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วิถึชีวิต กะเหรี่ยง  “ ปากะญอ ” 

ความเปนมา 

 ในประเทศไทยมีชาวกะเหรีย่ง  ๑,๙๙๓ หมูบาน ๖๙,๓๕๓ หลังคาเรอืน ประชากรทั้งส้ินประมาณ 

๓๕๒,๒๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๘๐ ของจํานวนประชากรชาวเขาในประเทศไทย อาศยัอยูใน ๑๕ จังหวัด ของ

ภาคเหนือและภาคตะวันตก ไดแก กาญจนบุร,ี กําแพงเพชร, เชยีงราย, เชียงใหม, ตาก, ประจวบครีีขันธ, เพชรบุรี

, แพร, นาน, แมฮองสอน, ราชบรุ,ี ลําปาง, ลําพูน, สุโขทัย, สุพรรณบุรี และอุทัยธาน ี

 กะเหรีย่งมีดวยกันหลายกลุมยอย และมีช่ือเรยีกตางๆ กัน ทั้งยังมีประเพณี ความเชื่อ ความเปนอยูที่

แตกตางกันดวย กะเหรี่ยงในประเทศไทยม ีมี ๔ กลุมยอย  คือ 

 สะกอ หรือยางขาว เรียกตัวเองวา ปากะญอ เปนกลุมที่มีประชากรมากที่สุด (หมู 5 อาวนอย) 

 โป เรยีกตัวเองวา โพล สวนใหญอยูในเขตจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม และลําพูน 

 ปะโอ หรือ ตองสู อาศัยอยูในเขตจังหวัดแมฮองสอน 
 บะเว หรือ คะยา อาศัยอยูในเขตจังหวัดแมฮองสอน 

ความหมาย 

 ปงา-เกอ-หญอ (หญอ เสียงนาสิก ไมใช ญอ) แปลวา คน สวนคําวา กระเหรี่ยง ที่ชาวไทยนิยมเรียกชาติ

พันธุนี้นั้น เปนคาํที่ ปงา-เกอ-หญอ ไมรูวาแปลวาอะไร และไมมีในภาษากระเหรี่ยง 

วิถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยงไดช่ือวาเปนชาวเขา  แตก็ไมไดอาศัยอยูบนที่สูงเสียทั้งหมด บางสวนก็ตั้งบานเรือนบนที่ราบ

เชนเดียวกบัชาวพื้นราบ  ชาวกะเหรี่ยงนิยมตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลงถาวร  ไมนิยมยายถิ่นบอยๆ และมีภูมิปญญา

ในการจัดการทรัพยากรดินและแหลงน้ําเปนอยางดี ชาวกะเหรี่ยงสวนใหญจะตั้งถิ่นฐานใกลแหลงน้ําหรอืตนน้ําลาํ

ธาร 

กะเหรีย่ง หรอื  “ปกากะญอ” ขึ้นช่ือวาเปนชนเผาทีร่ักความสันโดษ อยูอยางเงียบ ๆ ชอบใชชีวิตอยูกบั

ปาไมลําเนาไพร  สวนใหญจะประกอบอาชีพทาํไร ทาํนา อยูตามปาตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล สวน

สัตวเลี้ยงก็จะเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหารมากกวาการคาขาย ใชชีวิตแบบพึ่งปาพึ่งน้ําอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมใหญ หาก

ไมมีที่ทํากินจะไปรับจางทาํงานกับพอคาคนไทย  เพือ่แลกเงิน หรอื อาหาร 

บานเรอืนของชาวกะเหรี่ยงนิยมสรางเปนบานยกพื้น  มีชานบาน หรือไมก็ใชเสาสูง  นิยมใชไมไผ มาทาํ

ฝาบาน โดยตีใหแบน และมุงดวยหญาแฝกหรอืหญาคาถึงแมวาจะอยูบนที่สูงก็ตาม  

อาชีพการเกษตรเปนอาชพีที่ชนเผากะเหรี่ยงจะยึดเปนอาชพีหลัก  เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตทีเ่คย

ปลูกไวกินไวใช แตภายหลังเริ่มมีการปลูกในปริมาณทีเ่พิ่มมากขึน้ เพือ่สงออกในตลาด และนอกจากนี้ยังมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีทางการเกษตร อยางเห็นไดอยางชัดวา สมัยกอนจะใชควายในการไถนาเปนหลัก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
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%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
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%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%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%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
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%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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แตปจจบุันไดมีการใชรถไถเดินตาม เขามาแทนที่ควาย ทาํใหการเรงที่จะเพิ่มผลผลิต ตองผานกระบวนการแขงขัน

ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

การทาํมาหากินของชาวกะเหรี่ยงตามประเพณจีะมกีารลงแขก เมื่อถึงเวลาหวานขาวก็จะไปชวยกันใหเสรจ็

ทีละครอบครัว การลงมือหวานขาวเจา ของไรจะเตรยีมพื้นที่สาํหรับการปลูกแมขาว   โดยชายหนุมจะปกหลุมและ

หญิงสาวจะหยอดขาว ชายหนุมผูซึ่งปกหลุมจะไมสามารถหยอดขาวไดเลย ในตลอดวันนั้น และหญิงสาวผูซึ่ง

หยอดขาวจะไมสามารถปกหลุมได เมื่อเสรจ็แลวหากยังมีเชื้อขาวเหลืออยูในมือของผูหยอดขาว เจาของไรจะบอก

กับพวกเขา ใหเก็บรวมกันไวในกระช ุหญิงสาวผูหยอดขาวแรกจะหยิบมาหนอยหนึ่ง แลวหยอดเปนหลุมสุดทาย 

จากนั้นก็จะแยกยายกันกลับบาน      

          การแตงกาย  ชาย  จะใสเสือ้ผาทอผืนเดยีว   ไมนิยมนํามาตัด  แตใชวิธทีอผาผืนเดียวเปนชิ้นแลวนํามา

ตอกันเปนเสื้อ  ถาเปนชายโสด ใสเสื้อสีแดง  ใสเสื้อขาวแขนยาวดานใน  สําหรบักางเกงใสสีอะไรก็ได 

          หญิงสาว  ทีย่ังไมแตงงานจะใสชุดสีขาวทั้งชุด  สําหรับผูที่แตงงานแลว ใสสีอื่นได  

          กะเหรี่ยงจะนยิมใชผาทอของกะเหรีย่ง ใชผาฝายที่ยอมจากสีธรรมชาต ิ ทาํยาม ทอเสื้อ ทอผาถุง ฯลฯ 

และตองกําหนดขนาดดวย  ลักษณะของเครื่องนุงหมของชนเผากะเหรีย่ง เปนการนาํผาแตละชิ้นมาเย็บประกอบ

กันโดยไมการตัด (ยกเวนความยาว) ดังนั้นผาทอกะเหรีย่งจึงตองกะใหไดขนาดที่จะนาํมาเย็บ แลวสวมไดพอดีตัว 

กะเหรีย่งไมมีเครื่องมือที่ใชเปนมาตรฐานในการวัด  ตองใชวิธีกะประมาณ โดยอาคัยความเคยชิน การกะขนาด

ของผาจะยึดรปูรางของคนทอเปนขนาดมาตรฐาน  

กะเหรี่ยง บานเนินแกว หมู ๕ ตําบลอาวนอย 

                                                                                                       

                                                                                                            

 
นายโชคชัย(ลาวา) ทองคํา อาย ุ59 ป  

เลาวา    ไดอพยพมาจากชายแดนตะนาวศรี   

อยูบรเิวณตะเขบรอยตอเทือกเขาตะนาวศร ี  

เดินทางเขามาทํามาหากินในอําเภอหัวหินที ่

บานปาละอู เมื่อ 50 ปที่แลว และเดินทางตอ 

มายังเขตหมู 5 ตําบลอาวนอย  เมือ่ประมาณ  

30 กวาปมาแลว โดยมีพอเฒามาดวย ๑ คน 

ขณะนี้อายุ 70 กวา 
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“ชาวกะเหรี่ยง” ซึ่งเปนกะเหรีย่งกลุมหนึ่ง ที่รูจกักันในนามชาวปาเกอะญอ (หรือปาเกอญอ) ซึ่งมี

วัฒนธรรม ภาษา ที่แตกตางจากกะเหรี่ยงเผาอื่นๆ จะอาศยัในเขตแนวชายแดนไทย-พมา แถบจังหวัดเพชรบุร ี

กาญจนบุรี ราชบุรี  และประจวบคีรีขันธ  ชาวกะเหรี่ยงบานหวยสัตวใหญ  เปนกลุมเดยีวกับดานสิงขร  อาศัยอยู

บริเวณนี้มานานหลายชั่วอายุคน   ซึ่งชาวบานเลาวาแตกอนก็แตงงานขามไปมาระหวางกะเหรี่ยงที่น่ี และในฝงพมา 

เนื่องจากตั้งบานเรือนและทํามาหากินโดยไมมเีขตแดน อีกทั้งบริเวณนี้หางจากพมามาก เพียงแคราว ๓ กม. แต

ดวยสถานการณบานเมอืงที่เปลี่ยนไป การไปมาหาสูก็ยากขึ้น และไมใครจะพบเห็นการขามไปขามมาเชนเดิมอกี

ตอไป เดิมชาวบานที่นี่ทํามาหากินโดยทาํไร หาของปา พึ่งพาปาและธรรมชาต ิภายหลังพื้นที่ถกูประกาศเปนเขต

อุทยาน ทําใหพื้นทีท่ํากินลดลงและมีขอจาํกัดในการใชพื้นทีท่ํากนิ ทําให ไมพอกับการดํารงชีพแบบเดิม ชาวบาน

จึงตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตนเอง  สวนหน่ึงยายชั่วคราวลงไปอยูที่บานปาเด็ง และอพยพตอมายังหมู 5 อาวนอย 

บางก็ปลูกกระตอบชั่วคราวริมคันคลองชลประทาน เพือ่ความสะดวกในการออกไปรับจางเปนแรงงานที่

โรงงานผลิตสัปรดกระปองสงออก  และนําลูกฝากไวกับศูนยเดก็   ซึ่งจะฝาก 

 

 

 

 

ใหอยูประจาํเปนสวนมาก และฝากตั้งแตยังเล็กจนกระทั่งพนวัยเรียน เพราะตองออกไปทํางานตอนเชา

มืด และกลับตอนค่าํ  การทํางานโรงงานทําใหวิถีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนแปลงไปมาก  ไมสามารถใชชีวิตอยู

รวมกันเปนครอบครัวแบบเดิม ประเพณี วัฒนธรรมอาชีพดั้งเดิม  ก็คอยๆหายไป และที่สําคัญคอืการพึ่งพา

ภายนอกมากกวาพึ่งพาตนเอง    

                                                                     

  

 

ตามคําเลาขานของนายลาวา  ทองคํา  หวัหนากะเหรี่ยง เลาวา หมูบานนี้มีอายุประมาณ ๓๐ ป ไดอพยพ

โยกยายมาจากพมามาทางชายดานอาํเภอบางสะพาน  อาํเภอเมืองฯ และอําเภอหัวหิน  ตั้งแตครั้งที่พระเจาบุเรง

นองทํารุนแรงตอกะเหรี่ยงเมือ่ครั้งสรางเจดียชเวดากอง เมื่อยายมาอยูในดินแดนไทย การไปมาหาสูระหวางเครือ

ญาต ิและการเดินทางไปคาขายระหวางพรมแดนดานสิงขร ยังมีอยูเสมอมา  จนถึงเมือ่ประมาณ ๒๐ ปที่ผานมา 

ชาวบานทางฝงไทยเดินทางไปพมาผานหมูบานนี้   เนื่องจากสถานการณสูรบตามชายแดนยังไมเปนที่รูจัก   ไม

รอนระอุเหมอืนทีอ่ื่น  ยังใชเสนทางนี้เดินทางไปพมาไดอยู   รองรอยการเดินทางคงทิ้งไวที่คําบอกเลาของลูก ๆ 
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หลาน ๆ ขึ้นไปทีเ่ลาใหฟง  กลุมนี้หันมานบัถือศาสนาคริสตเปนสวนใหญ  ขณะนี้กะเหรี่ยงหมูบานนี้มีความเปนอยู

ดีขึ้น  มีความขยัน  และสงลูกสาว ลกูชาย  ออกไปเรียนหนังสือ จาการสอบถามนางสาวดาวเรอืง  ทองคํา  นั้น 

เรียนอยูชั้น ม.๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  บานยานซื่อ ตองเดินทางไปเรียน โดยรถจกัรยานยนต ระยะทางเกือบ 10 

กิโล  พรอมกับนอง ๆ ในหมูบานเรยีนที่ ร.ร.บานเนินแกวและออกไปเรียนมัธยมที่โรงเรียนอื่น  ดาวเรอืงบอกวา 

ชอบอยูประเทศไทย รักประเทศไทย อยูสุขสบายดี  มีกินมีใชไมอด  ขอบคณุและดีใจที่ไดเกิดในประเทศไทย  

อยากมีบัตรประจําตัวประชาชนและมีสิทธเิหมอืนคนไทยทั่วไป  ทุก ๆ คนในหมูบานมีความรกัสามัคค ี

 

                                             

 

   

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

"โชโต" หรือครกกระเดือ่ง 

    :เปนเครื่องใชชนิดหนึ่งที่ชาวกะเรี่ยงทาํขึ้นมาจากทอนไม หรือถา 

จะใหดีตองทําจากตนสกั เพราะจะมีความคงทนมากกวาตนไมอื่น วิธีทําคอื  

นําทอนไมมาเจาะใหเปนรู โดยใชขวานตอกกับเหลก็ที่ใชกับงานนีโ้ดยเฉพาะ  

เจาะจนเปนรูใหญวงกลมพอทีจ่ะนาํสิ่งของลงไปได"โชโต" ใชสําหรับการ 

ตํา"ขาวปุก" หรือตําขาวเปลือก 
 
 
 
 
 

            

" กอ แหล" หรือกะโดง 

ใชในเวลาที่จะนาํขาวไปหุง โดยตักขาวสารเทลงในน้ีกอนที่จะนําไปหุง  

เพื่อที่จะนาํเอาสิ่งรกปรก เศษไม หรอืมอนขาวออกกอน วิธีการทาํตัด 

ไมไผนํามาผาแลวปอกใหบางแลวนํามาจบัสานใหเขาดังในรูป 
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"เม เดอ" กลองขาวเหนียว 

   ใชสําหรับบรรจุขาวเหนียว ทํามาจากไมไผจับสานใหเขากัน                                                                                               

เก็บความรอนไดดีขางในจะมผีาขาวบางรองกันความชื้นอยู                                                                       

พกพางายสะดวก มีลักษณะเหมอืนกระติกขาวของชาวอีสาน 

 

"ตา คา" หรือ กระจาด 

  เอาไวเก็บของใชประเภท ดาย หรอืของใชพวกครัวเรอืนเชน                                                                        

จําพวกกระเทยีม หอม พริก ผลไมตางๆ สามารถใชประโยชน                                                                       

ไดหลายอยาง ทํามาจากไมไผ นาํมาจับสานดังรูป 

 

 

 

   “เม ชิ เคาะ" หรือ ตะคอง” 

เปนอุปกรณที่ทาํมาจากไมไผจบัสาน เวลาทีอ่อกไปหาปลาจะใชมัดติด                                                               

กับลําตัวเมื่อจับปลาไดจะเก็บไวในอุปกรณชนิดนี ้

 

"กื๊อ"หรือ กระบุง 

    ทํามาจากไมไผที่มีความแข็งแรงและหนา จับสานแบบละเอยีด                                                                         

มีความคงทนสามารถใชไดนาน สมัยกอนใชเก็บเสือ้ผา หรือเก็บ                                                                         

เมล็ดขาว,ขาวโพด เพราะมีความถี่ไมรั่วสามารถเก็บวัสดุตางๆได                                                                   

อีกหลายชนิด และเวลาไปไรไปสวนจะใชแบกของพวกผักกลับบาน                                                                   

หรืออาจจะเรียกไดวาเอนกประสงคเลยกว็าได 
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 แคาะ" หรือ มีด 

    เปนอุปกรณทีจ่ําเปนตอการดาํรงคชีวิตประจาํวัน จะเริ่มตั้งแต 

การทาํอาหาร การสรางบานเรอืน การฟนไรกจ็ําเปนตองใชมีด สมัย 

กอนมีการตีมีดข้ึนเอง โดยชางฝมือในหมูบาน แตในปจจุบันสามารถ 

หาซื้อไดทั่วไปในทองตลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ นะกาํลอ”   หรือ  ตะกรา 

เอาไวเก็บของใชประเภท ดาย หรอื  หมาก พลู                                                                       

หรือของ จําพวกกระเทียม หอม พริก ผลไมตางๆ สามารถใช 

ประโยชน  เชนเดียวกันกับกระจาด 
 

 
 
 
 
 
 
“ ตาบละ”  หรือ ไมตีแมลง 

    ทํามาจากไมไผที่มีความแข็งแรงและบาง   จกัสานแบบละเอยีด                                                                         

มีความคงทนสามารถใชไดนาน  สําหรับใชปดไลแมลงตาง ๆ ที่มาตอมอาหาร 
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“กะปอพอม”ิ  หมอหุงขาว   

 เปนหมอหุงขาว   ทาํดวยอะลูมิเนียม  นิยมใชตม   

หุง  นึ่งขาว  สําหรบัทําอาหารกินกันภายในครัวเรอืน  ใชฟน 

หุงอาหาร จึงตองใชที่คงทนพอสมควร 

 
 
“ จอป”  หินฝน 

 ทําดวยหิน  ใชสําหรับเอาไมจันทรมาฝนใหเปน             

ฝอยละเอยีด  สําหรับสาวกะเหรี่ยงไวทาหนาใหดูสีเหลือง   

ขาวใส    ทกุบานจะมี่ไวใช    

 
 


