
 
บทที่  5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 ในการศึกษาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวเขาเผากะเหรี่ยง : กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย    
อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค คือ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ               
วัฒนธรรม 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง                  
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก                
ผูนําที่ทางราชการแตงตั้ง และผูนําที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน                
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูนําตามธรรมชาติ ผูสูงอายุในหมูบาน ที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ          
เจาหนาที่ของรัฐ ครู เยาวชน และผูรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวบาน                  
ในชุมชน จํานวน 50 คน  ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม และไมมีสวนรวม                        
ในกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และ                
ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ และสามารถนําเสนอไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวเขาเผากะเหรี่ยง : กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย    
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  สามารถที่จะสรุปเปนประเด็น ดังนี้ 
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 1 .  สภาพสังคม และวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 
 

 ชาวกะเหรี่ยงบานสบอมแฮด ตั้งบานเรือนอยูบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา ทางดานทิศตะวันตก
ของอําเภออมกอย ประกอบอาชีพทํานา ทําไรและทําสวน จึงมีความตองการแรงงานเพื่อชวยเหลือ
จึงนิยมมีลูกหลายคน โดยมีสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ 5-7 คน ในดานการปกครองดูแลหมูบาน 
หัวหนาหมูบาน ซ่ึงชาวกะเหรี่ยงเรียกวา “เซียเก็งคู” และทําหนาที่เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรม
ฝายชาย  เปนผูไกล เกลี่ยและพิจารณาตัดสินกรณีพิพาทที่ เกิดขึ้นในหมูบ าน  การดํา เนิน                          
กิจกรรมสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับหมูบานจะเปนหนาที่ของหัวหนาครอบครัว ในปจจุบันการเลือก    
ผูนําหมูบานไดเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงประชาชนหมูบานจะเปนผูเลือกตั้ง โดยจเลือกผูที่มีความรู  
ความสามารถ และเปนนักพัฒนา นักประสาน เพื่อกอเกิดการพัฒนาในหมูบาน ดานการยึดถือ     
ธรรมเนียมประเพณี มีการนับถือผี เจาที่เจาธาร ที่ถือวาเปนเทพยดาอารักษองคที่สําคัญที่สุด                      
ที่คุมครองพื้นดิน จะมีพิธีที่คนในหมูบานจะตองเขารวม เซียเก็งคูหรือผูนําพิธีกรรมจะนําขบวน             
ชาวบานไปที่สถานที่ประกอบพิธีกรรม และจะนําชาวบานอธิฐานขอใหดลบัลดาลใหทั้งหมูบาน                
มีความอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหาร ปราศจากเหตุรายหรือโรคภัย 
 การรวมกลุมกันตั้งหมูบานอยูตามเชิงเขาและมีความเปนอยูอยางสงบ ปกติชาวกะเหรี่ยง
จะมีการยอมรับกันในระบบเครือญาติกันอยางเหนียวแนน การนับถือผีตามสายของมารดา                     
หากเปนญาติกับมารดาจะถือวาเปนญาติพี่นองกัน จากความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่วาคนทุกคน             
ในโลกนี้เปนพี่นองกันหมด  กะเหรี่ยงจึงไมคิดจะรุกรานใครมาตั้งแตบรรพบุรุษ รวมกลุมกัน                     
ทํามาหากินอยางสงบและใหเพียงพอแกการดํารงชีพในแตละวัน ดานประเพณีที่ชาวกะเหรี่ยง                  
ยังคงรักษาไว คือ งานศพ งานปใหม การเลี้ยงผีปาผีธาร การเกิดและการเรียกขวัญเด็กเกิดใหม 
สําหรับงานศพยังมีการยึดถือวาเปนงานที่ถือวาจะตองมีใหความชวยเหลือกัน โดยเฉพาะคนหนุมสาว 
ยังยึดถือที่จะรองเพลงงานศพ ซ่ึงเปนโอกาสเกี้ยวพาราสีกันดวย สวนงานวันปใหมไมคอย                     
ใหความสําคัญกันเทาใดนัก แตมีการยึดถือธรรมเนียมปใหมหรือวันสงกรานตตามประเพณี                
ของคนพื้นเมืองมากกวา ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของการละเลนสงกรานตที่ชาวกะเหรี่ยงซึมซับเขาไป
เปนประเพณีหรือการละเลนตนเองนั่นเอง 
 เนื่องจากการสาธารณสุขและอนามัยสมัยใหมเขาสูชุมชนชาวกะเหรี่ยง การคลอดบุตร     
ของชาวกะเหรี่ยงนั้นไดปรับเปลี่ยนโดยจะไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาล ยกเวนที่กรณีฉุกเฉิน                 
หรือจําเปนเรงดวนจะคลอดในหมูบาน และหมอตําแยที่ทําคลอดในหมูบานปจจุบันไดเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอ่ืน หลังการคลอดบุตรและเดินทางกลับบานแลว จะมีการเรียกขวัญเด็กและตั้งชื่อ
และจะนํารกจากโรงพยาบาลกลับไปฝงหรือใสกระบอกไมแขวนไวตามตนไม ตามความเชื่อเดิม  
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 2 .  ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  
 

 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของชาวกะเหรี่ยง ที่เห็นไดชัด ไดแกการสรางบานเรือน
ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ซ่ึงอาจเนื่องมาจากวัสดุตามธรรมชาติหายากขึ้น จึงมีการสรางบานเรือน
ดวยคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี แตยังยึดถือขอหามเกี่ยวกับการสรางบานเรือนที่ไมให
ประตูบานอยูตรงกันยังมีการปฏิบัติกันอยู เชนเดิม อีกทั้งการสรางยุงฉางก็ยังไมมีการสราง                     
ใหตรงเปนแนวเดียวกับตัวบาน จากผลการศึกษา พบวา ไมมีบานและยุงฉางของชาวกะเหรี่ยง                
หลังใดเลยที่สรางใหตรงเปนแนวเดียวกัน ประกอบกับปจจุบันไดมีการติดตอสัมพันธกับชาวไทย
มากขึ้น ไดเห็นรูปแบบการกอสรางแบบใหม ๆ  ที่คงทนถาวร จึงไดมีการพัฒนาการสรางที่อยูอาศัยขึ้น 
ประกอบกับทางสวนราชการไดไปใหความรูเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน และทางชาวกะเหรี่ยงเอง                    
ไดสงบุตรหลานลงมาเรียนหนังสือมากขึ้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการสรางที่อยูอาศัย  
 ดานการแตงกายของชาวกะเหรี่ยงในปจจุบันนี้เห็นไดวาไดแตงกายตามสมัยนิยม              
กันมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุนใหมหรือพวกหนุมสาว คงมีเพียงแตผู เฒาผูแกเทานั้นที่ยังเหลือ
สัญลักษณความเปนกะเหรี่ยงอยูบาง การแตงกายของผูชายแทบจะไมเหลือความเปนกะเหรี่ยงเลย 
ส่ิงที่บงบอกมีเพียงยามซึ่งเปนสัญลักษณของชาวกะเหรี่ยงเทานั้น สวนผูหญิงจะมีอยูบางที่สวมใส
ทั้งเสื้อและผาถุงหรือโสรงที่มีลักษณะของความเปนกะเหรี่ยงสวนใหญจะเปนผูหญิงที่อายุมาก      
หญิงสาวในหมูบานที่อายุยังนอยหรือที่ยังไมไดแตงงาน ปจจุบันการแตงกายจะเปนไปตามสมยันยิม 
ซ่ึงสวมใสเสื้อผาเชนเดียวกับคนไทยทั่วไป  การสวมใสชุดกะเหรี่ยงสีขาวจึงไมเปนที่นิยม                     
และจะสวมใสเฉพาะที่อยูในหมูบานเทานั้น  
 ดานวัฒนธรรมในการกินของชาวกะเหรี่ยงไดปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยและ                 
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ชาวกะเหรี่ยงเกือบจะทุกครัวเรือนจะใช เครื่องปรุงแตงรสชาดอาหาร
ตามแบบอยางคนไทยมากขึ้น เชน น้ําปลา ซอสปรุงรส จากการสัมภาษณพบวาสาเหตุเนื่องจาก              
มาไดมีปฏิสัมพันธกับคนไทยและไดกินอาหารแบบไทย ๆ  จึงไดนํามาปรุงแตงและปรับปรุงอาหาร
ของชาวกะเหรี่ยงใหอรอยและนารับประทานมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบันจะมีรานขายของชํา รานคา   
สหกรณประจําหมูบาน 
 ดานการศึกษา ในหมูบานมีโรงเรียนที่รัฐบาลจัดให ชาวกะเหรี่ยงในรุนใหม ๆ  นี้            
จึงมีความรูและเขาใจในภาษาไทยเปนอยางดี บุตรหลานชาวกะเหรี่ยงบางคนก็เรียนตอในระดับสูง 
หรือบางคนมีโอกาสไปเรียนตอยังตางประเทศ และเขาทํางานมีตําแหนงงานทั้งภาครัฐบาล                     
และเอกชน  จึงไดมีการใชภาษาไทยกันอยางกวางขวาง ในปจจุบันหมูบานชาวกะเหรี่ยงสามารถ         
รับสัญญาณโทรทัศนได มีเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ จานรับดาวเทียมกันเปนจํานวนมาก              
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ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จึงทําใหชาวกะเหรี่ยงรุนใหม  ๆ   พูดและใชภาษาไทย                      
ในชีวิตประจําวันบางคนอาจจะไมมีโอกาสใชภาษากะเหรี่ยง เนื่องจากสภาพการดําเนินชีวิต                  
ที่เปลี่ยนไป การงานที่ตองสัมผัสกับคนในสังคมภายนอกอยูตลอดเวลา  
 ดานสภาพพื้นที่อยูอาศัยและทําการเกษตรของชาวกะเหรี่ยงนั้นสวนมากตั้งอยูในพื้นที่ปา    
ซ่ึงบางแหงไมสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิในครอบครองที่ดินได ทําใหเกิดปญหาในการซื้อ / ขาย 
หรือจํานอง เพื่อที่จะเพิ่มทุนหรือขยายการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องที่ทํากินนี้ชาวกะเหรี่ยง             
ยังตองการใหทางราชการเอาใจใสดูแลดานสิทธิที่ทํากินใหมากขึ้น และชาวกะเหรี่ยงมีโอกาสไดรับ
การสงเสริมจากองคกรทางคริสตศาสนา จึงทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนไป           
ตามสถานการณและการพัฒนาของสังคม 

 
 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 

 
 ผลการศึกษาการปจจัยทางสงัคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนนิชีวิต                     

ของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงบานสบอมแฮด หมูที่  18  ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวดัเชยีงใหม พบวา ชาวกะเหรี่ยงยังยึดถือการดําเนินชีวิตประจําวันที่เปนธรรมเนียม                      
ของชาวกะเหรี่ยงนั้น จะมนีอยมากทั้งนี้เพราะความทันสมัยที่กระจายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย 
ทั้งทางดานการติดตอส่ือสาร การคมนาคม และทีสํ่าคัญจากการที่ชาวกะเหรีย่งไดมีการติดตอ                
ปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกเปนสวนมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการเปนคนไทยโดยสมบูรณที่ไดรับ
สัญชาติไทยแลวมาเปนเวลานาน  อีกทั้งยงัมีหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน เขาไปมีสวนเกีย่วของ
กับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตอยูมาก ประกอบกับปจจุบันเด็กเยาวชนที่ไดศึกษาตอ                  
ในโรงเรียนทัง้ที่ตั้งอยูในหมูบาน หรือในตัวเมือง แมวาวิถีการดําเนินชวีติของชาวกะเหรี่ยง               
จะเปลี่ยนแปลงไปดวยอิทธิพลทางดานเทคโนโลยี การศึกษา การคมนาคมที่มีความสะดวกไปบาง
แลวก็ตาม แตประเพณีที่ชาวกะเหรีย่งยังคงยึดถืออยู ไดแกประเพณีเล้ียงผี นับถือผีบรรพบุรุษและ            
ผีปาผีน้ํา การปรับตัวของชาวกะเหรีย่งทางดานการแสดงออก แมการแสดงออกในแตละอยาง                 
เปนการไดรับการสืบทอดกนัมานาน และชาวกะเหรีย่งรุนใหมยังมคีวามเคารพในความศักดิ์สิทธิ์
ตาง ๆ  ที่บรรพบุรุษไดสรางเอาไวบาง ชาวกะเหรีย่งไดมกีารปรับตัวในทกุดานใหเปนไปตาม                     
วิถีการดําเนนิชีวิตแบบไทย ๆ  เชนเดียวกับการดําเนินชีวิตของคนไทยทั้งหลาย ซ่ึงกะเหรี่ยง               
ในปจจุบนัก็คอืคนไทย โดยมีสิทธิเทาเทียมกันทุกประการ เชน สิทธิในความเปนคนไทย                     
ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  จนทั่งการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ซ่ึงเปนหนาที่

ของรัฐซึ่งจะจดัหาใหในฐานะที่เปนคนไทยและหากรัฐไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย                   
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ก็จะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ และมีความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เปนกฎหมาย
สูงสุดแหงรัฐไทย 

  
อภิปรายผล  

 
 การศึกษาปจจยัทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชวีติ   

ของชาวเขาเผากะเหรีย่ง กรณศีึกษากะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18  ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวดัเชยีงใหม โดยวตัถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน    
ชาวกะเหรีย่ง ศึกษาปจจยัที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรีย่ง และศึกษา            
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนนิชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ดานการเมือง เศรษฐกิจ                 

สังคม และวัฒนธรรม  
 จากการศึกษาพบวา ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและสังคมของชาวกะเหรี่ยงนั้น        

ชาวกะเหรี่ยงยังคงซึ่งยังยึดถือมีประเพณี ผิดผี นับถือผีบรรพบุรุษ และผีเจาที่เจาธาร อยางไรก็ตาม
ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่ปฏิบัติกันมาแตดั้งเดิมนั้นไดผอนคลายลงไปเปนอยางมากทั้งนี้เนื่องจาก 
ชาวกะเหรี่ยงมีการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกเปนอยางมากและตอเนื่องประกอบกับ                  
ชาวกะเหรี่ยงที่เปนเด็กรุนใหมมีโอกาสไดรับการศึกษาและไดมีปฏิสัมพันธกับคนในสังคม               
สวนใหญจึงมักจะใหความสนใจในการเรียนรูวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในแตละแหง              
แลวนําไปประพฤติปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของตน เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวกะเหรี่ยง ในดานวัฒนธรรมเปนไปตามองคประกอบของวัฒนธรรมในแตละดาน                     
ของยศ   สันติสมบัติ (2537 : 42-44)  กลาวคือ 
 องคประกอบดานองควัตถุ  วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงในปจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดในรูปแบบของการใชวัสดุ เชน การสรางบานเรือนเปลี่ยนแปลงจาก
การใชวัสดุตามธรรมชาติมาใชวัสดุที่หาไดในทองตลาด รูปแบบและลักษณะบานเรือน ซ่ึง
คลายคลึง                     กับบานเรือนของชาวไทย อีกทั้งการใชภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลง ชาว
กะเหรี่ยงจะใชภาษาไทย                ในการติดตอส่ือสารระหวางกันมากขึ้น ผลเนื่องมาจากไดรับ
การศึกษา จากสถานศึกษาภายในหมูบานและภายนอกหมูบาน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับคนตางถ่ิน
และสังคมภายนอกมากขึ้นนั่นเอง   
 องคประกอบดานองคการ ชาวกะเหรี่ยงมีการรวมตัวกันเปนกลุมและองคกรทั้งที่เปน   
ทางการและไมเปนทางการ เชน กลุมผูนับถือศาสนาที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ                
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กลุมเหมืองฝาย การจัดตั้งเพื่อเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในหมูบาน ซ่ึงเปนการรวมกลุม                
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูในหมูบาน   
 องคประกอบดานองคพิธีการ ชาวกะเหรี่ยงมีการยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณี                
ตามความเชื่อซ่ึงปรากฏในพิธีกรรมตาง ๆ  กลุมที่มีความเชื่อในเรื่องผีเทานั้น เชน พิธีการในการแตงงาน
ยังคงรูปแบบดั้งเดิมอยูบาง แตเมื่อเปล่ียนแปลงการนับถือศาสนาจะไดรับอิทธิพลทางดานศาสนา 
ทําใหประเพณีการแตงงานเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง  

 องคประกอบดานองคมติ ความเชื่อในเรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียวของชาวกะเหรี่ยงยังคง
มีการยึดถืออยูเชนเดิม ความเชื่อกรรมเปนเครื่องชี้เจตนาที่ถือวาใครทําดีไดแตถาใครทําไมดีจะ
ไดรับความไมดีตอบ และความเชื่อในเรื่องตายแลวเกิดใหมจะยังยึดถือเฉพาะผูนับถือผีแบบดั้งเดิม
เทานั้น ในปจจุบันไดเปลี่ยนการนับถือศาสนาจึงมีความเชื่อในเรื่องพระเจาองคเดียว ตามหลัก                           
ของแตละศาสนา 

 ผลของการศึกษายังพบวา การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงทาง
สังคมและวัฒนธรรม เปนผลมาจากการรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาปฏิบัติ ซ่ึงเปนไปตามกับทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ชัชเวทย  เจริญวงศ อางไว (2541 : 9 - 17)  ดังนี้  

 ความขัดแยง จากการไดปฏิสัมพันธกับบุคลภายนอกทําใหชาวกะเหรี่ยงมีโอกาส                      
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต เชนการแตงงานกับคนไทย รูปแบบของสังคมครอบครัว  
จากครอบครัวขยาย กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว และปลีกตัวจากชุมชนเดิม 

 ความทันสมัย ชาวกะเหรี่ยงไดรับเอา คําวา ความทนัสมัยมาจากการเขาไปปฏิสัมพันธ   
ของการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเขาไปปฏิสัมพันธโดยตรงกับสังคมภายนอก 
เชน การศึกษา กะเหรีย่งไดเปลี่ยนสภาพสังคมประเพณีแบบดั้งเดิม ไปสูสังคมสมัยใหมที่มีลักษณะ
ตามอยางสังคมที่พัฒนาที่ไดมาจากการปฏสัิมพันธทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถอธิบายเปนขอ ๆ  ไดดังนี้ 
 1. การเกษตรดั้งเดิมที่ทาํการเพาะปลูกเพื่อการดํารงชพี เปลี่ยนไปโดยมุงผลิต 
เกษตรกรรมเชงิเดี่ยวเพื่อการพาณิชย เชน ปลูกพริก มะเขือเทศ เพื่อนําไปขายใหสังคมภายนอกผลิต
ขนาดเล็ก  ไปสูการผลิตขนาดใหญ 
 2. การเกษตรดั้งเดิมใชแรงงานคนในครอบครัวเปนหลัก เปลี่ยนมาเปนการใชเครื่องจักรกล
มากขึ้น เชน รถไถนา เครื่องสูบน้ํา โรงสีขาว 
 3. การขยายตัวทางการศึกษา  โดยการเขาไปศึกษาตอในสังคมเมือง หรือการไดรับ   
ความสนับสนุนทุนจากบางองคกรทําให ชาวกะเหรี่ยงตองใชชีวิตอยูในสังคมเมืองมากขึ้น 
 4. ชุมชนกะเหรี่ยงไดรับการบริการขั้นพื้นฐานหลายดาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา 
โทรศัพทบาน และโทรศัพทมือถือ ไดรับความทันสมัยโดยไมรูตัว 
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 5. การเมืองการปกครอง เดิมปกครองและตั้งกฏเกณฑดูแลคนในสังคมของตนเอง 
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบการเมือง และการบริหารราชการที่ภาครัฐหยิบยื่น 
 นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมความเชื่อและการดําเนินชีวิต ยังมีความสอดคลอง 
กับแนวคิดของโยโกะ ฮายามิที่ชูสิทธ  ชูชาติ (2542 : 20) อางถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับ                           
การมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก  พบวา กะเหรี่ยงที่นับถือพุทธศาสนาและคริสตศาสนา                 
มีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงใหเขากับวัฒนธรรมสมัยใหมมาก และกลุมที่ไดรับการศึกษา                       
มีแนวโนมที่จะปรับตัวมากขึ้น จนเกิดคํากลาววา เราอยูแผนดินไทยตองทําตัวใหเหมือนกับคนไทย 
ทําใหชาวกะเหรี่ยงรุนใหมไดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามแบบฉบับ                       
ของคนไทยโดยทั่วไปนั่นเอง  
 ตามแนวคิดชุมชนของสมบัติ บุญคําเยือง (2546 : 303 – 304) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ               
วัฒนธรรมชุมชน พบวา “กลุมเหมืองฝาย” ของชาวกะเหรี่ยงมีความสัมพันธในความรวมมือ               
ในกลุมที่เปนสมาชิก และยึดถือปฏิบัติตามขอบังคับ มีอาณาเขตอํานาจการบริหารจัดการชุมชน           
และการใชน้ําที่เปนอิสระ และมีความยุติธรรมเสมอภาค กิจกรรมดังกลาวนับวาเปนความหมาย           
ของชุมชนอยางหนึ่ง 

 ในดานผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชวีิตทีช่าวกะเหรีย่งมีการยอมรับ             
เอาวิถีการดําเนินชีวิตแบบคนไทยไปปฏิบตัิในสังคมของชาวกะเหรีย่งเองนั้น โดยเฉพาะ                      
ดานการเมืองการปกครอง อํานาจรัฐไดเขาไปมีอิทธิพลตอกะเหรีย่งและยอมรับอยางหมดสิ้น              
ตามสถานภาพของความเปนคนไทย ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย และชาวกะเหรี่ยงยังม ี                  
ความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐตามความจําเปนพืน้ฐานดานการศึกษา ดานการสาธารณสุข 

ดานเศรษฐกิจที่มีการรับเอาเทคโนโลยีที่ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐบาล                            
สวนวัฒนธรรมทางสังคม ชาวกะเหรีย่งไดรับจากการเขาไปมีปฏิสัมพันธของคนภายนอก                       
รวมถึงองคกรเอกชนไดเขาไปมีบทบาทในการเผยแพรศาสนา ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงการนับถือ
ศาสนา ในหมูบานมีการนบัถือศาสนาที่หลากหลาย คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม 

และผูมีความเชื่อเร่ืองผี  
 แตดวยชาวกะเหรี่ยงเปนกลุมชาติพันธุที่ใฝสันติ รักสันโดษ มีความซื่อสัตย                       

และความรักในกลุมชาติพันธุเดียวกันโดยถือวากะเหรี่ยงทุกคนเปนพีน่องกัน จึงอยูรวมกันได             
โดยสามัคคีธรรม และสันติธรรมภายในสังคม อยางไมเคยปรากฎความคัดแยงในความแตกตาง            

จากการนับถือศาสนาแตอยางใด 
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ขอเสนอแนะ 
 
 1. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนความพยายามจะใหวิถีการดําเนินชีวิตเปนไปในทาง          
ที่ดีขึ้น แมวาชาวกะเหรี่ยงชาวถูกจํากัดสิทธ์ิในการเขาถึงบริการของรัฐบางอยางอยูบาง หรือการเขาไป
ใชชีวิตแบบชาวไทยทั่วไปแตก็เปนสัดสวนเพียงเล็กนอย การออกสูสังคมถือวาเปนการเปดตัวเขา            
สูสังคมภายนอก จึงควรจะใหโอกาสใหกะเหรี่ยงรุนใหมออกไปแสดงความสามารถใหคนในสังคม
ไดรับรู 
 2. เดิมชาวกะเหรี่ยงทําการเกษตรเพื่อการยังชีพ ผลิตเพื่อใชในครัวเรือน ปจจุบัน               
เปลี่ยนแปลงมาเปนการผลิตเพื่อจําหนาย มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อสงผลผลิตเขาสูตลาดภายนอก
มากยิ่งขึ้น ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางระบบเศรษฐกิจแบบใหมกับวัฒนธรรมชุมชน 
 3. ชาวกะเหรี่ยงรุนใหมที่ไดรับการศึกษาแบบแผนใหม มีโอกาสเดินทางออกนอกหมูบาน
มากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมใหมภายนอกหมูบานหรือชุมชน เมื่อกลับมาใชชีวิต               
อยูในหมูบาน ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธของคนกลุมนี้กับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง             
การเขาไปมีสวนรวมในประเพณี พิธีกรรม และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
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