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ภาคผนวก ก 

 
รายชื่อคณะกรรมการหมูบาน  

 
 1. นายดีสุข   เขตจรัสแสง  ผูใหญบาน 
 2. นางมุกดา  แสงแกว   ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
 3. นายคําบวย   อูดี                 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบเรียบรอย 
 4. นายใจ   วงศจี๋   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 5. นางสุจินต  สรณะรังสรรค  กรรมการ 
 6. นายจเล   ชอบหัตถกรรม            กรรมการ 
 7. นางวีณา   สุริยบุปผา  กรรมการ 
 8. นายศรีปุก   ปูเงิน                กรรมการ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ 
 
ช่ือ นามสกุล ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………………………. 
ที่อยู บานเลขที่ ……หมูที…่….ตําบล………………อําเภอ………………..จังหวดั……………….. 
วัน เดือน ป ทีท่ําการสัมภาษณ………………………………………………………………………. 
 
สวนที่  1  สถานภาพสวนตัว 
 

1.  เพศ…………………….. 
2.  อายุ…………………….ป 
3.  ระดับการศึกษา…………………………… 
4.  อาชีพ 

 คาขาย  ทําสวน/ไร 

 รับจาง  อ่ืน ๆ  
5.  ศาสนา…………………………………… 
6.  สถานภาพ 

 โสด 

 สมรส 

 หมาย 
7.  ถาแตงงานแลว ทานมีบุตร หรือไม 

 ถามี ทานมีบุตรทั้งหมด……….คน  ชาย………..คน  หญิง………….คน  
8.  ความสัมพันธในครอบครัว 

 หัวหนาครอบครัว  ภรรยา 

 บุตร   ญาติ 

 ผูอาศัย 
9. ในครอบครัวของทานมีสมาชิกทั้งหมด……………..คน 
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สวนที่  2  สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 

1. มีรายไดตอเดอืน……………….บาท 
2. ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร………………..ไร 
3. ชนิดของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………….……  
        …………………………………………………………………………………………….…  
4. จํานวนแรงงานในครัวเรือน…………….คน 
 
สวนที่  3  ขอมูลสภาพสงัคมการเมือง 
 

1.  ภูมิลําเนาเดนิอยูจังหวัด………………………………………………………………………… 
2.  สาเหตุที่ตองมาจากบานเดมิ……………………………………………………………………. 
3.  ทานรูจักที่ที่ทานอยูในปจจบุันไดอยางไร……………………………………………………… 
4.  ความสัมพันธของทานกับชาวไทยพื้นเมืองเปนอยางไร 

        ดี  แบบใด………………………………………………………………….……..…… 
…………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………..………………… 

        ไมดี  แบบใด………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………….……….…… 

5.  ปจจุบันทานมีทะเบียนบานและบัตรประจําตวัประชาชนหรือไม  

 มี     ไมมี 
6.  ลักษณะที่พักอาศัย 

 บานของตนเอง  

 อาศัยผูอ่ืนอยู 

 บานเชา 
7. หนวยงานราชการใดบางที่เขามาทํางานในพื้นที่หมูบานของทาน 

………………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………….. 
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สวนที่  4  ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกและความคิดเห็นตอการปรับตัว 
     เพื่อรับวัฒนธรรมภายนอกและการใชภาษาไทย 
 

1.  ทานอานหนังสือพิมพหรือไมเพียงไร 

 ไมเคยอานเลย    นาน ๆ อานครั้ง 

 อานเปนครั้งคราว ถาพบตองอาน  อานบอย ๆ แตไมประจํา 

 อานอยูเสมอเปนประจํา 
2.  จากขอ  1  ถาทานชอบอานในเรื่องใดบาง 

 เหตุบานการเมือง   ขาวอาชญากรรม 

 ขาวกฬีา     ขาวบันเทงิ 

 สารคดี      พยากรณเร่ืองตางๆ 

3.  ทานมีวิทยุหรือไม   มี   ไมมี 
4.  จากขอ 3 ถามีทานชอบฟงรายการอะไร 

 ขาว     เพลงและบันเทิงตาง ๆ 

 ศาสนา - ธรรมะ    สารคดี 

 อ่ืน ๆ  ระบุ………………………. 

5.  บานทานมีโทรทัศนหรือไม   มี  ไมมี 
6.  จากขอ 5 ถามีทานชอบชมรายการอะไร 

 ขาว     เพลงและบันเทิงตาง ๆ 

 ศาสนา / ธรรมะ    สารคดี /ความรูวิชาการ 

 อ่ืน ๆ  ระบุ………………………. 
7.  ทุกวันนี้ทานทราบขาวเหตกุารณบานเมืองจากแหลงใดมากที่สุด 

 หนังสือพิมพ    วิทย ุ

 โทรทัศน    คําบอกเลาของเพื่อนบาน 

 เจาหนาที่บานเมอืง   ไมเคยรูเร่ือง ไมสนใจ 
8.  ทานเคยเดินทางไปนอกเขตพื้นที่หรือไม 

 ไมเคยเดนิทางไปไหนเลย   ไปบางเปนครัง้คราว 

 ไปบอยแตไมประจํา เชน   ……………………………………………………………… 

   ไปประจํา เพราะ…………………………………………………………………………. 
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9. ความรูสึกของทานที่มีตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวไทยเปนอยางไร เมื่อ 
เทียบกับวัฒนธรรม ประเพณี ของทาน…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

10. ทานชอบหรือไมชอบอะไรในดานประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทานยอมรับประเพณีของชาวไทยอะไรไดบาง 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
ขอมูลเก่ียวกับการใชภาษาไทย 
 

12.  ทานคิดวาใชภาษาไทยไดดเีพียงไร 

 ไมดี เพราะพูดไดและเขาใจเพียงบางสวนที่งาย ๆ เทานัน้ 

 คอนขางไมดี เพราะพูดไดบางเล็กนอยเขาใจบางสวน 

 ปานกลาง เพราะพูด อาน และเขียนไดพอสมควร 

 คอนขางดี เพราะพูด อาน และเขียนไดเปนอยางด ี

 ดีมาก เพราะพดู อาน เขียน และเขาใจภาษาไทย ทุกดานอยางลึกซึ้ง 
13.  ทานรูจักและเขาใจภาษาไทยจากไหน 

 เรียนมาจากโรงเรียน 

 รูจากการประกอบอาชีพ 

 จากการพบปะและสัมพันธกบัเพื่อนฝูง 

 บิดา มารดา สอนให 

 สังเกต จดจํา และฝกฝนดวยตนเองอยูเสมอมา 
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14.  โดยทั่ว ๆ  ไปทานใชภาษาไทยมากที่สุดเพือ่อะไร 

             เพื่อการประกอบอาชีพ 

 เพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 เพื่อความบันเทิงสนุกสนานและเทศกาลตาง ๆ 

 เพื่อการติดตอสัมพันธกับคนอื่น ๆ ที่ไมใชคนกะเหรี่ยง 
15.  ระหวางภาษากะเหรี่ยงกับภาษาไทย ทานเขาใจภาษาใดไดดีกวากัน 

 ภาษากะเหรี่ยง   

 ภาษาไทย   

 เทาเทียมกนัทัง้สองภาษา 
16.  ถาคนกะเหรี่ยงในหมูบานดวยกันมาพดูคุยกับทานเปนภาษาไทย ทานมีความรูสึกอยางไร 

 ไมพอใจมาก 

 ไมคอยพอใจ ไมควรกระทําเชนนั้น 

 เฉย ๆ ไมสนใจวาใครจะพดูภาษาอะไร 

 คอนขางจะพอใจเพราะจะไดฝกพูดภาษาไทยบอย ๆ 

 พอใจมาก 
17.  ถาทานมีความจําเปนที่จะตองพูดภาษาไทยกับคนกะเหรีย่งดวยกนั ทานมีความรูสึกอยางไร 

 อายมาก ขัดเขนิ ไมกลาพูดเลย 

 คอนขางอาย ไมคอยอยากจะพูด 

 เฉย ๆ เพราะพดูภาษาอะไรกเ็หมือนกนั 
18.  ในชีวิตประจาํวันปจจุบันในแตละวันทานใชภาษาอะไรมากที่สุด 

 ภาษากะเหรี่ยง   

 ภาษาไทย   

 ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยเทา ๆ กัน 
19.  การใชภาษากะเหรีย่งของคนกะเหรี่ยงขณะนี้ ทานมีความเห็นวาอยูในระดับใด 

 ถูกภาษาอื่นผสมกลมกลืนหมดแลว 

 กําลังถูกภาษาอื่นผสมผสานครอบงําอยู 

 ใชควบคูกับภาษาไทยกะเหรี่ยงยังเปนทีย่อมรับและใชกันอยู 

 สวนใหญภาษากะเหรี่ยงยังเปนที่ยอมรับและใชกันอยู 

 มีความมั่นคงมาก การติดตอสัมพันธทุกอยางใชภาษากะเหรี่ยงทั้งหมด 
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20.  เมื่อทานตองใชภาษาไทย ตลอดเวลา ทานมีความรูสึกอยางไร 

 ไมชอบ ไมพอใจมาก ไมอยากพูด 

 ไมคอยพอใจ พูดยาก ขัดเขนิ ไมสะดวกปาก 

 เฉย ๆ ไมมีความคิดเห็น 

 สบายใจเพราะชํานาญและเคยชิน 

 ชอบและพอใจเปนอยางมากเพราะชอบพดูมากกวาภาษาอื่น 
 
สวนที่  5  ขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรม 
 

1. ดานคติธรรมหรือความเชื่อเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ 
1.1 ทานเชื่อเร่ืองผีมากนอยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

1.2 ทานเชื่อเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

1.3 ความสัมพันธของยาสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใชเกีย่วของกับความเชื่อในดานใดบาง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

1.4 บทบาทของผีในชีวิตประจําปรากฏในลักษณะใดบาง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

1.5 ประเพณีของกะเหรีย่งในดานใดที่ตองการไวโดยเปลี่ยนแปลงไมได 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

1.6 ถาชาวกะเหรี่ยงบางคนไมปฏิบัติตามประเพณีของชาวกะเหรีย่งทานคดิอยางไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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2. กฎจารีตของชาวกะเหรี่ยง 
2.1 จารีตหรือกฎขอหามที่ยังคงใชปฏิบัติในชีวติประจําวนัมีอะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

2.2 ชาวกะเหรีย่งมีการปฏิบัติตามจารีตประเพณีมากนอยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

2.3 ถามีการผิดจารีตในสังคมชาวกะเหรีย่งมีการลงโทษหรือไมอยางไร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....………………  
……………………………………………………………………………....………………  

2.4 ความผิดในกรณีใดที่ชาวกะเหรี่ยงคิดวาตองพึ่งกฎหมายบานเมือง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

 
3. ดานศิลปกรรม 

3.1 การละเลนใดบางที่ชาวกะเหรี่ยงตองอนุรักษไวเพื่อสืบทอดถึงลูกหลาน 
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

3.2 ปจจุบันชาวกะเหรี่ยงมีความนยิมและพอใจในการละเลนตาง ๆ ของชาวไทยประเภทใดบาง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
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ความสัมพันธกับประเพณีเดิมของชาวกะเหรี่ยงปจจุบัน (การมีสวนรวม) 
 

1. งานปใหม ทานมีความสมัพันธอยางไร…………………………..……………………… 
…………………………………………………………………….…………………….….
…………………………………………………………………….……………………… . 
……………………………………………………………………….…………………...…
…………………………………………………………………………………………… .. 

 2. งานศพ…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………….……………………… . 
…………………………………………………………………….…………………….….
……………………………………………………………………...……………………….  

 3. งานแตงงาน………………………………………………………...……………………. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
4. งานพัฒนาชุมชน…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 5. ทานสอนลูกหลานใหเขาใจและปฏิบัตติามขอ 1 – 4 หรือไม    มากนอยเพยีงใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 
************************************ 
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