไว คุณป้าศรี เปิ่งใจหัน และ       
คุณป้าเหมะ ผู้อาวุโสบ้านสองพ่ีน้อง ท าให้ได้ทราบเกี่ยวกับ
ประเพณีวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นดังเดิมที่น่าสนใจหลายอย่าง เป็นประโยชน์
แก่ผู้สนใจศึกษาเรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน 

 การท าข้าวไร่  

สมัยก่อนกะเหรี่ยงสองพ่ีน้องปลูกข้าวไร่ใช้น้ าน้อย โดยเริ่ม
ปลูกในเดือน ๘ เป็นการปลูกพืชผสมผสานแบบพ่ึงพากัน ชาวบ้าน
จะผสมเมล็ดพันธุ์ต่างๆประกอบไปด้วย ข้าว ฝ้าย มะแว้ง พริก 
แตงกวา ข้าวฟ่าง งา ดอกหงอนไก่ คลุกเคล้ากัน แล้วหยอดเมล็ด
พันธุ์ที่ผสมลงในหลุมให้งอกงามตามระยะของพืชแต่ละชนิด 

พืชแต่ละชนิดที่หยอดปลูกรวมกันใช้ประโยชน์ดังนี้ อ้อยที่
ปลูกจะหักได้ในราวเดือนอ้าย ช่วงออกไปเกี่ยวข้าวเหนื่อยๆก็หัก
อ้อยกิน แตงกวากินหน้าเกี่ยวข้าว ข้าวฟ่าง งา เอาไว้ท าขนม ฝ้าย
เก็บได้หลังจากเกี่ยวข้าวเอามาทอผ้า มะแว้งเอาไว้แกง(ส าหรับ   
ชาวสองพ่ีน้องมะแว้งคือมะเขือเทศลูกเล็ก) ดอกหงอนไก่เอาเก็บมา
ทั้งก่ิงผูกแต่งเกวียนมาเป็นเพ่ือนแม่โพสพ(กะเหรี่ยงเรียกพ่ึยมึ่งโหย่)
เวลาขนข้าวเข้าบ้าน 
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ก่อนหยอดข้าวในไร่ เจ้าของไร่ต้องมาท าพิธีแรกหยอดข้าวในหลุม 
๕ หลุม แต่ละหลุมปักไม้ไว้โดยรอบสี่มุมแล้วขัดไม้ท ารั้ว หลุมทั้งห้า
นี้จะเลือกขุดท่ีบริเวณหน้าโรงนาที่ปลูกไว้พักเวลาไปท านา 

วันที่แรกหยอดข้าวในหลุมพิธีทั้ง ๕ หลุม นั้น ก าหนดเอา
ในช่วงข้างขึ้นเดือน ๘ โดยเจ้าของไร่แต่ละไร่จะเลือกใช้วันตัว     
(วันตัวคือวันเกิดเป็นวันมงคลของผู้นั้น เช่น เกิดวันจันทร์ วันตัวก็
คือวันจันทร์) ในระหว่างปลูกบางคนมีคาถาก ากับเป็นภาษา
กะเหรี่ยง บางคนมีคาถาท าน้ ามนต์รด 

เมื่อหยอดข้าวและเมล็ดพืชในหลุมพิธีแล้วก็กลบดิน 
จากนั้นตัดกิ่งไม้มาปักบนหลุม แล้วหาใบไม้มาห่อเมล็ดพืชที่ผสมไว้
หยิบมือหนึ่งเหน็บกิ่งไม้ไว้ แถมยังมีห่อหมากพลู ยาสูบ เหน็บไว้ด้วย
เพ่ือบูชาแม่โพสพ(พ่ึยมึ่งโหย่) นอกจากจะหยอดข้าวในหลุม      ตรง
กลางรั้วที่ขัดไว้แล้ว ยังต้องหยอดข้าวที่เสารั้วทั้งสี่มุมด้วย 

การแรกหยอดข้าวในหลุมพิธีนี้ หัวหน้าครอบครัวเจ้าของ
ไร่ต้องด าเนินการและดูแลเอง ห้ามผู้อ่ืนมายุ่งเกี่ยว เมื่อถึงเวลา
ผลผลิตออก เจ้าของไร่ก็ต้องเป็นผู้เกี่ยวเองเช่นกัน ผลผลิตจาก  
หลุมพิธีทั้ง ๕ หลุมนี้ จะเกี่ยวหลังจากเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ในไร่
ทั้งหมดเสร็จ โดยจะเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดในหลุมมัดรวมกันแล้ว
น ามาแขวนไว้บนกะล่อมข้าวเพ่ือบูชาแม่โพสพ 
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บางครอบครัวท าขวัญข้าวโดยใช้ ข้าวหลาม ข้าวห่อ    
ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว แกงมันแดงกับหอย ข้าวปากหม้อ บูชา  
แม่โพสพ 

ข้าวหนึ่งถังหยอดได้ ๔ ไร่ ผลผลิตที่ได้ประมาณ ๑ เกวียน 
บางครอบครัว หยอดข้าวหนึ่งถังก็พอกินไปทั้งปี การท าข้าวไร่จะ
มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวด้วย มีน้อยครั้งที่ข้าว
ไม่พอกินถึงขนาดต้องซื้อข้าว แต่กะเหรี่ยงจะท าข้าวไร่แค่พอกิน   
ไม่ถึงขนาดปลูกขายอย่างคนพ้ืนราบ นอกจากข้าวเจ้าแล้วยังปลูก
ข้าวเหนียวไว้ท าข้าวห่อและขนมอ่ืนๆตลอดทั้งปีด้วย  

ช่วงหยอดข้าวไร่ จะมีการขอแรงเพ่ือนบ้านช่วยหยอด    
ติดแรงกันคราวหนึ่ง ๑๐-๒๐ คน การหยอดข้าวใช้คนขุดน าหน้า 
คนหยอดเดินตาม หยอดแล้วกลบ บางคนขุดเก่ง ขุดคนเดียว      
คนหยอดสิบคนตามไม่ทันก็มี  วันที่ไปหยอดข้าวนี้เจ้าของไร่จะไม่
เอาข้าวไปเลี้ยงแรงที่ในไร่ แต่จะกลับมาเลี้ยงกันที่บ้านเมื่องานเสร็จ 
หากหิวเมื่ออยู่ในไร่ จะตัดแตงโมและหักข้าวโพดที่ปลูกไว้ล่วงหน้า
มาแก้หิวกันไปพลางๆ 

กับข้าวที่ท าเลี้ยงนั้นมักจะเป็น แกงค่าง แกงตะกวด แกง
เต่า แกงหมูป่า แกงไก่ บ้านไหนจะมีแรงหยอดข้าวจะต้องออกป่า
เตรียมหาเนื้อสัตว์ไว้ล่วงหน้า  

ในระหว่างที่เลี้ยงข้าวนั้น เจ้าภาพจะคอยดูว่าแรงคนไหน
กินข้าวยุบลงไปก็จะคอยเติมให้เต็มจานอยู่เสมอ เมื่อแรงได้ข้าวมาก็
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ต้องกินให้หมด บางครั้งอ่ิมแล้วเจ้าภาพก็จะหาทางคอยเติมข้าวอยู่
อีกเรื่อยๆ แรงจึงต้องคอยระวังให้ดี วิธีการนี้เรียกว่าการดองข้าว 
เชื่อกันว่า ถ้าเจ้าภาพเจ้าของไร่คอยดองข้าวให้แรงกินจนอ่ิมเต็ม
ท้อง แรงท้องใหญ่ ข้าวที่หยอดไว้ก็จะรวงใหญ่ได้ผลดี  

 ฤดูเก่ียวข้าวจะอยู่ราวเดือน ๑๒ ถึงเดือนอ้าย ช่วงเก่ียวข้าว
นี้ไม่ได้ออกปากขอแรงเพ่ือนบ้าน ไร่ใครเจ้าของก็เกี่ยวกันเอง      
แต่บางไร่ที่ติดกันอาจจะช่วยกันได้  

เมื่อเกี่ยวแล้วเอาขึ้นไปไว้บนโรงที่ปลูกไว้เฝ้าไร่(ภาษากะเหรี่ยง  
เรียกโรงนี้ว่า เกียง) เป็นโรงปลูกบนเสาสูง มีพ้ืนสองระดับ ความสูง
ของโรงนี้จากดินไปถึงพ้ืนชั้นล่างประมาณ ๓.๕๐ เมตร จากพ้ืน   
ชั้นล่างไปถึงพ้ืนชั้นบน ๑.๕๐ เมตร หลังคาโรงมุงใบไม้หรือหญ้าคา 
กั้นฝาบางส่วนไว้กันลม พ้ืนโรงชั้นบนใช้ไม่ไผ่ผ่าสี่ วางห่างๆ          
ให้เป็นร่อง พ้ืนชั้นล่างปูไม้ไผ่แล้วมีเสื่อล าแพนปูทับอีกชั้นหนึ่ง 

 เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วจะขนขึ้นโรงชั้นบน แล้วนวดข้าวโดย   
การฟาดหรือเหยียบให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง ร่วงผ่านช่องพ้ืนที่เป็น
ร่องตกลงมาบนพ้ืนล าแพนชั้นล่าง แล้วรวมขนกลับเข้ามาเก็บใน  
กะล่อมหรือฉางท่ีเรือนตนในหมู่บ้านต่อไป 

 ช่วงขนข้าวเข้าหมู่บ้านข้าวของไร่จะวานเพ่ือนบ้านเป็น  
แรงขนข้าวอีกครั้งหนึ่ง และจะเลี้ยงข้าวเมื่อขนข้าวเข้าบ้านเสร็จ
เหมือนตอนหยอดข้าว การขนข้าวเข้าบ้านนี้บ้างก็ใช้เกวียน บ้างก็ใช้
โง(ภาชนะใส่ของ)เป่อ(แบก)ใส่หลังมา 
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ฉางข้าวหรือกะล่อมข้าวที่ปลูกไว้ใส่ข้าวเป็นสิ่งส าคัญของชาว
กะเหรี่ยง มีข้อห้ามว่า ที่ตรงไหนที่ปลูกฉางข้าวกะล่อมข้าวแล้ว เมื่อ
รื้อฉางหรือกะล่อมออก จะไปปลูกบ้านเรือนทับที่ตรงนั้นไม่ได้ 

 ชาวกะเหรี่ยงเรียกข้าวว่าบึ้ง บึ้งที่นิยมกันมากมีดังต่อไปนี้ 

บึ้งอางเจิ่ง ข้าวหอม เนื้อนิ่ม เมล็ดใหญ่ 

บึ้งพุ่กอง ข้าวเนื้อนิ่ม เมล็ดรองลงมาจากบึ้งอางเจิ่ง สีขาว
ใส หุงขึ้นหม้อ เป็นข้าวกอใหญ่ 

บึ้งเอ่ยว้อง ข้าวเนื้อนิ่ม เมล็ดยาวคล้ายหอมมะลิ เป็นข้าว
แก่น้ าต้องหยอดในนาลุ่ม 

บึ้งชุวัวะ ข้าวเบา ออกรวงและสุกก่อนข้าวอ่ืนๆ ต้องรีบ
เกี่ยว เมื่อเกี่ยวมาแล้วต้องรีบท าร้านแขวนไว้ให้แห้ง บางครั้งงอก
ใหม่คารวงก็ม ี

บึ้งหม่างไพ้ หรือ ข้าวเหลืองมะกอก เป็นข้าวแข็ง เมล็ด
เล็กสีเหลืองทอง นวดง่ายหลุดจากรวงง่าย  
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คุณลุงไว เป่ิงใจหัน  
กับฝาเรือนฟากไม้ไผ่ 
ที่ท าเอง 

 

 

    

 

 

คุณป้าชูศรี เป่ิงใจหัน 
ภรรยาคุณลุงไว 
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คุณลุงไว สาธิต 
การท าหลุม 
พิธีแรกปลูกข้าว 
 

 

 

 

 

ป้าเหมะ ดาวตรง  

ชาวบ้านสองพ่ีน้อง 
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เลือกที่ปลูกเรือน 

เรือนกะเหรี่ยงเป็นเรือนเครื่องผูก ใช้ไม้ไผ่ก่อสร้างเป็นหลัก 
ต่อมามีการใช้ไม้จริงมาผสมบ้าง ปัจจุบันก็ปลูกทรงทั่วไปตามสมัย
นิยม 

สมัยก่อนที่ดินมากจึงมีการคัดเลือกที่ปลูกบ้านที่เหมาะสม
กับเจ้าของบ้านโดยใช้การเสี่ยงทายจากการเรียงเมล็ดข้าวสาร      
ซึ่งมีวิธีการดังนี้  

เมื่อได้ที่ดินที่เหมาะสม ถึงตอนเย็นเจ้าของบ้านจะน า   
เทียนขี้ผึ้ง ข้าวสารเจ็ดเมล็ดใส่ถ้วยไปท าพิธี เมื่อไปถึงท่ีดินจะ     จุด
เทียนบูชาเจ้าของที่ แม่ธรณี ขอที่อยู่อาศัย แล้วเรียงข้าวสาร   ทั้ง
เจ็ดเมล็ดบนดินเป็นแนวยาวแล้วเอาถ้วยครอบข้าวสารไว้ จากนั้น
อธิษฐานเสี่ยงทายว่า หากอนุญาตให้อยู่ อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้ข้าว
เรียงเมล็ดดี แต่ถ้าอยู่แล้วจะเดือดร้อนเจ็บไข้ ขอให้เมล็ดข้าวที่เรียง
ไว้มีอันเป็นไป พอถึงตอนเช้าเมื่อไปถ้วยเปิดดูหากข้าว  ยังเรียงดีอยู่
ในสภาพเดิมก็ถือว่าที่นั้นดี แต่หากกระจัดกระจาย หรือมีมดมีแมลง
ไปกินถือว่าไม่ดี ให้ไปหาที่ใหม่แล้วเสี่ยงทายใหม่จนกว่าจะดี 

ที่ลุงไวปลูกบ้านทุกวันนี้เป็นที่ดี ลุงไวเล่าว่าเสี่ยงทายไว้ 
เป็นเดือนข้าวก็ยังเรียงดี  
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หนุ่มสาวแต่งงานอยู่กินกิน 

เมื่อหนุ่มสาวรักใครชอบพอกัน ฝ่ายหญิงจะส่งผู้ ใหญ่       
มาทาบทามฝ่ายชาย ถ้าตกลง ผู้ชายจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอจากพ่อแม่
ฝ่ายหญิงแล้วก าหนดวันแต่งงาน ครั้นถึงวันเจ้าบ่าวกับญาติ        ยก
ขบวนไปท าพิธีที่บ้านฝ่ายหญิง เมื่อเจ้าบ่าวขึ้นเรือนเจ้าสาวมาจูง
เจ้าบ่าวไปนั่งคู่ด้วย เจ้าสาวจะล้างเท้าให้เจ้าบ่าว จากนั้นบ่าวสาว
จะร่วมกันล้างเท้าให้พ่อแม่เจ้าบ่าวและพ่อแม่เจ้าสาวตามล าดับ   
พ่อแม่และญาติๆก็จะอวยพรบ่าวสาว และกินข้าวร่วมกัน 

 มีธรรมเนียมว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันต้องอยู่คู่กันแบบ   
ตัวติดกันเป็นเวลาสามวัน กินข้าวด้วยกัน อาบน้ าด้วยกัน ไปไหนมา
ไหนด้วยกัน แม่กระท่ังเข้าห้องน้ าขับถ่ายก็ต้องอยู่ข้างๆกัน เมื่อออก
นอกบ้านก็ต้องท าตัวชิดกัน คอยระวังอย่าให้มีนกมาบินข้ามระหว่าง
คนทั้งสองในช่วงนี้ เพราะถ้านกบินข้ามถือเป็นลางไม่ดีจะต้อง   
พลัดพรากกัน 

คลอดลูก  

แต่งงานแล้วก็ตั้งครรภ์ เมื่อจะคลอดลูกต้องปลูกโรงยกพ้ืน
ส าหรับคลอดลูกแยกออกมาจากเรือน ไม้พ้ืนโรงก็วางเรียงห่างๆ  
เพ่ือจะได้สะดวกต่อการล้างคราบเลือดคราบสกปรกระหว่างคลอด 
เมื่อคลอดแล้วก็อยู่ไฟ ๗ วัน ๘ วัน ๑๐ วัน บนโรงนั้น โดยเอาดิน
เหนียวไปก่อเตาอยู่ไฟบนโรงคลอด  
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ชาวกะเหรี่ยงสองพ่ีน้องเรียกหมอต าแยว่า โม่ต าแย(เรียก
ตามคนพื้นราบ) มีธรรมเนียมให้ญาติของแม่ลูกอ่อนน าน้ าขม้ินไปให้
หมอต าแยล้างหน้าเป็นการขอบคุณ  

เหตุที่ไม่คลอดบนเรือนเพราะเรือนมีขนาดเล็ก ระหว่าง
คลอดลูกมีเลือดมีน้ าคร่ า ตลอดจนต้องขับถ่าย ไม่สะดวก แล้วยังท า
ให้เกิดการหมักหมมใต้ถุนเรือนจะเกิดความสกปรก และการอยู่ไฟก็
ต้องระมัดระวังฟืนไฟบนเรือนด้วย 

เรียกขวัญ 

เด็กเล็กและคนเจ็บมักเสียขวัญ จึงต้องมีพิธีเรียกขวัญให้ 
ในพิธีท าขวัญจะใช้ ข้าวสุก ๓ ปั้น(ในกรณีท าขวัญเด็ก) หรือข้าวห่อ 
๓ ห่อ(ในกรณีท าขวัญผู้ใหญ่) และดอกไม้ ๓ ดอก ของเหล่านี้น าใส่
สวิงหรือจานข้าวไปที่ทางสามแพร่งใกล้บ้านในตอนเย็น เมื่อไปถึงก็
เรียกขวัญ มีเนื้อหาว่า “ขวัญเอ๋ยอยู่ที่ไหนให้กลับมาอยู่บ้าน     
อยู่เมือง ให้มาอยู่ที่นอน อย่าไปอยู่ห้วยอยู่ป่า ให้กลับมาอยู่     
บ้านอยู่เมือง” จากนั้นให้หาใบไม้ห่อดินหนึ่งก้อน แล้วหักกิ่งไม้      
ที่ เป็นตะขอ ใช้ไม้ตะขอเขี่ยห่อดินเข้ามาในสวิง แล้วจึงกลับ
บ้านเรือน  

คนที่ไปเรียกขวัญนี้ ถ้าไปเรียกขวัญเด็กไปคนเดียวก็ได้ แต่
ถ้าไปเรียกขวัญผู้ใหญ่ให้ไปสองคน คนที่ไปเรียกขวัญนี้ให้พกมีด   
ไปด้วย ป้องกันขวัญอ่อนขวัญหนี เมื่อกลับมาถึงหน้าเรือน คนที่ไป
เรียกขวัญเอาสันมีดเคาะที่บันไดเรือน แล้วพูดขึ้นว่าขวัญมารึยัง   
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คนบนเรือนก็ขานกลับว่าขวัญมาแล้ว ท าเช่นนี้สามครั้ง แล้วขึ้น
เรือน 

พอถึงตอนเช้าเอาห่อข้าว ห่อดิน และดอกไม้ลูบจากมือขึ้น
ไปถึงหัวผู้ที่ได้รับการท าขวัญ แล้ววางของทั้งสามสิ่งไว้บนหัวนอน 
จากนั้นก็ใช้ฝ้ายผูกแขนผูกมือเรียกขวัญ  

นอกจากการเรียกขวัญแล้ว ยังมีการท าน้ ามนต์รดคนเจ็บ 
โดยจะมีหมออาคมท าพิธี ทุกบ้านจึงต้องหารังผึ้งท าขี้ผึ้งเก็บไว้ใช้
ตลอดป ี

 ชาวสองพ่ีน้องด ารงชีวิตด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่าง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี เมื่อโลก
เปลี่ยน คนก็ต้องเปลี่ยน ชุมชนต่างๆก็มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงแปรผัน
ตามกันไป ภูมิปัญญาดั้งเดิมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วในโลกปัจจุบัน แต่
การเก็บรักษาสืบทอดก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลาน 
และเป็นต้นทุนในการน าไปสืบสาน ต่อยอด ปรับใช้ในการแก้ปัญญา
ต่างๆได้เสมอ    
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บน เรือนรุ่นเก่าอายุประมาณ ๕๐ ปี 
ล่าง  เรือนคุณลุงไว โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงลักษณะเป็น 

เรือนเคร่ืองผูกแบบเก่า  
 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บน ฉางข้าวที่บ้านสองพ่ีน้อง 
ล่าง ชานบ้านใช้เป็นลานล ้
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 เวียนศาลา ประเพณีกะเหรี่ยงบ้านสองพี่น้อง 
                                                       อ.ดร. พัชรินทร์ สุริยวงค์ 

                                              อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม 
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 บ้านสองพ่ีน้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี พ้ืนที่ตั้งชุมชนอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรี บริเวณใต้สันเขื่อน
แก่งกระจานลงมา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง  

 บริเวณท่ีตั้งของชุมชนปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน    ของ
ผู้คนมาตั้งแต่โบราณ ส านักศิลปากรที่ ๑ กรมศิลปากร          ได้
ส ารวจพบโบราณสถานที่มีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยทวารวดีและ
สมัยอยุธยา ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเพชรบุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่า     
วังฆ้อง โดยส ารวจพบเนินอิฐซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฐานเจดีย์สมัย
ทวารวดีมีขนาดกว้างประมาณ ๑๕ เมตร และยังพบเศษภาชนะ   
ดินเผา และเศษเครื่องถ้วยจีนซึ่งมีอายุสมัยอยุธยาอีกด้วย โดย
นางสาวพยุง วงษ์น้อย และนายเดชา สุดสวาท นักโบราณคดีที่     
เข้าไปส ารวจ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแหล่งไว้ว่า 

  

 “ความส้าคัญของโบราณสถานแห่งนี้คือเป็นศาสน
สถานที่ก่อสร้างขึ้นในบริเวณที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่อยู่
ลึกเข้ามาในแผ่นดิน โดยมีเส้นทางน้้าคือ แม่น้้าเพชรบุรีเป็น
เส้นทางในการคมนาคมขนส่งวัตถุดิบต่างๆ ออกไปยังชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบหลักฐานแหล่งโบราณคดีและ
โบราณสถานหลายแห่ง” 
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 ส าหรับชาวกะเหรี่ยงสองพ่ีน้อง วังฆ้อง  เป็นวั งน้ า           
ในแม่น้ าเพชรที่มีต านานมุขปาฐะเล่าสืบกันมาว่า แต่โบราณมีฆ้อง
ใบใหญ่กว้างเป็นวาบรรทุกใส่เรือส าเภามาทางทะเล แล้วน าเข้า
แม่น้ าเพชรบุรีมาทางปากแม่น้ าใส่เรือทวนขึ้นมาทางต้นน้ า เมื่อถึง
บริเวณใกล้บ้านสองพ่ีน้อง ฆ้องได้ตกน้ าจมลงไป จะลงไปงมอย่างไร
ก็ไม่ขึ้นเพราะฆ้องใบใหญ่มาก จึงเรียกวังน้ าบริเวณนั้นว่า วังฆ้อง  
สืบมา ลุงไว เปิ่ งใจหัน อุปัฏฐากวัดเก่าสองพ่ีน้อง ยังเล่าว่า       
หลายสิบปีก่อน ตาของลุงไวไปทอดแหบริเวณวังฆ้อง แหยังไปติด
ฆ้องใบนั้นแต่เอาขึ้นมาไม่ได้ ส่วนทุกวันนี้จะยังอยู่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกัน 

 เหนือวังฆ้องขึ้นมา ในแม่น้ าเพชรริมบ้านสองพ่ีน้อง มีวังน้ า
อีกแห่ งหนึ่ งชื่ อว่ า  วั งล้ า งดาบ  มีต านานเล่ าสืบมาในหมู่               
ชาวกะเหรี่ยงว่า สมัยโบราณมีกองทัพชาวกะเหรี่ยงประจ าดูแล          
อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองเพชรบุรี ต่อมาพม่ายกทัพมา       ทาง   
เมืองตะนาวศรีจะไปตีเมืองเพชรบุรี กองทัพกะเหรี่ยงได้เข้าต่อสู้กับ
กองทัพพม่า โดยการน าของนักรบกะเหรี่ยงผู้กล้าหาญ     ซึ่งเป็นพ่ี
น้องกันสองคน ในระหว่างพักรบทหารกระเหรี่ยงจ านวน   สี่พันคน
ได้น าหอกดาบไปแทงลงดินเพ่ือขุดหาน้ าดื่ม ต่อมาหมูป่าได้ลงมาตี
แปลงในหลุมนั้นจนกว้างกลายเป็นหนองน้ าจึงได้เรียก   หนองน้ า
แห่งนั้นว่า หนองสี่พัน  สืบมา ปัจจุบันหนองสี่ พันอยู่ ในเขต        
บ้านวังวน หมู่ที่ ๒ ต าบลเดียวกัน 
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 เมื่อรบกับพม่าจนชนะศึกแล้ว ทหารกะเหรี่ยงได้น าดาบ   
ที่ เปื้อนเลือดมาล้างในวังน้ า จึงเรียกวังน้ านั้นว่า วังล้างดาบ         
มาจนถึงทุกวันนี้ และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริมแม่น้ าเพชรบุรีข้าง    
วังล้างดาบนั้น โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสองพี่น้อง ซึ่งมีที่มาจาก
หัวหน้านักรบกะเหรี่ยงสองคนพ่ีน้องดังกล่าว ส่วนทหารที่ตาย      
ก็น าไปเผาที่ทุ่งจึงเรียกบริเวณนั้นว่า ทุ่งเผาผี  ลุงไวเล่าว่าที่แถวนั้น
ต้นไม้ตามธรรมชาติไม่ค่อยขึ้น แม้จะไปเพาะปลูกก็ไม่ค่อยขึ้น 
เพราะดินแถวนั้นแดงแข็งเป็นก้อนอิฐ เนื่องมาจากดินถูกเผาไฟ     
ในคราวที่เผาศพทหารครั้งนั้น 
 ก านันปะ โกงกาง อดีตก านันต าบลสองพ่ีน้องเล่าว่า      
ชาวกะเหรี่ยงตั้งบ้านอยู่ที่สองพ่ีน้องมาเป็นร้อยปีขึ้นไป แต่ก่อนหน้า
นั้นจะมาจากไหนยังไม่ชัดเจน บ้างว่ามาจากต้นน้ าเพชร บ้างว่า   
มาจากป่าบนทางด้านตะวันตกติดตะนาวศรี บ้างก็ว่าขึ้นมาจาก
สาระเห็ดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทางแม่น้ าเพชรมาตั้งบ้านอยู่ที่สองพ่ีน้อง 
อีกกลุ่ มหนึ่ ง แยก เข้ าแม่น้ า แม่ประจันต์ ไปตั้ งบ้ านอยู่ ทาง           
หนองหญ้าปล้อง  
 บ้านกะเหรี่ยงสองพ่ีน้องเป็นถิ่นที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ 
เพราะเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่ตั้งอยู่ ในแหล่งธรรมชาติที่งดงาม       
ภูมิประเทศมีพร้อมทั้งแม่น้ า ป่า เขา  
 ครัง้หนึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗ เคยเสด็จฯ               บ้าน
สองพ่ีน้อง ก านันปะได้ฟังเรื่องต่อมาจากลุงแตง ดาวตรง      ลุง
ของท่านเล่าว่า สมัยนั้นมีการตัดทางมาจากบ้านสาระเห็ด        เมื่อ
ในหลวงเสด็จฯมาถึงหมู่บ้านมีการจัดแถวรับเสด็จ คนกะเหรี่ยงได้
อยู่หน้าสุด ถัดไปเป็นลาวสาระเห็ด และคนไทยตามล าดับ 
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บน สรงน้ าพระพุทธรูปด้วยน้ าขมิ้น 
ล่าง สรงน้ าต้นโพธิ์ 
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บน โปรยทรายรอบศาลา 
ล่าง ร าวงในวันท้ายกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๑ 

 

 
 
 
     

ขมิ้นผงท่ีเตรียมมาจากบ้าน 
ส าหรับผสมน้ าสรงน้ าพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่นสะบ้า 
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บน พิธีเวียนศาลา 
ล่าง ลุงไว เปิ่งใจหัน, ลุงอาทิตย์ แก่นเสน่ห์, พ่ีแสงเดือน ดาวตรง 

ผู้น าในการท าพิธีเวียนศาลา 
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 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตอนต้นรัชกาล ในหลวงและ     
พระราชินีเสด็จฯบ้านสองพ่ีน้อง โดยได้เสด็จมาประทับที่ริมฝั่ง
แม่น้ าเพชรบุรีบริเวณวังล้างดาบ มีการท าสะพานข้ามแม่น้ าไปยัง
ภูเขาฝั่งตรงข้ามและมีพลับพลารับเสด็จด้วย การเสด็จฯ ในยุคนี้   
อยู่ในช่วงที่ก านันพุด โกงกาง พ่อของก านันปะเป็นผู้น าชุมชน 
ชาวบ้านสองพ่ีน้องที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปยังจ าความปลาบปลื้ม        
ในครั้งนั้นได้ทุกคน 
 ในคราวที่ในหลวงรัชกาลที่ ๗ เสด็จมานั้นได้มีผู้ตามเสด็จฯ
น าเด็กชายจากบ้านสองพ่ีน้องลงไปบวชเณรที่วัดบวรนิเวศฯ ๒ คน 
เมื่ออายุครบ ๒๐ ก็ได้บวชเป็นพระ คือ พระตองและพระเบียว ทั้ง
สองรูปได้กลับมาที่บ้านสองพ่ีน้องเพ่ือสร้างวัด โดยสร้างเป็นศาลา
ขนาดใหญ่ มีห้องพระข้างใน สร้างเจดีย์และปลูกต้นโพธิ์ในลานวัด 
เพ่ือให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติศาสนพิธีทางพุทธศาสนา แต่วัดนี้มีลักษณะ
เป็นที่พักสงฆ์คือไม่มีพระสงฆ์อยู่จ าพรรษา เมื่อมีพระธุดงค์ผ่านมา 
ก็มาแวะพักชาวบ้านก็ได้ไปท าบุญกัน แต่ถึงแม้จะไม่มีพระสงฆ์   พัก
ประจ าชาวบ้านสองพ่ีน้องก็นับถือและมีข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวกับวัด ๒ ข้อ คือ  

๑.ไม่น าสุราเข้าไปในบริเวณวัด  
๒.ห้ามสตรีเข้าไปในห้องพระ ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดสอง

พ่ีน้องที่มีพระจ าพรรษาขึ้นที่หน้าหมู่บ้าน จึงเรียกวัดที่มีมาแต่เดิม
ว่า วัดเก่า 
 ที่วัดเก่านี้จะมีพิธีเวียนศาลา คือการเวียนเทียนรอบศาลาปี
ละ ๒ ครั้ง ก าหนดในวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๕ และในวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๑๑ 
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 พิธีที่จัดขึ้นในวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๕ นี้อยู่ช่วงในช่วง     
ท้ายกรานต์ การเวียนศาลาในวันนี้จึงเป็นการเวียนเทียนท้ายกรานต์ 
ตอนเช้ามีการท าบุญเลี้ยงพระ ช่วงสายจนบ่ายจะเป็นการละเล่น  
รื่นเริงต่างๆ เช่นเล่นสะบ้า(กระเหรี่ยงเรียก มาอิเก) ร้องร าท าเพลง 
สมัยก่อนมีเล่นลูกช่วงและซ้อนคู่ด้วย ถึงตอน ๕ โมงเย็นจะเป็นพิธี
สรงน้ าพระ แต่ละบ้านจะน าขมิ้นผงซึ่งต าเก็บเอาไว้มาผสมน้ าเพ่ือ
น าไปพรมพระพุทธรูปที่เชิญออกมาจากห้องพระ  

จากนั้นจะน าทรายที่เตรียมมาไปโปรยรอบๆ ศาลา ต้นโพธิ์ 
เจดีย์ เสาฉัตร เสาหงส์ ที่อยู่ในบริเวณวัด การโปรยทรายนี้เพ่ือ    
เป็นการขอขมาที่ในหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เข้ามาเหยียบย่ าดินทราย    
ในวัด และมีทรายติดเท้าออกไปจึงต้องน าทรายมาคืนวัดในทุกๆปี 
เมื่อโปรยทรายเสร็จ จะน าน้ าขมิ้นไปพรมเจดีย์ ต้นโพธิ์ เสาฉัตร   
เสาหงส์ ขณะที่พรมน้ าขมิ้นต้นโพธิ์ชาวบ้านส่วนใหญ่จะอธิษฐาน
ขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์ และให้ชีวิตมั่นคงเหมือน
มีร่มโพธิ์คุ้ม 

ช่วงค่ าประมาณ ๒ ทุ่ม มีพิธีเวียนศาลา คือ การเวียนเทียน
รอบศาลา ชาวบ้านจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาจุดเวียนในพิธี      
แต่ในการเวียนนี้จะมีอุปัฏฐากวัดเป็นผู้น าในการท าพิธี อุปัฏฐากทั้ง 
๓ ท่านจะเตรียมขันใส่ข้าวสารมีดอกไม้ ธูป เทียน จอกน้ า หมากพลู 
ใส่ในขัน เทียนของอุปัฏฐากเป็นเทียนที่ฟ่ันขึ้นมาเอง โดยท าจาก
ขี้ผึ้งแท้ท่ีต้มเก็บเอาไว้ 
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เมื่อถึงเวลาอุปัฏฐากจะเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาพระใน    
ห้องพระ ต่อด้วยเสาฉัตร แล้วออกมาเดินน าชาวบ้านเวียนเทียน
รอบศาลาโดยเดินประทักษิณวนรอบศาลา ต้นโพธิ์ เจดีย์ เสาฉัตร 
เสาหงส์ เป็นจ านวน ๙ รอบ จากนั้นจะน าดอกไม้ ธูป เทียน ไปปัก
ที่รอบเสาฉัตร แล้วขึ้นไปจุดธูปเทียนไหว้พระในห้องพระ ในขั้นตอน
นี้ผู้หญิงชาวบ้านจะฝากดอกไม้ธูปเทียนผู้ชายเข้าไปไหว้ในห้องพระ 
จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาที่เสาฉัตรอีกครั้งเป็นเสร็จพิธีทางศาสนา 
กลางคืนก็จะมีการร้องร าท าเพลงตามธรรมเนียมท้ายกรานต์        
ไปจนถึงเช้ามืดของวันใหม่ 

ส่วนการเวียนศาลาในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ นั้นไม่มี  
การสรงน้ าพระ แต่จะมีการเปลี่ยนเสาฉัตรและธงตะขาบที่เสาหงส์
ใหม่ทกุปีตามรอบ นอกจากนี้ยังมีพิธีใหญ่ประจ าปีอีกหนึ่งพิธีคือ พิธี
กินข้าวห่อซึ่งจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๙ ของทุกปี 
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บน ปักธูปเทียนที่รอบเสาฉัตร 
ล่าง ร้องเพลงหลังเสร็จพิธีเวียนศาลา 
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ภาษากะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง                                                              
                                 อ.ดร. กรกมล  ธนะโรจน์รุ่งเรือง 

                                                       อ.ศิวาพร  พิรอด 
                                                          อ.อุบลวรรณ  สวนมาลี 
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 ภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาในตระกูลจีน -ทิเบต สาขา   
ทิเบต-พม่า ซึ่งมีผู้พูดภาษากะเหรี่ยงอยู่ในไทยและพม่า แบ่งเป็น
ภาษาย่อยได้ 8 ภาษา คือ ภาษากะเหรี่ยงสะกอ ภาษากะเหรี่ยง
โปว์  ภาษากะยา หรือภาษากะเหรี่ยงบาเว ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อย
ได้อีกหลายภาษา อาทิ ภาษากะเหรี่ยงเฆโก ภาษากะเหรี่ยงมอบวา 
แบ่งเป็นภาษาถิ่นได้อีก 2 ภาษา คือ ภาษากะเหรี่ยงบิลีจี และ
ภาษากะเหรี่ยงเดอมูฮา ภาษากะเหรี่ยงปาไลชิ 

ภาษากะเหรี่ยงต้องสู้หรือตองทู ภาษากะเหรี่ยงเวเวา  
นอกจากนี้ยังมีภาษากะเหรี่ยงส าเนียงอ่ืนๆ อีกเช่น 

ภาษากะเหรี่ยงปะโอ  ภาษากะเหรี่ยงกะยัน  มี เสียง
พยัญชนะต้น 22 เสียง เป็นตัวสะกดได้ 7 เสียง เสียงควบกล้ ามี 3 
เสียง คือ l r w สระมี 13 เสียง และวรรณยุกต์ 4 เสียง  ไวยากรณ์
ภาษากะเหรี่ยงมีการเรียงประโยคคล้ายภาษาไทย คือ แบบ
ประธาน-กริยา – กรรม 1 

 “กะเหรี่ยงโปว์” เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่ ที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศไทย จากการศึกษาประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยง
พบว่า ชนชาติกะเหรี่ยงอพยพเข้ามาประเทศไทยหลายครั้ ง        
ครั้งส าคัญคือ การอพยพเข้ามาในสมัยพระเจ้าอลองพญา           ท า
สงครามกวาดล้างชาวมอญ ซึ่งในช่วงนั้นชาวกะเหรี่ยงเป็นพันธมิตร
กับมอญและอีกคราวหนึ่งในปี ค.ศ. 1885 เมื่อจักรวรรดินิยม
                                                           
1

htth.wikipedia.org/wiki  ( สืบค้นเมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 )  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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อังกฤษพยายามปราบปรามชาวกะเหรี่ยงโดยการน าของ    กลุ่มจ่อ
ละผ่อที่ไม่ยอมรับอิทธิพลใดๆ ของอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กะเหรี่ยงและชาวไทย ปรากฏมากมายในเอกสารโบราณตั้งแต่สมัย
อยุธยาจนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาจะพบว่าหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง
โปว์ การกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย 
เช่นเดียวกับกะเหรี่ยงโปว์ในภาคตะวันตกที่อาศัยอยู่แถบจังหวัด
ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และ
ประจวบคีรีขันธ์ ล้วนด ารงรักษาวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชน
ชาติกะเหรี่ยงโปว์ของตนได้ดี 

 ภาษากะเหรี่ยงโปว์  ภาษากะเหรี่ยงโปว์(โผล่ว) มีหลาย
ส า เ นี ย ง  ไ ด้ แ ก่  ภ า ษ า ก ะ เ ห รี่ ย ง โ ป ว์ ต ะ วั น อ อ ก 
ภาษากะเหรี่ยงโปว์ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษากะเหรี่ยงโปว์เหนือ 
ภาษากะเหรี่ ยงโปว์ตะวันตก  ในส่ วนของการเขียน ภาษา      
กะเหรี่ยงโปว์มีอักษรที่ใช้เขียนภาษากะเหรี่ยงมี 4 แบบด้วยกันดังนี้  
คือ   

1) อักษรไก่เขี่ย (Chicken-scratch; ภาษากะเหรี่ยง: lix 
hsau waiv หลิ ชอ แหว) เป็นอักษรพ้ืนเมืองที่ประดิษฐ์โดยชาว
กะเหรี่ยงเอง ไม่ได้คัดลอกจากอักษรของชนชาติใด ใช้บันทึก
ประวัติศาสตร์และบทเพลงภาษากะเหรี่ยง ไม่เคยมีการใช้ใน
ประเทศไทย   
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2) อักษรที่มาจากอักษรพม่าหรืออักษรมอญ (ภาษา
กะเหรี่ยง: lix wa หลิ วา) หรืออักษรขาว เป็นอักษรที่ใช้มากในพม่า
และไทย ทั้งกะเหรี่ยงพุทธและกะเหรี่ยงคริสต์ แต่เริ่มเป็นที่เข้าใจ
ยากในหมู่เยาวชน ตัวอย่างเช่น อักษรกะยา  

3) อักษรโรมัน (Romei โรเม) ประดิษฐ์โดยบาทหลวง   
เอ็ดเวิร์ด กาลมอง มิชชันนารีนิกายโปรแตสแตนท์ ที่เข้าไปเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ในพม่าเมื่อราว พ.ศ.2473 และแพร่หลายเข้าสู่
ประเทศไทย บาทหลวงเซกีนอตมิชชันนารีนิกายโรมันคาทอลิกจาก
ฝรั่งเศส น ามาเผยแพร่ต่อในประเทศไทย และเขียนแบบเรียนภาษา
กะเหรี่ยงด้วยอักษรนี้ ใน พ.ศ. 2497 มีการเรียนการสอนภาษา
กะเหรี่ยงด้วยอักษรโรมันครั้งแรกในโรงเรียนบ้านแม่ปอน อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีการเผยแพร่ไปในหมู่กะเหรี่ยง
คริสต์ในเขตภาคเหนือตอนบน   

4) อักษรไทย มีการน าอักษรไทยไปใช้เขียนภาษากะเหรี่ยง
โปว์ส าหรับชาวกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทย 

 ต าบลสองพ่ีน้อง  เป็นต าบลหนึ่งใน 6 ต าบลของอ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่เดิมเป็นป่าทึบมีแม่น้ าเพชรบุรี
ไหลผ่าน คนกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนพม่าได้มาตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน
บริเวณนี้ 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 คณะผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาษากะเหรี่ยงโปว์ที่หมู่ 
1 บ้านสองพ่ีน้อง เพ่ือส ารวจการใช้ภาษาของชุมชนหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงโปว์ พบว่า เนื่องจากชุมชนกะเหรี่ยงบ้านสองพ่ีน้องถือว่า
เป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเมือง ความก้าวหน้าในด้าน
คมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารที่กระจายมาถึงหมู่บ้านในระยะ
หลายปีมานี้  ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
บ้านเรือน การประกอบอาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ เกิดความ
เปลี่ยนแปลง โดยชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ดั้งเดิมท่ีเคยด าเนินชีวิตตามวิถี
โปว์ถูกสังคมเมืองค่อยๆแทรกซึม จนกระทั่งความเป็นดั้งเดิมก าลัง
จะกลืนหายไป  

ภาษากะเหรี่ยงโปวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกหลอมรวมไปกับ
ภาษาไทยปัจจุบัน  โดยในการส ารวจการใช้ภาษากะเหรี่ยงครั้งนี้  
คณะผู้ศึกษาได้ท าการจัดท าแบบสอบถามการใช้ภาษาและท าการ
สัมภาษณ์ชาวชุมชนกะเหรี่ยง โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด จ านวน 20 คน โดยทางคณะผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็น
การศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 ประเด็น คือ ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป และ
ประเด็นการใช้ภาษา    

  

 

 



ห น้ า  | ๙๒ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 20 คน 
ปัจจัยทางสังคม จ านวน 
เพศ หญิง 12 

ชาย 8 
อาย ุ 22-59 ปี 15 

60 ปีขึ้นไป 6 
การศึกษา ไม่มีวุฒิการศึกษา 4 

ประถมศึกษา 6 
มัธยมศึกษา 5 
ปริญญาตรี 5 

อาชีพ เกษตรกร 12 
นักเรียน/นักศึกษา 4 
ทอผ้า 4 

รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท 12 
5,000 บาทข้ึนไป 4 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 คน แบ่งเป็น
เพศหญิง 12 คน และเพศชาย 8 คน ระดับอายุ 22-59 ปี   
จ านวน  15  คน  และอายุ  60  ปี  ขึ้ น ไป  จ านวน  6  คน                
ระดับการศึกษามี  4 กลุ่ม ได้แก่  ไม่มีวุฒิการศึกษา 4 คน 
ประถมศึกษา 6 คน มัธยมศึกษา 5 คน และปริญญาตรี 5 คน ใน
จ านวนนี้ประกอบอาชีพเกษตรกร 12 คน นักเรียน/นักศึกษา      
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4 คน และทอผ้า 4 คน รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท 
จ านวน 12 คน และ 5,000 บาทข้ึนไป จ านวน 4 คน 

ส่วนที่ 2  ประเด็นการใช้ภาษา 

 ในส่วนของการสอบถามเรื่องประเด็นการใช้ภาษา คณะผู้
ศึกษาได้จัดหัวข้อภาษาออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ โดยเน้นการใช้ค า 
ประโยค และ การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานะผู้รับสาร  ดังนี้ 

 2.1 การใช้ภาษากะเหรี่ยงที่สนทนาเฉพาะในครอบครัว 
พบว่า มีการแบ่งการใช้ภาษาตามความอาวุโสในครอบครัวเช่น     
ถ้าหากสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่าและอายุเท่ากัน ส่วนใหญ่ใช้
ภาษากะเหรี่ยง  และถ้าหากสนทนากับสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ
น้อยกว่า เช่น ลูกหลาน ก็จะใช้ภาษาไทยปะปนไปในการสนทนา  
เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อย ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
ภาษาไทย และชีวิตประจ าวันก็มักจะคลุกคลีภาษาไทยมากกว่า
ภาษากะเหรี่ยง อย่างเช่น การสนทนากับเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน 
การสนทนากับครูผู้สอน การสนทนากับบุคคลภายนอก เป็นต้น 
ฉะนั้นจึงเกิดความเคยชินกับการพูดภาษาไทยมากกว่า  

 2.2 การใช้ภาษากะเหรี่ยงที่สนทนาบุคคลภายนอก
ครอบครัว  พบว่า ในการใช้ภาษากับเพื่อนบ้าน คนในชุมชนหรือคน
ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษากะเหรี่ยงปะปนไปกับภาษาไทย 
ส่วนการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคนนอกพ้ืนที่ มีการใช้ภาษาไทย 
100 % โดยไม่มีการปะปนภาษากะเหรี่ยงเลยแม้แต่น้อย  ทั้งนี้จะ
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เห็นได้ว่า การสนทนากับเพ่ือนบ้าน หรือคนในชุมชน ที่มีการใช้
ภาษากะเหรี่ยงปะปนกับภาษาไทย อาจเกิดจากการปะปนของชาติ
พันธุ์ เช่น การแต่งงานระหว่างชาวไทยและชาวกะเหรี่ยง เวลาผ่าน
ไปเกิดการใช้ภาษาที่ผสมผสานกัน เช่น พ่ีแก้ว  ท้าวพรม ซึ่งพ้ืนเพ
ดั้งเดิมเป็นคนภาคเหนือ และแต่งงานกับคนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่       
พ่ีแก้วสามารถฟังภาษากะเหรี่ยงได้ แต่ไม่สามารถพูดได้ ภาษาที่ใช้
ในครอบครัวและชุมชนจึงต้องมีภาษาไทยเข้ามาช่วย   

 2.3  การใช้ค าหมวดต่างๆของภาษากะเหรี่ยง  ในส่วนนี้
คณะผู้ศึกษาได้จัดหมวดหมู่ของค าในภาษากะเหรี่ยงออกเป็น       
7 หมวด คือ หมวดร่างกาย หมวดค าเรียกญาติ หมวดสี หมวดสัตว์ 
หมวดพืชผักผลไม้ หมวดค ากริยา และหมวดค าธรรมชาติ  ผลการ
ใช้ค าในหมวดต่างๆปรากฏดังนี้  

 1 ) หมวดร่างกาย 
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2 ) หมวดค าเรียกญาติ 

 

3 ) หมวดสี 
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4 ) หมวดสัตว์ 

 

5 ) หมวดพืชผักผลไม ้
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6 ) หมวดค ากริยา 

 

7 ) หมวดค าธรรมชาติ 
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 จากการส ารวจการใช้ค าในหมวดต่างๆของภาษากะเหรี่ยง
โปว์ในชุมชนหมู่บ้านสองพ่ีน้อง เราสามารถแยกประเด็นข้อสังเกต
การใช้ค าในหมวดต่างๆเป็น 3 ประเด็น คือ  

  1)  ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบางค าไม่ปรากฏเป็นภาษา
กะเหรี่ยง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถบอก
ค าง่ายๆที่ใช้โดยทั่วไปเป็นภาษากะเหรี่ยงได้ โดยเฉพาะในหมวด
ของพืชผักผลไม้  เช่น ค าว่า ผักกูด   ทุเรียน ต้นหอม ผักบุ้ง เป็นต้น 
จะสังเกตได้ว่า ค าเหล่านี้คือค าใหม่ที่ไม่มีปรากฏในฐานค าศัพท์เดิม
ของภาษากะเหรี่ยง แต่เกิดจากการสร้างค าใหม่ๆจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ใหม่ การรับรู้ครั้งแรกของค าศัพท์เหล่านี้มาจากภาษาไทย ซึ่งเกิด
จากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน อิทธิพลการใช้ภาษาไทยเป็นส่วน
ใหญ่ท าให้ผู้ใช้ภาษามักจะเกิดความเคยชินในการเรียกขานค า
เหล่านั้น  

2) การใช้ค าศัพท์แบบหนึ่งค าหลายความหมาย อย่างเช่น 
สีที่มีความใกล้เคียงกัน  ภาษากะเหรี่ยงมักจะใช้ค าเรียกเดียวกัน  
เช่น สีม่วง และสีน้ าเงิน  จะเรียกเหมือนกันว่า ล่า  สีเหลืองและสี
ส้ม เรียกว่า บัง เหมือนกัน   

3 ) การแยกค าเรียกตามลักษณะรูปร่างของสิ่งของนั้น  
อย่างเช่น ค าว่า ข้าว ที่หมายถึง ข้าวสวย เรียกว่า มี่  ส่วนต้นข้าว 
เรียกว่า ข้าว  โดยจากการสัมภาษณ์และสอบถามเหตุผลในการใช้
ค าเรียกนี้  ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่า ค าศัพท์ที่มีการแยกค าเรียก
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ตามลักษณะรูปร่างของสิ่งของ ส่วนมากเป็นค าดั้งเดิมที่มาจากราก
ศัพท์โบราณซึ่งเป็นค าโดด  ปัจจุบันใช้กันน้อยมาก แทบจะไม่มีการ
ใช้เลยก็ว่าได้ และมักจะกระจายไปในรูปค าค านามเป็นส่วนใหญ่   

ลักษณะการเรียงค าเข้าประโยคของภาษากะเหรี่ยง  

โครงสร้างพ้ืนฐานของการเรียงประโยคในภาษากะเหรี่ยง
เหมือนกับภาษาไทย นั่นคือ ประธาน-กริยา-กรรม (Subject-Verb-
Object) เช่น เหย่อ บ๊าสะ เนอ แปลว่า ฉัน รัก เธอ  แต่จะแตกต่าง
ด้านโครงสร้างค าหลักและค าขยาย  ซึ่งต าแหน่งค าหลักในภาษา
กะเหรี่ยงมักจะวางไว้หลังค าขยาย เช่น เนื้อหมู จะเรียกว่า  โถ่ หย่ะ   
แปลว่า หมู+เนื้อ  ในที่นี่ ค าว่า หมู ท าหน้าที่ขยายค าหลัก เนื้อ  ใน
ส่วนโครงสร้างค าหลักกับค าขยายนี้เหมือนกับโครงสร้างค าหลักและ
ค าขยายในภาษาจีน   

ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีว่า ภาษากะเหรี่ยง เป็นภาษาที่อยู่
ในตระกูลจีน-ทิเบต เป็นตระกูลของภาษาที่มีการรวมภาษาจีนและ
ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า  การใช้ประโยคและโครงสร้างต่างๆจึง
มีความคล้ายคลึงกัน แต่เดิมนั้น การสร้างภาษาทิเบต-พม่าดั้งเดิม
มักจะใช้ข้อมูลจากวรรณคดีภาษาทิเบตและพม่าน ามาใช้ แต่
ภาษาจีนถูกจัดเข้าเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า 
เพราะมีความสัมพันธ์กันระหว่างภาษาจีนกับภาษาทิเบต เช่น 
ลักษณะคู่ขนานระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาทิเบตสมัยใหม่ 
และมีรากศัพท์ที่คล้ายคลึงกัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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การใช้ภาษากะเหรี่ยงโปว์ในชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านสองพ่ี
น้องยังคงได้รับอิทธิพลจากรากศัพท์เดิม แต่เนื่องจากการขยาย
ความก้าวหน้าในด้านสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามา 
ท าให้การใช้ภาษากะเหรี่ยงโปว์ในชุมชนกะเหรี่ยงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การใช้ภาษาระดับค า ประโยค หรือแม้แต่การ
สนทนาทั่วไป ทีมผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันถึงแม้ชุมชนชาวกะเหรี่ยง  
สองพ่ีน้องยังคงรักษาการใช้ภาษากะเหรี่ยง โดยจะเน้นการใช้
ภายในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ เดียวกันก็ตาม  แต่การ
พัฒนาการเรียนการสอนภายใต้บริบทภาษาไทย ส่งผลให้เยาวชน
รุ่นหลังมีความห่างเหินภาษาดั้ งเดิม ภาษาคือแหล่งก า เนิด
วัฒนธรรม การละเลยภาษาซึ่งถือเป็นรากเหง้าของของตัวเอง 
อาจจะน ามาซึ่งการสูญหายทางวัฒนธรรมก็เป็นได้ 
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ภาคผนวก 

ผู้บอกภาษา ภาษากะเหรี่ยง บ้านสองพ่ีน้อง 

 

 

 

 

 

คุณยายเจียด                 คุณป้าฉก                   คุณยายโพะ   
อายุ  77 ปี                 อายุ 68 ปี                   อายุ 83 ปี 
 

  

 

 

 

 

 คุณป้าเหมะ ดาวตรง                    คุณป้าสมศรี  เปิงใจหาญ 

    อายุ 69 ปี                                    อายุ 69 ปี 
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บน คุณน้าแก้ว ท้าวพรม และคุณน้าสุริน  ดาวตรง 

ล่าง   คุณพี่สุนิสา  แก่นเสน่ห์  อายุ 50 ปี 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์  

       บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี                                                              
                                                                                   อ.ภัทรา  อัตตวิริยะสกุล 
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ผ้าทอกะเหรี่ยงสองพี่น้อง   

การทอผ้าของหญิงชาวกะเหรี่ยงโปว์ในพ้ืนที่บ้านสองพ่ีน้อง
จะใช้ “กี่เอว” ในการทอ โดยทุกบ้านจะมีกี่เอวไว้ใช้ทอผ้า และ
หญิงชาวกะเหรี่ยงโปว์จะทอผ้าอยู่ที่บ้านของตนเอง ในอดีตจะใช้
เส้นด้ายจากฝ้ายธรรมชาติ ซึ่งย้อมด้วยสีธรรมชาติมาใช้ในการ    
ทอผ้า โดยผ้าทอที่ได้จะมีหน้ากว้างประมาณ 20-35 เซนติเมตร 
ยาวตั้งแต่ 100 – 160 โดยผ้าทอที่ได้จากการทอจะน ามาตัดเย็บ
เป็นเสื้อกะเหรี่ยงของทั้งชายและหญิง ผ้าถุงกะเหรี่ยงของผู้หญิง 
ย่ามกะเหรี่ยง และของใช้อื่นๆทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้กี่เอวทอผ้าของสตรีชาวกะเหร่ียงโปว์ 
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ปัจจุบัน กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพ่ีน้อง มีสมาชิก 
10 คน เป็นสตรีสูงอายุเป็นหลัก  

มีนางพรกมล ปัญญาสร้างสรรค์ หรือ พ่ีหมวย เป็นหัวหน้า
กลุ่ม  

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของกลุ่มที่วางจ าหน่ายมี
ดังนี้  

1. ผ้าทอผ้าผืน  
2. ย่ามกะเหรี่ยง  
3. ชุดกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม ทั้งเสื้อและผ้าถุง   
4. กระเป๋าใส่ของใบเล็ก   
5. ผ้าพันคอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชกิกลุม่ทอผ้ากะเหร่ียงโปว์บ้านสองพ่ีน้อง 
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เสื้อกะเหร่ียงบุรุษ    เสื้อกะเหร่ียงและผ้าถุงสตรี 



ห น้ า  | ๑๐๗ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะเป็นสถานศึกษาและ
ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนา ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้
พ้ืนถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เล็งเห็นความส าคัญขององค์ความรู้       
ภูมิปัญญาการทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ในพ้ืนที่บ้านสองพ่ีน้อง และเห็น
ว่าหากสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทอผ้ากะเหรี่ยงได้ก็จะ
สามารถต่อยอดไปถึงการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
จึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดท าโครงการ      
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชน
ชนในท้องถิ่น โดยมีโครงการย่อยคือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพ่ีน้องเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์       บ้าน
สองพ่ีน้องเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนนั้น เข้าท างานร่วมกันกับกลุ่ม
ทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพ่ีน้อง โดยมีการลงพ้ืนที่           ของ
คณะท างานพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าเพ่ือพูดคุยถึง          แนว
ทางการด าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยโจทย์ของ    การ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงในครั้งนี้ได้ข้อสรุป
ร่วมกัน คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย   ง่ายต่อ
การซื้อขายและใช้งาน แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของผ้าทอ



ห น้ า  | ๑๐๘ 

 

กะเหรี่ยงโปว์ และง่ายต่อการผลิตและตัดเย็บขายเองโดยสมาชิก
กลุ่ม  

จากโจทย์ที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะท างานจึงได้ท าการพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ เป็นกระเป๋าใส่ของ     
2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1 กระเป๋าถือ (Paper bag style handel bag) 
เป็นรูปทรงสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ าแนวตั้ งมี ฐ านตั้ ง ได้  พับและปิด            
ปากกระเป๋าด้วยกระดุม โดยรูปแบบของกระเป๋าถือแบบที่ 1 นี้    
ได้แรงบันดาลใจมาจากถุงกระดาษใส่ของที่มีความเรียบง่ายและ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมาผสมผสานกับลวดลายที่สวยงาม
ของผ้าทอกะเหรี่ยงจึงได้กระเป๋าใส่ของมีความเก๋ แปลกใหม่ และ
ง่ายต่อการใช้งาน 
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กระเป๋าแบบท่ี 1 กระเป๋าถือ (Paper bag style handel bag) 
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รูปแบบที่ 2 กระเป๋าคล้องมือ (Clutch bag) เป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนพับแบบซองจดหมาย ปิดด้วยกระดุม       มี
เชือกใช้คล้องข้อมือ โดยรูปแบบของกระเป๋าถือแบบที่ 2 นี้        ได้
แรงบันดาลใจมากจากโอริกามิ หรือศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น 
จึงมีรูปลักษณ์ที่มีความเรียบง่าย ทันสมัย และสวยงาม        มี
ขนาดที่พอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สามารถใส่ได้ของเล็กๆและ
พกติดตัวไปได้เพ่ือความสะดวกสบาย  
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กระเป๋าแบบท่ี 2 กระเป๋าคล้องมอื (Clutch bag) 
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โดยการพัฒนาออกแบบกระเป๋าทั้ง 2 แบบจากผ้าทอ
กะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพ่ีน้องโดยกลุ่มงานบริการวิชาการนั้น      
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์และประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยหลังจากนี้กลุ่มงานบริการวิชาการ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จะมีการพัฒนาช่องทางการขาย   
หรือพัฒนาด้านการตลาดต่อไป โดยคณะท างานคาดว่ากระเป๋า     
ที่ผลิตออกมานั้นสามารถขายได้ และผู้บริโภคจะหันมาสนใจผ้าทอ
ที่สวยงามจากกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพ่ีน้องมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มที่จะมีมากขึ้น ต่อยอดไปถึงการเพ่ิมรายได้ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สืบต่อไปถึงการ
อนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการทอผ้ากะเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จักและสืบทอด
ต่อไปถึงคนรุ่นใหม่ได้ตราบนานเท่านาน  
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การถ่ายทอดการปลูกผักอนามัยและผักปลอดภัย 
     ชุมชนสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี                                                              

            อ.ดร.ชมดาว ข าจริง 
          อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช 
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1. การอบรมให้ความรู้การปลูกผักอนามัยและปลอดภัย  

     เมื่อวันที่  4 เมษายน 2562 มีการอบรมให้ความรู้         
การปลูกผักอนามัยและปลอดภัย ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักกูด       
ผู้ที่สนใจ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รวมจ านวน 28 คน 
ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านสองพ่ีน้อง ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี คุณปิยนันท์ พวงจันทร์  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร    
เขตท่ี 5 กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรม 

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานสินค้าเกษตร 
(Good Agricultural Practice : GAP) ตลอดจนวิทยากรได้ลงพ้ืนที่
ฟาร์มเกษตรกรคุณธนพร เอ่ียมสมัย และคุณวิรัช ตี วี เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติในการขอ GAP โดยเมื่อเสร็จสิ้น
การอบรมเกษตรกรทั้ง 2 ท่าน ได้มีการส่งเอกสารเพ่ือขอ GAP ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ ในขั้นตอนการรอเจ้ าหน้าที่ มาตรวจแปลงปลูก          
(ภาพชุดที่ 1 และภาพชุดที่ 2) 
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ภาพชุดที่ 1 การอบรม การปลูกผักอนามัยและปลอดภัย 
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ภาพชุดที่ 2 วิทยากรลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่าง                                 
 
2. การท าแปลงสาธิตปลูกผักกูด 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายจากทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกี่ยวกับการท าแปลงสาธิตการปลูก
ผักกูด ซึ่งได้ท าแปลงปลูก ณ แปลงปลูกผักกูดคุณธรพร เอ่ียมสมัย 
เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยมีลักษณะเป็นพ้ืนดินปนทราย 
และใกล้แหล่งน้ า โดยแปลงปลูกมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร 
สูง 0.3 เมตร จ านวน 4 แปลง  แต่ละแปลงใส่วัสดุปลุกได้แก่ ขุย
มะพร้าว กาบมะพร้าวสับ แกลบด า ดิน ทราย และปุ๋ยคอก  1 
แปลง ปลูกผักกูด 26 หน่อ และได้มีการเดินระบบน้ าแบบอัตโนมัติ 
ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งการดูแลนั้น
ผู้ด าเนินงานได้มีการถอนหญ้าทุกสัปดาห์ และใส่ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยขี้ไก่) 
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เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งผักกูดที่ปลูกในแปลงสาธิตมีการเจริญเติบโตได้ดี 
และเริ่มมีการแตกหน่อใหม่  
(ภาพชุดที่ 3 ถึงภาพชุดที่ 7) 

ภาพชุดที่ 3 การเตรียมสถานที่ท าแปลงสาธิตปลูกผักกูด 
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ภาพชุดที่ 4 การท าแปลงสาธิตปลูกผักกูด 
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สัปดาห์ท่ี 1 

                                 สัปดาห์ที่ 2 

สัปดาห์ท่ี 3         สัปดาห์ที่ 4               สัปดาห์ท่ี 5                              

 

 

ภาพชุดที่ ๕ การ
เจริญเติบโตของผักกูด     
ในแปลงสาธิต 

สัปดาห์ท่ี 6               สัปดาห์ที่ ๗ 
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ภาพชุดที่ 6 การดูแลแปลงผักกดู 

 

ภาพชุดที่ 7 การแตกหน่อใหม่ของผักกูดในแปลงสาธิต (สัปดาหท์ี่ 8) 
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3. การศึกษาดูงาน การบรรจุ การยืดอายุผัก และสร้าง
เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ด าเนินงาน เกษตรกร
ผู้ปลูกผักกูด และนักศึกษาผู้ รับผิดชอบการดูแลแปลงสาธิต       
รวม 18 คน ได้ศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดภัย การบรรจุ และ
การยืดอายุผัก ณ ฟาร์มสมเกียรติผักอร่อย โดยทราบถึงขั้นตอน
และวิธีการผลิตผักปลอดภัยที่สามารถใช้สารเคมีได้ แต่สารเคมีนั้น
ต้องเป็นสารเคมีที่ไม่อยู่ในกลุ่มต้องห้าม และต้องมีระยะเวลา     
เก็บเกี่ยวหลังจากที่มีการฉีดสารเคมีตามข้อก าหนด ตลอดจนได้
เรียนรู้ถึงกระบวนการรับผักจากเกษตรกร การล้าง คัดแยก        
และการบรรจุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้า เช่น แม็คโคร 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกผักแบบอินทรีย์        
ณ ปฐมออร์เกนิคฟาร์ม มีการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน และปลูก
โดยไม่มีการใช้สารเคมี นอกจากนี้เกษตรกรยังได้มีการประสานงาน
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดส่งผักกูดไปจ าหน่ายยังตลาดสามพราน
โมเดล (ภาพชุดที่ 8 ถึงภาพชุดที่ 17) 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๒๒ 

 

 

 

ภาพชุดที่ 8 ห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในผักฟาร์มสมเกียรติผักอร่อย 

 

 

 

 

 

 

ภาพชุดที่ 9 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและเก็บสิ่งของของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพชุดที่ 10 ห้องล้างผัก ฟาร์มสมเกียรติผักอร่อย 
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ภาพชุดที่ 11 ศึกษาดูงานการตัดแต่งผัก ณ ฟาร์มสมเกียรติผักอร่อย 

ภาพชุดที่ 12 ศึกษาดูงานการบรรจุและการเก็บรักษาผัก  
                 ณ ฟาร์ม สมเกียรติ ผักอร่อย 

 

 

 

 

ภาพชุดที่ 13 ศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษ  
                 ณ ฟาร์ม สมเกียรติ ผักอร่อย 
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ภาพชุดที่ 14 ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรีย์ และการท าปุ๋ยคอก             
ณ ปฐมออร์แกนิคฟาร์ม  
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ภาพชุดที่ 15 ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในฟาร์ม  
                 ณ ปฐมออร์แกนิคฟาร์ม 
 

 
ภาพชุดที่ 16 ศึกษาดูงานการคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
             ณ ปฐมออร์แกนิคฟาร์ม  
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ภาพชุดที่ 17 ท าน้ าหมักชีวภาพ ณ ปฐมออร์แกนิคฟาร์ม 

4. ผลผลิตทางการเกษตรประเภทอ่ืน ๆ จากเกษตรกร 
   ที่มีแปลงปลูกผักกูด 
ในชุมชนต าบลสองพ่ีน้อง นอกจากจะปลูกผักกูดแล้ว ยังมี

ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ  เช่น ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน 
ละมุด มะยงชิด กล้วยเล็บมือนาง กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม        
กล้วยหักมุก กล้วยไข่ เงาะ มังคุด มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะขาม
เปรี้ยว มะพร้าวน้ าหอม หม่อน แก้วมังกร มะละกอ ขนุน ชมพู่ 
มะม่วง สับปะรด ส้มโอ หมากเม่า  พืชผักสวนครัว ได้แก่ พริกลาว 
มะเขือพวง มะนาว ข่า ตะไคร้ ชะอม ถั่วฝักยาว แตงกวา พริกไทย 
ดีปลี กะเพรา พลู แมงลัก ว่านหางจระเข้ ต้นยอ ไม้ดอก ได้แก่    
ต้นดาวเรือง นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น 
มะระ ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งเป็นการปลูกแบบผสมผสาน ใน 1 แปลง
ปลูก จะมีพันธุ์ไม้อย่างน้อย 3 ชนิด โดยในบางแปลงมีการแบ่งปลูก
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นสัดส่วน และบางแปลงมีการปลูกผสมผสาน 
เพ่ือให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ตลอดท้ังปี 
 



ห น้ า  | ๑๒๗ 

 

 



ห น้ า  | ๑๒๘ 

 

 



ห น้ า  | ๑๒๙ 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๓๐ 

 

5. การรวมกลุ่มทางการเกษตรของชุมชนบ้านสองพี่น้อง 

ชุมชนบ้านสองพ่ีน้องได้มีการรวมกลุ่มเกี่ยวกับการท า
การเกษตร จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มเกษตรปลอดภัย เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
ที่ปลูก ผักกูด มะนาว สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด มะพร้าวน้ าหอม 
กล้วยชนิดต่าง ๆ และพืชผลชนิดอื่น ๆ    

2. กลุ่มขยายพันธุ์พืช เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร
เกี่ยวกับการท า การปักช า การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด 
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      การพัฒนาสูตรอาหารจากผักกูด 

               อ. ธนิดา  ชาญชัย 
                                      ดร.พรอริยา  ฉิรินัง 
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        การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันอันตราย 
                                                   จากสารพิษทางการเกษตร 

      และตรวจสารพิษในเลือดจากสารเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร 
                                                          อ. ประเสริฐ  ศรีนวล  
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การด าเนินกิจกรรม  
การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันอันตราย 

จากสารพิษทางการเกษตร 
และตรวจสารพิษในเลือดจากสารเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ด าเนินงานด้านศาสตร์
พระราชาและการจัดการความยากจน โดยมีพ้ืนที่ เป้าหมาย         
คือ ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้มี
การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ จากทุกคณะในมหาวิทยาลัยในการ
ช่วยกันด าเนินงานตามความถนัดของแต่ละคณะโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าวโดยการน าศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพไปบูรณาการ     
ในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ
ที่เป็นพ้ืนฐานของประชาชน โดยกิจกรรมที่คณะพยาบาลศาสตร์    
ได้ด าเนินการไป คือ กิจกรรม การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการ
ป้องกันอันตรายจากสารพิษทางการเกษตรและตรวจสารพิษใน
เลือดจากสารเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีผลด าเนินการดังนี้ 
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ตรวจสารพิษในเลือดจากสารเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

 มีผู้ เข้ ารับการตรวจทั้ งสิ้ น  34 ราย มีการคัดกรอง       
ความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ แบบคัดกรองความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
จากการใช้สารเคมี และตรวจสารพิษในเลือดจากสารเคมีภัณฑ์ทาง
การเกษตร ผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  การคัดกรองความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ  
               แบบคัดกรองความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 
               จากการใช้สารเคมี 
จ านวนผู้เข้า
รับบริการ 
(คน) 

การแปลผลความเสี่ยง (คน) 

 ไม่
พบ 

ต่ า ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
สูง 

สูง สูง
มาก 

34 10 6 7 6 5 0 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและสูง 

นั้นมักมีอาการแสดงทางกายในระดับปานกลางมากกว่า 1 อาการ
ขึ้นไปร่วมกับการมีพฤติกรรมการใช้สารเคมี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ภาวะสุขภาพที่อาจไม่แข็งแรงจึงไม่สามารถทนต่อการได้รับสารเคมี 
ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ าและปานกลาง เกิดจากพฤติกรรม
การใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีและมีการสัมผัสบ่อยครั้ง แต่ภาพรวมของ
สุขภาพยังมีความทนต่อสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง 
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ตารางท่ี 2 ตรวจสารพิษในเลือดจากสารเคมีภัณฑ์ 

    ทางการเกษตร 

จ านวนผู้เข้า
รับบริการ 
(คน) 

ผลการตรวจ (คน) 

 ปกติ ปลอดภัย มีความ
เสี่ยง 

ไม่ปลอดภัย 

34 11 13 9 1 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ที่ผลตรวจเลือดอยู่ในระดับ       ไม่
ปลอดภัย 1 ราย นั้นไม่ได้เป็นเกษตรกร แต่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรมาจ าหน่ายจากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเนื่องจากเมื่อ  รับ
ผักมาแล้วท าการคัดแยก แบ่ง เพ่ือเตรียมจ าหน่ายไม่ได้มีการ
ป้องกัน เช่นการสวมถุงมือหรือสวมใส่หน้ากาก ท าให้เกิดการสะสม
ของสารพิษในร่างกายมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรหรืออยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรท าให้มีการสัมผัส
สารเคมีอยู่บ่อยครั้ง 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. การคัดกรองหาสารพิษควรคัดกรองให้ครอบคลุม      
              100 % 
 2. ควรมีการส่งตรวจการท างานของ ตับและไต รวมถึง   
              สุขภาพโดยรวมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย  
              เพ่ือให้ได้ผลการตรวจสุขภาพอย่างสมบูรณ์ 
 3. ควรเพิ่มกิจกรรมด้านการป้องกันสุขภาพมากข้ึนในพ้ืนที่ 
 4. ควรมีการตรวจดินเพื่อหาสารตกค้างที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
              จากการสะสมนานๆ 
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ลงทะเบียนวัดความดันโลหติ          บรรยายให้ความรู้ก่อนตรวจ 

 

 

 

 

 

เจาะเลือด    เตรียมเลือดไปตรวจ 

 

 

 

 

 

ตรวจเลือด    ผลการตรวจเลือด 
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สองพี่น้อง  
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – วัฒนธรรมน าสุข 
พิมพ์ครั้งแรก     สิงหาคม 2562 

 

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ  
ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
เมือง เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท ์: 032-708605 
โทรสาร : 032-708-653 
 
บรรณาธิการ           แสนประเสริฐ ปานเนียม 
กองบรรณาธิการ      พัชรินทร์ สุริยวงศ์ , ทิพวรรณ ทองสัมฤทธิ์ 
                           ศศิวิมล กาหลง , นงลักษณ์ ขาวผ่อง  
 
 
 
พิมพ์ที ่ บริษัท เพชรภูมิ การพิมพ์ จ ากัด 
           80 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลบ้านหม้อ  
           อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 
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คณะท างาน ชุมชนบ้านสองพี่น้อง ต าบลสองพ่ีน้อง 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

อาจารย์ ดร.พัชรินทร ์ สุริยวงค ์   
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม   
อาจารย์ธีรศักดิ ์  สุขสันติกมล  
อาจารย์ศิวาพร   พิรอด   
อาจารย์อุบลวรรณ  สวนมาล ี   
อาจารย์ ดร.กรกมล       ธนะโรจนร์ุ่งเรือง  
อาจารยณ์ัฐกานต ์  ผาจันทร ์   
อาจารย์ภัทรา  อัตตวิริยะสกลุ  
อาจารย์กาญจน ี  มฤคทัต   
อาจารย์กฤษฎา  สุริยวงค ์   
อาจารย์คงขวัญ  ศรีสะอาด   
อาจารย์ธนิดา  ชาญชัย   
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูรณ ์  
อาจารย์ ดร.พูนศิร ิ  ทิพย์เนตร  
อาจารย์ ดร.ด ารงศักดิ ์ อาลัย   
อาจารย์ชมดาว  ข าจริง   
อาจารย์ทิพย์สดุา  ชงัดเวช 
อาจารย์ประเสริฐ  ศรีนวล  
นางสาวชนิดา  ศรีสาคร 
นางสาวศศิวิมล  กาหลง  

 
 






