
 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุมชนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก  การดําเนินชีวิต                   
และความเปนอยูที่แตกตางกันทั้งทางดานภาษา ประเพณี วัฒนธรรม  พิธีกรรม และความเชื่อ               
โดยเฉพาะกลุมชนที่อาศัยอยูตามพื้นที่สูงจะมีวิถีการดํารงชีวิตความเปนอยู มีภาษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อที่แตกตางกัน ทางราชการไทยไดเรียกกลุมชนนี้วา “ชาวไทยภูเขา” 
ซ่ึงมีถ่ินที่อยูกระจัดกระจายตามภูเขาสูง ซ่ึงตามความหมายของทางราชการหมายถึงชาวเขา                 
รวม 10 เผา ไดแก กระเหรี่ยง มง (แมว) เยา มูเซอ ลีซอ อีกอ ถ่ิน ขมุ ลัวะ และผีตองเหลือง (มาบรี) 
ถ่ินเดิมของชาวเขาเหลานี้อาศัยอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แถบมณฑลกวางสี                   
มณฑลกวางเจาและมณฑลยูนาน และทางธิเบต (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน, 2528 : 9)  

 กะเหรี่ยงมีถ่ินฐานมาจากจีนธิเบตในสาขาธิเบต-พมา มีถ่ินฐานดั้งเดิมอยูในประเทศพมา   
มีการเคลื่อนยายถ่ินที่อยูขามแมน้ําสาละวนิเขามายังดินแดนของประเทศไทย ประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 1 8  ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงตนกรุงรัตนโกสินทร จากคําบอกเลาของชาว
กะเหรี่ยงจังหวัดแมฮองสอนวาเปนเพราะเดิมกะเหรีย่งทีม่ีถ่ินฐานอยูตรงกลางระหวางประเทศพมา                     
และประเทศไทย ในสมยัทีท่ั้งสองอาณาจกัร ผลัดกันยกทัพไปรุกเขตแดนซึ่งกันและกัน ไมวาฝายใด
จะยกทัพผานมาจะมีการกวาดตอนกะเหรีย่งไปเปนเชลย และเปนผูนําทางในการเดินทัพ                    
ระหวางที่ถูกกวาดตอนนั้นไดสังเกตเหน็ดนิแดนประเทศไทย เปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ                 
เหมาะทีจ่ะใชเปนแหลงล้ีภยัและอยูอยางสงบ ดินแดนฟากตะวันออกของแมน้ําสาละวิน                 
เดิมเปนพืน้ที่อยูในอํานาจของโยนก กะเหรี่ยงจึงไดเขาสวามิภกัดิ์ตอโยนก และเริ่มเขามาตั้งรกราก
ในพื้นที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน สรางบานเรือนอยูใกล ๆ  กับชนเผาล๊ัวะ บางครั้งก็มี
การปะปนรับเอาวัฒนธรรมลั๊วะเขาไวมาก กลาวคือ ในจังหวัดแมฮองสอนมีหลักฐานบันทกึวา          
พ.ศ. 2395  เมื่อพมาทราบวากะเหรีย่งเปนพวกเดยีวกับอังกฤษ พมาจงึเผาหมูบานกะเหรีย่งทุกแหง
รวมทั้งยุงขาว กะเหรี่ยงจึงตองอพยพมาอยูในดินแดนไทยหลายละลอก (ยุพนิ   เข็มมกุด, 2537 : 5) 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 2 

 กะเหรี่ยงเปนชาวไทยภูเขากลุมหนึ่งที่อาศัยอยูทางภาคเหนือตอนบนจนกระทั่งถึงภาคกลาง 
ตามแนวชายแดนไทย-พมา รวมทั้งส้ิน 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน ตาก ลําพูน 
กาญจนบุรี แพร ราชบุรี ลําปาง เพชรบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ และสุโขทัย      
รวมแลวไมนอยกวา 2,120 หมูบาน กะเหรี่ยงจึงเปนชาวเขากลุมใหญ มีประชากรมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของชาวเขาที่อาศัยอยูในประเทศไทยทั้งหมด ในกลุมกะเหรี่ยงทั้ง 4 กลุม ไดแก สะกอร โปว บเว
หรือคะยา และตองสู กลุม สะกอรจะเปนกลุมที่มีประชากรมากที่สุด (สุจริตลักษณ   ดีผดุง และสรินยา  
คําเมือง, 2540 : 7)  กะเหรี่ยงสะกอรจะอาศัยอยูในภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดเชียงใหม 
แมฮองสอน ลําพูน เชียงราย ลําปาง และบริเวณภาคเหนือตอนลางลงไปถึงภาคกลางบริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ และอุทัยธานี (สมภพ  ลาชโรชน, 2525 : 1)  

 จังหวัดเชียงใหม มีชาวเขาเผากะเหรี่ยงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไดแก อําเภอพราว                 
เชียงดาว สะเมิง จอมทอง แมแจม อมกอย การตั้งถ่ินฐานของกะเหรี่ยงสวนใหญจะอยูบนภูเขา            
แตจะมีอยูตามพื้นราบบางในการตั้งถ่ินฐานนั้นแมวาจะมีการตั้งหมูบานอยูใกลกัน หากเปน       คน
ละกลุมกันก็จะไมมีความเกี่ยวของติดตอสัมพันธกัน แตส่ิงที่คลายกันของกะเหรี่ยง  ไดแก                
การตั้งหมูบานอยางถาวรและเปนหลักแหลง กลาวคือ หมูบานกะเหรี่ยงในอําเภออมกอยแตละแหง
จะเปนหมูบานที่จัดตั้งมานานหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่จัดตั้งขึ้นมาเปนเวลานานมีวิถีการดําเนินชีวิต                
ระบบสังคม  การปกครอง  การสืบทอดมรดก  การแตงงาน  ความเชื่อ  และดานเศรษฐกิจ                    
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การดําเนินชีวิตตองพึ่งพาสังคมภายนอกเปนอยางมาก อีกทั้งกะเหรี่ยง    
เปนชาวเขาที่ไดรับการยอมรับวาเปนเผาที่มีความซื่อสัตยมากกวาชาวเขาเผาอื่น ดวยเหตุนี้จึงไดรับ
ความไววางใจจากทางการไทยใหไดรับสัญชาติไทยเปนกลุมแรก จึงไดรับสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด การรับบริการสาธารณะที่ทางราชการจัดใหตามความจําเปนพื้นฐาน             
เชน การไดรับบริการดานสาธารณสุข การไดรับบริการดานการศึกษา รับทราบขอมูลขาวสาร             
หน าที่ ป อ งกันประ เทศ  การรับราชการทหาร  และอื่ น  ๆ  โดยสมบู รณ  (รั ฐธรรมนูญ                             
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 4              
วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย)  ความสัมพันธที่ดีตอคนไทยและมีความผูกพันตอประเทศไทย              
ในฐานะคนไทย ชาวกะเหรี่ยงที่ไดการรับรองใหมีสัญชาติไทยจะมีสิทธิตาง ๆ เชนเดียวกับคนไทย
พื้นราบทั่วไป (ขจัดภัย   บุรุษพัฒน, 2528 : 198) กลาวคือ สิทธิทางดานการเมืองและสิทธิของปวงชน
ชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  บัญญัติไว 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนไดมีผลตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต                
ของชาวกะเหรี่ยงที่เปล่ียนแปลงไป โดยรับเอาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมใดจากสังคมไทย            
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พื้นราบทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม โดยวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมนั้น ไดแก ที่อยูอาศัย อาหาร 
เครื่องนุงหม และการรักษาโรค จากการศึกษาพบวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ
ที่ทําใหชาวกะเหรี่ยง ตองมีปฏิสัมพันธในลักษณะเดียวกับชาวไทยพื้นราบมาก ในดานนามธรรมนั้น 
เปนความเชื่อที่ชาวกะเหรี่ยงเคยยึดถือและปฏิบัติมาแตบรรพบุรุษ ดังเชน ความเชื่อในเรื่องของผี 
และพิธีกรรมการตั้งถ่ินฐาน เปนตน ซ่ึงพบวาชาวกะเหรี่ยงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อ
ที่คลอยตามความเชื่อของชาวไทยพื้นราบมากขึ้นกวาเดิม และดวยสาเหตุที่ไดรับสัญชาติไทย               
มานาน เปนผลใหชาวกะเหรี่ยงรุนใหม มีความสามารถใชภาษาไทยไดดีและมีความเขาใจ                 
ในขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความรูสึกวาตนเองเปนคนไทยคนหนึ่งในสังคมไทย  
                นอกจากนั้นความเจริญจากภายนอกที่แพรกระจายเขามาในชุมชนชาวกะเหรี่ยงมี                
ความเปลี่ยนแปลงไป ไดแก การสื่อสารหลายรูปแบบ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน            
ซ่ึงนับวาเปนสื่อสมัยใหมที่มีความเจริญและรวดเร็วในดานการกระจายขอมูลขาวสารที่ดี เปนผล          
ใหไดรับขอมูลขาวสารเปนไปอยางทั่วถึง ทําใหเกิดวัฒนธรรมการเลียนแบบที่เปนกิจกรรม                     
ที่กลุมคนรุนใหมไดพยายามประพฤติปฏิบัติอยูในปจจุบัน แมวาพฤติกรรมบางอยางจะไมถูกตอง
ตามธรรมเนียมประเพณีก็ตาม  
                 ดังนั้น การศึกษาในเรื่อง ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง              
วิถีการดําเนินชีวิตของชาวเขาเผากะเหรี่ยง  กรณีศึกษากะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18                   
ตําบลอมกอย  อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมนี้ จึงเปนสิ่งที่นาสนใจและจะเกิดประโยชน                             
ตอการดํารงชีวิตประจําวันของสังคมชาวกะเหรี่ยง ในการที่จะนํามาซึ่งการปรับตัวทางวัฒนธรรม 
เพื่อใหมีความเปนอยูอยางสันติสุขในสังคมสืบไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ                    
วัฒนธรรม 
  3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง                
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 

 1.  ขอบเขตดานพื้นที่  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทําการศึกษาชาวกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยูในหมูบานสบอมแฮด  
หมูที่ 18 ตําบลอมกอย  อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 50 คน 

 2.  ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ทําการศึกษากําหนดเปนกลุมตัวอยาง 50 คน แยกกลุมไดดังนี้ 
 2.1 ผูนําหมูบาน ที่ทางราชการแตงตั้ง เลือกตั้งไดแกผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 10 คน 
  2.2 ผูนําตามธรรมชาติ เปนผูเฒา ผูแกที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ 10  คน 
  2.3 เจาหนาที่ของรัฐ พระภิกษุสงฆ สามเณร ครู เยาวชน และผูรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม              
ในทองถิ่น  10  คน 
  2.4 กลุมชาวบาน และเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน 20 คน 
 3.  ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ทําการศึกษาทางดานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ลักษณะเฉพาะ                  
ทางวัฒนธรรม ปจจยัทางดานสังคมและวฒันธรรมสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
วิถีการดําเนนิชีวิตของชาวกะเหรีย่ง จนทําใหเกดิผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวถีิการดําเนินชวีิต
ของชาวกะเหรี่ยง ดานการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม ในหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 
ตําบลอมกอย  อําเภออมกอย  จังหวดัเชยีงใหม  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทําใหทราบถึงลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 
 2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง  
 3. ทําใหทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง วิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 
ดานสังคม เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 
 4. ทําใหทราบถึงชุมชนกะเหรี่ยงในการปรับตัวเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลง                   
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ไดอยางเหมาะสม 
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 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือการยอมรับ
ในวัฒนธรรมของชาวเขาเผากะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด ที่ยอมรับเอาวัฒนธรรมและวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชาวไทยบางสวนหรือทั้งหมดมาปฏิบัติซ่ึงกอใหเกิดความแตกตางทางวัฒนธรรมและ                  
วิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผานั้นลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป 
 ชาวกะเหรี่ยง หมายถึง ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงโปว ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตหมูบาน             
สบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย  อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม 
 วัฒนธรรมกะเหรี่ยง   หมายถึง  รูปแบบวิธีการอันเปนกระบวนแหงการปฏิบัติ                       
ในดานตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตของชาวกะเหรี่ยง หมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย           
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ที่ยังมีใชหรือปฏิบัติกันอยูในชีวิตประจําวัน 
 วิถีการดําเนินชีวิต  หมายถึง การดําเนินชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงที่เปนไปดวยความเรียบงาย 
และมีความเปนอยูอยางสันติสุข 
 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  หมายถึง  สาเหตุที่ทําใหสังคมและวัฒนธรรม                      
ของชาวเขาเผากะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย   อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม 
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