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 การศึกษาปจจยัทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชวีติ
ของชาวเขาเผากะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรีย่งหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18  ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวดัเชยีงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางสงัคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวกะเหรีย่ง ศึกษาปจจยัที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรีย่ง และศึกษา             
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนนิชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวยผูนํา                      
ที่ทางราชการแตงตั้ง และผูนําที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก            
องคการบริหารสวนตําบล ผูนําตามธรรมชาติ ผูสูงอายุในหมูบาน ทีช่าวบานใหความเคารพนับถือ 
เจาหนาที่ของรัฐ ครู เยาวชน และผูรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมในทองถ่ิน ผูรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของชาวบานในทองถ่ิน จํานวน 50 ราย  ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดขอมลูที่มีความสอดคลอง กบัของมูลที่ไดจากการสัมภาษณ                     

นํามาวิเคราะหและสามารถนําเสนอไดดังนี ้
 

ลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 
 
 ประวัติความเปนมาของชาวกะเหรี่ยง 
 ชนชาติกะเหรี่ยงไมมีความแนชัดวามาจากที่ใด แตไดมีการยึดถือเอา ค.ศ.1983 เปน        
ปที่ 2722  ของการกําเนิดกะเหรี่ยงหรือ 739 ปกอนคริสตกาล มีตํานานที่เลาสืบกันมาวาถ่ินกําเนิด           
ของกะเหรี่ยงมาจาก ธิบิ-โกวบิ โดยสันนิษฐานวาหมายถึงบริเวณธิเบตและทะเลทรายโกบี                    
จากนั้นไดมาตั้งถ่ินฐานอยูในพมาและมีการอพยพขามแมน้ําสาละวินเขามาอยูในดินแดนไทย                 
ตั้งแตปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือตนกรุงรัตนโกสินทร ประมาณคริสตศวรรษที่ 18 (พอล และ      
อีเลน ลูวิส, 2528 : 70) 
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 เดิมการเขามาตั้งถ่ินฐานของกะเหรี่ยงจะอยูตรงกลางระหวางประเทศพมาและประเทศไทย 
คร้ังสมัยที่ทั้งสองอาณาจักรผลัดกันยกทัพไปรุกเขตแดนซึ่งกันและกัน ไมวาฝายใดจะยกทัพผานมา
จะมีการกวาดตอนกะเหรี่ยงไปเปนเชลยและเปนผูนําทางในการเดินทัพ ระหวางที่ถูกกวาดตอนนั้น
ไดสังเกตเห็นดินแดนประเทศไทยเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะที่จะใชเปนแหลงล้ีภัยและ               
อยูอยางสงบ เร่ิมเขามาตั้งรกรากในพื้นที่อําเภอแมสะเรียงจังหวัดแมฮองสอนจนถึงจังหวัดเชียงใหม 
ตามหลักฐานของจังหวัดแมฮองสอนบันทึกวาใน พ.ศ. 2395 เมื่อพมาทราบวากะเหรี่ยงเปนพวก
เดียวกับอังกฤษ พมาจึงเผาหมูบานกะเหรี่ยงรวมทั้งยุงขาวทุกแหง กะเหรี่ยงจึงตองอพยพมาอยูใน
ดินแดนไทยหลายคร้ัง (ยุพิน   เข็มมุกด, 2537 : 5) 
 นอกจากนั้น จันทบูรณ  สุทธิ (2527 : 4) ยังกลาวถึงการเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย
ของกะเหรี่ยงวา ไดเขามาตั้งแตสมัยพระนางเจาจามเทวีแหงเมืองหริภุญไชย ซ่ึงปรากฏในเอกสาร
ภาษาบาลีเรื่อง “จามเทวี” ที่กลาวถึงกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูรอบ ๆ  เมืองเชียงใหมโบราณ ประมาณ     
พุทธศตวรรษที่ 13 และยังปรากฏตามหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชาวกะเหรี่ยงแถบอําเภอ                    
แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอนโดยเฉพาะที่บานดงหลวง บานแมจาง วาเดิมพื้นที่บริเวณแถบนั้น       
เปนที่อยูของชาวลั๊วะซึ่งเมื่อกะเหรี่ยงอพยพเขามาอยู ชาวล๊ัวะจึงไดทิ้งพื้นที่ใหเปนที่อยูของกะเหรี่ยงไป 
(สมภพ   ลาชโรจน, 2525 : 2) การอพยพครั้งสําคัญของกะเหรี่ยงเกิดขึ้นในสมัยพระเจาลองพญา 
กษัตริยของพมา ซ่ึงทําสงครามกับมอญ และไดรับชัยชนะพวกมอญถูกฆาตายเปนจํานวนมาก 
กะเหรี่ยงซ่ึงเปนพันธมิตรกับมอญและไดใหที่หลบภัยแกมอญ มีความเกรงกลัวพมาจึงอพยพ                     
หลบหนีตามพวกมอญเขาสูไทยตั้งแตนั้นเปนตนมา การอพยพเขาสูไทยของกะเหรี่ยงครั้งใหญ      
อีกครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นในสมัยอังกฤษยึดพมาได กะเหรี่ยงเปนชนชาติที่ไมยอมออนขอใหกับอังกฤษ           
จึงถูกปราบปรามอยางหนักจนตองหลบหนีเขาสูไทย โดยแบงเปนสองสาย สายหนึ่งเขาสูไทย                 
ตั้งหลักแหลงอยูทางใต บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี อีกสายหนึ่งเขามา
ทางตอนเหนือ ไดแก จังหวัดตาก และแมฮองสอน ลึกเขามายังจังหวัดทางตอนในของประเทศ                  
ไดแก  จังหวัดเชียงใหม ลําพูน  ลําปาง  และเชียงราย  นอกจากนั้นยังมีผูกลาวถึงการอพยพ                      
ของชาวกะเหรี่ยงที่เขามายังฝงไทยวาพวกหนึ่งไดเดินทางไปกับพวกมอญจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี 
ราชบุรี และอุทัยธานี ขณะที่กะเหรี่ยงอีกพวกหนึ่ง ซ่ึงปกหลักอยูที่บริเวณปาแถบจังหวัดตาก         
และกาญจนบุรี  เปนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูทางดานทิศตะวันตกแถบจังหวัดตาก กาญจนบุรี อุทัยธานี 
ราชบุรี และสุพรรณบุรี นั้น สวนใหญเปนชาวโพลง หลังจากนั้นก็มีการอพยพเปนครั้งคราว                  
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่5 (สุจริตลักษณ   ดีผดุง และสรินยา  
คําเมือง, 2540 : 25) 
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 ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป ชาวกะเหรี่ยงจะมีรูปรางขนาดปานกลาง ผูชายกะเหรี่ยง
ที่อาศัยอยูในพื้นราบจะมีความสูงเฉลี่ย ประมาณ 160 เซนติเมตร และกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูตามภูเขา      
จะเตี้ยกวาประมาณ 7-10 เซนติเมตร สวนผูหญิงจะมีรูปรางเล็กกวาผูชาย ความแตกตาง                    
ของกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบนภูเขาจะทํางานหนักกวา  เพื่อการดํารงอยูและผจญกับโรคภัยไขเจ็บ             
อยูเสมอสงผลใหรางกายแคระแกน สวนกะเหรี่ยงบนพื้นราบหรือกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบนพื้นที่ต่ํา  
จะมีรูปรางที่ดี แข็งแรง สันทัด ชวงขาใหญแตส้ันและไดสัดสวนรางกาย สวนผูหญิงจะมีรูปราง    
อวบสมบูรณ แตเรือนรางจะตั้งตรงเนื่องจากตองแบกของหนักไวเหนือศีรษะหรือบนหลังอยูเสมอ 
แมวากะเหรี่ยงแตละกลุมจะมีรูปรางลักษณะที่แตกตางกัน แตรูปใบหนาและลักษณะทางรางกาย          
จะเปนแบบเดียวกันเปนสวนมาก ซ่ึงเปนลักษณะที่เปนเอกลักษณะของชนเผากะเหรี่ยง (ขจัดภัย   
บุรุษพัฒน, 2538 : 78) 
 การแตงกายของกะเหรี่ยง ขจัดภัย   บุรุษพัฒน (2538 : 79) ไดกลาวถึงเครื่องแตงกาย 
ของชาวเขาเผากะเหรี่ยงโดยแตละเผา มีการแตงกายแตกตางกันออกไปดังนี้ 
 กะเหรี่ยงสะกอ ลักษณะการแตงกายของผูชายนิยมใสเส้ือแขนสั้นสีแดงรัดเอวดวยเชือก
มีพู และโพกผาดวยสีตาง ๆ กัน ผูหญิงที่ยังไมแตงงานจะนุงกระโปรงขาวยาวมีลายปกบางเล็กนอย 
สวนผูหญิงที่แตงงานแลว นิยมใสเส้ือแขนสั้นสีน้ําเงินเขม ดานลางประดับดวยลูกปดสีแดงและ      
สีขาว สวนกระโปรงจะเปนสีแดงมีลายตัดพรอมกับผาโพกสีแดง  
 กะเหรี่ยงโปว ผูชายจะแตงกายเหมือนชาวนาไทย ผูหญิงที่แตงงานแลวจะใสเสือ้คลุม
เหมือนกับพวกสะกอ แตจะยาวกวาและมสีีแดงที่เดนกวา ทอนบนปกลวดลายแพรวพราว กระโปรง
สีดําหรือสีน้ําเงินเขม และผูหญิงที่ยังไมแตงงานจะแตงตัวแบบแฟนซี เยบ็ปกดวยลวดลาย              
ประดับดวยลูกปดตาง ๆ เกลาผมมีปนปกอยู กระโปรงยาวคลุมขอเทามีปกและหอยพู ชายแขนเสื้อ
ทอนบนและกระโปรงประดบัดวยฝมือการปกไวอยางมากมาย ใสกาํไลมือและแขน บางครั้ง                 
จะมีเครื่องประดับประเภทเครื่องเงินสวมคอ อยางไรก็ตามการแตงกายอยางพิถีพิถันและครบเครือ่ง 
นั้น มักจะกระทําในโอกาสที่มีงานสําคัญในหมูบาน  
 กะเหรี่ยงตองส ูตองตูหรือปาโอ / ปะโอ แตเดิมจะอาศยัอยูบริเวณเมืองตาง ๆ ใกลทะเลสาบ  
อินเลในรัฐฉานตอนใต ประเทศพมา เมอืงที่กะเหรี่ยงตองสูอาศัยอยูมากทีสุดคือเมือง หลอยโหลง 
(ดอยหลวง)  การแตงกายผูชายตองสู จะนุงกางเกงขายาวสีดําและสีขาว เสื้อแขนยาวผาอกกลาง           
ติดกระดุมผา สวนผูหญิงนยิมแตงชุดสีดํา โพกผาสีขาวหรือสีดํา  
 กะเหรี่ยงบเว หรือแบร กะเหรี่ยงพวกนี้จะเรยีกตวัเองวา คะยา กะเหรี่ยงแดง หรือ               
ยางแดง ชาวพมาเรียกกะเหรี่ยงมอญ พลง หรือโพลง หรือโผลง หรือปะกาญอโป ซ่ึงหมายถึงวา 
“คน”  ชาวอังกฤษเรียกวา คาเรนี ในขณะที่ชาวไทยเรยีกวา “กะเหรีย่งแดง หรือยางแดง”  ตามสี         
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ของเสื้อผาที่สวมใส กลาวคอื ผูชายจะนุงกางเกงขาสั้นสีแดง โพกศีรษะ ผูหญิงจะใสกระโปรงสั้น 
และสวมกําไลไมไผที่ขอเทา กะเหรี่ยงแดง หรือยางแดง ถือวาตนเองเปนชนชาติทีใ่หญจึงไมยอม
ออนขอใหกับใคร จึงนับวาเปนชนเผาทีย่ดึถือความเปนกะเหรีย่งของตนเอง ซ่ึงถือวาเปนพวกเลือด

เนื้อกะเหรี่ยงอยางแทจริง 
 เครื่องนุงหมของชาวกะเหรีย่ง โดยเฉพาะเสื้อจะมีลักษณะที่ไมแตกตางกัน ยกเวน            
ขนาดสีสัน และรายละเอียดการตกแตง ทาํดวยผาฝายสองชิ้นเย็บติดกนัเวนตรงกลางสําหรับสวมหัว 
ดานขางสวนบนสําหรับสอดแขน ชายเสื้อประดับดวยลูกปด ภู ครุย สีตัดกับตัวเส้ือ นอกจากนัน้ยังมี
การเย็บตะเข็บโชวไวดานนอกเปนลวดลายการตกแตง หญิงสาวชาวกะเหรีย่งจะทอผาและตัดเย็บ
เสื้อผาดวยตนเอง สาวโสดจะสวมชดุทําดวยผาทอพืน้สีขาว ปกประดับลวดลายใหงดงาม                
ตามความสามารถของแตละคน เมื่อแตงงานแลวจะสวมเสื้อที่ทําดวยผาฝายที่มีสีสัน และลวดลาย       
ที่แตกตางกนัไป ผานุงจะทอเปนลวดลายขวางสลับสี การยอมดายมัดหมี่ของชาวกะเหรีย่งถือวา     
เปนศิลปะเฉพาะ จึงมีความหวงแหน และสืบทอดใหเพยีงลูกสาวเทานั้น สวนการแตงกายของผูชาย
กะเหรี่ยง สวนมากจะสวมเสื้อปลอยชายยาวถึงสะโพก ทอดวยผาฝายสีขาวแตงริมดวยแถบสแีดง 
ตัดขอบดวยดายสีเหลืองและเขียว หรือทอดวยดายแดงยกลายทางแทรกดวยดายสีเหลืองและเขียว 
ไมมีการปกประดับ แตจะทิ้งชายทําพูบริเวณคอเสื้อ ทองแขน เอว และชายเสื้อ  ผูชายกะเหรี่ยง            
จะสวมกางเกงสีทึบ เชน สีน้ําเงิน สีดํา หรือโสรงที่ตัดเย็บดวยผาฝายทอสองแถบเย็บติดกัน                    
และนยิมพันศรีษะดวยผาขาวมา (พอล และอีเวน ลูวีส,  2528 : 72 -79) 

 
 ลักษณะการตั้งบานเรือน  

 ลักษณะการตัง้บานเรือนของชาวกะเหรีย่ง จะยึดถือตามบรรทัดฐานของการกําหนด
ความเปนหมูบาน คือ หมูบานตองเปนหนวยอิสระในการประกอบพิธีกรรมของตน เพื่อประกอบ
พิธีการเซนสรวงผีเจาที่ ปละ 2–3 คร้ัง ผูเปนประธานในการประกอบพิธีนี้ ไดแกหัวหนาพิธีกรรม
ฝายชาย ในสังคมกะเหรี่ยงเรยีกวา “เซี่ยเก็งคู” หรือ  หัวหนาหมูบานซึ่งสูงอายุ ตําแหนงนี้มีการสืบทอด
มาจากฝายบิดา ทุกหมูบานจะตองมีเซี่ยเก็งคูของตนเอง ลักษณะการสรางบานของหมูบาน                      
ชาวกะเหรีย่งแยกเปนประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะตัวบานและสภาพภมูิประเทศ ได 3 ประเภท ดังนี้      
(ขจัดภยั   บุรุษพัฒน,   2 5 3 8  :  7 9 ) 

 1. หมูบานถาวร สวนมากจะ ตั้งอยูตามหุบเขา ชาวบานดํารงชีพดวยการทํานา และ           
เปนหมูบานทีค่อนขางใหญ ประมาณ 16 -72 หลังคาเรือน สวนใหญตั้งมาไมนอยกวา 50 -60 ป   
 2. หมูบานที่คอนขางถาวร ตั้งอยูตามหุบเขาสูง ขนาดปานกลาง มีบานประมาณ 10-15 
หลังคาเรือน มีการดํารงชีพดวยการทํานาเปนหลัก  
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 3. หมูบานบนภูเขา ชาวบานมักทําไรเล่ือนลอย แตกจ็ะมีการทํานาบางเล็กนอย ขนาด
ของหมูบานจเล็กกวาหมูบานถาวร และหมูบานทีค่อนขางถาวร  
 การเลือกที่ตั้งบานเรือน กะเหรีย่งจเลือกตั้งบานเรือนบริเวณที่ลุมกนกระทะที่ราบ               
เชิงเขา หรือหุบเขาใกลแหลงน้ําไหลผาน เพราะชาวกะเหรีย่งสวนใหญนิยมปลูกขาวเพื่อบริโภค 
เปนหลัก ดังนั้นการปลกูบานเรือนจะนิยมสรางใกลแหลงน้ํา  
 การปลูกสรางบาน ของชาวกะเหรีย่งไมนิยมปลูกสรางบานใหอยูในแนวเดยีวกัน                 
ในกรณีที่มีการสรางบานหันหนาเขาหากนัแตไมใหประตูบานตรงกนัหรืออยูในแนวเดยีวกัน และ         
มีความเชื่อวาจะไมปลูกสรางขวางตะวัน ในการเลือกทําเลหรือสถานที่ปลูกบาน หวัหนาครอบครัว
จะเปนผูเลือกโดย ไดรับความยินยอมจากญาติพี่นอง แตถาหากหวัหนาครอบครัวไปอาศัยอยูกับ
ญาติฝายภรรยา ฝายหญิงหรอืฝายภรรยาจะเปนผูเลือกสถานที่ปลูกบานเอง ซ่ึงมักจเลือกสถานที่ปลูก
บานใกลกับบานมารดา เมื่อเลือกทําเลไดแลวก็จะทําพิธีเซนไหวเจาที่และบรรพบุรุษ                   
เปนการบอกกลาวขอใชที่ดนิ เจาของบานจะเปนผูอธิษฐานบอกกลาววาตนจะปลูกบานขอใหอยูเยน็
เปนสุขและขอใหฝนดี เมือ่เสร็จพิธีจะปลอยใหขามคนื หากฝนรายจะระงับการปลูกสรางบาน           
ในบริเวณที่เลือกนั้นแลวจะหาที่อ่ืนตอไป (สมภพ   ลาชโรจน,   2 5 2 5  :  8 )  
 ลักษณะบานของชาวกะเหรีย่งสวนใหญจะปลูกสรางดวยไมไผ ยกสูงจากพื้นดิน                  
มีชายคาปกคลุมทั้งตัวบาน ตวัเรือนจะมีอยูหองเดียว แบงเปน 3 สวน คือ สวนชานเรอืน สวนเตาไฟ 
และสวนเก็บของ ภายในจะไมมีหิ้งบูชาใด ๆ สมาชิกครอบครัวจะปูเสื่อนอนรอบ ๆ เตาไฟ                 
ซ่ึงอยูกลางหอง จะแบงพืน้ทีเ่ปนสวน ๆ คือ พอแมจะนอนดานในสุดของเรือน ลูกสาวและลูกเล็ก ๆ  
นอนขางกองไฟฝงตรงขามกับพอแม อีกดานหนึ่งของเตาไฟเอาไวรับรองแขก สวนลูกชายหากอยู
ในวยัหนุมจะใหนอนนอกหอง บานกะเหรี่ยงแตละหลังจะมยีุงฉางเก็บขาวเปลือกและพืชผล                
โดยจะสรางใหหางจากตัวบาน และตองไมอยูหนาหรอืหลังบาน จะสรางใหอยูเยื้องกับตวับาน         
เล็กนอย หากสรางบานอยูตามไหลเขาแลว จะสรางยุงขาวใหอยู ต่ํากวาตวับาน ซ่ึงชาวกะเหรีย่ง              
มีความเชื่อวาหากสรางผิดแปลกไปจากนี ้ จะทําใหเกิดการเจ็บปวย การสรางบานเรือนญาต ิ           
ฝายมารดาจะอยูรวมกนัไมควรมีคนอื่นมา สรางบานแทรกใหผีบานผีเรอืนขัดใจกัน  
 การปลูกบานของชาวกะเหรี่ยงจะปลูกแบบไมเปนระเบยีบสุดแตใครจะพอใจตรงไหน 
แบบบานของกะเหรี่ยงเปนบานทรงยกสูงพอคนเดินรอดได ฝาบานต่าํประมาณ 120-150 เซนติเมตร 
ไมมีหนาตางหรือชองระบายลม หลังคาสูงตรงกลาง (อกไก) แตชายคาต่ําลงคลุมฝาผนังจนแทบมอง
ไมเห็น ที่เปนเชนนี ้ เนื่องจากสภาพอากาศบนภเูขาสูง หุบเขา บานทุกหลังจะมีชานนอกชายคา          
ลดพื้น และจะตอเปนชานบานระดับเดียวกันกับหองนอนเปนหองสี่เหล่ียมใหญ บริเวณบานจะทํา
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เปนลานกวาง สําหรับใชสอยหรือประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจาํวัน จะไมมร้ัีว             
ไมมีอาณาเขต สัตวเล้ียง เชน ไก หมู จะถูกปลอยใหหากนิเอง  
 กะเหรี่ยงในประเทศไทยสวนใหญจะตั้งบานเรือนอยูตามชายเขา สําหรับใชพื้นที่                 
ในการทําการเกษตรและตองใชที่ดินหลายแหง ชาวกะเหรีย่งจะไมทํานาซ้ําทีเ่ดิมในแตละป                  
ซ่ึงทําเพยีงครั้งเดยีว โดยจะเวนชวงประมาณ 6-12 ปถึงจะกลับมาทีเ่ดมิอีกครั้งหนึง่ เพือ่เปนการพกัดิน
ใหมีความอดุมสมบูรณ โดยทั่วไปหมูบานกะเหรีย่งจะตั้งเปนหมูบานอยางถาวร และมคีวามหวงแหน
ถ่ินฐานของตนเองเหมือนกบัคนไทย ในอดีตถือกันวา ถาพระประจําหมูบานตาย จะมกีารยาย                
หมูบานแตจะไมไกลไปจากทีเ่ดิมมากนกั หรืออาจมกีารยายใหหางจากทีเ่ดิมประมาณ 2-3 เมตรเทานัน้ 
การยายเขามาอยูในหมูบานของกะเหรีย่งจากที่อ่ืน จะตองไดรับอนุญาตจากหมอผีและผูอาวุโส
ประจําหมูบาน จากนัน้จะมีการทําพิธีเซนไหวเจาที่เพื่อเปนการบอกลาว โดยปกติชาวกะเหรี่ยง      
จะไมรับสมาชกิใหมทีย่ายมาจากที่อ่ืน เนือ่งจากในหมูบานแตละแหงจะมีพื้นทีใ่นการสรางบานเรือน 
และพื้นที่ทํากนิจํากัด ซ่ึงผูเฒาผูแกประจําหมูบานจะรกัษาไวใหกับสมาชิกที่อยูในหมูบาน                   
(พอล และอีเวน ลูวีส,  2528 : 84)

 
 สถานที่ตั้งของหมูบานชาวเขาเผากะเหรี่ยงบานสบอมแฮด 

 หมูบานกะเหรีย่งสบอมแฮด ตั้งอยูหมูที่ 18 บานสบอมแอด ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวดัเชยีงใหม มีอาณาเขตของหมูบานทิศเหนือติดกบับานหลิม ทิศใตอยูติดบานขุนอมแฮด         
ทิศตะวนัออกอยูติดบานเหลามะฟก และทศิตะวนัตกอยูติดบานยางเปา บานหวยโปง หมูบาน         
สบอมแฮดนี้ จะอยูหางจากทีว่าการอําเภออมกอยไปทางทศิตะวนัตก ประมาณ 3 กิโลเมตร การเดินทาง
จากจังหวดัเชยีงใหม ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ผานอําเภอหางดง สันปาตอง แมวาง จอมทอง 
และฮอด ถึงทางแยกบริเวณกิโลเมตรที ่ 1 3 0  เล้ียวซายไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1 0 9 9  เขาสู    
อําเภออมกอย ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ผานหนาที่วาการอําเภออมกอยถึงสี่แยกใหเล้ียวขวา                
ไปตามถนนระยะทางประมาณ 2 .5 กิโลเมตร จะสังเกตเห็นปายหมูบานสบอมแฮด อยูทางขวามือ
อยางชัดเจน (ดูแผนที ่  4.1 ประกอบ)  
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  ภาพที่ 4.1 : ที่ตั้งหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18 
 ท่ีมา  :  องคการบริหารสวนตําบลอมกอย, 2547 
 
 จากสภาพที่ตั้งหมูบานดังกลาวกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนนิชีวิตของชาวเขา
เผากะเหรี่ยง เปนอยางมาก กลาวคือ ที่ตั้งหมูบานอยูหางจากตัวอําเภอเพียง 2-3 กิโลเมตร สงผลให
ไดรับอิทธิพลจากสังคมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินชวีติของชาวกะเหรี่ยง แมวาระยะทางของ  
บานสบอมแฮด จะอยูหางจากตวัเมอืงเชยีงใหม เปนระยะทางถึง 183 กิโลเมตร กต็าม แตการเดนิทาง         
มีความสะดวกรวดเร็วและสภาพถนนยังเอือ้อํานวยตอการเดินทางเปนอยางมาก อีกทั้งในตัว   
อําเภออมกอยเองจะมีชาวไทยพื้นราบเขาไปอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และยังมอีงคกรที่เกี่ยวของ     
กับการพัฒนาชาวเขาทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเจาหนาที่สวนใหญเปนชาวตางถ่ินและเปนคนไทย 
ตลอดจนชาวตางประเทศ ไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับชาวกะเหรีย่งในหมูบานเพื่อสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนจํานวนมาก และยงัมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา     
ตลอดจนการการสื่อสาร ทั้งโทรศัพทบาน โทรศัพทเคล่ือนที่ นําพามาซึ่งส่ือทางโทรทัศน วิทย ุ        
ดวยเหตดุังกลาวขางตน สงผลใหวิถีการดําเนินชวีิตของชาวกะเหรีย่งเปลี่ยนไป  
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 โครงสรางและความเปนมาของชาวกะเหรี่ยงบานสบอมแฮด 
 หมูบานกะเหรี่ยงบานสบอมแฮด  มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบ                      
แองกระทะ (Graben) มีภูเขาสูงลอมรอบ ความสูงโดยเฉลี่ยของภูเขา ประมาณ 800-1, 000 เมตร 
สภาพแวดลอมทั่วไปปกคลุมดวยปาไม เปนปาไม เบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาสนเขา ตลอดจน              
มีลําหวยแมตื่น และลําหวยสบอมแฮด ไหลรวมตัวกันผานหมูบาน  พื้นที่ทั่วไปเปนภูเขา รอยละ 70 
ของพื้นที่ทั้งหมด แบงเปนที่ราบเชิงเขาประมาณรอยละ  20 และที่ราบลุม รอยละ 10 ถนนเขาสู              
หมูบานเปนถนนลาดยางแอลฟล  ขนาด 2 ชองทาง ในหมูบานมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 117             
ครัวเรือน ประชากรในหมูบานทั้งหมด จํานวน 362 คน โดยมีผูชาย จํานวน 169 คน และ  ผูหญิง 
จํานวน 193 คน จากการสอบถาม นายสุข  ชัยดี อายุ 77 ป ชาวบานสบอมแฮด กลาวถึงประวัติของ
หมู บ านกะ เหรี่ ย งบ านสบอมแฮด  ซ่ึ ง พ อแม เ คย เล า ใหฟ ง ว า  หมู บ านที่ อ ยู ป จ จุ บันนี้                            
มีบรรพบุรุษอาศัยอยูมา 5 ชวงอายุคนแลว หากนับถึงปจจุบันประมาณ 250–300 ปแลว และชื่อเดิม
ของหมูบานนี้ ช่ือ เฮา แฮ แท ซ่ึงเปนภาษากะเหรี่ยง (สัมภาษณนายสุข  ชัยดี, 10  มกราคม 2547 )       
นอกจากนั้น นายจเล  ชอบหัตถกรรม ผูอาวุโสในหมูบาน ไดกลาวถึงประวัติของหมูบานกะเหรี่ยง
บานสบอมแฮดในปจจุบันนี้วา เดิมหมูบานนี้มีช่ือวาบานสุดอมแฮด  คําวา “สุดอมแฮด” มีที่มีวา
หมายถึง จุดบรรจบกันของลําน้ําแฮด และลําน้ําแมตื่น ซ่ึงลําน้ําทั้งสองสาย มาบรรจบกัน ณ ที่ตั้ง
ของ หมูบาน จึงเรียกชื่อหมูบานวา “บานสุดอมแฮด” ตอมามีการเรียกชื่อหมูบานเพี้ยนไปจากเดิม
กลายมา เปนหมูบ านสบอมแฮด  และใช เ รี ยกกันมาจนถึ งป จจุบัน  (สัมภาษณนายจ เล                        
ชอบหัตถกรรม, 10 มกราคม 2547) 
 จากการสังเกต แผนที่ทางทหารของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด                    
ซ่ึงจัดทําใน พ.ศ. 2519 โดยตรวจสอบตามระวางแผนที่และเข็มทิศ โดยยึดถือระวางพิกัดอําเภออมกอย
เปนหลักปรากฏชื่อหมูบานตรงกับพิกัดปจจุบัน ปรากฏชื่อในแผนที่วา “บานสุขอมแฮด” และ             
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําในปพุทธศักราช 
2526  ณ ตําแหนงที่ตั้งหมูบานปรากฏชื่อในแผนที่หมูบานวา “บานสุขอมแฮด” เชนเดียวกัน 
 การตั้งบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงบานสบอมแฮด ลักษณะหมูบานเปนลักษณะบาน
ถาวร สวนมากจะ ตั้งอยูตามที่ราบหุบเขา เปนหมูบานที่คอนขางใหญ มีการตั้งบานเรือน 100 - 120 
หลังคาเรือน บริเวณที่นาจะเปนที่ราบลุมเชิงเขา และพื้นที่ไรสวนเปนพื้นที่ลาดตามเชิงเขา สวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา และทําไรทําสวนบางสวนเชนเดียวกับชาวเขาทั่วไป โดยไดรับน้ําจากแหลงน้ําหวย
แมตื่น สงผลใหชาวกะเหรี่ยงมีความตองการแรงงานชวยเหลือในการประกอบอาชีพ จึงนิยมมีลูก
หลายคน โดยเฉลี่ยชาวกะเหรี่ยงจะมีสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ 5-7 คน  
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 ในดานการปกครองดูแลหมูบานนั้น ผูที่มีอิทธิพลในหมูบานไดแกหัวหนาหมูบาน              
ซ่ึงชาวกะเหรี่ยงเรียกวา “เซียเก็งคู” นอกจากจะทําหนาที่เปนหัวหนาหมูบานแลว ยังทําหนาที่เปนผูนํา
ในการประกอบพิธีกรรมฝายชาย ในหมูบาน และทําหนาเปนผูไกลเกลี่ยและพิจารณาตัดสิน          
กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในหมูบาน แตบางครั้งถึงแมวาความเห็นของหัวหนาหมูบานจะมีน้ําหนัก        
ความนาเชื่อถือมากกวาคนอื่น ๆ แตการตัดสินตองยอมรับฟงความเห็นของเสียงสวนใหญดวย           
ในการดําเนินกิจกรรมสําคัญ ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับหมูบานจะไดรับการประชุมในกลุมผูสูงอายุ
ในหมูบาน แตในทางปฏิบัติความอาวุโสไมใชส่ิงจําเปนในการออกความเห็นในที่ประชุมของหมูบาน 
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสวนใหญจะเปนผูชายซ่ึงถือวาเปนผูนําครอบครัว การรวมกิจกรรม
ในหมูบานที่เกี่ยวกับการปกครองดูแลหมูบานจึงเปนหนาที่ของหัวหนาครอบครัว และในปจจุบัน
การเลือกผูนําหมูบานไดเปลี่ยนแปลงไป สืบเนื่องจากชาวกะเหรี่ยงไดเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย
นับรอยป ไดรับสมญาวาเปนชนเผาที่มีความซื่อสัตย จงรักภักดี และรับใชผืนแผนดินไทยมาชานาน 
กะเหรี่ยงจึงเปนชาวเขาเผาแรกที่ไดรับสัญชาติไทย ประกอบกับลักษณะของการปกครองที่ทางราชการ
นําไปเขาสูหมูบานผูที่จะไดรับเลือกเปนผูนําหมูบานหรือผูใหญบาน จะตองเปนผูที่มีความรู                     
ความสามารถ นักประสาน และเปนนักพัฒนา เพื่อกอเกิดการพัฒนาในหมูบาน  
 แมวาชนเผากะเหรี่ยงปจจุบัน  จะมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ใกลเคียงกับคนไทยมากแลวก็
ตาม แตชาวกะเหรี่ยงยังมีการยึดถือธรรมเนียมประเพณีเดิมอยูบาง กลาวคือการนับถือผี “เจาที่      
เจาธาร” และ  “เทพยดาภูต” หรือพรายอื่น ซ่ึงปจจุบันกะเหรี่ยงสวนใหญจะนับถือศาสนาคริสต 
ความเชื่อและพิธีกรรม “เจาที่เจาธาร” คือเทพยดาอารักษเปนองคที่สําคัญที่สุดเพราะจะคุมครอง
พื้นดิน            โดยมีพิธีที่คนในหมูบานจะตองเขารวม เซียเก็งคูหรือผูนําพิธีกรรมจะนําขบวน
ชาวบานไปที่ศาล   ซ่ึงเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม จากนั้นจะนําชาวบานอธิษฐานขอใหดลบัล
ดาลใหทั้งหมูบาน            มีความอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหารปราศจากเหตุรายหรือโรคภัย 
(สุจริตลักษณ   ดีผดุง และสรินยา   คําเมือง, 2540 : 30) 
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วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง  
  
 วัฒนธรรมความเปนอยูของชาวกะเหรี่ยง 
 ครอบครัวชาวกะเหรี่ยงโดยทั่วไป สวนใหญมักจะเปนแบบครอบครัวเดี่ยว (Nucleus 
Family) แตละครัวเรือนมีพื้นที่ทําการเกษตรเปนของตนเอง ผูนําครอบครัวเปนผูจัดแรงงาน       
สวนใหญในดานการเกษตรของ  ยกเวนในบางคราว เชน ในยามเจ็บปวยหรือมีการตาย ในสังคม  
ครัวเรือนหลายครัวเรือนจะรวมแรงและชวยกันทําไร แตละครัวเรือนมียุงขาวของตนเอง การใชสอย
ผลผลิตจากพื้นที่ทําการเกษตรของตนเองตามลําพัง และมีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร 
ตามความกระบวนการผลิตทางการเกษตร 

 ปกติคูสมรสหนุมสาวจะตั้งครัวเรือนของตนเองภายหลังที่ไดอาศัยอยูกบัพอแมของ   
ฝายหญิง การอาศัยอยูกับพอแมของฝายชายเปนเรื่องทีไ่มคอยปรากฏ บานที่คูสมรสสรางขึ้นหลังแรก
คอนขางเล็กกอน การสรางบานเชนนัน้เพือ่ใหสอดคลองกับฐานะที่เพิง่จะแตงงาน ภายหลังแตงงาน
เมื่อมีบุตรคนที่หนึ่งหรือคนที่สองแลว จึงถือวาสมควรที่ผัวเมียคูนัน้จะสรางบานหลังใหญได      
ชาวกะเหรีย่งถือวาบานเปนสถานที่ทางวิญญาณของภรรยา การทําพธีิ “เตอะมึงเซีย”  จะมีขึน้       
ภายหลังที่ภรรยาและสามีเขาไปอยูในบานหลังใหมเรียบรอยแลวไมนานนัก ความมุงหมายของ    
การประกอบพิธีกรรมนี้ ก็เพื่อแจงแกผีสายมารดาใหทราบถึงการแตงงาน หลังจากนั้นภรรยาก็มี
อํานาจในการตกลงใจอนุญาต หรือหามมิใหใครมาอาศยัอยูในบานหลังนั้น (ขจัดภัย  บุรุษพฒัน, 
2 5 3 8  : 85)  
 การอยูรวมกันของชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงปกติเปนแบบครอบครัวเดี่ยว แตจะมีคนอื่น ๆ ที่มา
อาศัยรวมอยูในครัวเรือน สวนพอหรือแมที่เปนมายหรือพี่นองชายหญิงของภรรยา ถือกันวาเปน 
การไมสมควรที่จะเขาไปอาศัยอยูในบานของบุตรชายที่แตงงานแลว เพราะบานเปนอาณาจักรของ
ฝายหญิง ซ่ึงไดแกภรรยาของบุตรตน โดยมีความเชื่อวาจะทําใหวิญญาณหรือผีของหญิงแตละฝาย   
เขาพัวพันกัน และอาจจะเกิดสิ่งรายตอกันได 
 ในกรณีที่ฝายหญิงตายในขณะที่ลูก ๆ ยังไมไดแตงงาน หากบิดาตองการแตงงานใหม 
และพาภรรยาใหมเขามาอยูในบาน บรรดาลูก ๆ จะคัดคาน โดยมีความเชื่อวาจะทําใหผีของภรรยา
ใหมขัดแยงกับวิญญาณของมารดา และผีของลูก ๆ ซ่ึงอาจทําใหผูอยูในบาน เจ็บปวยหรือตายได 
ดวยเหตุนี้ในสังคมกะเหรี่ยงจึงไมนิยมแตงงานใหมหลังจากที่ภรรยาตาย (ขจัดภัย   บุรุษพัฒน, 2538  : 
86) 
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                                                                ประตูเขา - ออก ลูกหลาน 

 ประตูทาง เขา - ออก 
 พอ แม, ผูสูงอายุ 
 

  ภาพที่ 4.2 : แสดงสัดสวนใชสอยภายในบานกะเหรี่ยง 
 ท่ีมา  :  การสัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม, 2547 

 
 
 

 

         เตาไฟ ฝายพอแม 

ที่นอน 

 
ที่นอน 

เฉลียง  
 

เฉลียง 

 
   เฉลียง                เตาไฟ ฝายลูกหลาน 

จัดเก็บ ขาวเหนียว
(ประกอบพิธีกรรม) 

และพันธุพืช 

จัดเก็บ 
ขาวจาว 

เพื่อบริโภค 

 ภาพที่ 4.3 : แสดงสัดสวนการเก็บรักษาพันธุพืชภายในยุงขาวของชาวกะเหรีย่ง 
 ท่ีมา  :  การสัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม, 2547 
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 คานิยมทางสังคมซึ่งถือเปนความสัมพันธในชุมชนของชาวกะเหรี่ยง ก็คือการให     
ความสําคัญตอความสัมพันธของความเปนเพื่อนมาก ซ่ึงจะตองมีความซ่ือสัตย เชื่อมั่น และศรัทธา
ตอกัน ความเปนพี่นองกันจะมีความสัมพันธกันแนนแฟนมาก ยิ่งในสมัยกอนดวยแลวจะยอมรับ 
นับถือกันมากกวาปจจุบัน  ซ่ึงชาวกะเหรี่ยงถือวาความรักใครสัมพันธกันภายในเผามีความสําคัญ
กวาความสัมพันธในครอบครัว ซ่ึงชาวกะเหรี่ยงบางสวนในประเทศไทยนับถือพุทธศาสนา และ
คริสต-ศาสนา แตชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดยังมีการนับถือผีควบคูกันไปดวย พวกเขามีความเชื่อวาทุก
แหงจะมีผีสิงสถิตอยูเชนในปา ในไร หรือในหมูบาน ผีที่พวกกะเหรี่ยงนับถือนั้นมีอยูสองอยางคือ 
“ผีเรือน”กับ “ผีบาน” ผีเรือนเปนผีหรือเจาประจําบานเรือนคือเมื่อบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ถึงแก
กรรมไปแลววิญญาณยังคงอยู ภายในบานเรือนและหมูบานดวยความเปนหวงบุตรหลาน
ผูสืบตระกูลของตน และจะคอยปองกันรักษาใหอยูดวยความสงบสุข ชาวกะเหรี่ยงมีการเลี้ยงผีเรือน
อยางนอยปละสองคร้ัง สวนผีบานเปนผีหรือเทพารักษรักษาหมูบาน ชาวกะเหรี่ยงถือวาเปนผีที่มี
ความสําคัญในดาน        พิธีกรรมและความอยูดีมีสุขของคนทั้งหมูบาน การเลี้ยงผีเจาที่หรือผีบานนี้
จะทําพิธีรวมกัน          ทั้งหมูบานปละสองครั้ง  
  
 ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง 
 กะเหรี่ยงยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติการดําเนนิชีวิตคู แบบผัวเดียวเมยีเดียวอยางเครงครัด
การหยารางจึงมีนอยมาก และการแตงงานใหมไมคอยปรากฏ ตามธรรมดาสามีและภรรยาผูกพนัรัก
กันอยางมัน่คง เปนเพื่อนของอีกฝายหนึ่งอยูตลอดเวลา ถือวาการแตงงานเปนขอตกลงของคนสอง
คนมิใชเปนการสรางพันธมิตรระหวางกลุมที่สืบสายฝายมารดาตางกนั หรือระหวางหมูบาน หรือ
ระหวางกลุมสังคมขนาดใหญใด ๆ บุตรจะเกดิจากการแตงงานเทานัน้ การสมสูกันกอนแตงงานจะ
ถูกรังเกียจ ดังนั้น เด็กที่เกิดนอกสมรสจึงมีนอยมาก เชือ่กันวาผีเจาทีจ่ะขุนเคืองตอการถือปฏิสนธิใน
ลักษณะเชนนี ้ และจะตองจดัทําพิธีเฉพาะเพื่อเอาใจผี หญิงที่ใหกําเนิดบุตรนอกกฎหมายจะประสบ
ความลําบากในการหาคูครองดี ๆ หลายคนตองกลายเปนหญิงทึนทึกไปชั่วชีวิต บิดาของเด็กนอก
กฎหมายจะตองจายคาทดแทนใหแกหญิงทีเขาทําใหมีครรภ โดยปกติการแตงงานระหวางผูสืบสาย
จากฝายมารดาเดียวกันถูกหาม แตไมมีขอหามการแตงงานในวงศวานเดียวกัน หรือมีขอกําหนดวา

ควรจะแตงงานกับผูใดในสงัคมกะเหรี่ยง  
 การหยารางเกิดจากการทอดทิ้งของฝายหนึ่งกอนแลวจึงมีการตกลงกันกับผูที่หลบหนีไป 
ซ่ึงอาจเปนสามีหรือภรรยา ใหจายคาทดแทนแกอีกฝายหนึ่ง  ลูก ๆ ที่เกิดจากการแตงงานมักอยู      
ในความดูแลของภรรยา การแตงงานใหมหลังการหยารางหรือการตายของคูสมรสมีนอย โดยปกติ
เหตุผลในการหยารางเปนเรื่องของความเขากันไมได สวนการหยารางที่เกิดจากการคบชูนั้นแทบจะ
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ไมมีเลยในชุมชนกะเหรี่ยง ความยากลําบากในการแตงงานใหมประกอบกับการที่คนทั่วไปไมเห็น
ดวยกับการหยาราง เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหชีวิตสมรสของชาวกะเหรี่ยงมีความมั่นคง 
 การสืบมรดก เมื่อฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ทรัพยสินจะถูกนํามาแบงกนัระหวางคูสมรสที่
ยังมีชีวิตอยูกับลูก ๆ  ของผูตาย การจัดแบงพยายามใหเทา ๆ  กนั ไมมีขอจํากัดทีแ่สดงวาตองใหลูก
คนโตมากกวาลูกคนอื่น หรือการปฏิบัติใหแตกตางกนัระหวางบุตรชายหญิง ถาบุตรคนโตยังเด็ก
เกินไปทีจ่ะรับมรดก บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยูจะเกบ็รักษาไวให ทรัพยสินที่แบงกันเปนมรดก
ไดแกเงินสด ปศุสัตว นาขาว ขอพิพาทเกี่ยวกับมรดกจะไดรับการชีข้าดจากเซี่ยเกง็คู หรือหัวหนา 
หมูบาน โดยปรึกษาหารือกับสภาหมูบาน ซ่ึงประกอบดวยผูเฒาของหมูบานนั้น เปนผูตัดสิน 
 คานิยมทางสังคม ในสังคมของชาวกะเหรี่ยงถือวาความมั่งคั่งและมีวัยอาวุโสเปนสิ่งแรก
ที่แสดงถึงสถานะอันสูงสงในสังคม สวนการประกอบอาชีพไมมีความสําคัญอยางใดตอสถานะทาง
สังคม ทั้งนี้เพราะชาวกะเหรี่ยงแทบทั้งหมดมีอาชีพในทางเกษตรกรรมดวยกันทั้งนั้น อยางไรก็ตม 
ชาวกะเหรี่ยงถือวาการแสดงความมั่งคั่ง หรือแสดงใหคนอื่นเห็นวาตนมีสมบัติมากนั้นจะเปน     
การชักชวนใหเพื่อนบานเห็นและจะมาขอความชวยเหลือจากเขา หรืออาจจะถูกทางการเรียก       
เก็บภาษีได แตโดยที่ชุมชนเล็ก ๆ มีสมาชิกไมมากนัก ดั่งนั้นชาวบานจึงรูวาใครบางที่มั่งคั่ง        
อยางนอยก็ดูไดจากจํานวนปศสัุตวที่มีไวในครอบครัว 
 

 ประเพณีการแตงงาน  
 ชาวกะเหรีย่งยงัคงเปนแบบผวัเดยีวเมียเดียวไมมีการหยาราง แมฝายใดฝายหนึ่งตายไปก็
จะไมคอยมีการแตงงานใหม ทั้งนี้เพราะถาแตงงานใหม ผีของฝายภรรยาคนใหมก็จะขัดแยงกับผี
ฝายมารดาของภรรยาคนเกา ซ่ึงจะกอใหเกิดความเดือดรอนและเจ็บปวย  แตปจจุบนันับถือศาสนา 
คริสต ไมเชื่อในเรื่องผี จึงมีการแตงงานกันใหมได   
 การแตงงานของชาวกะเหรีย่งมีขอหามที่สําคัญคือหามชายหญิงที่ถือผีเดียวกันแตงงาน
กัน หนุมสาวจะตกลงกนัอยางไมเปนทางการวาจะออกเรือน และฝายชายไดมาพบพอแมฝายหญงิ
เรียบรอยแลว ผูใหญฝายหญงิจะเปนฝายไปสูขอฝายชาย เพื่อทําความตกลงและกําหนดวนั แตงงาน 
ซ่ึงจะตองใหหางจากวนัสูขอพอสมควร เพื่อใหฝายหญิงไดเตรียมตัวทอชุดเสื้อและซิ่นสําหรับ
ตนเองและสําหรับมารดาของฝายชาย เสื้อและยามสําหรบัฝายชาย ทั้งสองฝายจะรวมกันเตรียมการ
ตมกลั่นเหลา และใหเวลาเพือ่นบานจัดเตรียมเหลาเพื่อนาํมาชวยงานดวย สวนฝายชายไมตองเตรียม
อะไรมากนกั นอกจากแผนเงินและเงนิพดดวงที่จะใชรวมกับสินสอดรวมกับสรอยลูกปด เสื้อ ซ่ิน 
เงินใสพานไหวพอแมซ่ึงบิดามารดาของฝายชาย ไดเตรียมไวแลวตั้งแตทําความตกลงกัน มารดาของ
ฝายชายจะเตรยีมทอเสื้อและซิ่นไวรับขวัญลูกสะใภดวยเชนกัน เมื่อใกลถึงวันงานจะมีการจัดเตรยีม
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สถานที่ทั้งบานเจาสาวและบานเจาบาวหากเปนคนในหมูบานเดยีวกนั แตถาเจาบาวมาจาก          
ตางหมูบานกจ็เลือกบานหลังหนึ่งในหมูบานเปนที่ตั้งขบวนของฝายเจาบาว (พอล และอีเลน ลูวิส,  
2528 : 8 8 ) 
 ในเยน็วนังานวันแรกจะมีการตั้งขบวนของเจาบาวประกอบดวยเพื่อนเจาบาวและขบวน
พอส่ือแมส่ือของฝายเจาบาวหนึ่งคนของฝายเจาสาวหนึ่งคน มีพรรคพวกพรอมเครื่องดนตรี
ประกอบในขบวนแห  เชน ฆอง  กลอง ฉาบ และเครื่องเปาที่ทําจากเขาควาย พรอมรองเพลง        
ขับกลอมเพลงเนื้อหาสําหรับงานแตงงานโดยเฉพาะ ชาวเขาเผากะเหรี่ยงเรียกวา “ซอ” เพลงที่ใชซอ
ในการแตงงานมีช่ือวา “ทาออโมะ” ขบวนแหนี้จะแหอยูระหวางบานเจาบาวเจาสาว เมื่อถึงบานเจาสาว
เครื่องดนตรีที่ทําจากเขาความจะหยุดเปา สวนบนบานของทั้งสองฝายก็จะมกีารตั้งวงดื่มเหลา         
กลุมผูสูงอายุฝายชายจะลอมวงอยูภายในหองและจะเริ่มรองเพลง การรองเพลงนี้จะมีผูขึ้นบทรอง
เปนตนเสยีงหนึ่งคน แลวคนอ่ืน ๆ จะรวมรองตามไป เนือ้หาสําคญัก็จะเปนการชมเจาภาพชื่นชม 
ความสนกุสนานที่มารวมกันในวนัมงคล การเลาถึงเจาบาวเจาสาวเรื่องความประพฤติ ความขยัน

ขันแข็งส่ังสอนการครองเรือน 
 พิธีปอนขาว เจาบาวและเพือ่นจะเขาไปทาํพิธีปอนขาวในบานเจาสาว โดยเจาสาวพรอม
กับเพื่อนและผูสูงอายุจะรออยูในหอง และเจาบาวพรอมกับสินสอด ประกอบดวยแผนเงนิและเงิน
พดดวงซึ่งมักจะยืมมาจากผูสูงอายุของหมูบาน เมื่อเสร็จพิธีครบ 3 วันแลวก็จะตองนํากลับไปคืน  
เจาของ นอกจากนี้จะมีผาซ่ินที่ยังไมไดตดัเย็บ ผาสําหรับตัดเสื้อ สรอยคอลูกปด กําไลขอมือวางไว
ในกระดง สินสอดนี้จะนําไปตั้งไวที่หิ้งบรรพบุรุษ เมื่อพรอมแลวเจาสาวจะฉีกไกหนึ่งชิ้นพรอมขาว 
1 คําสงใหเจาบาวถือไว และเจาสาวหยิบไกและขาว 1 คําถือไวในมอื ทั้งคูยื่นมือใหสูงอายุใชดาย
กวาดบนขอมอืพรอมกลาวคําไลผี และสิ่งชั่วรายออกจากคูบาวสาว จากนัน้คูบาวสาวก็ทิ้งขาวและ
ไกลงใตถุนบานไป จากนัน้ผูสูงอายุจะมดัขอมือคูบาวสาว ทั้งคูจะพลัดกันปอนขาวใหแกกันรนิ
เหลาดื่มฉีกไกสงใหกับผูมารวมงานดื่มกนิตอ ๆ กันไป จนหมดเปนอันเสร็จพธีิ 
 ในเยน็วนัเดยีวกันจะมีการแหเจาบาวมาสงตัวที่บานเจาสาวอีกรอบหนึง่ สวนเจาสาวซึ่ง
เปลี่ยนเสื้อผาจากชุดสาวโสดเปนชุดเสื้อและซิ่นสําหรับคนแตงงานแลว เจาสาวจะตักน้ํามาลางเทา
ใหเจาบาว เมื่อข้ึนไปบนบานเจาสาวก็จะใชปอยผมที่ตัดเตรียมไวเช็ดเทาใหเจาบาว สวนเจาบาวซึ่ง
ยืนอยูในประตูหอง  เจาบาวรินเหลาแจกพอแมพีน่องและญาติของเจาสาว การรับเหลามาดื่มก็
เทากับยอมรับเจาบาวเขาเปนสมาชิกในบาน จากนั้นบาวสาวจะอยูในหองดวยกันจะออกมาขางนอก   
ไมได เจาบาวจะตองไปนอนคางแรมบานเจาสาว 1 คืน รุงเชาเจาสาวจะตองไปนอนคางแรม       
บานเจาบาว 1 คืน วันตอมาเจาสาวจะไปนอนคางแรมบานเจาบาว 3 คืน และเจาบาวก็จะไปอยู     
คางแรมบานเจาสาว 3 คืนเชนกัน เทากับไปไหวพอและแมของเจาบาว แมของเจาบาวก็จะรับไหว
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ดวยเสื้อและซิน่ที่เตรียมไว พรอมทั้งผูกขอมือรับขวัญสะใภใหม จากนั้นคูแตงงานใหมจะกลับไปอยู
ในบานของฝายหญิงไปจนเวลาอันควร จึงจะแยกตั้งเรือนใหมของตนซึ่งอยูในละแวกบานของฝายหญิง
 พิธีอาบน้าํเจาสาว ในพิธีแตงานของชาวกะเหรีย่งพิธีอาบน้ําเจาสาวนี้จะกระทําในตอนเยน็
กอนวนัทําพิธีแตงงาน ซ่ึงปจจุบันยังคงประพฤติและปฏิบัติเปนบางคนเทานั้น (สัมภาษณ           
นายประสงค   ปูนํา,  11 มกราคม 2547 ) 
 ผูสูงอายุหรือพอหมอในหมูบานเปนผูประกอบพิธีอาบน้ําเจาสาว โดยทําพิธีเปาเสก      
น้ํามนตอาบน้าํเจาสาว ซ่ึงจะนั่งหนัหนาไปทางทิศตะวนัออก ใชดายสีขาวพันถังน้ํากราบ 3 ครั้ง   
เร่ิมทองคาถา นําเทียนจุดไฟปกไวที่ขอบจานที่ใสใบไม ดอกไม และทองคาถาอีกครั้งจนจบ              
ฝายเจาสาวจะตองนําเงิน จํานวน 3 บาท เปนคาขึ้นครูหรือคาใสผีใหหมอ  จากนั้นจดุเทียนอีก 1 เลม  
ปกไวที่ขอบถงัน้ํา ทองคาถาไปเสกเปาน้ําในถังจนกระทั่งเทียนที่ขอบจานไหมหมด เมื่อเทียนที่ 
ขอบถังเหลือประมาณครึ่งเลมแลวจึงหยุด นําเทียนที่เหลือมาหยดลงใน ถังน้ํา นําเอาขมิ้นผงที่ได
เตรียมไวโรยลงในน้ําใหทัว่ จากนั้นพอหมอจะทองคาถาอีกครั้งเปนอันเสร็จพธีิเปาเสกน้ํามนต    
เมื่อเสกเปาน้ํามนตเสร็จแลว จะใหเจาสาวจะนั่งหันหนาไปทางทิศตะวนัตก พอหมอตักน้ํามนตให
เจาสาวลางหนาแลวจึงตกัน้ําใหอาบพรอมกับทองคาถาไปดวยจนน้ําหมดถัง จึงนําดายสีขาวครอบ
ศีรษะและคลองคอไว เมือ่อาบน้ําเสร็จแลวจะทิ้งถังน้าํพรอมกับผานุงที่ใสอาบน้าํไวตรงที่อาบน้ํา
นั้น จะมาเก็บ ในวันรุงขึ้น สวนเงินคาเสียผี 3 บาทนั้นพอหมอผูทําพิธีจะเก็บไป (สุจริตลักษณ   ดี
ผดุงและสรินยา   คําเมือง,   2540 : 29) 

 
 ประเพณีการเกิด 

 เมื่อแรกเกดิจะไมมีพิธีการพิเศษ เดิมการทาํคลอดของกะเหรี่ยงมักจะใชหมอตําแย สามี
จะอยูดวยในเวลาที่คลอด เด็กที่คลอดแลวหมอตําแยจะใชดายดิบที่ทําจากฝายปนเปนเชือกเสนเล็ก 
ๆ มัดสายสะดอืทารกโดยแบงเปน 3 สวน การมัดดายนัน้จะตองมดัใหแนนเพื่อกนัไมใหเลือดไหล
ซึมที่สายสะดือบริเวณที่มดัหลังการตัดสายสะดือ ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตเด็กไดสายสะดือจะ   
ถูกตัดจากดานนอกของดายทีม่ัดสวนที่ 1 นับจากลําตัวเด็ก หมอตําแยจะนําเอาถานไฟของไมเนื้อแข็ง 
ที่ดับและเย็นแลวเปาไมใหมีเศษผงติดอยูทีก่อนถานมาวางรองรับสายสะดือบริเวณที่จะตัด แลวจึง
นําผิวของลําไมไผมาตัด เมื่อตัดสายสะดือเสร็จแลวจงึทําความสะอาดชําระลางรางกายทารก และ
เช็ดใหแหง ผูคลอดหรือมารดาของผูคลอดจะเปนผูนําเอารกใสลงในกระบอกไมไผที่เตรียมไวแลว 
จะใชเศษผาของบิดามาปดฝากระบอกไมไผ ใชเชือกปอหรือตอกมัดทบัเศษผาอีก จากนั้นบิดาหรือ
ญาติก็จะนําไปบอกกลาวกบัชุมชนใหทราบวา วนัรุงขึ้นจะนํากระบอกรกไปแขวนหรือผูกมดักับ 
ตนไมหรือฝงลงดินก็ได หากมีการนํากระบอกรกผูกมัดกับตนไม หรือการนําไปฝงดินอยางใด        
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อยางหนึ่งก็จะมีการกระทําเชนเดียวกนันัน้กับลูกทุก ๆ คน การนํารกไปแขวนกับตนไมนี้มักจะเลอืก
ตนไมที่อยูไกลทางเดิน จะเปนตนไมอะไรก็ได การนํารกมาแขวนตนไมคร้ังตอไปไดก็ตอเมื่อ
กระบอกรกอนัเดิมไดตกลงพื้นดินแลว ดงันั้นจึงนยิมแขวนรก ดวยการมัดในลักษณะทีห่ลวม ๆ (
สุจริตลักษณ   ดีผดุงและสรินยา  คําเมือง,  2540 : 30) 
 นางมา   ชอบหัตถกรรม กลาววา ในหวงระยะเวลาการตั้งครรภ สามีและภรรยา            
ผูตั้งครรภจะไมเตรียมการใด ๆ ใหกับบุตรที่กําลังจะเกิด เพราะชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อวา หากเตรียม
เครื่องใชส่ิงของไวจะไมดี การทําคลอดของกะเหรี่ยงมักจะใชหมอตําแย สามีจะอยูดวยในเวลาที่
คลอดในวันคลอดตองนําผาซิ่นใหผูหญิง 1 ผืนใชสําหรับหอเด็กแรกเกิด และผูชายนําเสียมมา 1 อัน
ไวสําหรับฝงรก กอนทําคลอดหมอตําแยจะใชมือคลําทองเพื่อสันนิฐานการลักษณะการทาทางของ
เด็กวาจะหันเอาหัวหรือหันเอาเทาออกในทิศทางใด ซ่ึงหมอตําแยสามารถบีบทองใหเด็กในครรภ
เปลี่ยนลักษณะและทิศทางที่ตองการใหคลอดออกมาได หลังจากเด็กคลอดแลวหมอตําแยจะใชดาย
ดิบที่ทําจากฝายปนเปนเชือกเสนเล็ก ๆ มัดสายสะดือ การมัดดายนั้นจะตองมัดใหแนนเพื่อกันไมให
เลือดไหลซึมที่สายสะดือบริเวณที่มัดหลังการตัดสายสะดือ ซ่ึงหากเลือดไหลซึมที่สายสะดืออาจทํา
ใหเด็กเสียเลือดและเปนอันตรายตอชีวิต หมอตําแยนําผิวของลําไมไผบางและคมที่จัดเตรียมไวแลว
มาตัดสายสะดือ เสร็จแลวจึงทําความสะอาดรางกายทารกและเช็ดใหแหง ผูคลอดหรือมารดาของ    
ผูคลอดบางคน จะนําเอารกใสลงในกระบอกไมไผที่เตรียมไว แลวจะใชเศษผาของบิดามาปดฝา
กระบอกไมไผ ใชเชือกปอหรือตอกมัดทับเศษผา วันรุงขึ้นจะนํากระบอกรกไปแขวนหรือผูกมัดกับ
ตนไมในปาชา   
 การคลอดบุตรสวนมากจะฝงลงใตดินบริเวณใตบันไดทางขี้นบานของผูเปนแมเด็ก โดย
เกรงวามีใครมาฟนตนไมตนที่ที่เอารกไปแขวน ฝงไวใตดินดีกวาผีบานผีเรือน ผีปูยาคุมครอง
ประมาณ 1 อาทิตยสะดือของทารกแหงพอดีก็จะมีการตั้งชื่อ หากคลอดออกมาแลวทารกเสียชีวิตก็
จะนําไปฝงพรอมสายสะดือ ผูหญิงที่คลอดบุตรใหมจะตองอยูไฟประมาณ 3-5 วัน ระหวางอยูไฟ   
จะใชหินหมกไฟแลวใชผาหอสมุนไพรนําไปนาบทับบริเวณทอง เมื่อครบกําหนดการอยูไฟจะตอง
อาบน้ําตมสมุนไพร ซ่ึงประกอบดวย ฝอยลม เห็ดลม สะเปาลม กลีบมะรุม เปนเวลา 3 วัน ๆ ละ 1 หมอ  
และจะตองกินน้ําตมไมฝางไปตลอดระยะเวลาหนึ่ง เมื่อสะดือทารกแหงและหลุด ทารกลืมตาได  
บิดามารดาจะเลี้ยงผีบาน ผีปูยา โดยมีความเชื่อวาตองบอกผีบาน ผีปูยาใหรับทราบ และคุมครองเด็ก
ที่เกิดใหม (สัมภาษณนางมา   ชอบหัตถกรรม, 10 มกราคม 2547) 
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 ประเพณีงานศพ 
 เมื่อมีคนตาย ชาวกะเหรีย่งจะนําผาหมที่ทอจากฝายมาหมใหกับผูตาย จากนั้นจึงหอศพ
ดวยเสื่อลําแพน โดยปกติจะเก็บศพไวประมาณ 2- 3  วนั การกําหนดจํานวนวันที่เก็บศพนยิมเลือก
เลขคี่คือ 3 วัน แตถาผูตายเปนผูมีฐานะก็จะมีการเก็บศพไว 5 วัน ญาติมิตรและเพื่อนบานมาแสดง
ความเสียใจ สวนหนึ่งอยูเปนเพื่อนเฝาศพดวย ในตอนกลางวันจะไมมีพิธีกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ 
ในตอนกลางคืนบรรดาหนุมสาวจะมาจับกลุมรองเพลงโตตอบกัน โดยตางฝายตางจับเปนวงรอบ   
ผูตายและเดินวนรอบศพทีว่างอยูบนแคร การเดินจะเดินวนซาย 1 รอบ หลังจากนัน้จะเดินวนขวา
ตลอดระหวางการเดนิวนรอบศพจะรองเพลงโตตอบกนัไปตลอดคืนตอนหวัค่ําอาจเปนการรองเพลง
ของชายหญิงที่ออกเรือนแลว เพลงที่รองมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกทางใหผูตายไปดีมีสุข    ต
อนดึกก็จะเปนการรองเพลงของหนุมสาว มีเนื้อหาเกี่ยวกับชวีิตความเปนอยูของชาวกะเหรีย่ง ความ
รักระหวางหนุมสาว การเกีย้วพาราสีกนั นับเปนโอกาสสําคัญที่คนหนุมสาวจะไดพบปะพดูจากัน

อยางใกลชิด 
 การดําเนินการเกี่ยวกับศพ จะมีความแตกตางในการเลือก 3 ประการ คือ 
 1. ฤดูกาล หากเปนฤดูฝนจะนิยมฝงเพราะฝนตกเผาไมได 
 2. ลักษณะการตาย หากตายดวยโรคชรานิยมฝง หากตายโดยลักษณะอื่นนิยมเผา 
 3. ผูตายสั่งเสียไวกอนตาย หากผูตายสั่งเสียตอนที่ยังชีวิตอยูเชนไร ลูกหลานจะปฏิบัติ
ตามคําขอนั้น 
 การเคลื่อนศพกะเหรี่ยงไปฝงหรือเผา ผูสูงอายุและชาวบานจะเคลื่อนขบวนนําศพจาก
บานไปฝงจะเปนผูชาย การนําศพลงจากบานจะเอาทางดานเทาไปกอน การฝงศพจะหันศีรษะไป
ทางทิศตะวันตก นอกจากนั้นยังมีการนําส่ิงของเครื่องใชสําคัญ ๆ ของผูตายใสลงในหลุมฝงศพนั้น
พรอมกันไปดวย กอนฝงหรือเผา ผูสูงอายุจะบอกกลาวและแสดงกริยาชี้นิ้วไปตามทิศที่ตรงกันขาม 
เชน นิ้วช้ีไปทางทิศตะวันออกแตกลาววาเปนทิศตะวันตก ช้ีลงดินแตกลาววาเปนปลายไมปลายไม 
โดยมีความเชื่อวาใหวิญญาณผูตายไมตองหวงคนที่อาศัยอยู ในบาน  (สัมภาษณนายจเล                  
ชอบหัตถกรรม, 11 มกราคม 2547) 
 
 ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสําคัญ  
 ชาวกะเหรี่ยงถือวาการเจ็บไขไดปวยเกิดจากการกระทําของผีรายตาง ๆ ซ่ึงสิงสถิตอยู
ตามปาเขา แมน้ํา ลําธาร เมื่อผูใดเกิดไมสบายขึ้นก็จะตองจัดพิธีเล้ียงผีโดยหมอผีในหมูบานเปน      
ผูดําเนินการ การเลี้ยงผีก็เพื่อเปนการขอขมา  ผีจะไดหายโกรธแคนผูที่ไปลบหลูดวยความรูเทา             
ไมถึงการณ  โดยท่ัวไปแลวหมอผีหรือผูประกอบพิธีเล้ียงผีในหมูบานหนึ่งมีดวยกันสองคน คือ     
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ตัวจริงกับผูชวย หมอผีตัวจริงจะมีอาวุโสกวาผูชวย และทั้งสองตองเปนญาติกัน ซ่ึงบางทีก็เปน
พี่ชายกับนองชาย หรือบิดากับบุตรคนหัวป เหตุที่ตองมีผูชวยก็เพราะวาถาตัวจริงถึงแกกรรมลง 
หรือ     ไมวางที่จะไปประกอบพิธี ผูชวยหมอผีก็จะทําหนาที่แทน 
 1. ความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ กะเหรี่ยงมีความเชื่อวาคนเราทุกคนมีขวัญอยู 33 ขวัญ อยูตาม
สวนตาง ๆ ของรางกาย กะเหรี่ยงรูจักที่ตั้งของขวัญ 6 ขวัญที่มีความสําคัญที่อาศัยอยูในสวนตาง ๆ 
ของศีรษะ โดยเฉพาะขวัญสองขวัญที่อยูที่หูทั้งสองขาง ซ่ึงจะละทิ้งที่สถิตไปก็ตอเมื่อคนนั้นถึงแก
กรรมแลวสวนขวัญอื่น ๆ ไมมีความแนนอนมักชอบทองเที่ยวดวยความตองการของมันเอง หรือ  
ไมก็ตามคําเชื้อเชิญของผีที่คอยมุงรายมนุษยแลวปลอยเขาไวโดยไมมีผูคอยปกปองและอาจทาํใหเขา
เจ็บปวยได ดังนั้น ความเจ็บปวยโดยมากจึงเชื่อกันวาเกิดจากขวัญใดขวัญหนึ่งรอนเรพเนจรไป     
การรักษาพยาบาลจึงเกี่ยวกับการลอใหขวัญกลับคืนมาอยูที่เดิมของมันในรางกายของคนที่เจ็บปวย 
 ความตายเกิดขึ้นเมื่อขวัญที่สําคัญ ๆ ของแตละคนละทิ้งแลวทองเที่ยวไปยังโลกของ   
คนตาย ในโลกของคนตายนั้นขวัญจะกลายเปนวิญญาณที่ปราศจากรางครอบครอง วิญญาณอาศัยอยู
ในที่นั้นในทํานองเดียวกับมนุษยอาศัยอยูบนโลก วิญญาณสรางบาน ทําไร และเกิดบุตรได หรืออาจ
ถึงแกกรรมไดดวย วิญญาณที่ตายไปแลวจะไปอาศัยอยูในโลกของวิญญาณอีกแหงหนึ่ง จากโลก
ของวิญญาณทั้งสองแหงนี้วิญญาณอาจกลายมาเกิดใหมในโลกมนุษยได เช่ือกันวามนุษยนั้นที่แทก็
คือการกลับมาเกิดใหมของวิญญาณนั่นเอง 
 ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงมีความผูกพันกับพิธีกรรมตาง ๆ ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย แตพิธี
สําคัญที่สุดของหมูบาน ซ่ึงทุกคนในหมูบานจะตองเขารวมดวย คือพิธีเซนสรวงผีเจาที่ ซ่ึงปกปก
รักษาหมูบาน พิธีนี้จัดขึ้นปละสองครั้ง คร้ังแรกจัดขึ้นฤดูฝน คร้ังที่สองจัดขึ้นเมื่อส้ินฤดูการเกษตร 
และโดยที่ชาวกะเหรี่ยงประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเปนหลัก ความอยูดีมีสุขของชุมชน
กะเหรี่ยงยอมขึ้นอยูกับความสําเร็จของการเพาะปลูกเทานั้น ฉะนั้นพิธีเกี่ยวกับการเกษตรตาง ๆ ตอง
พึ่งความชวยเหลือของผี เพื่อที่จะใหไดขาวอยางเพียงพอนับเปนเรื่องสําคัญเปนพิเศษ พิธีตาง ๆ จะ
ถูกจัดขึ้นทุก ๆ ขั้นตอนของวัฏจักรการเกษตร นับตั้งแตการถางไรจนถึงการเอาขาวมาเก็บในยุง    
ในหมูบาน  

 ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ในการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงแตดั้งเดิม กะเหรี่ยง
มักไมคอยมีการละเลนหรือประเพณีที่สืบทอดกันมามากนัก โดยธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงจะเปน
ผูที่รักความสันโดษมีความเปนอิสระ ไมคอยยุงเกี่ยวกับใครมากนัก นอกจากเครือญาติของตนเอง
และเนนหนักเครือญาติทางฝายมารดา การแสวงหาพื้นที่ทํามาหากินซึ่งกะเหรี่ยงจะยึดอาชีพดาน        
การเกษตรเปนหลัก อีกทั้งกะเหรี่ยงเปนชนเผาเดียวที่เรียนรูการทดน้ําใชสําหรับการเกษตร ดังนั้น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกะเหรี่ยงจึงเกี่ยวของกับน้ํา ปา และสัตวเล้ียงที่นํามาใชงาน         
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ในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีและการละเลนของชาวกะเหรี่ยงนี้ นายพาโละ   เขตจรัสแสง ผูอาวุโส     
ในหมูบาน และนายคําบวย   อูดี ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบเรียบรอย ไดอธิบายถึง
ประเพณีและการละเลนของชาวกะเหรี่ยงในหมูบานวา ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่ยังมีการปฏิบัติ
กันอยูในปจจุบันนี้ ไดแก ประเพณีปใหม ซ่ึงจะมีประมาณเดือนตุลาคมของทุกป ประเพณีหอขาว
หรืออ้ังมีถอง เปนพิธีการไหวขาวใหม และการรับปใหม (สัมภาษณนายพาโละ  เขตจรัสแสง และ
นายคําบวย   อูดี, 11 มกราคม 2547) 
 2. ความเชื่อเกี่ยวกับชาติพันธุ  ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อวามีเทพเจาสรางโลกเรียกวา 
“ยัว” ตามตํานานบอกเลาของชนเผากะเหรี่ยง และยัวยังเปนตนกําเนิดเผาพันธุและตระกูล ชนเผา
กะเหรี่ยงจึงเปนลูกของยัว ซ่ึงยัวมีลูกชาย 3 คน คนโตเปนกะเหรี่ยง หรือ ปาเกอะยอ (แปลวาคน) คน
ที่สองเปนไทย หรือ มา ชนเผากะเหรี่ยงจึงเรียกคนไทยวา “มา” สวนลูกคนเล็กเปนฝรั่งผิวขาว              
ดังนั้น “ยัว” จึงเปนตนตระกูลเผาพันธุของมนุษย จากความเชื่อที่วายัวเปนพอของมนุษย ทําให              
ชนเผากะเหรี่ยงมีความเชื่อวามนุษยเราทุกคน เปนพี่นองกันหมด (พิสมัย   อะโน, 2538 : 49) 
 จากการสัมภาษณนายจเล  ชอบหัตถกรรม ซ่ึงไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชาติพันธุ
ของชาวกะหรี่ยง ที่ไดมีการเลาสูกันฟงหลายชวงอายุคน  กะเหรี่ยงมีพี่นองรวมกัน 4 คน กะเหรี่ยง
เปนพี่คนโต ลัวะ เปนคนที่ 2  พมา เปนคนที่ 3 และฝรั่ง เปนคนสุดทอง ชาติพันธุทั้ง 4 มีศักดิ์เปน   
พี่นองกัน การเรียงรูปภาพจะเรียงตามลําดับจากบนสุดเปนรูปคนกะเหรี่ยง รองลงมาเปนรูปชาวเขา
เผาลัวะ รูปที่สามเปนรูปพมา และรูปสุดทายเปนรูปฝร่ัง คร้ันเมื่อเขาสูเวลากลางคืน ฝร่ังซึ่งมีศักดิ์
เปนนองคนสุดทองไดยายรูปกะเหรี่ยงของพี่จากบนสุดลงมาไวขางลางสุด แตรุงเชารูปที่เล่ือนไว
ตอนกลางคืนกลับมาอยูในตําแหนงเดิม เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นกับรูปภาพทั้ง 4 รูป  สวนการเรียก
กลุมชาติพันธุอ่ืน ชาวกะเหรี่ยงเรียกชื่อกลุมชาติพันธุอ่ืน โดยจะเรียกคนพื้นเมืองวา “หยู” เรียก            
คนไทยวา “โจเต” เรียก ชาวเขาเผาลัวะวา “แว” เรียกวาพมา “เปอหยัง” และจะเรียกวาฝร่ัง “คูแล” 
(สัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม, 11 มกราคม 2547) 
 การนับถือผีเจาของน้ํา เจาของที่ดิน เปนผีที่สําคัญของชาวกะเหรี่ยง โดยจะตองประกอบ
พิธีเซนไหวหากตองการจะกระทํากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นดิน เชน การสรางและตั้งบานเรือน 
การตั้งยุงขาว การเลือกพื้นที่ทําไร การเตรียมฟนไร ใน 1 ป จะมีการเลี้ยงผีสําคัญ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 
4 และเดือน 9 ชาวกะเหรี่ยงเรียกวา “เล้ียงผีปูเมา” การเลี้ยงผีจะกระทําวันไหนก็ได แตจะไมเล้ียงใน
วันที่ไมดี ตรงบริเวณที่เล้ียงผี จะหามบุคคลภายนอกเขาไป 2 คืน 3 วัน ซ่ึงจะมี “ตะเหลว” หรือ 
“เฉลว” เปนสัญลักษณปกไว ผูทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมเหลานี้คือหัวหนาหมูบานหรือผูเฒา           
พิธีกรรมแตละพิธีจะดําเนินการจนครบทุกขั้นตอน เชน การเพาะปลูกจะเริ่มตั้งแต การเลือกพื้นที่ทําไร 
จะตองทําการอนุญาตเพื่อเลือกพื้นที่ทําพิธีบอกวาเมื่อเริ่มทําไร กระทําพิธีเมื่อเริ่มปลูกขาว ทําพิธี

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 40 

เล้ียงผีตาง ๆ ประจําไร เมื่อตนขาวเร่ิมเติบโต การเซนไหวอาจกระทํากับผีเจาที่หรือผีอ่ืนที่อาจเดิน
ทางผานมา การประกอบพิธีกรรมที่ขาวออกรวง  เพราะชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเหมือนคนไทยใน
เร่ืองแมโพสพ ทําพิธีกรรมเมื่อมีการเก็บขาว การนวด เมื่อนําขาวขึ้นยุงฉาง เปนการทําบุญขาวใหม  
เพื่อขอบคุณเจาแมโพสพ และเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกส่ิงมีชีวิตที่เสียชีวิตในการทําไร         
ปลูกขาว การเซนไหวเล้ียงผีคร้ังใหญ ๆ นั้น แตละครัวเรือนจะมีตัวแทน 1 คนไปรวมพิธี โดยจะจัดขึ้นที่
หอผีหมูบานซ่ึงตั้งอยูบานหลิม อยูใกลหมูบานบริเวณตนไมใหญ ในการประกอบพิธีจะฆาหมูเปน ๆ 
เพื่อบอกกลาว และเซนไหวผี ประจําปาเขา ลําน้ํา  
 การเลือกพื้นที่สําหรับใชเปนที่ทํากิน มีขอหามและขอปฏิบัติสําหรับชาวกะเหรี่ยงใน   
หมูบาน ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการรักษาปาตนน้ํา โดยจําแนกประเภทปาแตละชนิด คือ ปาดง เปน 
ปาตนน้ํา ตัดไมไดบางสวน  ปาหอผีหมูบาน ใชสําหรับประกอบพิธีเล้ียงผีปใหม หามตัดไม ปาชา 
ประกอบพิธีฝง หรือเผาศพ หามตัดไม ปาแพะ เปนปาสําหรับใชทําไร ทําสวน ทํานา ปาประเภท        
สุดทายนี้ตนไมในปาจะตัดไดทั้งหมด  ซ่ึงชาวกะเหรี่ยงเรียกปาที่เปนพื้นที่ทํากินแตละชนิด คือ “
เบี้ยว เคอะ” เปนปาที่จะฟนตนไมใหญ เพื่อทําไร ทําสวน ไดเวลาทําตองไหว และหากกลางคืน
หลังจากฟนไรฝนไมดีใหยายที่ทําไรใหม พื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 8 ไร  “พี๋ เซา” เปนปาที่จะตัด
ฟนตนไมนอย ๆ เฉพาะกิ่งเล็กกิ่งนอย เวนเฉพาะลําตนของตนไมไวใชปลูกเผือกมัน พริก และพืช
ลมลุก พื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 3-5 ไร “พี๋ เคอก” เปนปาที่ตัดฟนตนไมลมทั้งหมด เวนตนไม
ใหญ    ใชปลูกขาวประมาณ 3 ไร ในการจัดแบงที่ดินทํากินในครัวเรือน จะมีวิธีการจัดสรรโดยผู
เปนบิดาที่ถือวาเปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงนายจเล   ชอบหัตถกรรม ไดอธิบายวา ปจจุบันมีที่ดินอยู 
10 ไร และมีลูก 2 คน แบงที่ดินใหคนละ 4 ไร สวนที่เหลืออีก 2 ไร ตนเองเก็บไวทํากิน โดยไดบอก
กับลูก             ทั้งสองคนวาหากลูกคนไหนเลี้ยงดูพอแม จะยกที่ดินที่เหลือใหกับคนนั้น  
 การทําพิธีเกี่ยวกับปา ชาวกะเหรี่ยงนั้นมีลักษณะเปนผูที่ออนนอมถอมตน และมีความเชื่อ
ในสิ่งที่มองไมเห็น โดยจะไมลบหลูหรือกลาวรายแกผูใด การที่จะเขาไปทําการเกษตร หรือเปดปา
ใชเปนที่ทํากิน จะตองบอกกลาวเจาที่ หรือผีประจําแหงนั้น ซงนายจเล  ชอบหัตถกรรม กลาววา 
เพื่อเปนการขอขมาและขอใชพื้นที่บริเวณนั้น การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีตาง ๆ ของชาวกะเหรี่ยง 
คือ การ

ึ่

เล้ียงผีปาแพะ (คู เหล เทอะ) เปนการเล้ียงผีในกรณี มีชาวบานเดินทางผานปาแพะ แลวเกิด   
ตกใจ หรือมีความรูสึกวาโดนผีหลอก ทําใหเสียขวัญ จะประกอบพิธีเล้ียงผี โดยเหตุเกิดที่ไหนเลี้ยงผี   
ณ ที่แหงนั้น โดยมีเครื่องเซนไหว  คือ  ไกเปน 1 คู (ตัวผูตัวเมียอยางละ 1 ตัว) ผูประสบเหตุ          
หากเปนชายใสเงินในถาด 2 แทะครึ่งเปนหญิงใสเงิน 2 แทะครึ่ง และมีขั้นตอนคือ นําไกมาถอนขน 2-
3 เสน จากไกทั้งคู แลวใสในถาดพิธี ระหวางประกอบพิธีไกทั้งสองตัวจะถือหรือใสยามก็ได                   
ผูเรียกขวัญจะเปน ตะหละ (หมอผี) หรือพอ, แมของผูประสบเหตุใครก็ไดคนใดคนหนึ่ง                            
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ทําการทองคาถาเรียกขวัญ ณ ที่เกิดเหตุ จากนั้นเดินทางกลับบาน และมาเรียกขวัญกลับที่บาน        
อีกคร้ังหนึ่ง โดยผูประกอบพิธีจะใชเรียกวา “ดุก ควะ” (ทําจากไมไผ) เคาะหัวไกทั้งสองตัว จากนั้น
จัดการฆาไก และตมไกทั้งสองตัวใหสุกพรอมหุงขาว และนําขาไกมาประกอบพิธีเรียกขวัญ “ไกจู ” 
ตัวละหนึ่งขา และเมื่อเสร็จพิธี ผูประสบเหตจะกินไกทั้งสองขานั้น   
 เล้ียงผีปาดง “เหล เลอ เทอะ” (ปาตนน้ํา) เปนปาที่ชาวกะเหรี่ยงพบวามีสภาพปาที่มีน้ํา
ออกจากรู (ปาตนน้ํา), หรือเปนปาที่มีหนองน้ํา เล้ียงผีในกรณี มีชาวบานเดินทางผานปาดง แลวเกิด
ตกใจ หรือมีความรูสึกวาโดนผีหลอก ทําใหเสียขวัญและเจ็บปวย เปนไข จะประกอบพิธีเล้ียงผีโดย 
เหตุเกิดที่ไหนเลี้ยงผีที่นั้น การเซนไหวจะใชไกเปน 1 ตัว (ตัวผู หรือตัวเมียก็ได) เหลา 1 ขวด       
ขมิ้นสมปอย และน้ํา ใสกระบอกไมไผ “ทู เก็ง มอ” วางไวกับพื้นดิน โดยมีขั้นตอน คือ นําไกมา
ถอนขน 2-3 เสน  จากไกทั้งคู แลวใสในถาดพิธี  ระหวางประกอบพิธีไกถือไวหรือใสยามก็ได  
ผูเรียกขวัญจะเปน ตะหละ(หมอผี) หรือพอ, แมของผูประสบเหตุใครก็ไดคนใดคนหนึ่งทําการทอง
คาถาเรียกขวัญ ณ ที่เกิดเหตุ จัดการฆาไก และตมไกทั้งสองตัวใหสุก พรอมหุงขาว และนําขาไกมา
ประกอบพิธีเรียกขวัญ  “ไกจู” หนึ่งขา และเมื่อเสร็จพิธี ผูประสบเหตจะกินขาไกนั้น ทุบกระบอก 
ไมไผ “ทู เก็ง มอ” ใหแตกแลวนํา ขมิ้น, สมปอย มาทาบริเวณที่เจ็บปวด  
 การเลี้ยงผีเหมืองฝาย “เหล่ิง มัว” เล้ียงผีเหมืองผีฝายในกรณีที่ตองการใชประโยชนจาก
เหมืองฝาย ประกอบพิธีปละ 1 ครั้ง วันเดือน ในการเลี้ยงผีเหมืองผีฝาย ไมแนนอนแลวแตผูดูแล 
เหมืองฝายแตละชวง (ปอก) จุดประสงคการเลียงผีเหมืองผีฝาย เพื่อใหผีเหมืองผีฝายดูและเหมือง
ฝาย ไมใหชํารุดเสียหาย มีเครื่องเซนไหวดังนี้ ไกเปน 1 ตัว ( ตัวผู หรือตัวเมียก็ได) หมูเปน 1 ตัว เ
หลา 1 ขวด ขาวสารผสมแปงเหลา และน้ํา ใสกระบอกไมไผ “ปอ ออ มอ” วางไวกับพื้นดิน                
อธิษฐานแลวจึงฆาหมู และไก เล้ียงผี (สัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม, 11 มกราคม 2547) 
 3. ความเชื่อเกี่ยวกับฝน  ชาวกะเหรี่ยงยังเชื่อเร่ืองความฝน เมื่อทําพิธีเซนไหวอธิษฐาน
เลือกพื้นที่ทําไร หรือเลือกพื้นที่ปลูกบานแลวฝนไมดี จะตองขยับพื้นที่ทําไร หรือปลูกบานไปจาก
จุดเดิม ความเชื่อดานการทํานาย และการเสี่ยงทาย เปนความเชื่อที่ชาวกะเหรี่ยงจะใชในโอกาสเลือก
พื้นที่เพาะปลูกทําไรไวแลวบังเอิญมีสัตวรายเดินผานเขาไปในพื้นที่ ก็จะตองยายพื้นที่ทําไรใหม 
และเมื่อทําการฟนไร หากเจองู ผ้ึง เตา ก็จะไมทําไรตอไป จะหยุดและเดินกลับบาน แลวจะมา            
ทําตอในวันรุงขึ้น   
 4. ความเชื่อดานการครองตน  หากมีโรคภัยไขเจ็บ หรือเกิดเหตุราย ๆ เกิดขึ้นซ้ําซาก     
ก็อาจเชื่อวามีการประพฤติผิดจารีตของสาว ๆ ในหมูบาน เชน มีการไดเสียกับชายหนุมกอนแตงงาน 
จะมีการจัดพิธีเส่ียงทาย หาผูกระทําความผิด โดยใหสาว ๆ นําขาวตมมามัดและตมพรอมกัน       
หากขาวตมของผูใดไมสุกก็แสดงวาสาวผูนั้นคือผูกระทําผิดจารีตของหมูบาน  
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 5. ความเชื่อดานการนวดขาว ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อวาขณะกําลังนวดขาวใครจะ
ตะโกนเรียก หรือชวนคุยไมได  ทั้งนี้ผูนวดขาวจะนํา ตาเหลว ปกเปนสัญลักษณ  หากใครเรียกหรือ
ชวนผูที่กําลังนวดคุยจะตองเสียคาปรับเปน ไขไก 1 ฟอง และจะตองอยูชวยนวดขาวจนกวาจะเสร็จ
เรียบรอย และในการขนยายขาวขึ้นเก็บในยุงฉาง มักใหหัวหนาครอบครัวเปนผูขนขาวกระบุงแรก
ขึ้นยุง ถาหากไมสบายอาจใหลูกหลานขึ้นแทนได ในการนําขาวจากยุงออกตากกอนจะตําขาวนั้น 
จะใหคนที่เกิดในปที่เปนสัตวไมกินขาวเชน ปงู ปเสือ หากคนที่นําขาวมาตากเปนคนเกิดปที่เปน
สัตวกินขาวเชน ปไก ปหมู จะเอาขาวออกจากยุงมาตากไมได เพราะเชื่อกันวา อาจทําใหขาวหมดไป
จากยุงเร็วขึ้น หรืออาจจะมีสัตวที่ชอบกินขาว เขาไปกินขาวในยุง การนําขาวใหมขึ้นยุงนั้น จะเลื ือก
ผูที่เกิดวันอาทิตย เปนผูนําขาวไปเก็บในยุง  ถาจะตักขาวใหมมาหุง จะตองเลือกผูที่เกิดวันจันทรมาหุง  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 

 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงในลักษณะที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ ในบางดาน และเปน
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ในบางดาน ซ่ึงปจจัยตาง ๆ ทั้งเปนปจจัยภายในและปจจยัภายนอก         

ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง มรีายละเอียดดังตอไปนี ้  
 

 ปจจัยดานสาธารณูปโภค  
 การพฒันาดานสาธารณปูโภคในหมูบาน ไดรับอิทธิพลจากการพฒันาของรัฐบาล ที่ไดนาํ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการให
ความสําคัญของการพัฒนาสาธารณูปโภคในชนบท และไดจัดตั้งหนวยงานใหมีความรับผิดชอบ
โดยตรงที่รัฐมุงใหพัฒนาสาธารณประโยชนในหมูบานหลายประการ เชน การสรางถนนเขาหมูบาน    
การมีไฟฟาใช การสรางโรงเรียน การสรางสถานีอนามัย ฯลฯ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ตางก็มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงในหมูบานทั้งส้ิน สําหรับหมูบานสบอมแฮดนี ้นอกจากหนวยงานของรัฐ ที่เขาไป
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิละหนวยงานเกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนาชนบท

แลว ยังมีหนวยงานของรัฐดานการจดัการปาไม เชน หนวยพัฒนาตนน้ํา หนวยรักษาพันธุสัตวปา 
หนวยไฟปา ซ่ึงลวนแตเปนหนวยงานกรมปาไม ไดเขาไปมีสวนในการพัฒนาสาธารณูปโภคใน          
หมูบาน รวมทั้งหนวยงานเกี่ยวกับความมัน่คงของชาติ เชน ตํารวจตระเวนชายแดน ไดเขาไปพัฒนา
สัมพันธกับประชาชนตามหมูบานตาง ๆ หลัง พ.ศ.  2 5 1 9 เปนตนมา 
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 แตเดิมนั้นการคมนาคมติดตอระหวางหมูบานกับตัวเมืองไมสะดวก เนื่องจากสภาพ
ถนนเปนถนนลูกรัง และมีภูเขาสูง ทําใหการเดินทางแมวาจะมีการใชรถยนตแตใชเวลามาก การนํา
ผลผลิตไปขายของชาวบานจึงไดนํามาขายเฉพาะในตัวอําเภอเทานั้น โอกาสที่จะเขาไปในตัวเมือง
หรือตัวจังหวัดจึงเปนไปไดนอยมาก หลังจากไดมีการสรางถนนติดตอกับสังคมภายนอก ทําให       
การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การนําผลผลิตไปขายในตัวเมืองมีมากขึ้น สินคาที่นําไปขายในระยะนี้ 
ซ่ึงไดแกสินคาที่เปนผลิตผลการเกษตร เชน กะหลํ่าปลี มะเขือเทศ ไปขายนอกหมูบาน และยังมี      
การออกไปหาซื้อสินคาอื่นที่มีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันนํากลับเขามาขายในหมูบานอีก
ดวย และพรอม ๆ  กับที่มีถนนนี้เอง รานคาที่เปนลักษณะการขายของชําจึงเกิดขึ้นในหมูบานหลายแหง 
จนถึงรานคาสหกรณของหมูบานที่จัดตั้งขึ้นดวยกองทุนหมูบานซึงมีนางสายศิริ  กิพอ และ                 
นางสาวเสาวลักษณ   อัศวากรณ เปนเจาหนาที่ดูแลรานคาสหกรณและจัดการเกี่ยวกับสินคาที่เปน 
สินคาอุปโภคบริโภคและมีความจําเปนตอการใชชีวิตประจําวันเกือบทุกชนิดไวบริการ  
 การมีถนนเชื่อมหมูบานกับเมือง นอกจากจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงจากการดํารงชีวิตที่
เรียบงาย มาเปนการดํารงชีวิตที่ตองอาศัยเงินตรามากขึ้นแลวระบบเศรษฐกิจที่เคยขึ้นอยูกับขาว    
เพียงอยางเดียว และเปนการผลิตแบบยังชีพนั้น ก็เร่ิมเปลี่ยนไปเปนการผลิตเพื่อการคา โดยมีการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ เชน มะเขือเทศ กะหล่ําปลี ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจนี้ไดสรางรายไดใหกับชาวบาน   
อยางสม่ําเสมอ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยูบาง แตก็อยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ เนื่องจาก               
พืชเศรษฐกิจที่ชาวบานปลูกนี้ ตลาดมีความตองการอยูตลอดเวลา และมีพอคาทั้งที่เปนคนในหมูบาน
และนอกหมูบานเขาไปซื้อสินคาอยูเปนประจํา เนื่องจากที่ตั้งหมูบานมีลักษณะภูมิประเทศและ
สภาพอากาศมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งสองอยางเปนอยางมาก ประกอบกับ             
เสนทางคมนาคมสะดวก  จึงทําใหพอคาที่เปนคนตางถ่ินไดมาลงทุนทําสวน ในลักษณะที่เขามา
ดําเนินการเองและลงทุนใหกับชาวบานทั้งเงินทุนและถายทอดเทคโนโลยี โดยรับซ้ือผลิตผลพรอม
หักคาใชจายตามราคาที่เปนจริงตามราคาตลาด ทําใหชาวบานเกิดการยอมรับวิธีการและเทคโนโลยี
และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของชาวบาน นับวาปจจัยทางดานสาธารณูปโภคมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหมูบานที่เกิดจากการพัฒนาดังกลาว ทําใหหมูบานที่เดิมเคยมีสภาพ    
ความเปนอยูอยางงาย ๆ  และมีเศรษฐกิจแบบยังชีพ กลายมาเปนหมูบานที่มีการผลิตเพื่อการคา      
ซ่ึงตองเขาไปผูกพันกับราคาสินคาของตลาดในระดับจังหวัดและระดับประเทศมากขึ้น 
 การมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากจะมีอิทธิพลตออาชีพของชาวบานแลว ยังมีผล
ทําใหชาวบานหลายคนออกไปทํางานตางถิ่น เร่ิมจากไปทํางานนอกตําบล ในตัวเมือง ไปจนถึง
กรุงเทพฯ และตางประเทศ ตามแตโอกาสจะเอื้ออํานวย ซ่ึงเปนการออกไปติดตอสัมพันธกับสังคม
ภายนอกมากขึ้น ประกอบกับหมูบานตั้งอยูไมไกลจากตัวอําเภอ จึงมีนายทุนจากภายนอกเขาไป    

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 44 

ลงทุนในหมูบานเพื่อการคามากขึ้น เชน การใหทุนกับชาวบานปลูกกะหล่ําปลี และมะเขือเทศ ทําให
ชาวบานที่แตเดิมประกอบอาชีพทํานาเพียงอยางเดียวเปลี่ยนมาเปนชาวนาและพอคาหรือมีอาชีพอ่ืน ๆ 
มากขึ้น ดังนั้นปจจัยดานสาธารณูปโภค ไดแก การสรางถนนจึงมีผลทําใหเมืองกับชนบทมีการพึ่งพากัน 
กลาวคือ ชนบทเปนผูปอนทรัพยากรทั้งผลผลิตและแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรมในเมือง           
เปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีการติดตอพึ่งพากันระหวางเมืองกับชนบทเพิ่มมากขึ้น สังคม
เมืองไดพัฒนาไปสูสังคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจําเปนตองใชทรัพยากรตาง ๆ จากชนบท ทําใหอาชีพ 
การทําเกษตรกรรมอยางเดียวในชนบทไดกลายเปนเจาของกิจการ เพื่อนําทรัพยากรผลิตภัณฑ    
ดานการเกษตร สงใหกับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งไปทํางานเปนกรรมกรในภาคอุตสาหกรรม  
 การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ทําใหเจาหนาที่ของรัฐเขาถึงชนบท
และประชาชนไดสะดวก เชน มีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ไดเขาไปแนะการทําการเกษตรดวย
เทคโนโลยีใหม  ๆ  ปศุสัตว เขามาใหวัคซีนสัตว เ ล้ียง  หรือเขามารักษาสัตวที่ เจ็บปวยได                             
อยางสม่ําเสมอ หรือเจาหนาที่ฝายปกครองเขามาชี้แจงปญหาและนโยบายของรัฐไดบอยข้ึนกวาเดิม   
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพของชาวบานแลว ถนนทําใหชาวบานสามารถติดตอ
กับทางราชการที่อําเภอและจังหวัดไดสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทําใหประชาชนใหความรวมมือ
ในการพัฒนาตอทางราชการและมีความเขาใจไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีผลใหเกิดการ
ติดตอกันระหวางชุมชนอื่น ๆ มากขึ้น สงผลใหชาวบานไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
เทคโนโลยีการผลิตระหวางกัน สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมและเปนประโยชน
ในหมูบานของตนเอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในหมูบาน 
 การมีไฟฟาใชในหมูบาน เปนปจจัยดานสาธารณูปโภค ปจจัยหนึ่งที่เปนเครื่องชี้วัด
ความทันสมัยเจริญของชุมชน เปนการนําวัฒนธรรมอื่นเขาสูหมูบาน โดยเฉพาะคานิยมเกี่ยวกับ
เครื่องใชไฟฟา ซ่ึงแตเดิมไมใชส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวัน กลายมาเปนเครื่องอํานวยความสะดวก
และเพิ่มความสุขใหแกครอบครัว และกลายมาเปนส่ิงจําเปนในชีวิตที่ขาดไมได เทากับเปน         
การแสดงถึงฐานะความเปนอยูที่ดีกวาผูอ่ืน คานิยมเชนนี้มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากความตองการทางดานนี้มีสูงมาก เปดโอกาสใหพอคาในเมืองเขามาเสนอขายเครื่องใช    
ไฟฟาทุกชนิด ทั้งเงิดสดและเงินผอนสวนมากสินคาที่ชาวบานซื้อจะไมใชส่ิงจําเปน แตจะเปน     
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดเรียนรูจากโทรทัศน เชน วิทยุ เทป โทรทัศน จานรับดาวเทียม เตารีด     
ตูเย็น หมอหุงขาว กระติกน้ํารอน พัดลม เปนตน   
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ปจจัยทางดานสาธารณูปโภคเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยทีเปนปจจัยหลักและเรงใหเกิดการเปลี่ยนแป
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ลงไดคอนขางชัดเจน เพราะเทากับเปนการเปดหมูบานใหมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกอยู
ตลอดเวลา 
 ปจจัยดานการบริการสาธารณะ 
 การตั้งโรงเรียนในหมูบาน คือโรงเรียนบานสบอมแฮด และการมีช้ันเด็กเล็กในโรงเรียน 
ซ่ึงถือวาเปนการบริการสาธารณะประเภทหนึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในหมูบาน             
แมวาปจจุบันโรงเรียนบานสบอมแฮด จะมีฐานะเปนโรงเรียนชุมชนอมกอยสาขาบานสบอมแฮด     
แตไมไดมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจใหเปนอยางอื่น ยังคงมีหนาที่สอนหนังสือใหกับเด็ก ๆ ใน            
หมูบานเชนเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนมีจํานวนลดลง ประกอบกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหมีการยุบรวมโรงเรียน เพื่อใหเกิดคุณภาพและการเรียนการสอนใน        
รูปแบบใหม โรงเรียนชุมชนอมกอย สาขาบานสบอมแฮด จึงไดเปดสอนตั้งแตช้ันเด็กเล็กจนถึง             
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 แลวสงตอใหกับโรงเรียนชุมชนอมกอย สาขาบานสบอมแฮด หลักการรับเด็ก
กอนวัยเรียนเขาไปสูระบบโรงเรียนทั้งที่เปนเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต 3-6 ขวบ เพื่อเตรียมใหเขาเรียน   
ในระดับประถมศึกษาแหงนี้ ยังเปนการชวยพอแมใหไปทํางานไดอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลกับ
เด็กเล็ก ๆ หากไมสงเขาไปโรงเรียนพอแมจะตองมีคนคอยดูแลที่บานโดยไมไดออกไปทํานาทําไรดวย 
ทําใหไมสะดวกและเสียแรงงาน นอกจากนั้น ยังเปนการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ถูกตองและเหมาะสม
อีกดวย ดังนั้นการบริการสาธารณะจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน      
ครอบครัว 
 นอกจากนี้โรงเรียนซึ่งรับเด็กเล็กจนถึงตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ยังมีอิทธิพลตอ        
การเปลี่ยนแปลงของหมูบานหลายดาน เชน ทางดานภาษา ความเชื่อและศาสนา และมีบทบาทแทน      
พอแมในการอบรมสั่งสอน เปนตน อิทธิพลทางดานภาษานั้นจะพบวาเด็ก ๆ เมื่อไปโรงเรียนจะพูด
ภาษาไทยกลายไดอยางชัดเจน ไมอาย และไมเคอะเขิน เมื่อจะตองพูดภาษาไทยกลางกับบุคคล
แปลกหนาหรือคนตางถิ่นในขณะที่ใชภาษากะเหรี่ยงในการพูดคุยกับเพื่อนและที่บาน ทั้ง ๆ  ที่ใน
ชีวิตประจําวันของเด็กเหลานี้จะใชอยูตลอดเวลา แตยังสามารถใชภาษาไทยกลางไดดี นับวาครูเปน 
ผูมีบทบาทอยางยิ่งตอการเรียนรูเหลานี้ นอกจากนั้นโรงเรียนยังเปนแหลงปลูกฝงความเชื่อทางดาน
ศาสนาใหแกเด็กนักเรียน ยิ่งไปกวานั้นโรงเรียนยังลดบทบาทของพอแมที่เปนผูคอยอบรมสั่งสอน 
แตเดิมนั้นจะเห็นไดวาคําส่ังสอนของพอแมมีความสําคัญที่สุด แตเมื่อเด็กไปโรงเรียนจะพบวาเด็ก
จะเชื่อฟงครูมากกวาพอแม เพราะไดใกลชิด ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนมากกวาพอแม 
 การมีสถานีอนามัยประจําหมูบาน เปนงานบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงในหมูบาน โดยเฉพาะดานการรักษาพยาบาล การรกัษาสขุภาพอนามยัและสิง่แวดลอม
ไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมกลาวคือในชวงกอนที่จะมีสถานีอนามัยนั้นชาวบานรักษาโรคกับ             
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หมอยาสมุนไพรและรักษาดวยเวทมนตคาถาแตหลังจากที่มีสถานีอนามัยชาวบานยอมรับวิธีการ
รักษาแผนใหมจากเจาหนาที่ ทั้งนี้หมอสมุนไพรที่ชาวบานเคยรักษาไดหายากขึ้น และเจาหนาที่ของ
สถานีอนามัยไดเอาใจใส เยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา และดูแลชาวบานอยางทั่วถึง ทําใหชาวบานหันมา
รักษาแผนใหมกันมากขึ้น  
 ดังนั้นจึงอนุมานไดวาปจจัยทางดานสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะเปนปจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ          
ชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงจะมีผลมากนอยแตกตางกัน แตจะสงผลถึงปจจัยอ่ืน ๆ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิต รวมทั้งผลักดันใหการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดและสอดรับกับเงื่อนไขสังคมภายนอกดวย  
 
 ปจจัยดานการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 
 การติดตอกับสังคมภายนอกหมูบาน สงผลใหเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจาก   
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การติดตอที่เกิดขึ้นนี้เปนผลมาจากความเจริญดานการคมนาคม ประกอบกันมี
การไปทํางานนอกหมูบาน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เห็น
ไดชัดคือ การแพรกระจายของวัฒนธรรมเมืองไปสูชนบท วัฒนธรรมบางอยางชาวกะเหรี่ยงรับมา
จากภายนอก และนํามาปฏิบัติสืบทอดตอกันมาจนมีลักษณะเปนการกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิด
ขึ้นมานาน นับตั้งแตไดอพยพจากฝงพมาเขามาอยูแถบชายแดนบริเวณอําเภอแมสะเรียงของไทย    
ดังนั้น ประเพณีและวัฒนธรรมโดยทั่วไปจึงคลายคลึงกับประเพณีของคนไทยพื้นเมือง การ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดานแกชุมชน
กะเหรี่ยง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเพณีบางอยาง เชน ประเพณีการแตงงาน ซ่ึงถือวาเปนเรื่อง
ที่สําคัญในการดําเนินชีวิตคู ทั้งนี้เพราะวาโดยธรรมเนียมของกะเหรี่ยงแลวสามีและภรรยาจะมี 
ความมั่นคงตอกันเปนอยางมาก วัฒนธรรมกะเหรี่ยงยึดถือผัวเดียวเมียเดียวมาแตอดีต เพราะเชื่อวาสามี
และภรรยาเปนผูที่จะคอยดูแลเมื่อยามเจ็บปวย และการถือเครือญาติทางฝายมารดาหรือผีฝายมารดา
จะคอยดุแลลูกหลานใหอยูเย็นเปนสุขตลอดไป ปจจุบันเมื่อความเจริญไดเขาสูหมูบาน เชน            
การศึกษา การสาธารณูปโภค และการแพทยไดเขาสูหมูบานอยางทั่วถึง การดําเนินชีวิตเปนอยูอยางปกติ
จึงทําใหการยึดถือประเพณีเดิมเริ่มผอนคลาย และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของสังคมภายนอก 
การยึดถือตามประเพณีเร่ิมลดลง  
 การรับเอาความทันสมัยจากสังคมเมือง จะเห็นไดวาการปฏิบัติตามความเชื่อและ        
พิธีกรรมบางอยางเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมดวย เชน ขอหามตาง ๆ เกี่ยวกับปา พื้นที่ทํากินและ
แหลงน้ําลดนอยลง ซ่ึงแตเดิมไดบริเวณดังกลาวจะมีผูคอยปกปองดูแล การจะเขาไปทําประโยชน    
จะตองทําพิธีขอขมา และใหฝนดีจึงจะทําได แตปจจุบันการถือครองที่ดินของชาวบาน โดยที่รัฐ 
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เปนผูออกเอกสารสิทธิจึงไมสามารถยายที่ทํากินไดอยางในอดีต ชาวบานจึงเริ่มผอนคลายการนับถือ
ผีปา และผีธาร จนแทบจะไมมีใหเห็นดังเชน การทํานาทําสวนจะเปนการทําในเฉพาะที่ทํากินและ
ในสิทธิการครอบครองที่ดินของตนเอง ส่ิงที่เหลือในปจจุบันก็คือการบอกกลาวเจาที่กอนที่                
จะลงมือทําการเพาะปลูก และหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเทานั้น แตบางแหงการบอกกลาวเจาที่หลัง
การเก็บเกี่ยวเริ่มลดหายไป ทั้งนี้ เนื่องจากการทํานาและทําสวนในปจจุบันไดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาทําใหผลผลิตของชาวบานไดปริมาณมากตามตองการ ซ่ึงเปลี่ยนจากการพึ่งพาธรรมชาติและ
การผลิตเพื่อยังชีพ เปนการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมและการผลิตเปนไปตามเศรษฐกิจ
หรือความตองการของตลาด ทําใหการปฏิบัติตามประเพณีอธิษฐานเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะ
ชาวบานไดรับเอาความทันสมัยจากพอคาคนกลางทําใหเห็นความแตกตาง และนํามาปรับปรุงหรือ
ประยุกตใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนในหมูบานของตนมากขึ้น    
   การยอมรับความทันสมัยบางอยาง ทําใหชาวบานมีความคิดเห็นกวางขึ้น 
ชาวบานบางสวนกลาแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับผูอาวุโส พอแม โดยเฉพาะกลุมวัยรุน ที่เห็นได
ชัดคือ เรื่องของการเลือกคูครอง ปจจุบันพอแมมีบทบาทนอยลง ลูกจะเลือกคูครองของตนเอง แม
ผูใหญจะไมเห็นดวยก็หนีตามกันไป ซ่ึงแตเดิมการนั้นเลือกคูครองขึ้นอยูกับพอแมและญาติผูใหญ 
ในกรณีของการพักผอนหยอนใจนอกหมูบานกลุมวัยรุนมักนิยมขับขี่รถจักรยานยนตไปเที่ยวงาน                 
นอกหมูบาน โดยไมฟงคําทัดทานของผูใหญที่เกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย 

 การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในลักษณะการยอมรับสิ่งใหมจากสังคมเมือง       
สูชนบท โดยเฉพาะการใชเครื่องมืออํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การนําเทคโนโลยีดานการผลิต    
มาใช ไดแก การใชปุยเคมีเพิ่มผลผลิต การใชเครื่องทุนแรง  เชน เครื่องสูบน้ํา ยอมรับการ
รักษาพยาบาลแผนใหม การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เชน เปนไข ปวดศีรษะ ปวดทอง จะนิยมใชยา    
แผนปจจุบัน การคลอดบุตรจึงไปที่โรงพยาบาลอําเภอ ทั้งนี้เพราะหมูบานอยูใกลตัวอําเภอและ           
โรงพยาบาล อยางไรก็ตามการรักษาโดยใชการแพทยแผนโบราณและไสยศาสตรยังคงมีอยูแตนอยมาก 
ในกรณีที่ชาวบานเขาใจวาขวัญหาย หรือถูกผีทํา  ทั้งนี้เพราะผูปวยอาจตองการกําลังใจ ดังนั้น             
จึงสรุปไดวาการแพรกระจายทางวัฒนธรรมในดานการแพรความเจริญทางดานการแพทย วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี จากสังคมเมืองสูชนบท เมื่อชาวบานยอมรับความเจริญดังกลาวยอมมีผลตอ         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยของชาวกะเหรี่ยง  นอกจากนี้      
การรับวัฒนธรรมสมัยใหม ยังปรากฏใหเห็นชัดในดานการแตงกายที่เปล่ียนไปจากเดิม โดยเฉพาะ
ในหมูวัยรุนที่จะแตงกายสมัยนิยมตามแบบสังคมเมืองแมการแตงกายอยูบาน จะแตงตัวทันสมัย 
มากขึ้นเมื่อไปเที่ยวงานนอกหมูบานหรือเขาไปในตัวจังหวัด ในดานวัฒนธรรมของภาษาพูด        
การแพรกระจายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นสงผลใหชาวบานเขาใจและพูดไดหลายภาษา ทั้งภาษา
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กะเหรี่ยงภาษาไทยพื้นเมือง และภาษาไทยกลาง ทั้งนี้เพราะไดติดตอกับคนนอกหมูบานมากขึ้นและ
รับขาวสารจากนอกหมูบาน ตลอดจนผูที่ไปศึกษาตอหรือทํางานในเมืองมีมากขึ้น ทําใหตองปรับตัว
เขากับสังคมยุคใหม และปรับใชตามโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามชาวบานจเลือกสื่อสารกับ
คนในทองถ่ินดวยภาษากะเหรี่ยงกอน หากไมเขาใจจึงจะเปลี่ยนมาใชภาษาไทยลานนาหรือ
ภาษาไทยกลาง นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปในลักษณะพัฒนาการทางภาษาพูดแบบกาว
กระโดดของชาวกะเหรี่ยงยุคใหม  
 การแพรกระจายทางวัฒนธรรมในการยอมรับสิ่งใหม  เกิดจากความเจริญดาน
ส่ือสารมวลชน  ซ่ึงไดแผกระจายเขาสูหมูบานหลายรูปแบบ เชน ทางวิทยุ โทรทัศน จานรับ
ดาวเทียม     รวมถึงการมีปจจัยดานสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะทําใหความเจริญดาน
ส่ือสารมวลชนและเมื่อมีถนนติดตอไดสะดวกรวดเร็ว การโฆษณาตาง ๆ จะมีเขามามากขึ้น เชน 
โฆษณาขายสินคา ซึ่งทําใหชาวบานรับเอาวัฒนธรรมของสังคมเมืองทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงจะ
เห็นไดชัดใน        การเปลี่ยนแปลงดานการพักผอนหยอนใจ และมีคานิยมทางดานวัตถุมากขึ้น 
ไดแก การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ-เทป การเลนเครื่องเสียง สเตอริโอ การรองเพลงทันสมัยของวัยรุน 
การดูหนังจากวีดีทัศน    วีซีดี และการอานหนังสือประเภทตาง ๆ ลวนแตเปนสื่อในการนําความ
เปล่ียนแปลงมาสูหมูบาน ทั้งส้ิน ส่ือที่มีผลมากที่สุดคือ วิทยุ และโทรทัศน จึงเปนส่ือนําเอา
วัฒนธรรมเมืองไปสูชนบท ทําใหประชาชนในชนบทยอมรับวัฒนธรรมของสังคมเมืองมาประพฤติ
ปฏิบัติทั้งในดานวัตถุและจิตใจมากขึ้น โดยมีปจจัยอ่ืน ๆ  เปนปจจัยเสริม ไดแก ปจจัยดาน
สาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะ  
  
 ปจจัยจากการแพรขยายของอํานาจรัฐ 

 การที่เจาหนาที่ฝายปกครอง หรือตํารวจ และเจาพนักงานของรัฐเขาไปติดตอสัมพันธกับ
ชาวบานและปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ ถือไดวาเปนการแพรขยายของอํานาจรัฐ ซ่ึงเปนหนาที่
ของรัฐและหนวยงานของรัฐที่จะตองเขาไปมีบทบาทในหมูบานมากขึ้นกวาแตกอน  จึงเปนปจจัย
ประการหนึ่งที่ทําใหสภาพหมูบานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สําคัญคือ หนวยงานและเจาหนาที่จาก 
4 กระทรวงหลัก  ไดแก เจาหนาที่และหนวยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เชน กระทรวงสาธารสุขจัดให
มีผูส่ือขาวสารธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในหมูบานซึ่ง
เปนนโยบายของหนวยงานของรัฐทีไดจัดทําแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อขยายบริการสาธารณ
ใหครอบคลุมประชาชนชนบท และเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาสาธารณสุขของ
ชุมชน จึงเปนการแพรกระจายอํานาจรัฐเขาสูชนบทอยางชัดเจน กระทรวงมหาดไทยกระจายอํานาจ 
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 หนวยงานของกระทรวงมหาดไทยยังไดมีบทบาทอยางยิ่งตอการขยายอํานาจรัฐ โดย 
การนํานโยบายจากสวนกลางมาแจงตอที่ประชุมชาวบานใหจัดการปกครองหมูบาน โดยมีผูใหญบาน 
และผูชวยผูใหญบานเปนตัวแทน นอกจากนั้นยังจัดใหมีคณะกรรมการหมูบานฝายตาง ๆ ชวยกัน
ดูแลทุกขสุขของชาวบาน ชวยลดภาระของผูใหญบานในการปกครองและชวยแกปญหาใหลูกบาน
อยางทั่วถึง ใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ  รวมกันปรึกษาและแนะนําชั้นหนึ่งกอน ซ่ึงในอดีตนี้ไมวา
จะมีปญหาหรือกรณีพิพาทใด ๆ ก็ตาม ผูใหญบานตองรับภาระเกือบทั้งหมด นอกจากนั้นยังมี      
องคกรเอกชนไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาหมูบาน  ซ่ึงไดแกองคกรทางดานคริสตศาสนาได             
เขามาจัดตั้งโบสถคริสต ซ่ึงในหมูบานสบอมแฮดนี้มีโบสถถึง 3 แหง จึงเปนการเขาไปชวยลดภาระ
ของรัฐในการปลูกฝงสามัญสํานึกในความเปนคนดีใหแกชาวบาน อีกทั้งยังเปนการชวยจัดระเบียบ
และการพัฒนาบานเรือนในหมูบานใหเปนระเบียบ มีร้ัวรอบและมีเลขที่บานแสดงไวชัดเจน การเขาไป
มีบทบาทของรัฐทําใหหมูบานเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนายิ่งขึ้น ทําใหบทบาทของผูใหญบาน
เปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยังมีการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน  โดยมี               
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรที่รัฐกระจายอํานาจใหกับแตละทองถ่ินมีการปกครองและ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง รวมทั้งใหรูจักจัดสรรการใชทรัพยากรของทองถ่ินและที่รัฐอุดหนุนซ่ึงมี
อยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินอยางสูงสุดและคุมคา ทําใหผูใหญบานที่มีฐานะเปน               
ตัวแทนของทางราชการนํานโยบายเขามาใหชาวบานปฏิบัติตามเริ่มลดลง การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และโครงสรางพื้นฐานเริ่มเปนของทองถ่ินมากขึ้น ถนน ไฟฟา แหลงน้ําไมตองไปของบประมาณ
จากสวนกลางโดยตรง ทองถ่ินมีอํานาจในการจัดสรรและจัดสรางโดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ           
มาดําเนินการ ดวยเหตุนี้จึงทําใหสถานภาพและบทบาทของผูนําเปลี่ยนไปจากเดิม บทบาทของผูนํา
ที่เคยเปนตัวแทนของรัฐกลายมาเปนตัวแทนของประชาชนหรือทองถ่ินมากขึ้น 

 เนื่องจากชาวบานสวนใหญมีอาชีพในดานเกษตรกรรม จึงมีหนวยงานของกระทรวง
เกาตรและสหกรณเขาไปทําหนาที่สงเสริมการใชที่ดินในพื้นที่ทํากิน การใชน้ําและการพัฒนา    
แหลงน้ําเพื่อใชในการเพาะปลูก เจาหนาที่ผูเกี่ยวของสวนมากจะเปนคนภายนอกหมูบานไดเขาไป
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต อีกทั้งมีการนําระบบสหกรณการเกษตรแพรกระจายเขาสูหมูบาน           
ตามนโยบายของรัฐบาล ทําใหชาวบานสามารถรวมกลุมและนําผลิตผลดานการเกษตรออกสูตลาด
ไดดวยตนเองบางในบางสวน แตเนื่องระยะทางหางไกล การขนสงยากลําบากจึงไดมีการรวมกลุมกัน
อยางหลวม ๆ เพื่อนําสินคาทางการเกษตรไปขาย  ทําให อํานาจการตอรองราคาผลผลิตทาง                 
การเกษตรกับพอคาคนกลางมีนอย  อีกประการหนึ่งในหมูบานไดจัดตั้งรานคาสหกรณ จําหนาย
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สินคาทั้งอุปโภคบริโภครวมทั้งสินคาที่จําเปนตองใชในการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง หรือ
เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการผลิต เปนตน สมาชิกรานคาสหกรณซ่ึงเปนคนในหมูบานจะได
ประโยชนจากการแบงผลกําไรจากทุนเรือนหุน จึงเปนการเปลี่ยนแปลงจากการใหความชวยเหลือ
กันในดานแรงงานที่คอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันมาเปนการจางงาน โดยมีคาตอบแทนเปนเงิน        
ซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใชแรงงานมาเปนการผลิตโดยใชแรงงาน หรือ
เครื่องมืออํานวยความสะดวกตามเทคโนโลยีที่เจาหนาที่ของรัฐนํามาเผยแพร ทําใหการพึงพา             
แรงงานในสังคมชนบทลดนอยลง ระบบครอบครัวและเครือญาติซ่ึงเดิมเคยเปนศูนยกลางการผลิต      
มีผลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดเปล่ียนบทบาทไป ทั้งนี้เนื่องจากหนวยงาน             
ตาง ๆ  ของรัฐไดเขามาทําหนาที่เปนศูนยกลางแทนระบบครอบครัว นั่นเอง 
 ระบบการศึกษา ในหมูบานมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา แมวาจะเปนโรงเรียนสาขา 
แตก็มีบุคลากรอยูประจําคอยใหการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหบทบาท
ของพอแมหรือระบบครอบครัวลดนอยลงในดานการอบรมสั่งสอน เนื่องจากเดก็ ๆ จะอยูกับครูและ
จะเชื่อฟงคําสอนของครูมากกวาพอแม โดยความรูสึกของพอแมเมื่อสงลูกไปโรงเรียนแลว ไมตอง
หวงเรื่องการอบรมสั่งสอนใหความรูอีกตอไป เมื่อโรงเรียนเขามารับบทบาทนี้ไปจากครอบครัว           
สงผลใหคานิยมทางการศึกษาเปลี่ยนไป ซ่ึงปรากฏวานักเรยีนรุนแรก ๆ ของหมูบานที่ไดมีโอกาสไป
ศึกษาตอในระดับสูงกวาการศึกษาภาคบังคบัและมีงานทํา จึงทําใหชาวบานมีคานยิมที่จะสงลูกให
ศึกษาตอมากขึ้น ประกอบกับองคกรเอกชนไดสงเสริมและใหทุนการศึกษาแกเยาวชนในทองถ่ิน 
ใหเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงทําใหมโีอกาสเขาทํางานทั้งในภาครัฐ
และเอกชน สรุปไดวาการทีห่นวยงานของรัฐเขาไปมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น เชน โรงเรียน ทําให      

ผูที่ไดรับการศึกษาสูง มีโอกาสกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอยลง  
 
  ปจจัยดานเศรษฐกิจการคา 

 ปจจัยที่เอ้ือใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนที่สุดและเปนผลมาจาก
อิทธิพลของเศรษฐกิจ คือ เดิมชาวบานผลิตเพื่อบริโภค แตตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให
เปนการผลิตเพื่อการคามากขึ้น โดยมีระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  มีการพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร และนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใช เชน การใชปุยเคมี มีการใชพันธุ
ขาวที่ไดรับการสงเสริมจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร การใชเครื่องสูบน้ําและรถไถแบบเดินตาม 
แตชาวบานมีการครอบครองที่ดินไมเทากัน ทําใหผลผลิตที่ไดแตกตางกันไปตามพื้นที่ คนที่มีที่ดิน
มากยอมจะไดผลผลิตมากกวาคนที่มีที่ดินนอย และคนที่มีทุนมากจะไดผลตอบแทนสูงกวาคนที่มี
ทุนนอย ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ ชองวางดานเศรษฐกิจในหมูบานมีเกษตรกรที่รํ่ารวยและเกษตรกรจนใน
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หมูบาน  ทั้งนี้เพราะการถือครองที่ดินในหมูบานมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน  เนื่องจากหมูบานมีอาณา
เขตติดตอกับหมูบานอื่นและเขตปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ ที่นา ที่สวน ไมสามารถขยายได
อีก  ดังนั้นผลผลิตที่ไดจึงไมแตกตางกัน การขายผลิตผลทางการเกษตรจะขายไดในราคาที่ เทากันและ
ไดรับเงินในจํานวนที่ใกลเคียงกัน รูปแบบของความแตกตางของชองวางทางเศรษฐกิจไมไดขึ้นอยู
กับ  การครอบครองที่ดินแตขึ้นอยูกับการสะสมทุนทรัพย และการมีอาชีพรองอ่ืน ๆ  เชน ครอบครัว
ที่สมาชิกไปทํางานตางถ่ิน และมีสวนชวยเหลือครอบครัว เปนตน  

 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 
 จากสภาพความเปนอยูในปจจุบันประกอบกับการดําเนินชีวิตที่ตองมีการติดตอกับ
สังคมภายนอก และแมวากะเหรี่ยงจะเปนชาวเขาที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยมาเปนเวลานานแ
ละไดรับการยอมรับวาเปนชนเผาที่มีความซื่อสัตยกตัญู สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตอแผนดินไทย 
บรรพบุรุษของกะเหรี่ยงไดสรางคุณงามความดีใหกับแผนดินมาโดยตลอด ดังนั้นในยุคของ            
ลูกหลานปจจุบันชาวกะเหรี่ยงจงมีการสืบทอดเจตนาของบรรพบุรุษ และรักษาความดีนั้นสืบตอไป  
 
 ระบบการปกครองในหมูบาน  

 ระบบการปกครองในหมูบานจะมีผูนํา ชาวกะเหรีย่งเรียกวา “ซา ดี ซา เช” จะทําหนาที่
เปนหวัหนาปกครองดูแลความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน รวมทั้งเปนประกอบพธีิกรรมการเลี้ยงผี 
และรักษาแบบโบราณ เชน การเปา การเรียกขวัญ ทําขวัญ ใหกับผูที่เจ็บปวย การสืบทอดตําแหนง
จะสืบทอดโดยสายเลือดและตองเปนลูกชายเทานั้น หากหวัหนาหรือผูนาํไมมีลูกชายจะเลือก
หลานชายสืบทอดตําแหนงนี้ตอไป อํานาจในการปกครองดูแลลูกบานสามารถพิจารณาความตาง ๆ 
เชน ตัดสินความ ตักเตือนผูกระทําผิด ตลอดจนมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมกํากับดแูลตั้งแต 
ปรับเงิน จนถงึขั้นไลออกจากหมูบาน การตัดสินความจะมีการประชุมกันในระดับหมูบานโดยผูชาย
ที่เปน  หัวหนาครอบครัวจะแสดงความเห็นกนัอยางกวางขวางและมีมติใหมีการลงโทษ ซ่ึงผูนํา
หมูบานจะตัดสินตามความเห็นสวนใหญ จะเหน็ไดวากิจกรรมภายในหมูบานเกือบทุกอยางจะเปน
หนาที่             ของ ผูชาย สวนการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ภายในบาน นั้น ผูชายกะเหรี่ยงจะยกให
เปนหนาที่    ของผูหญิง จนมีคํากลาวทีวา “ผูชายจะใหญนอกบานหรือในปาในดง ผูหญิงจะใหญใน
บาน” (สัมภาษณนายเผอะ  ไมมีนามสกุล,  11 มกราคม 2547)  
 หมูบานกะเหรี่ยงโดยปกติแลวจะเปนหมูบานใหญและมีประชากรจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญ
คนในหมูบานเกือบทุกหลังคาเรือนเปนเครือญาติกัน แตมีบางหมูบานที่อยูหางไกลที่เปนหมูบาน
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เล็ก ๆ ปจจุบันอํานาจรัฐไดขยายเขาไปในหมูบาน ระบบการปกครองตามรูปแบบของทางราชการ
ไทยไดเขาถึงและมีการยึดถือกันมา การแตงตั้งผูใหญบานเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนติดตอกับทาง
อําเภอจากทางราชการไทย จึงมักแตงตั้งจากผูนําหมูบานหรือเซียเก็งคู ในแตละหมูบาน ปจจุบัน  
การทําหนาที่ผูใหญบานจะเปนการเลือกตั้งของชาวบาน ตามระเบียบการปกครองของกระทรวงม
หาดไทย นายดีสุข   เขตจรัสแสง ซ่ึงเปนผูใหญบานคนปจจุบัน ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อ          
11 มกราคม 2547 วา ชาวกะเหรี่ยงในหมูบานสบอมแฮดจะรูสึกวาเปนคนไทยมาตั้งแตเกิด ซ่ึงคน
สวนใหญเปนกลุมคนกะเหรี่ยงรุนที่สองความเปนกะเหรี่ยงจึงเปนเพียงชื่อที่เรียกกันเทานั้น ดังนั้น
ชาวกะเหรี่ยงจึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ดังเชนการเลือกตั้งตั้งผูใหญบาน 
ชาวบานจะใหความสําคัญในระดับหนึ่ง และสวนใหญมักจะเลือกคนที่ใหความชวยเหลือแกสมาชิก
ในหมูบาน หรือคนที่พวกเขาไววางใจมอบหมายใหเปนตัวแทน และไมจําเปนที่ตองเลือกจากผูนํา    
ผูอาวุโสของหมูบานดังเชนสมัยกอน สวนการเลือกตั้งตัวแทนใหเปนสมาชิกองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินและการเลือกตั้งในระดับประเทศ ไดแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ชาวบานจะมีความตื่นตัวไปใชสิทธิ และใหความสําคัญเปนอยางมากจะตองออกไป
ใชสิทธิของตน เชนเดียวกับการเลือกตั้งผูใหญบาน (สัมภาษณนายดีสุข   เขตจรัสแสง, 11 มกราคม 
2547)  
 ดานการจัดการปกครองในหมูบานนอกจากจะมีผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน และยัง
มีคณะกรรมการหมูบานแตละฝายใหความชวยเหลือและมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดังนี้
 1. นายดีสุข   เขตจรัสแสง ผูใหญบาน 
 2. นางมุกดา   แสงแกว ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 
 3. นายคําบวย   อูดี   ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 
 4. นายใจ   วงศจี๋  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 5. นางสุจินต   สรณะรังสรรค กรรมการ
 6. นายจเล   ชอบหัตถกรรม กรรมการ 
 7. นางวีณา   สุริยบุปผา กรรมการ
 8. นายศรีปุก   ปูเงิน  กรรมการ 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย พบวาในปจจุบันนั้นการเลือกผูนําหรือผูใหญบาน
คนที่ไดรับการคัดเลือก ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ กลาแสดงออก ติดตอ
ประสานงานเกง พัฒนาหมูบานและเปนผูมีความประพฤติดี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผูนําหมูบาน
หรือการแตงตั้งผูใหญบานในระยะแรก ๆ จะแตงตั้งจากผูนําหมูบาน หรือผูอาวุโสในหมูบาน ทั้งนี้
เปนผลมาในอดีตนั้น การปกครองบังคับบัญชาตองใชความเขมแข็ง มีการตอสูเพื่อใหมีการอยูรอด 
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แตในปจจุบันนี้การพัฒนาทางความเปนอยู การศึกษา สุขอนามัย สวัสดิการ การพัฒนาหมูบาน             
ในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ การคัดเลือกกลุมผูนําชาวกะเหรี่ยงในปจจุบันนี้จึงไดยึดหลักเกณฑของ
การเปนผูนําที่สามารถนําความเจริญมาสูหมูบานและการติดตอประสานงานภายนอกหมูบาน     
เปนสําคัญ โดยใชหลักเกณฑการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ซ่ึงทาง
อําเภออมกอย เปนผูดําเนินการเลือกตั้ง  
 นอกจากนี้ในหมูบานสบอมแฮด ยังไดมีการจัดตั้ง เครือขายชุมชนขึ้น เพื่อเปนการ
จัดระบบการปกครองภายในหมูบาน การกอตั้งไมมีภาครัฐเขามาเกี่ยวของแตประการใด เปนการ
รวมตัวของชาวบาน โดยมีวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมมีความชัดเจน  เปนการจัดตั้งแบบไมมี
โครงสราง ประกอบดวย เครือขายกลุมทํานา (เอาแรง) เครือขายกลุมเหมืองฝาย กลุมคริสตเตียนเพื่อ
พระคริสตเครือขายกลุมทํานา (เอาแรง) กลุมนี้เปนสมาชิกกลุมจะเปนชาวนา การรวมตัวกันในรูป
ของการใชแรงงานชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ปรากฏเปนลักษณะเครือขายในการรวมแรงกันทํา
นา        โดยทุกคนรวมมือกันตามกิจกรรมตามตาราง  

 
ตารางที่  4.1  กิจกรรมเครือขายการทํานา (เอามื้อ เอาแรง) 

 
หวงระยะเวลา กิจกรรม 
สิงหาคม ลงนาปลูกกลาตนขาว 
กันยายน ไถนา, ปนคนนา 
ตุลาคม ปลูกขาว 
พฤศจิกายน - มกราคม เก็บเกี่ยวขาว, นวดขาว, นําขาวขึ้นยุงฉาง 

 
ท่ีมา :  สัมภาษณนายดีสุข  เขตจรัสแสง, 2547 
 
 ในการรวมมือกันทํานาทั้งระบบ ตามารางกิจกรรมเครือขายการทํานา (เอามื้อเอาแรง) 
ไมแยกวาผูใดนับถือผี, นับถือศาสนาพุทธ, นับถือศาสนาคริสต และนับถือศาสนาอิสลาม หากแต
ทุกคนรวมแรงรวมใจกันทําจนเสร็จ  และที่นาแปลกใจเปนอยางยิ่งคือ กรณีผูที่ไมมีนาขาวแตมาชวย
ทํานา ในขั้นตอนสุดทายมนการนําขาวเปลือกขึ้นเก็บที่ยุงฉางขาวทุกคนจะแบงขาวเปลือกใหผูที่  
ไมมีนาแตมาชวยลงแรง โดยชาวกะเหรี่ยงถือคติวา “ชวยกันทํา ชวยกันกิน”    
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 เครือขายกลุมเหมืองฝายกลุมนี้เปนสมาชิกกลุมจะเปนชาวนาเชนกัน การรวมตัวกัน    
ในรูปของการใชแรงงานชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ปรากฏเปนลักษณะเครอืขายในการรวมแรงกนั
ทํานา โดยทุกคนรวมมือกันตามกิจกรรมตามตาราง แตไมบอยนัก  
 
ตารางที่ 4.2  กิจกรรมเครือขายเหมืองฝาย 
 
กิจกรรม การปฏิบัติ 
ทําพิธีเล้ียงผีเหมืองผีฝายรวมพิธีกอน 
ทํานาปลูกกลาตนขาว 

รวมพิธีกรรม 

ลอกเหมืองเหมืองฝาย ลงแรง ลอกเหมืองและลอกฝาย โดยนํา
ตะกอนดินและขยะออกจากเหมืองฝาย 

ซอมเหมืองฝาย ลงแรง, สมทบเงินคาซอมแซมบางสวน 
 
ท่ีมา :  สัมภาษณนายดีสุข  เขตจรัสแสง, 2547 
 
 ในการรวมมือกันดูแลรักษาซอมแซมเหมืองฝาย และขอตกลงการใชน้ํา โดยมีหัวหนา
เหมืองฝายเรียกวาแกเหมือง “แกหมัว” ทําหนาที่เรียกประชุมผูที่ใดประโยชนจากการใชน้ํา โดยทุกคน
จะตองรวมมือกัน หากเจาของนา ที่ใชประโยชนจากลําเหมืองฝายมาไมไดจะสงตัวแทนมา 1 คน 
รวมกันลอกจนแลวเสร็จ กรณีฝาย และลําเหมืองชํารุดเสียหาย เปนเหตุใหตองใชวัสดุส่ิงของที่มา
ซอมแซมโดยวิธีการซื้อหามา ทุกคนจะเฉลี่ยเงินเปนคาใชจายรวมกัน   
 เหมืองฝายของบานสบอมแฮดมี 3 ชวง(ปอก) ซ่ึงแตละชวงมีหัวหนาเหมืองฝาย
ควบคุมดูแลการใชน้ํา ซ่ึงเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูที่ใชน้ํา  
 ชวงที่ 1   มี นายลัง   ไมทราบนามสกุล  เปนหัวหนาเหมืองฝายควบคุมกํากับดูแล 
 ชวงที่ 2   มี นายจเล   ชอบหัตถกรรม   เปนผูหัวหนาเหมืองฝายควบคุมกํากับดูแล 
 ชวงที่ 3   มี นายศุภชัย   ใจตา  เปนผูหัวหนาเหมืองฝายควบคุมกํากับดูแล 
 ในการเลี้ยงผีเหมืองผีฝายผูที่นับถือศาสนาคริสตจะไปรวมพิธีเล้ียงผี แตจะผสานมอืเพื่อ
อธิษฐานขอใชน้ําจากพระเยซู ผูนับถือศาสนาพุทธจะรวมพิธีกรรมกับผูที่นับถือผี กําหนดการใน
การเลี้ยงผีจะไมตรงกัน ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางหวัหนาเหมืองฝายกับกลุมลูกบานทีใ่ชน้ํา 
(สัมภาษณนางเกสร   แดงมูล,  1 0 มกราคม 2 5 4 7  ) 
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 เวลาเลี้ยงหลังจากพิธีทั้งสมาชิกของเหมืองฝายแตละกลุม ไมแยกวาผูใดนับถือผี, นับถือ
ศาสนาพุทธ,  นับถือศาสนาคริสต และนับถือศาสนาอิสลาม ทุกคนกินอาหารรวมกัน โดยผูนับถือ
ศาสนาคริสตจะนํากับขาวมาเองและรวมกนักิน ผูนับถือศาสนาอิสลามชวยแรง และเงิน แตไมกนิ
ดวย เพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม(การกินเนื้อสัตวตองใชวิธีการฆาและปรุงอาหารโดยชาวมุสลิม   
(อิสลาม) (สัมภาษณนายสมยศ   อาจชนธากิจ, 10 มกราคม 2547) รวมแรงรวมใจกันทําจนเสร็จ   
และที่นาแปลกใจเปนอยางยิง่คือ กรณีผูทีไ่มมีนาขาวแตมาชวยทํานา ในขั้นตอนสุดทายในการนํา
ขาวเปลือกขึ้นเก็บที่ยุงฉางขาว ทุกคนจะแบงขาวเปลือกใหผูที่ไมมนีาแตมาชวยลงแรง โดย              
ชาวกะเหรีย่งถือคติวา “ชวยกนัทํา ชวยกันกนิ”    
 กลุมคริสตเตียน กลุมนี้เปนสมาชิกกลุมจะเปนผูที่นับถือศาสนาคริสต การรวมตัวกัน         
ในรูปของการจัดกิจกรรมตามแนวทางคําสอนของพระเยซู ปรากฏเปนลักษณะเครือโดยทุกคนรวมมือ
กันตามกิจกรรมตามตาราง  
 
ตารางที่ 4.3  กิจกรรมเครือขายคริสตเตียน 
 
หวงระยะเวลา ความสําคัญ ผูเขารวมกิจกรรม 
มีนาคม วันอนุชน วัยรุน 14 ป ขึ้นไป 
มีนาคม วันรวี เด็กอายุ 12 – 13 ป 
เมษายน วันบุรุษ ผูชายที่ทํางานแลว 
เมษายน วันอิสเตอร ทุกคน 
สิงหาคม วันสตรี ผูหญิงที่แตงงานแลว 
ธันวาคม วันคริสตมาส    ทุกคน 

 
ท่ีมา :  สัมภาษณนายดีสุข   เขตจรัสแสง, 2547 

 
 สภาพความเปนอยูของหมูบานสบอมแฮด ชาวบานทุกหลังคาเรือนจะรูจักกันหมดและมี
ความสัมพันธกันในระบบเครือญาติกันแทบทั้งส้ิน การไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบท และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในหมูบาน จากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน             
ทําใหหมูบานเปดรับคนภายนอก และมีบุคคลภายนอกเขามาอาศัยอยูในหมูบานจํานวนมากเชนกัน 
ทําใหในหมูบานมีผูนับถือศาสนาอยูถึง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม     
แตสมาชิกในหมูบานมีการอยูรวมกันอยางสงบสุข การรวมมือกันทํางานในลักษณะที่เปนการชวยเหลือ
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 แมวาในปจจุบันชาวกะเหรี่ยงยังมีการยึดถือประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน ซ่ึงหากเปน
เครือญาติทางฝายมารดาจะไมยอมใหแตงงานกัน อีกประการหนึ่งคือการยึดถือการครองคูแบบ             
ผัวเดียวเมียเดียวก็ยังมีอยูในหมูบาน แตเด็กรุนใหมที่ใชชีวิตตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมคอนขาง
จะยึดถือนอยลง สวนการจัดการปกครองในหมูบานสบอมแฮด ซ่ึงเปนหมูบานที่อยูในเขตการปกครอง
ขององคการบริหารสวนตําบลอมกอย ไดมีการจัดระเบียบภายในหมูบานที่สอดคลองกับ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอยางเปนระบบขึ้นในหมูบาน โดยไดมีการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล จัดตั้งคณะกรรมการหมูบานและอาสาสมัครประจําหมูบาน เพื่อคอยดูแลความสงบสุข
ของชาวบาน ในกรณีที่มีเหตุการณเกิดขึ้นและเปนเรื่องเกี่ยวกับความผิดแมจะไมเปนเหตุการณ               
ที่รุนแรงหรือรายแรงก็ตาม หากไมสามารถตกลงยินยอมกัน ก็จะไปแจงความที่สถานีตํารวจ                
ใหตํารวจเปนผูตัดสินไกลเกล่ีย เชนเดียวกับการกระทําความผิดรายแรงหรือความผิดทางอาญา เชน 
คดีลักทรัพย ทําราย รางกายหรือฆาคนตาย ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ผูใหญบาน และ                    
คณะกรรมการหมูบาน จะมีหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยภายในหมูบานตลอดจนการพัฒนาหมูบาน 
เชน การจัดหาแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตร สวนผูอาวุโสหรือผูนําฝายชายและฝายหญิง จะทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ยังปฏิบัติกันอยูเทานั้น ดังนั้น เมื่อเกิด                   
การกระทําผิดกฎหมายบานเมืองขึ้นในหมูบาน ถือวาเปนการทําผิดระเบียบกฎเกณฑของสังคมโดยรวม 
จะไมมีการชวยเหลือกันและจะถือวาเปนสิ่งไมดี จะนําตัวสงสถานีตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย
บานเมืองตอไป (สัมภาษณนายดีสุข  เขตจรัสแสง และนายจเล  ชอบหัตถกรรม, 11 มกราคม  2547) 

 
 ดานเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกจิของชาวกะเหรี่ยงก็เชนเดยีวกับชาวเขาเผาอ่ืน ๆ ที่มีพื้นฐานมาจาก           
เกษตรกรรม โดยทําการปลูกขาวเปนพชืหลัก สําหรับการบริโภคใหเพยีงพอ ชาวกะเหรีย่งจงึ            
ปลูกขาวในสองลักษณะ กลาวคือ การปลูกขาวตามไหลเขาเรียกวาการปลูกขาวไร การทํานาตามที่ราบ
และตามหุบเขา ชาวกะเหรีย่งมีการจัดสรรน้ําเพื่อใชในการเกษตร และการจดัสรรที่ดินเพื่อใชใน  
การเพาะปลูกโดยการทํานาแบบขั้นบันได การปลูกขาวของชาวกะเหรี่ยงเมื่อไดผลผลิตขาวแลวจะเก็บ
ไวสําหรับการบริโภคเทานั้นไมนิยมขายขาว แตจะมีอยูบางสําหรับครอบครัวที่ไดขาวมากหากเหลือ
กินก็จะนําออกขาย หรือนําออกมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอยางอื่นที่จาํเปนตองใชในครัวเรือนหรือ
ชีวิตประจําวัน นอกจากนัน้ชาวกะเหรี่ยงยังปลูกพืชอยางอื่นในนา หรือในไรของตนเอง เชน              
ขาวโพด ฟกทอง พริก มะเขือ มะเขือเทศ หรือพืชผักที่จําเปนตองใชในชีวิตประจาํวัน ซ่ึงลวนแต
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เปนพืชที่ตองนําผลผลิตมาประกอบอาหาร ในปจจบุันการทําการเกษตรไดเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความทันสมัยของสังคมภายนอกเปนสวนมาก กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงจากการทาํการเกษตรเพื่อ
การดํารงชีพ มาเปนการทําการเกษตรเพื่อเศรษฐกจิมากขึ้น พืชผักสวนครัวที่ปลูกในสวนในไร
สําหรับเปนอาหารเลี้ยงชีพภายในครอบครวั ไดกลายมาเปนพืชเศรษฐกิจสําหรับทํารายไดใหกบั 
ครัวเรือน ประกอบกับการไดรับการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐบาล ทั้งเทคโนโลยีการผลิต และ
กลาพันธุที่จะทําใหผลผลิตในแตละครั้งมปีริมาณมากขึน้ จึงทําใหเปล่ียนจากการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ 
มาเปนการผลิตเพื่อการคา ดังเชนปจจุบัน  
 นอกจากนั้น ปจจุบันยังมีการสงเสริมอนุรักษปา เพื่อไมทําใหปาไมทีม่ีมูลคามหาศาลถูก
ทําลายลง จะเห็นไดวาชาวกะเหรีย่งมกีารปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไดแก ดนิ น้ํา ปาไม ภูเขาหรือแรธาตุในดนิ เปนตน ตลอดจนการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นใหเกดิประโยชนสูงสุดดวย นอกจากนั้นยังมีหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนหลายหนวยงานเขาไปปลูกฝงคานิยมใหมเพื่อปองกันการทําลายปาเพื่อใชพื้นดินใน              

การเกษตร ไมวาจะเปนเกษตรที่สูง พัฒนาที่ดิน หนวยอุทยานแหงชาติ หนวยปองกันและรกัษาปา  
โครงการตามพระราชเสาวนีย สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ หนวยพัฒนาการของทหาร โครงการ    
พระราชดําริ และอีกหลาย ๆ  หนวยงานทีไ่ดเขาไปดําเนนิการ หลังจากที่หนวยงานของทางราชการ

เขาไปจัดการในเรื่องพื้นที่ทํากินและสงเสรมิใหมีการปลกูพืชเศรษฐกิจ  
 นายจเล  ชอบหัตถกรรม ไดกลาววาในอดตีชาวกะเหรีย่งจะมีการเล้ียงชาง ซ่ึงถือกันวา
หากบานหลังใดมีชางจะแสดงถึงความเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี แตการเล้ียงชางนี้จะไมเล้ียงไว
ในบาน แตจะลามโซหรือปลอยไวในปา จะนําเขามาในหมูบานก็ตอเมื่อตองการใชงาน เชน ใชลากไม 
สําหรับสรางบาน ลากฟน ใชเปนพาหนะในการเดนิทาง แตปจจบุันสภาพถนนมีการเชื่อมตอกัน     
ทุกหมูบาน มีความสะดวกในการเดนิทางจึงขายชางไปและหนัมาใชรถยนตเปนยานพาหนะแทน 
การเลี้ยงชางจงึเปนเพยีงการใชงานเทานัน้ ในหมูบานไมมีการเลี้ยงชางแตมีการเล้ียงที่ตําบลสบโขง 
และตําบลขุนตื่น อําเภออมกอย การซื้อชางในปจจุบนัจะรวมกลุมและรวมเงินกนัชื้อประมาณ 7-8 คน 
และมีการใชงานรวมกนั (สัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม,  11 มกราคม  2547) 
 สายศิริ   กิพอ และเสาวลกัษณ   อัศวาภรณ เจาหนาที่สหกรณประจําหมูบาน ไดให    
รายละเอียดเกีย่วกับการทําไรชองชาวกะเหรี่ยงวา พอสรุปไดวา นอกจากการทําไร ทําสวนแลว         
ชาวกะเหรีย่งยงัใชเวลาวางออกปาลาสัตวและหาของปา เพื่อเปนการจนุเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง และ
ยังนํามาแลกเปลี่ยนสินคาของคนไทย ไดแก หนังสัตว กลวยไม น้ําผ้ึง หวายและอืน่ ๆ แลวแตจะหา
ไดจากปา นอกจากนีทุ้กครัวเรือนมักจะมีสัตวเล้ียงสวนมากจะเปน หม ูไก ซ่ึงสัตวเล้ียงพวกนี้มกัจะ
มีไวเพื่อประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ จากการที่หนวยงานสงเสริมและพัฒนาความเปนอยูทั้งของ
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รัฐบาลและเอกชน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและเห็นความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการทําไรเล่ือนลอย
ของชาวกะเหรี่ยง ประกอบกับกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดจัดใหหนวยงานที่       
รับผิดชอบในดานการเกษตรและ การจัดการตนน้าํ โดยเฉพาะกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยจดัการ
ตนน้ํา มาใหคําแนะนํา และจัดสรรที่ทํากินใหชาวกะเหรีย่งเปนหลักแหลงเปนสัดสวนและใหม ี           
พื้นที่ปาชุมชนปาใชสอยปาตนน้ํา ปองกนัการรุกลํ้าพื้นที่เพื่อการทําไรอยางชัดเจน (สัมภาษณ                
สายศิริ   กิพอ และเสาวลักษณ   อัศวาภรณ,  11 มกราคม 2 5 4 7 )  

 

 ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ดวยเหตุที่ชาวกะเหรี่ยงไดรับการดูแลเอาใจใสจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมา        
โดยตลอด  จนไดรับสัญชาติไทยและเปนคนไทยโดยสมบูรณ การติดตดสัมพันธกับสังคมภายนอก
จึงเปนกิจวัตรของชาวกะเหรี่ยงบานสบอมแฮด เนื่องดวยสถานที่ตั้งของหมูบานอยูใกลกับ                       
ที่วาการอําเภอ และสถานที่ราชการ  นอกจากนั้นภายในหมูบานยังเปนสถานที่ตั้งที่ทําการ               
องคการบริหารสวนตําบล มีโรงเรียน 1 แหง ซ่ึงเปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนอมกอย      
เปดสอนตั้งแตช้ันเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สําหรับการเรียนหนังสือของเด็ก ๆ ใน
หมูบานจะมีโอกาสเลือกเรียนไดหลายแหง เนื่องจากระยะทางไมไกลนักจึงไปเขาโรงเรียน           
นอกหมูบานได หลังจากนั้นจะยายไปเรียนที่โรงเรียนหลัก จนเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน      
เมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนในหมูบานหรือใกลเคียงแลวการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นจะเขา
เรียนยังโรงเรียนประจําอําเภอ ไดแก โรงเรียนอมกอยวิทยาคม และจะมีเปนบางสวนที่เขาไปเรียน ณ 
สถานศึกษาตางอําเภอ ซ่ึงทุกคนตองเขาเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สัมภาษณ
นายชวน  วนากําเนิด, 11 มกราคม 2547)  
 ดานการเรียนรูภาษาไทย จากการสัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม ผูอาวุโสใน
หมูบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนางอัญชลี   ปนศรี ครูโรงเรียนชุมชนอม
กอย สาขาบานสบอมแฮด เมื่อ 11 มกราคม 2547  สรุปไดวา ชาวกะเหรี่ยงในหมูบานสบอมแฮดนี้
จน            อาจกลาวไดวา ไมตองมีการเรียนรูภาษาไทยดวยซํ้า เนื่องจากในหมูบานมีการใช
ภาษาไทยเปนภาษา  พื้นฐานในการติดตอส่ือสารกันโดยทั่วไป เปนผลจากสถานที่ตั้งของหมูบาน 
องคกรการพัฒนา       ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขาไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช
ชีวิตของชาวบาน             ในหมูบานยังเปนที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนเพียง
ตําบลเดียวในอําเภออมกอย ที่มีสถานที่ตั้ง อยูในตําบลของตนเอง นอกนั้นจะตั้งอยูตางพื้นที่ 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนปา ภูเขา ไมเอื้อตอการใชเปนสถานที่ตั้ง นอกจากนั้นในหมูบาน
มักจะมีคนตางถิ่นตางหมูบานทั้ง             คนไทยคนพื้นเมือง เขามาติดตอสัมพันธกับชาวบานอยู
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เปนประจํา ทําใหเกิดการเรียนรูภาษาไทยไดโดยไมยาก ปจจัยที่อํานวยตอการเรียนรูภาษาไทยใน 
หมูบานยังประกอบดวยส่ือประเภทตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หอกระจายขาวประจําหมูบาน ที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน สถานศึกษา โบสถซ่ึงชาวกะเหรี่ยงแทบจะพูดไดวาทั้งหมูบานจะตอง
ไปเขาโบสถทุกวันอาทิตย  
 อยางไรก็ตามชาวกะเหรี่ยง ก็ยังไมละทิ้งภาษาของตนเองเสียเลยทีเดียว การติดตอ              
ส่ือสารกับชาวกะเหรี่ยงดวยกันเองยังมีการใชภาษากะเหรี่ยงเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวาการเรียนรู
ภาษากะเหรี่ยงนั้น จะตองมีการเรียนรูมาตั้งแตยังเล็ก หรืออาจจะพูดไดวามีการเรียนรูมาตั้งแตเกิด 
เชนเดียวกับคนไทยที่มีการเรียนรูภาษาของตนเองตั้งแตแรก แตการใชภาษาไทยของชาวกะเหรี่ยง
จะมีการพูดที่มีความชัดเจนกวาการใชภาษาไทยชนเผาอื่น การติดตอส่ือสารดวยภาษาไทย           
หากไมสังเกตใบหนา หรือถามเจาตัว บางครั้งจะไมรูวาผูกําลังติดตออยูนั้นเปนชาวกะเหรี่ยง  
 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ไดนําเอา
การใชชีวิตของคนไทยมาเปนแบบอยาง โดยเฉพาะกะเหรี่ยงรุนใหมจะมีวิถีการดําเนินชีวิต
เชนเดียวกับคนไทยโดยทั่วไป แสดงใหเห็นวา ปจจัยทางสังคมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง นั่นเอง  
 วิถีการดําเนนิชีวิตของชาวกะเหรีย่ง ปจจุบันมีความเปนอยูที่เปนคนไทยมากกวา             
ความเปนกะเหรี่ยง ทั้งนี้ เปนผลมาจากการไดติดตอปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกและบุคคลที่เขาไป
ปฏิบัติหนาที่ภาระกิจในหมูบาน ในอดีตหนุมสาวชาวกะเหรี่ยงจะพบปะพูดจากันบางก็เมื่อเวลาไป
ทํางานในไร หรือเมื่องานในไรมีไมมากนัก หนุม ๆ จะเที่ยวไปตามหมูบานเพื่อแสวงหาสาวทีถู่กใจ 
โอกาสสําคัญที่หนุมสาวจะไดพูดคยุกันอยางใกลชิดก็คอืในงานศพ ทั้งนี้เพราะหนุมสาวทั้งใน           
หมูบานและจากนอกหมูบานจะมารวมกนัเพื่อรองเพลงรอบ ๆ ศพผูตาย จารีตประเพณีที่สําคัญของ
ชาวกะเหรีย่ง ก็คือไมนิยมไดเสียกนักอนแตงาน  ถาเกิดขึ้นก็จะตองมกีารขอขมาตอบรรพบุรุษและ

ตองจัดงานแตงงานโดยทันท ี
 แตในปจจุบันการยึดถือประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเปนเวลานานนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเปนอยางมาก ซ่ึงนายจเล   ชอบหัตถกรรม กลาววา  วิถีการดําเนินชีวิตของคนกะเหรี่ยงรุนใหม 
ในหมูบาน ซ่ึงเปนคนรุนที่ไดรับสัญชาติไทยตั้งแตเกิด มีการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอก       
เปนสวนใหญ ไมคอยยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติของกะเหรี่ยงมากนัก การเลือกคูจะเปนไปตามส
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม แตก็มีคูสมรสบางคู ยังคงมีการปฏิบัติตามประเพณีอยูบาง 
กลาวคือ หนุมสาวหากมีการชอบพอกันมักจะทําพิธีเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเปนการบอกกลาวใหกับญาติ
พี่นอง และคนในหมูบานไดรับรู ซ่ึงถือวาเปนการบอกกลาวผูสูงอายุและญาติพี่นองทั้งสองฝายได
รับรู หรือเปนพยานผูกขอมือ จากนั้นจะพากันไปจดทะเบียนสมรสที่อําเภอก็ถือวาเปนการแตงงาน         
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ที่เสร็จสิ้นที่สมบูรณแลว จารีตประเพณีที่ยังเหลืออยูคือการหามแตงงานกับผูที่เปนญาติทางฝาย
มารดา  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เห็นไดชัดเจน ไดแก การไปเรียนหนังสือในทองถ่ินตางอําเภอ
หรือในเมืองเชียงใหม บางคนยังไปเรียนที่กรุงเทพฯ หรือตางประเทศ เมื่อกลับมาก็จะรับเอาวิถีชีวิต  
ของสังคมที่ตนเองไดไปสัมผัส มาถายทอดในกับชนรุนหลัง ทุกคนเมื่อกลับเขาหมูบานมา                   
มักจะพูดเหมือนกันวาตองการใหหมูบานของตนเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหมีความเจริญรุงเรือง จึงมี  
การพัฒนาโดยขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากองคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน                  
การสนับสนุนเจาหนาที่มาใหคําปรึกษาประจําโครงการ ซ่ึงเปนคนจากตางถ่ินทําใหเปนปจจัยทาง
สังคมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในหมูบาน (สัมภาษณนายสะทู   สุขจอ, 11  มกราคม 
2547)  
 จากการเขาไปสังเกตของผูวจิัย พบวา ในหมูบานผูหญิงตั้งครรภสวนใหญจะเปนผูมีอายุ
ประมาณ 18-35 ป ความเชือ่เร่ืองขวัญและเรื่อผีบรรพบุรุษยังมีอยูบาง แตก็เปนเพยีงการปฏิบัติตาม
คําส่ังสอนของบิดามารดาเทานั้น ซ่ึงผูหญิงตั้งครรภทุกคนไดไปฝากครรภที่โรงพยาบาลอมกอย 
และไดรับคําแนะนําการปฏิบัติของหญิงมีครรภตามหลักการแพทยแผนปจจุบัน เมื่อถึงกําหนด
คลอดก็จะไปคลอดที่โรงพยาบาลอมกอย สวนการคลอดลูกที่หมูบานนั้นไมมแีลวนอกจากกรณ ี         
ฉุกเฉินจริง ๆ  เทานั้น การนํากระบอกรกไปแขวนไวตามตนไมหรือฝง นั้น จึงแทบจะไมมีหรือ               
จะกลาววาไมมเีลยก็วาได เนื่องจากไมมีการคลอดเองตามหมูบานแลว(สัมภาษณนางละบวย   ค้ําจนุสวรรค
,   11 มกราคม 2 5 4 7 ) 
 ดานความเชื่อ ผูวิจัยไดสัมภาษณนายจเล  ชอบหัตถกรรม ผูอาวุโสในหมูบาน พบวา 
ชาวกะเหรี่ยงบานสบอมแฮดก็มีความเชื่อที่คลายคลึงกัน ชนเผากะเหรี่ยงเปนลูกของพระเจา มีพี่นอง
ดวยกัน 4 คน คนโตเปนกะเหรี่ยง คนที่สอง เปนล๊ัวะ คนที่สามเปนพมา และคนสุดทายเปนฝร่ัง       
ผิวขาว พี่นองทั้งหมดไดแยกยายกันไปสรางหลักแหลงของตนเอง ในดานการใชชีวิตประจําวัน
กะเหรี่ยงยังมีความเชื่อเร่ืองผีเชื่อวามีผีประจําอยูในปา ในไร ในภูเขา ในหมูบานมีผีเจาที่ผีเรือน       
ผีบรรพบุรุษ ดังนั้นชีวิตชาวกะเหรี่ยงจึงยึดถือพิธีกรรมการเซนไหวผี เผ่ือผีจะไมทําราย ไมทําใหเจ็บปวย
และจะไดคุมครองใหมีชีวิตที่ดี ผีทําหนาที่คุมครองดูแลซึ่งแตละสายสกุลจะตองทําพิธีเซนไหว คือผี
ฝายมารดาหรือ เตอะมึงเซี่ย โดยผูอาวุโสฝายหญิงผูสืบเชื้อสายมารดามาเปนผูประกอบพิธีกรรมนี้ 
โดยจะจัดขึ้นเมื่อสมาชิกกลุมสายฝายมารดาเดียวกันเจ็บปวย และสมาชิกทุกสายสกุลจะตองเขารวมพิธี 
แตในปจจุบันชาวกะเหรี่ยงไมไดประกอบพิธีพิธีรวมสายสกุลแบบนี้แลว เนื่องจากเปนพิธีกรรม            
ที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองเงินทองมาก โดยทั่วไปในหมูบานสวนใหญจะนับถือศาสนาคริสต จะมี
ผูนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามปะปนอยูบางแตก็เปนจํานวนนอย ซ่ึงสังเกตไดจากภายใน
หมูบานมีโบสถคริสตจักร 3 แหง แตในหมูบานจะไมมีวัดแตเดิมคนกะเหรี่ยงจะมีความเครงครัดตอ
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พิธีกรรมตาง ๆ  เปนอยางมาก รวมทั้งการจัดการเรื่องงานศพ เมื่อมีคนตายจะเปนงานที่ชาวบาน
จะตองใหความรวมมือรวมแรงกันเปนอยางมาก เนื่องจากงานศพเปนงานที่ไมมีการเตรียมใด ๆ  ซ่ึง
บางครั้งยังไมรูเสียดวยซํ้าวาจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวของเขาเองเมื่อใด ชาวกะเหรี่ยง จงึถือ
วาการจัดงานศพเปนที่ทุกคนในหมูบานจะตองชวยเหลือกัน หากตายในวันขางแรมก็จะทําการฝง
โดยไมมีการเก็บศพ หากตายนอกหมูบานและยังไมทันขามคืน ก็จะนําศพเขาบานมาทําพิธีได แตถา
ตายขามคืนแลวจะไมนําศพเขาบานซ่ึงถือวาไมใชผีของบานตนแลว แตในปจจุบัน พิธีกรรม
เกี่ยวกับการตายจะเปลี่ยนไป สังเกตเห็นไดอยางชัด คือการรองเพลงงานศพ จะมีผูเขาไปรวม
กิจกรรม         การรองเพลงงานศพ ซ่ึงถือวาเปนการสรรเสริญ และใหเกียรติผูตาย หรือช่ืนชมคน
ตายใหไปดีมีสุข อีกประการหนึ่ง คือ หากผูตายเปนผูเฒา ผูแก หรือตายตามธรรมชาติ จะมีการนํา
ศพไปฝง                ตามประเพณี แตถาผูตายตายผิดธรรมชาติหรือตายนอกบานจะนําศพนั้นไปเผา
เทานั้น (สัมภาษณนายจเล   ชอบหัตถกรรม และนายสุข   ชัยดี, 11 มกราคม 2547) 
 การรักษาอาการเจ็บปวย เมื่อมีการเจ็บไขไดปวย ไมวาจะเปนอาการเจ็บปวยทางรางกาย
ภายนอกเชน ประสบอุบัติเหตุออนเพลีย ปวดเมื่อย หรือความเจ็บไขภายใน เชน ปวดทอง ปวดหัว 
เปนไข หรือโรคจากเชื้อโรคตาง ๆ  ชาวกะเหรี่ยงมีวิธีการรักษาอาการเจ็บปวยเหลานี้ทั้งการรักษา
พื้นบานซึ่งไดแกการใชสมุนไพร ใชคาถาการประกอบพิธีการผูกขอมือตามความเชื่อ และการใชยา
แผนปจจุบันจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล 
 ความเชื่ออีกประการหนึ่งที่คลายกับความเชื่อของคนไทยทั่วไป คือชาวกะเหรีย่งเชื่อ
เร่ืองขวัญที่อยูประจําตัวบุคคล ขวัญประจําสวนสําคัญของรางกาย เชน ที่ศีรษะ ใบห ูตา จมูก ปาก 
และ ที่ใจ และยังมีขวัญประจําสวนอื่น ๆ ของรางกายอกีดวย ความเจบ็ไขไมสบายเกิดจากขวัญถูก
ชักนําไปโดยผีราย ก็จะตองมีการเชิญขวัญกลับโดยการจดัพิธีเล้ียงผี ผูกมักขอมือซ่ึงมีทังการทําพิธี
ในบานเรือนทีอ่ยู และการทําพิธีในปา ในไร หรืออ่ืน ๆ ที่เชื่อวาขวัญถูกชักนําไป เมื่อใดที ่                     
ชาวกะเหรีย่งฝนเกี่ยวกบัสิ่งที่นากลัว ก็จะมกีารทําพิธีเรียกขวัญและผกูขอมือเชนกัน ผูที่จะเปนผูนํา
ประกอบพิธีกค็ือ ผูอาวุโสเปนที่รูจัก หรือหมอผี หมอคาถาประจําหมูบาน 
 เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงใชชีวิตอยูกับธรรมชาติและพืชพรรณที่มีในปา ดังนั้นจึงมีความรู
เร่ืองสมุนไพรยาพื้นบานตาง ๆ  มากมาย ในแตละหมูบานมักจะมีผูสูงอายุที่มีความรูเหลานี้ นอกจากนี้
ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อในเรื่องการนับถือผี ทั้งผีประจําหมูบาน ผีบรรพบุรุษ ผีบานผีเรือน ผีประจํา
ส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ ผีปา ฯลฯ อาการเจ็บไขไดปวยตาง ๆ จึงเชื่อวามีสาเหตุมาจากการกระทําที่    
ทําใหผีปาไมพอใจตาง ๆ นานา การักษามีทั้งขั้นตอนของการทํานานหาสาเหตุของการเจ็บไข และ
การรักษาโดยการเลี้ยงผี การผูกขอมือ และพิธีกรรมอ่ืน ๆ  
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 การนับถือศาสนา ชาวกะเหรี่ยงในหมูบานแตเดิมจะนับถือผีตามความเชื่อของบรรพบุรุษ 
แตจะมีการนับถือพุทธสาสนาควบคู ไปดวย  ซ่ึ งอาจเนื่ องมาจากการเข ามาอยู ในไทยและ                             
การมีความสัมพันธกับคนไทยจึงไดรับอิทธิพลการนับพุทธศาสนา กระทั่งมีองคกรเอกชนไดเขา    
ไปชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนใหญจะเปนองคกรที่มาจากคริสตศาสนาทําใหเกิดการเผยแพร
ศาสนา เชน องคกรกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรใหไปทําหนาที่
เปนผูนําศาสนา ผูที่สําเร็จการศึกษาจากองคกรนี้จะไดรับการรับวิทยฐานะทางการศึกษาในระดับ
เทียบเทาอนุปริญญาอยางเปนทางการ โดยมีนายลอยพอ   สุริยบุปผา เปนผูจัดตั้งและดําเนินการ  
ศูนยเจริญธรรม เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6    
รับเด็กกะเหรี่ยงที่ดอยโอกาสเขามาอยูประจําโดยไมมีคาใชจาย ทางศูนยเจริญธรรมจะเปนผูจัดที่พัก
และอาหารให นอกจากการเรียนการสอนในระดับชั้นตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแลวยังมี            
การสอนการปฏิบัติกิจตามแนวการสั่งสอนของทางศาสนาคริสต ศูนยเจริญธรรมนี้ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากคริสเตียนประเทศเกาหลีใต หอพักเนินพระพรเปนศูนยรับเลี้ยงเด็กวัยเรียนที่มี           
การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 เขารับการศึกษาโดยไมมีคาใชจาย และมี
การจัดที่พักและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเชนเดียวกับศูนยเจริญธรรม และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากคริสตเตียนประเทศฮองกง องคกรทั้งสองแหงนี้นายลอยพอ   สุริยบุปผา เปนผูจัดตั้ง
และดําเนินการเชนเดียวกัน การประกอบศาสนพิธีของคริสต จะมีการสรางโบสถขึ้นในหมูบาน  
โดยความมือของชาวบานและผูใหการสนับสนุน โดยการประสานงานของนายลอยพอ   สุริยบุปผา                       
เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมทางคริสตศาสนา (สัมภาษณนายลอยพอ   สุริยบุปผา, 3 มกราคม  2547) 
 การรักษาโดยใชคาถาอาคมและการเสกเปานั้น มักจะใชกับการรักษาแผลตาง ๆ ใช    
กับการหามเลือดใชกับการปวดกระดูกปวดขอ ผูที่รูคาถาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ จากการสัมภาษณ 
นายใจ   วงศจี๋  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลาววา ปจจุบันชาวกะเหรี่ยงในหมูบาน             
ไมคอยมีการรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบโบราณแลว เนื่องจากการรักษาแบบสมัยใหมเห็นผลไดรวดเร็ว 
และมีโรงพยาบาลในพื้นที่ซ่ึงไมไกลจากหมูบานมากนัก ปจจัยที่สําคัญที่ชาวกะเหรี่ยงไดเปล่ียนแปลง
วิธีการรักษาการเจ็บไขไดปวยมาใชวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบัน ไดแก การศึกษา ซ่ึง                 
ชาวกะเหรี่ยงรุนใหมไดรับการปลูกฝงเรื่องวิธีการดํารงชีวิต เชน การกินอาหารใหครบ 5 หมู และ
การรักษาโรคจากสถานศึกษา นอกจากนั้นยาแผนปจจุบันประเภทยาสามัญประจําบาน จะหาซื้อไดงาย 
เชน ยาแกปวด ยาแกไอ ยาแกทองเสีย เปนตน ซ่ึงเปนการดูแลรักษาสุขภาพขั้นมูลฐาน  หากเปน           
การเจ็บปวยที่มีอาการรุนแรงชาวกะเหรี่ยงจะเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอมกอยเปนสวนใหญ 
อยางไรก็ตามจะสังเกตเห็นไดวาชาวกะเหรี่ยงยังมีความเชื่อเร่ืองผี เร่ืองขวัญ ตามธรรมเนียมเดิม           
อยูบาง ดังจะเห็นไดจากเมื่อมีการเจ็บไขไดปวยเพียงเล็กนอย จะใชวิธีการรักษาแบบเดิม เนื่องจาก
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ผิดผี หรือเสียขวัญจะตองทําพิธีเรียกขวัญและผูกขอมือ หรือเล้ียงผี เพื่อเปนการขอขมาและใหหายจาก
โรคภัยไขเจ็บแตการรักษาแผลหรืออาการเจ็บปวดดวยการเปาไมคอยปรากฏใหเห็น จนอาจจะกลาว
ไดวาปจจุบันไมมีการรักษาดวยการเปาเลย (สัมภาษณนายใจ   วงศจี๋, 11 มกราคม 2547)   
 เนื่องจาก ชาวกะเหรี่ยงไดมีสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะที่เปนคนไทยมาเปนเวลานาน ปร
ะกอบกับการมีวิถีชีวิตที่ตองสัมพันธกับสังคมภายนนอกอยูตลอดเวลา จึงทําใหชาวกะเหรี่ยงจึงรับ
เอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การใชชีวิตประจําวันที่เปน
กะเหรี่ยงแท ๆ  จึงเหลือนอยมาก เนื่องจากที่มีการดําเนินชีวิตแบบกะเหรี่ยงจริง ๆ เพียงผูสูงอายุ           
เทานั้น สวนคนกะเหรี่ยงรุนใหมนั้น มักจะนิยมเรียนหนังสือเสียเปนสวนมาก ผลมากจากการไดรับ
การสงเสริมจากมูลนิธิตาง ๆ  ที่เขามาชวยเหลือในดานการศึกษา โดยเฉพาะมูลนิธิทางศาสนา ที่ได
สงเสริมใหความชวยเหลือดานการศึกษา ดังจะเห็นไดวาในหมูบานนอกจากจะมีสถานศึกษาของ
ทางราชการแลวยังมีสถานศึกษาของมูลนิธิคริสตศาสนา ที่มีการเรียนการสอนถึงระดับอนุปริญญา
อีกทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภออยูไมไกลจากหมูบานมากนัก ประกอบกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงเด็กไทยที่อยูในวัยเรียนจะตองมีการศึกษาอยางนอยถึงช้ันมัธยม-
ศึกษาปที่ 3 เด็กกะเหรี่ยงรุนใหมจึงเปนผูมีการศึกษา เรียนรูแบบสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของไทย 
หรือจากภายนอกเขามาปฏิบัติอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากเดิม 
ที่ตองการใหลูกมีความขยันขันแข็งในการทํามาหากิน ทําการเกษตรลาสัตวหรือหาของปา มาเปน
การเรียนหนังสือไมวาจะเรียนตามโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือบางคนไดรับทุน      
การศึกษาไปเรียนตอในตางประเทศ ซ่ึงเมื่อกลับมาทําใหมีโอกาสไดทํางานที่ดีขึ้นเปนที่เชิดชูเกียรติ
แกวงศตระกูล เพื่อรับผิดชอบตอครอบครัวและดูแลพอแม โดยเฉพาะการเรียนตอในระดับที่สูง ๆ 
และมีคาตอบแทนที่สูง เพื่อเปนการยกระดับฐานะความเปนอยูของตนเอง เชนเดียวกับคนไทยทั่วไป 
ระบบเครือญาติของชาวกะเหรี่ยงนี้จะเหนียวแนน ดวยการนับถือผีตามสายของมารดา หากผูใดเปน
ญาติกันทางมารดาของตนจึงยึดถือเปนญาติกันหมดและถือวาเปนญาติที่ถือผีเดียวกัน ซ่ึงปจจุบัน
ชาวกะเหรี่ยงยังคงยึดถืออยูบางแตไมคอยเครงครัดดังแตกอน  
 ดานประเพณี ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาประเพณีงานศพ งานปใหม การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ 
การเกิด  การเรียกขวัญเด็กเกิดใหม สําหรับงานศพยังมีการยึดถือวาเปนงานที่ถือวาจะตองมีให                   
ความชวยเหลือกัน โดยเฉพาะคนหนุมสาวยังยึดถือที่จะรองเพลงงานศพ หรือมีการเกี้ยวพาราสีกันอยู     
สวนงานวันปใหม  ไมคอยใหความสําคัญกันเทาใดนัก  แตจะยึดถือธรรมเนียมปใหมหรือ                        
วันสงกรานตตามประเพณีของคนพื้นเมืองมากกวา ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของการละเลนสงกรานตที่
ชาวกะเหรี่ยงซึมซับเขาไปเปนประเพณีหรือการละเลนตนเองนั่นเอง 
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 การสรางบานเรือนของชาวกะเหรี่ยง ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากวัสดุตาม
ธรรมชาติหายากขึ้นประกอบกับความทันสมัยของสังคมภายนอก จึงมีการสรางบานเรือนดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี ขอหามเกี่ยวกับการสรางบานเรือนที่หามสราง
บานใหประตูบานอยูตรงกันยังคงมีการยึดถือและปฏิบัติกันอยูเชนเดิม อีกทั้งการสรางยุงฉางก็ยัง          
ไมมีการสรางใหตรงเปนแนวเดียวกับตัวบาน ซ่ึงจากการเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม พบวา ไมมี
บานและยุงฉางของชาวกะเหรี่ยงหลังใดเลยที่สรางตรงกัน ประกอบกับปจจุบันไดมีการติดตอสัมพันธ
กับชาวไทยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยูอาศัยไดเห็นรูปแบบการกอสรางแบบใหม ๆ ที่คงทนถาวร 
จึงไดมีการพัฒนาการสรางที่อยูอาศัยข้ึน อีกทั้งทางสวนราชการไดไปใหความรูเกี่ยวกับปจจัย      
พื้นฐาน และทางชาวกะเหรี่ยงเองไดสงบุตรหลานลงมาเรียนหนังสือมากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะไดรับ
อิทธิพลจากสังคมภายนอก และมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การที่อยูอาศัย 
 ดานการแตงกาย ในปจจุบันชาวกะเหรี่ยงไดแตงกายตามสมัยนิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะ
คนรุนใหมหรือคนหนุมสาว คงมีเพียงแตผูสูงอายุเทานั้นที่ยังเหลือสัญลักษณความเปนกะเหรี่ยง          
อยูบาง การแตงกายของผูชายแทบจะไมเหลือความเปนกะเหรี่ยงเลย ส่ิงที่บงบอกเอกลักษณของชนเผา   
มีเพียงยาม  ซ่ึงเปนสัญลักษณของชาวกะเหรี่ยงเทานั้น สวนผูหญิงจะมีอยูบางที่สวนใสทั้งเสื้อและ 
ผาถุงที่มีลักษณะของความเปนกะเหรี่ยง แมแตหญิงสาวในหมูบานที่ยังไมไดแตงงานจะสวมใส   
ชุดกะเหรี่ยงสีขาวก็มีเหลือใหเห็นนอยลง 
 ดานวัฒนธรรมในการกินของชาวกะเหรี่ยงไดปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสภาพ
เศรษฐกิจของครัวเรือน ชาวกะเหรี่ยงเกือบจะทุกครัวเรือนจะใช เครื่องปรุงแตงรสชาดอาหารตาม
แบบอยางคนไทยพื้นราบมากขึ้น เชน น้ําปลา ซอสปรุงรส สาเหตุเนื่องจากมาไดมีปฏิสัมพันธกับ
คนไทยและไดกินอาหารแบบไทย ๆ จึงไดนํามาปรุงแตงและปรับปรุงอาหารของชาวกะเหรี่ยงให
อรอยและนารับประทานมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบันจะมีรานขายของชํา รานสหกรณประจําหมูบาน 
 ดานการศึกษา ในหมูบานมีโรงเรียนที่รัฐบาลจัดให ชาวกะเหรี่ยงในรุนใหม ๆ  นี้จึงมี
ความรูและเขาใจในภาษาไทยเปนอยางดี บุตรหลานชาวกะเหรี่ยงบางคนก็เรียนตอในระดับสูง      
หรือบางคนมีโอกาสไปเรียนตอยังตางประเทศ และเขาทํางานมีตําแหนงงานทั้งภาครัฐบาลและ          
ภาคเอกชน จึงไดมีการใชภาษาไทยกันอยางกวางขวาง ในปจจุบันหมูบานชาวกะเหรี่ยงสามารถรับ
สัญญาณโทรทัศนไดมีเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุกันแทบทุกหลังคาเรือน ที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน จึงทําใหชาวกะเหรี่ยงรุนใหม ๆ พูดและใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันบางคนอาจจะ
ไมมีโอกาสใชภาษากะเหรี่ยง เนื่องจากสภาพการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป การงานที่ตองสัมผัสกับคน
ในสังคมภายนอกอยูตลอดเวลา  
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 ดานสภาพพื้นที่อยูอาศัยและทําการเกษตรของชาวกะเหรี่ยงนั้นสวนมากตั้งอยูในพื้นที่ปา 
ซ่ึงบางแหงไมสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิในที่ดินได ทําใหเกิดปญหาในการซื้อ / ขาย หรือ
จํานอง เพื่อที่จะเพิ่มทุนหรือขยายการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องที่ทํากินนี้ชาวกะเหรี่ยงยังตองการ
ใหทางราชการเอาใจใสดูแลดานสิทธิที่ทํากินใหมากขึ้น  และชาวกะเหรี่ยงมีโอกาสไดรับ             
การสงเสริมจากมูลนิธิ สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนไปตามสถานการณและ
การพัฒนาของสังคมนั่นเอง 
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	 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรี่ยงหมู่บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18  ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง และศึกษา             ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยผู้นำ                      ที่ทางราชการแต่งตั้ง และผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก            องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครู เยาวชน และผู้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผู้รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่น จำนวน 50 ราย  ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้อง กับข้องมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์                     นำมาวิเคราะห์และสามารถนำเสนอได้ดังนี้
	ลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
	 โครงสร้างและความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยงบ้านสบอมแฮด
	 หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านสบอมแฮด มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ                      แอ่งกระทะ (Graben) มีภูเขาสูงล้อมรอบ ความสูงโดยเฉลี่ยของภูเขา ประมาณ 800-1, 000 เมตร สภาพแวดล้อมทั่วไปปกคลุมด้วยป่าไม้ เป็นป่าไม้ เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา ตลอดจน              มีลำห้วยแม่ตื่น และลำห้วยสบอมแฮด ไหลรวมตัวกันผ่านหมู่บ้าน  พื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขา ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็นที่ราบเชิงเขาประมาณร้อยละ 20 และที่ราบลุ่ม ร้อยละ 10 ถนนเข้าสู่              หมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอลฟัล ขนาด 2 ช่องทาง ในหมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117             ครัวเรือน ประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 362 คน โดยมีผู้ชาย จำนวน 169 คน และ  ผู้หญิง จำนวน 193 คน จากการสอบถาม นายสุข  ชัยดี อายุ 77 ปี ชาวบ้านสบอมแฮด กล่าวถึงประวัติของหมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านสบอมแฮด ซึ่งพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่า หมู่บ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้                            มีบรรพบุรุษอาศัยอยู่มา 5 ช่วงอายุคนแล้ว หากนับถึงปัจจุบันประมาณ 250–300 ปีแล้ว และชื่อเดิมของหมู่บ้านนี้ ชื่อ เฮ้า แฮ แท ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง (สัมภาษณ์นายสุข  ชัยดี, 10  มกราคม 2547 )       นอกจากนั้น นายจเล  ชอบหัตถกรรม ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ได้กล่าวถึงประวัติของหมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านสบอมแฮดในปัจจุบันนี้ว่า เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านสุดอมแฮด  คำว่า “สุดอมแฮด” มีที่มีว่าหมายถึง จุดบรรจบกันของลำน้ำแฮด และลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งลำน้ำทั้งสองสาย มาบรรจบกัน ณ ที่ตั้งของ หมู่บ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสุดอมแฮด” ต่อมามีการเรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนไปจากเดิมกลายมาเป็นหมู่บ้านสบอมแฮด และใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน (สัมภาษณ์นายจเล                        ชอบหัตถกรรม, 10 มกราคม 2547)
	 จากการสังเกต แผนที่ทางทหารของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด                    ซึ่งจัดทำใน พ.ศ. 2519 โดยตรวจสอบตามระวางแผนที่และเข็มทิศ โดยยึดถือระวางพิกัดอำเภออมก๋อยเป็นหลักปรากฏชื่อหมู่บ้านตรงกับพิกัดปัจจุบัน ปรากฏชื่อในแผนที่ว่า “บ้านสุขอมแฮด” และ             เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำในปีพุทธศักราช 2526  ณ ตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้านปรากฏชื่อในแผนที่หมู่บ้านว่า “บ้านสุขอมแฮด” เช่นเดียวกัน
	 การตั้งบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงบ้านสบอมแฮด ลักษณะหมู่บ้านเป็นลักษณะบ้านถาวร ส่วนมากจะ ตั้งอยู่ตามที่ราบหุบเขา เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่ มีการตั้งบ้านเรือน 100 - 120 หลังคาเรือน บริเวณที่นาจะเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา และพื้นที่ไร่สวนเป็นพื้นที่ลาดตามเชิงเขา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่ทำสวนบางส่วนเช่นเดียวกับชาวเขาทั่วไป โดยได้รับน้ำจากแหล่งน้ำห้วยแม่ตื่น ส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงมีความต้องการแรงงานช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ จึงนิยมมีลูกหลายคน โดยเฉลี่ยชาวกะเหรี่ยงจะมีสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ 5-7 คน 
	 ในด้านการปกครองดูแลหมู่บ้านนั้น ผู้ที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านได้แก่หัวหน้าหมู่บ้าน              ซึ่งชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า “เซียเก็งคู” นอกจากจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมฝ่ายชาย ในหมู่บ้าน และทำหน้าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและพิจารณาตัดสิน          กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แต่บางครั้งถึงแม้ว่าความเห็นของหัวหน้าหมู่บ้านจะมีน้ำหนัก        ความน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่น ๆ แต่การตัดสินต้องยอมรับฟังความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ด้วย          ในการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจะได้รับการประชุมในกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน แต่ในทางปฏิบัติความอาวุโสไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการออกความเห็นในที่ประชุมของหมู่บ้าน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายซึ่งถือว่าเป็นผู้นำครอบครัว การร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการปกครองดูแลหมู่บ้านจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว และในปัจจุบันการเลือกผู้นำหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไป สืบเนื่องจากชาวกะเหรี่ยงได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนับร้อยปี ได้รับสมญาว่าเป็นชนเผ่าที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และรับใช้ผืนแผ่นดินไทยมาช้านาน กะเหรี่ยงจึงเป็นชาวเขาเผ่าแรกที่ได้รับสัญชาติไทย ประกอบกับลักษณะของการปกครองที่ทางราชการนำไปเข้าสู่หมู่บ้านผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้                     ความสามารถ นักประสาน และเป็นนักพัฒนา เพื่อก่อเกิดการพัฒนาในหมู่บ้าน 
	 แม้ว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงปัจจุบัน จะมีวิถีการดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับคนไทยมากแล้วก็ตาม แต่ชาวกะเหรี่ยงยังมีการยึดถือธรรมเนียมประเพณีเดิมอยู่บ้าง กล่าวคือการนับถือผี “เจ้าที่      เจ้าธาร” และ  “เทพยดาภูต” หรือพรายอื่น ซึ่งปัจจุบันกะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ ความเชื่อและพิธีกรรม “เจ้าที่เจ้าธาร” คือเทพยดาอารักษ์เป็นองค์ที่สำคัญที่สุดเพราะจะคุ้มครองพื้นดิน            โดยมีพิธีที่คนในหมู่บ้านจะต้องเข้าร่วม เซียเก็งคูหรือผู้นำพิธีกรรมจะนำขบวนชาวบ้านไปที่ศาล  ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม จากนั้นจะนำชาวบ้านอธิษฐานขอให้ดลบัลดาลให้ทั้งหมู่บ้าน            มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารปราศจากเหตุร้ายหรือโรคภัย (สุจริตลักษณ์   ดีผดุง และสรินยา   คำเมือง, 2540 : 30)
	วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง 

	 กะเหรี่ยงยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติการดำเนินชีวิตคู่ แบบผัวเดียวเมียเดียวอย่างเคร่งครัดการหย่าร้างจึงมีน้อยมาก และการแต่งงานใหม่ไม่ค่อยปรากฏ ตามธรรมดาสามีและภรรยาผูกพันรักกันอย่างมั่นคง เป็นเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ถือว่าการแต่งงานเป็นข้อตกลงของคนสองคนมิใช่เป็นการสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มที่สืบสายฝ่ายมารดาต่างกัน หรือระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ใด ๆ บุตรจะเกิดจากการแต่งงานเท่านั้น การสมสู่กันก่อนแต่งงานจะถูกรังเกียจ ดังนั้น เด็กที่เกิดนอกสมรสจึงมีน้อยมาก เชื่อกันว่าผีเจ้าที่จะขุ่นเคืองต่อการถือปฏิสนธิในลักษณะเช่นนี้ และจะต้องจัดทำพิธีเฉพาะเพื่อเอาใจผี หญิงที่ให้กำเนิดบุตรนอกกฎหมายจะประสบความลำบากในการหาคู่ครองดี ๆ หลายคนต้องกลายเป็นหญิงทึนทึกไปชั่วชีวิต บิดาของเด็กนอกกฎหมายจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่หญิงทีเขาทำให้มีครรภ์ โดยปกติการแต่งงานระหว่างผู้สืบสายจากฝ่ายมารดาเดียวกันถูกห้าม แต่ไม่มีข้อห้ามการแต่งงานในวงศ์วานเดียวกัน หรือมีข้อกำหนดว่าควรจะแต่งงานกับผู้ใดในสังคมกะเหรี่ยง 
	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
	 แต่เดิมนั้นการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับตัวเมืองไม่สะดวก เนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนลูกรัง และมีภูเขาสูง ทำให้การเดินทางแม้ว่าจะมีการใช้รถยนต์แต่ใช้เวลามาก การนำผลผลิตไปขายของชาวบ้านจึงได้นำมาขายเฉพาะในตัวอำเภอเท่านั้น โอกาสที่จะเข้าไปในตัวเมืองหรือตัวจังหวัดจึงเป็นไปได้น้อยมาก หลังจากได้มีการสร้างถนนติดต่อกับสังคมภายนอก ทำให้       การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การนำผลผลิตไปขายในตัวเมืองมีมากขึ้น สินค้าที่นำไปขายในระยะนี้ ซึ่งได้แก่สินค้าที่เป็นผลิตผลการเกษตร เช่น กะหล่ำปลี มะเขือเทศ ไปขายนอกหมูบ้าน และยังมี      การออกไปหาซื้อสินค้าอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนำกลับเข้ามาขายในหมู่บ้านอีกด้วย และพร้อม ๆ  กับที่มีถนนนี้เอง ร้านค้าที่เป็นลักษณะการขายของชำจึงเกิดขึ้นในหมู่บ้านหลายแห่ง จนถึงร้านค้าสหกรณ์ของหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นด้วยกองทุนหมู่บ้านซึงมีนางสายศิริ  กิพอ และ                 นางสาวเสาวลักษณ์   อัศวากรณ์ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าสหกรณ์และจัดการเกี่ยวกับสินค้าที่เป็น สินค้าอุปโภคบริโภคและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเกือบทุกชนิดไว้บริการ 
	 การมีถนนเชื่อมหมู่บ้านกับเมือง นอกจากจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย มาเป็นการดำรงชีวิตที่ต้องอาศัยเงินตรามากขึ้นแล้วระบบเศรษฐกิจที่เคยขึ้นอยู่กับข้าว    เพียงอย่างเดียว และเป็นการผลิตแบบยังชีพนั้น ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการผลิตเพื่อการค้า โดยมีการปลูก พืชเศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ กะหล่ำปลี ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจนี้ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน   อย่างสม่ำเสมอ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่บ้าง แต่ก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก               พืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านปลูกนี้ ตลาดมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา และมีพ่อค้าทั้งที่เป็นคนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านเข้าไปซื้อสินค้าอยู่เป็นประจำ เนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งสองอย่างเป็นอย่างมาก ประกอบกับ             เส้นทางคมนาคมสะดวก  จึงทำให้พ่อค้าที่เป็นคนต่างถิ่นได้มาลงทุนทำสวน ในลักษณะที่เข้ามาดำเนินการเองและลงทุนให้กับชาวบ้านทั้งเงินทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยรับซื้อผลิตผลพร้อมหักค่าใช้จ่ายตามราคาที่เป็นจริงตามราคาตลาด ทำให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับวิธีการและเทคโนโลยีและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน นับว่าปัจจัยทางด้านสาธารณูปโภคมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าว ทำให้หมู่บ้านที่เดิมเคยมีสภาพ    ความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ  และมีเศรษฐกิจแบบยังชีพ กลายมาเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตเพื่อการค้า      ซึ่งต้องเข้าไปผูกพันกับราคาสินค้าของตลาดในระดับจังหวัดและระดับประเทศมากขึ้น
	 การมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากจะมีอิทธิพลต่ออาชีพของชาวบ้านแล้ว ยังมีผลทำให้ชาวบ้านหลายคนออกไปทำงานต่างถิ่น เริ่มจากไปทำงานนอกตำบล ในตัวเมือง ไปจนถึงกรุงเทพฯ และต่างประเทศ ตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย ซึ่งเป็นการออกไปติดต่อสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น ประกอบกับหมู่บ้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอ จึงมีนายทุนจากภายนอกเข้าไป    ลงทุนในหมู่บ้านเพื่อการค้ามากขึ้น เช่น การให้ทุนกับชาวบ้านปลูกกะหล่ำปลี และมะเขือเทศ ทำให้ชาวบ้านที่แต่เดิมประกอบอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวเปลี่ยนมาเป็นชาวนาและพ่อค้าหรือมีอาชีพอื่น ๆ มากขึ้น ดังนั้นปัจจัยด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การสร้างถนนจึงมีผลทำให้เมืองกับชนบทมีการพึ่งพากัน กล่าวคือ ชนบทเป็นผู้ป้อนทรัพยากรทั้งผลผลิตและแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมือง           เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีการติดต่อพึ่งพากันระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่มมากขึ้น สังคมเมืองได้พัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จากชนบท ทำให้อาชีพ การทำเกษตรกรรมอย่างเดียวในชนบทได้กลายเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อนำทรัพยากรผลิตภัณฑ์    ด้านการเกษตร ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งไปทำงานเป็นกรรมกรในภาคอุตสาหกรรม 
	 การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าถึงชนบทและประชาชนได้สะดวก เช่น มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าไปแนะการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปศุสัตว์เข้ามาให้วัคซีนสัตว์เลี้ยง หรือเข้ามารักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยได้                                  อย่างสม่ำเสมอ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาชี้แจงปัญหาและนโยบายของรัฐได้บ่อยขึ้นกว่าเดิม   นอกจากการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพของชาวบ้านแล้ว ถนนทำให้ชาวบ้านสามารถติดต่อกับทางราชการที่อำเภอและจังหวัดได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต่อทางราชการและมีความเข้าใจได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีผลให้เกิดการติดต่อกันระหว่างชุมชนอื่น ๆ มากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคโนโลยีการผลิตระหว่างกัน สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในหมู่บ้านของตนเอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
	 การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน เป็นปัจจัยด้านสาธารณูปโภค ปัจจัยหนึ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดความทันสมัยเจริญของชุมชน เป็นการนำวัฒนธรรมอื่นเข้าสู่หมู่บ้าน โดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งแต่เดิมไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน กลายมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสุขให้แก่ครอบครัว และกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตที่ขาดไม่ได้ เท่ากับเป็น         การแสดงถึงฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้อื่น ค่านิยมเช่นนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความต้องการทางด้านนี้มีสูงมาก เปิดโอกาสให้พ่อค้าในเมืองเข้ามาเสนอขายเครื่องใช้    ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งเงิดสดและเงินผ่อนส่วนมากสินค้าที่ชาวบ้านซื้อจะไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่จะเป็น     สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ เช่น วิทยุ เทป โทรทัศน์ จานรับดาวเทียม เตารีด     ตู้เย็น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน พัดลม เป็นต้น  
	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านสาธารณูปโภคเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยทีเป็นปัจจัยหลักและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างชัดเจน เพราะเท่ากับเป็นการเปิดหมู่บ้านให้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกอยู่ตลอดเวลา
	 ปัจจัยด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
	 การติดต่อกับสังคมภายนอกหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจาก   ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การติดต่อที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความเจริญด้านการคมนาคม ประกอบกันมีการไปทำงานนอกหมู่บ้าน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเมืองไปสู่ชนบท วัฒนธรรมบางอย่างชาวกะเหรี่ยงรับมาจากภายนอก และนำมาปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนมีลักษณะเป็นการกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมานาน นับตั้งแต่ได้อพยพจากฝั่งพม่าเข้ามาอยู่แถบชายแดนบริเวณอำเภอแม่สะเรียงของไทย    ดังนั้น ประเพณีและวัฒนธรรมโดยทั่วไปจึงคล้ายคลึงกับประเพณีของคนไทยพื้นเมือง การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแก่ชุมชนกะเหรี่ยง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเพณีบางอย่าง เช่น ประเพณีการแต่งงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิตคู่ ทั้งนี้เพราะว่าโดยธรรมเนียมของกะเหรี่ยงแล้วสามีและภรรยาจะมี ความมั่นคงต่อกันเป็นอย่างมาก วัฒนธรรมกะเหรี่ยงยึดถือผัวเดียวเมียเดียวมาแต่อดีต เพราะเชื่อว่าสามีและภรรยาเป็นผู้ที่จะคอยดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย และการถือเครือญาติทางฝ่ายมารดาหรือผีฝ่ายมารดาจะคอยดุแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ปัจจุบันเมื่อความเจริญได้เข้าสู่หมู่บ้าน เช่น            การศึกษา การสาธารณูปโภค และการแพทย์ได้เข้าสู่หมู่บ้านอย่างทั่วถึง การดำเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างปกติจึงทำให้การยึดถือประเพณีเดิมเริ่มผ่อนคลาย และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของสังคมภายนอก การยึดถือตามประเพณีเริ่มลดลง 
	 การรับเอาความทันสมัยจากสังคมเมือง จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามความเชื่อและ        พิธีกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมด้วย เช่น ข้อห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับป่า พื้นที่ทำกินและแหล่งน้ำลดน้อยลง ซึ่งแต่เดิมได้บริเวณดังกล่าวจะมีผู้คอยปกป้องดูแล การจะเข้าไปทำประโยชน์    จะต้องทำพิธีขอขมา และให้ฝันดีจึงจะทำได้ แต่ปัจจุบันการถือครองที่ดินของชาวบ้าน โดยที่รัฐ เป็นผู้ออกเอกสารสิทธิจึงไม่สามารถย้ายที่ทำกินได้อย่างในอดีต ชาวบ้านจึงเริ่มผ่อนคลายการนับถือผีป่า และผีธาร จนแทบจะไม่มีให้เห็นดังเช่น การทำนาทำสวนจะเป็นการทำในเฉพาะที่ทำกินและในสิทธิการครอบครองที่ดินของตนเอง สิ่งที่เหลือในปัจจุบันก็คือการบอกกล่าวเจ้าที่ก่อนที่                จะลงมือทำการเพาะปลูก และหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น แต่บางแห่งการบอกกล่าวเจ้าที่หลังการเก็บเกี่ยวเริ่มลดหายไป ทั้งนี้ เนื่องจากการทำนาและทำสวนในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทำให้ผลผลิตของชาวบ้านได้ปริมาณมากตามต้องการ ซึ่งเปลี่ยนจากการพึ่งพาธรรมชาติและการผลิตเพื่อยังชีพ เป็นการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการผลิตเป้นไปตามเศรษฐกิจหรือความต้องการของตลาด ทำให้การปฏิบัติตามประเพณีอธิษฐานเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะชาวบ้านได้รับเอาความทันสมัยจากพ่อค้าคนกลางทำให้เห็นความแตกต่าง และนำมาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในหมู่บ้านของตนมากขึ้น       การยอมรับความทันสมัยบางอย่าง ทำให้ชาวบ้านมีความคิดเห็นกว้างขึ้น ชาวบ้านบางส่วนกล้าแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้อาวุโส พ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องของการเลือกคู่ครอง ปัจจุบันพ่อแม่มีบทบาทน้อยลง ลูกจะเลือกคู่ครองของตนเอง แม้ผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยก็หนีตามกันไป ซึ่งแต่เดิมการนั้นเลือกคู่ครองขึ้นอยู่กับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ในกรณีของการพักผ่อนหย่อนใจนอกหมู่บ้านกลุ่มวัยรุ่นมักนิยมขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงาน                 นอกหมู่บ้าน โดยไม่ฟังคำทัดทานของผู้ใหญ่ที่เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย
	 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในลักษณะการยอมรับสิ่งใหม่จากสังคมเมือง       สู่ชนบท โดยเฉพาะการใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีด้านการผลิต    มาใช้ ได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิต การใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น เครื่องสูบน้ำ ยอมรับการรักษาพยาบาลแผนใหม่ การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดท้อง จะนิยมใช้ยา    แผนปัจจุบัน การคลอดบุตรจึงไปที่โรงพยาบาลอำเภอ ทั้งนี้เพราะหมู่บ้านอยู่ใกล้ตัวอำเภอและ           โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามการรักษาโดยใช้การแพทย์แผนโบราณและไสยศาสตร์ยังคงมีอยู่แต่น้อยมาก ในกรณีที่ชาวบ้านเข้าใจว่าขวัญหาย หรือถูกผีทำ  ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยอาจต้องการกำลังใจ ดังนั้น             จึงสรุปได้ว่าการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในด้านการแพร่ความเจริญทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังคมเมืองสู่ชนบท เมื่อชาวบ้านยอมรับความเจริญดังกล่าวย่อมมีผลต่อ         การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยของชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้      การรับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ยังปรากฏให้เห็นชัดในด้านการแต่งกายที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่จะแต่งกายสมัยนิยมตามแบบสังคมเมืองแม้การแต่งกายอยู่บ้าน จะแต่งตัวทันสมัย มากขึ้นเมื่อไปเที่ยวงานนอกหมู่บ้านหรือเข้าไปในตัวจังหวัด ในด้านวัฒนธรรมของภาษาพูด        การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านเข้าใจและพูดได้หลายภาษา ทั้งภาษากะเหรี่ยงภาษาไทยพื้นเมือง และภาษาไทยกลาง ทั้งนี้เพราะได้ติดต่อกับคนนอกหมู่บ้านมากขึ้นและรับข่าวสารจากนอกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือทำงานในเมืองมีมากขึ้น ทำให้ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่ และปรับใช้ตามโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านจเลือกสื่อสารกับคนในท้องถิ่นด้วยภาษากะเหรี่ยงก่อน หากไม่เข้าใจจึงจะเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยล้านนาหรือภาษาไทยกลาง นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในลักษณะพัฒนาการทางภาษาพูดแบบก้าวกระโดดของชาวกะเหรี่ยงยุคใหม่ 
	 
	 ปัจจัยจากการแพร่ขยายของอำนาจรัฐ
	 การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ และเจ้าพนักงานของรัฐเข้าไปติดต่อสัมพันธ์กับชาวบ้านและปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ ถือได้ว่าเป็นการแพร่ขยายของอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในหมู่บ้านมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้สภาพหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สำคัญคือ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กระทรวงสาธารสุขจัดให้มีผู้สื่อข่าวสารธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหมู่บ้านซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีได้จัดทำแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อขยายบริการสาธารณให้ครอบคลุมประชาชนชนบท และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน จึงเป็นการแพร่กระจายอำนาจรัฐเข้าสู่ชนบทอย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยกระจายอำนาจ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส
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	 จากการเข้าไปสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ในหมู่บ้านผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอายุประมาณ 18-35 ปี ความเชื่อเรื่องขวัญและเรื่อผีบรรพบุรุษยังมีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดามารดาเท่านั้น ซึ่งผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอมก๋อย และได้รับคำแนะนำการปฏิบัติของหญิงมีครรภ์ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน เมื่อถึงกำหนดคลอดก็จะไปคลอดที่โรงพยาบาลอมก๋อย ส่วนการคลอดลูกที่หมู่บ้านนั้นไม่มีแล้วนอกจากกรณี          ฉุกเฉินจริง ๆ  เท่านั้น การนำกระบอกรกไปแขวนไว้ตามต้นไม้หรือฝัง นั้น จึงแทบจะไม่มีหรือ               จะกล่าวว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ เนื่องจากไม่มีการคลอดเองตามหมู่บ้านแล้ว(สัมภาษณ์นางละบวย   ค้ำจุนสวรรค์,  11 มกราคม 2547)
	 การรักษาอาการเจ็บป่วย เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยทางร่างกายภายนอกเช่น ประสบอุบัติเหตุอ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หรือความเจ็บไข้ภายใน เช่น ปวดท้อง ปวดหัว เป็นไข้ หรือโรคจากเชื้อโรคต่าง ๆ  ชาวกะเหรี่ยงมีวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ทั้งการรักษาพื้นบ้านซึ่งได้แก่การใช้สมุนไพร ใช้คาถาการประกอบพิธีการผูกข้อมือตามความเชื่อ และการใช้ยาแผนปัจจุบันจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล


