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รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร๑วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว๑และสะกอว๑) 
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บทคัดยํอ 

วัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” 
และ “ความทรงจํารวม” จากคําบอกเลา 2) เพื่อวิเคราะหแความสัมพันธแการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถี
วัฒนธรรมกะเหรีย่ง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู และ 3) เพื่อสังเคราะหแรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐาน
ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก กลุม
บุคคลผูใหขอมูลแบบเจาะจง ไดแก ผูนําทาง จิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญแชาวบาน จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก 
แบบสัมภาษณแกึ่งโครงสราง และ การสังเกตอยางมีสวนรวม การวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวํา  
 1. ชุมชนนําเรื่องเลาทางประวัติศาสตรแมารอยเรียง เพื่อการธํารงรักษาไวซึ่งแบบแผนแบบดั้งเดิม มี    
การประกอบพิธีกรรมตามวงรอบของปีปฏิทิน พรอมกับสรางอัตลักษณแและเอกลักษณแเฉพาะขึ้นบนพ้ืนท่ี  
 2. ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง มีความสัมพันธแกับการพึ่งตนเองของชุมชน และสอดรับกับ  
ความตองการขั้นพ้ืนฐานของระบบสังคม  

 3. รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องเลาทางประวัติศาสตรแ มีการจัดเครือขาย
ความสัมพันธแของระบบสังคม บนพื้นฐานความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ และมีการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เพื่อรักษา
ความสมดุลในการจัดการตนเองไดอยางเป็นองคแรวม 
ค าส าคัญ : ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรม / การพึ่งตนเองของชุมชน / กะเหรี่ยง / จังหวัดตาก  
 

Abstract 
 This research aimed : 1) to examine the cultural history manner of Karen community 

(Pwo and Sgaw), the Ism Hermit of Talaku Sect through “Legend” and “Co-memories” from the 
statements,2) to analyses the relationship based on the cultural history manner of Karen 
community (Pwo and Sgaw), and 3) to synthesis self-reliance conformation based on the cultural 
history manner of Karen community (Pwo and Sgaw), the ism hermit of Talaku sect at Letongku 
Village, Umphang District, Tak Province. Purposive Sampling was used in collecting information 
from 8 people, namely ; spiritual leaders, superiors and village scholars. Research instruments 
included; semi-structured Interview, participatory observation, data analysis, 

 The finding showed that: 
 1. The community had been recompiled the historical tale to preserve the primitive 

regularity by performing rituals in chronological calendar and had been created a special identity 
and uniqueness in their area. 

 2. Karen’scultural history manner relates to self-reliance in community and accords to 
a basic necessityof social system. 
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 3. Karen’sself-reliance conformation relates to the historical tale. Social networking 
system management based on ancestor spirits believing and cultural reproduction to  
maintain a balance of self-management in a holistic way. 
Keywords : culture history manner / community’s self-reliance / Karen / Tak Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 กระแสโลกาภิวัตนแ (Globalization) ภายใตประชาคมโลกเดียวกัน (Global Community) ปรากฏการณแที่เกิดขึ้น
ในมุมหนึ่งของโลกสงผลกระทบถึงสวนอ่ืนๆ  ของโลกไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยการแพร กระจายของขอมูลขาวสาร 
(Information Age) ที่ไรพรมแดน จากวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมในซีกโลกหนึ่ง จึงสามารถเคลื่อนยายถายเทไปยังอีกซีกโลก
หรือสูสังคมอื่นๆ  ได และเกิดเป็นปรากฏการณแ “หมูบานโลก” (Global Village) ที่สามารถสื่อสารขามพรมแดนของรัฐชาติ 
(Transnational) อันสงผลใหเกิดการเช่ือมโยง ของผูคน เงินตรา เงินทุน สื่อ เทคโนโลยี และอุดมการณแในมิติที่ทําใหเกิด 
“ความเหมือนกัน” แตไมสามารถหลอมละลายวิถีวัฒนธรรมที่แตกตางใหเหมือนกันได ระดับบุคคลและกลุมชาติพันธุแกลบัเพิม่
ความพยายามแสดง “ตัวตน” เพื่อใหเกิดการยอมรับของกลุมชาติพันธุแ เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบงได 3 ภาพ คือ ภาพ
แรกเกี่ยวกับตัวตน (self-image) เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่เกิดขึ้นในสายตาของผูอื่นเป็นภาพลักษณแหรือความคิดแรกที่
คนอื่นคิดเมื่อมีคนพูดถึงตัวเรา ซึ่งภาพเกี่ยวกับตัวตนอาจจะไมใชตัวตนจริงของตัวเรา โดยทั่วไปยอมไมมีใครตองการใหผูอื่น
ระลึกถึงเราในภาพลักษณแที่ไมดี ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ (ideal-self) เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเอง
หรือตัวตนที่เราตองการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยแใหเป็นไปตาม
คาดหวัง และภาพสุดทาย คือ ตัวตนที่มนุษยแแสดงออก (ego) ซึ่งควรสอดคลองกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะทําใหบุคคลมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง ความเช่ือในแตละสังคมของกลุมชนตางๆ  ก็จะมีชุดของความเช่ือที่เป็นพื้นฐานที่ผูคนในแตละกลุมแต 
ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเช่ือกันวาจะเกิดมงคลและความดีงามแกผูปฏิบัติ อันเนื่องมาจากบริบททางสถาบันครอบครัวมีการ
อบรมบมเพาะระเบียบสังคมจากคนรอบขาง ผานการหลอหลอมทางวัฒนธรรมอันหมายถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ 
“วัฒนธรรม” เป็นเรื่องของความคิด ความเช่ือที่กําหนดพฤติกรรม การกระทํา ของมนุษยแ เป็นปใจจัยหลอหลอมใหเกิดการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษยแกับสังคม, 2559 : 75 ; จุฑาพรรธแ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551 : 60 ; เมตาตา 
(กฤตวิทยแ) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179 และศิริพร  ณ ถลาง, 2559 : 34, 181)  
 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษยแ โดยเฉพาะชาติพันธุแที่
เป็นชนกลุมนอยของประเทศ  ตองพยายามหากุศโลบายในการแสดงออกเพื่อสรางอัตลักษณแ และเอกลักษณแของตนเอง 
ดวยวิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นพ้ืนฐานในการออกกฎเกณฑแ และกฎจารีตเขามาควบคุมการเขาใชประโยชนแจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ดิน น้ํา ตนไม และสัตวแ เป็นความสัมพันธแอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษยแกับสิ่งแวดลอมที่
อยูรอบตัว ซึ่งมนุษยแมิใชเจา ไมสามารถจับจอง แตมนุษยแเป็นเพียงผูใช และตองใชดวยความเคารพ ตอบแทนบุญคุณดวย
ความพอดี และเพียงพอตอการยังชีพ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับวิถีการผลิตของชุมชน บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง และ
สามารถผลิตปใจจัยสี่ที่หาไดเองที่หาไดจากผืนปุา   เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ฝใงตัวอยูในวิถีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง กลาวคือ 
การบริโภคดวยความออนนอม รูคุณคา มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ สอดคลองกับแนวคิดหลักของนักคิดสํานักหนาที่นิยม เช่ือ
วาขนบธรรมเนียม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของแตละกลุมชนในสังคมลวนมีความหมาย และหนาที่ทั้งสิ้น ไมวาใครจะ
มองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษยแที่เกิดจากความคิดและจิตนาการตางๆ  ลวนตองมีเหตุผลที่สรางสรรคแทําให
สิ่งเหลานี้เกิดขึ้น คนในสังคมนั้นยอมเขาใจและรับรูวา สิ่งที่ตนเองและสมาชิกในสังคมกระทําหรือประพฤติปฏิบัติมี
ความหมายและมีบทบาทหนาที่ อยางไรก็ดีพิธีกรรมักมีองคแประกอบที่สําคัญ คือ “ตํานาน” อาจกลาวไดวา สมาชิกใน
สังคมใชเรื่องเลาประเภทตํานานในการอธิบายเหตุผลและที่มาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึง เป็นสวนที่เป็นนามธรรม
ในขณะที่พิธีกรรมเป็นสวนที่เป็นรูปธรรม  
 พิธีกรรมในสวนที่เป็นรูปธรรม คือ สายใยทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญสําหรับสรางความสามัคคี  และ
การประกอบพิธีกรรมในแตละครั้งจะทําใหสมาชิกคนในชุมชนรูสึกอบอุนแสดงถึง “ความเป็นพวกเดียวกัน” และ
สามารถนํามาสรางอัตลักษณแและเอกลักษณแใหกับกลุมตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติและหรือเมื่ออยูในสภาวะวิกฤติ อัน
เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต การสวดมนตแ ออนวอน การเซนสรวงบูชา เพื่อขอรองใหอํานาจที่มองไมเห็น เขามา
ชวยเหลือในสิ่งที่ตนเองไมมั่นใจ แลวนํามาเป็นกลยุทธแของการเช่ือมประสานถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ท่ีมนุษยแกราบไหว 
เคารพ ศรัทธา มีการสืบทอด มีการผลิตซ้ํา และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพิธีกรรมตามสถานการณแปใจจุบันอยางเป็น
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พลวัต (เกรียงไกร  เกิดศิริ, 2551 : 16 ; ปิ่นแกว  เหลืองอรามศรี, 2546 : 119 ; พระธรรมปิฎกและคณะ, 2552 : 
103 ; ภาณุเดช  เกิดมะลิ, 2552 : 29 ; ยศ  สันตสมบัติ, 2551 : 26-27 และ ศิริพร  ณ ถลาง, 2557 : 364-365) 
สอดคลองกับงานวิจัยของนราวัลยแ  พูลพิพัฒนแ และรังสรรคแ  จันต฿ะ, (2558) ไดทําการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหแ
พิธีกรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุแในชุมชนสบเปิง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวาพิธีกรรมมีพื้นฐานมาจาก
ความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน ซึ่งเป็นแกนกลางยึดโยงคนในชุมชนใหเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน และยังสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของระบบคุณคาทางสังคม และที่มาของการประกอบพิธีกรรม คือ 
“หลักการพึ่งตนเองของชุมชน”  
 หลักการพึ่งตนเองของชุมชน คือ การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ ตองรูจักจัดการ รูจัก
ใช และการบํารุงรักษาใหคงสภาพดีอยูเสมอเพื่อการใชงาน รวมทั้งของสมัยใหมและของดั้งเดิมของทองถิ่นที่เรียกวา 
“ภูมิปใญญาชาวบาน” ผนวกกับการเขาใชประโยชนแในทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณ หรือมิใหเสียสมดุลตอวิถี
ดํารงชีวิตของมนุษยแ ที่จะตอสูกับปใญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้นในความสามารถของ
ตนเองบนสภาวการณแความเป็นปึกแผนเหนียวแนน มีผูนําท่ีเป็นทางการและมิใชทางการ (ผูนําทางจิตวิญญาณ) ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนํากลุมคนเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ตางๆ  ของตนไปสูเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
ตองมีความสมดุลในสิ่งจําเป็นตางๆ  โดยเฉพาะมีความสมดุลในเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ 
และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหชุมชนพึ่งตนเองและพัฒนาไดบนความสัมพันธแเชิงหนาที่ และการ
ทําหนาที่เพื่อผลประโยชนแเฉพาะตน ขณะเดียวกันก็จะทําประโยชนแแกตัวอื่นในโครงสรางระหวางกันในองคแประกอบ 
ตลอดรวมถึงการสรางความสมดุล ความสามารถ และการสรางเครือขาย เป็นกระบวนสรางความพัฒนาและการ
พึ่งตนเอง ควบคูกับการจัดการชุมชน (Community Management) และการสรางวงจรของมิตรภาพระหวางชุมชน 
เพื่อเป็นการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (สัญญา สัญญาวิวัฒนแ, 2551 : 68)  
 จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธแของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะตองทําหนาที่ประสาน
สัมพันธแกัน กลาวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดคานิยมของสังคม และระบบสังคมเป็นตัวกําหนดวิถีทางที่จะบรรลุ
เปูาหมายของคานิยม มีการผลิตซ้ํา ปรับเปลี่ยน หรือสรางอุดมการณแอํานาจขึ้นมาใหมในบริบทของชุมชนกะเหรี่ยง ที่ตอง
เผชิญกับประสบการณแทางสังคมอยางจําเพาะเจาะจงในการปกปูองสิทธิ    เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทามกลาง
สภาวะขดัแยง ดังนั้นวัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากเหงาดั้งเดิมใน วิถีดํารงอยู (Viability) ของกลุมชาติพันธุแ และเป็นยุทธวิธี
หลักสําหรับการพึ่งตนเองของชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของสุขเกษม  ขุนทอง (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก พบวา 
วัฒนธรรมที่กอกําเนิดจาก “ตํานาน” สงผลใหชุมชนตองประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ และมีความหมายตอวิถีดํารงอยู 
ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต ระบบคุณคา และระบบความสัมพันธแอันเกิดจากการทําหนาที่พื้นฐานของระบบ
สังคม ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการพัฒนา  
 ผูวิจัยมีความสนใจในประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกาย ตะละกู 
เนื่องจาก 1) เป็นหมูบานวัฒนธรรมพิเศษ 2) เป็นชุนชนที่มีความเช่ือแบบดั้งเดิม (ลัทธิฤๅษี) และ 3) เป็นชุมชนที่มีความ
ออนไหวตอการจัดของอํานาจรัฐที่เขามาในรูปของการพัฒนา โดยมุงอธิบายพฤติกรรมที่เกิดจากภาพอดีตแบบดั้งเดิมผาน 
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม” เกี่ยวกับการพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่งจะทําใหเขาใจ  กลไกตางๆ  ของกลุมชาติพันธุแ  
อันเป็นประโยชนแตอการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจัดทําเป็นขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิง
ปฏิบัติการในระดับพื้นที่  ใหสอดรับกับความเป็นพหุวัฒนธรรม  
ค าถามวิจัย 
 1. ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” และ 
“ความทรงจํารวม” จากคําบอกเลามีความเป็นมาอยางไร 
 2. การพึ่งตนเองของชุมชนมีความสัมพันธแกับประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ และสะกอวแ) 
ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกูผาน มีลักษณะอยางไร 
  3. การพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ และสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี  
นิกายตะละกู บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก มีรูปแบบอยางไร   
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วัตถุประสงค๑  
 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน 
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม” จากคําบอกเลา  
 2. เพื่อวิเคราะหแความสัมพันธแของการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
(โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู  
 3. เพื่อสังเคราะหแรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ  
และสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตออกเป็น 4 ดาน ไดแก 1) ขอบเขตกลุมบุคคลผูใหขอมูล 2) ขอบเขตดานเนื้อหา 
3) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และ 4) ขอบเขตดานเวลา มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมบุคคลผู๎ให๎ข๎อมูล   
  1.1 ขั้นการศึกษาวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” 
และ “ความทรงจํารวม” จากคําบอกเลา ตามหลักสังคมวิทยาดวยวิธีทางประวัติศาสตรแ (ความเช่ือเทพยดา และ
วิญญาณบรรพบุรุษ)  
  1.2 ตัวแปร  
  1.3.1 ตัวแปรตน ไดแก ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง  
  1.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การพึ่งตนเองของชุมชน  
 2. ขอบเขตด๎านเนื้อหาของการวิจัย 
     ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตออกเป็น 4 ดาน ไดแก  1) ขอบเขตกลุมบุคคลผูใหขอมูล  2) ขอบเขต ดานเนื้อหา  
3) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และ 4) ขอบเขตดานเวลา มรีายละเอียดดังนี ้
  2.1 ขอบเขตกลุมบุคคลผูใหขอมูล   
 ผูวิจัยเก็บขอมูลดานปฐมภูมิ : กลุมเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไดขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ในระดับบุคคล (Individual Unit of Analysis) ไดแก ผูนําทางจิตวิญญาณ    ผูอาวุโส 
และปราชญแชาวบาน จํานวน 8 - 12 คน ที่สมัครใจและยินดีใหขอมูล การเก็บขอมูลดานทุติยภูมิ : เอกสารบันทึก
ประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3, 2557 ; สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรม, 2557 ; คณะสังคมศาสตรแมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 ; เอกสารทาง
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  2.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  
   2.2.1 ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู    ผาน 
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม” จากคําบอกเลา     
   2.2.2 วิเคราะหแความสัมพันธแประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ผานการพึ่งตนเองของชุมชน 
(TERMS) ไดแก 1) การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี 2) การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 3) การพึ่งตนเองทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  4) การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ และ 5) การพึ่งตนเองทางสังคมในระดับการพึ่งตนเองของชุมชน 
(สัญญา สัญญาวิวัฒนแ, 2542 :หนา 68) 
   2.2.3 สังเคราะหแรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) 
ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก  
  
 3. ขอบเขตด๎านพ้ืนที่  
 ผูวิจัยไดกําหนดชุมชนกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ ตําบล   แมจัน 
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑแ  
  3.1 เป็นหมูบานวัฒนธรรมพิเศษ “เมื่อ 3 สิงหาคม 2553” ตามมติ ครม.  
  3.2 เป็นชุนชนท่ีมีความเชื่อแบบดั้งเดิม (เทพยดา และวิญญาณบรรพบุรุษ)  
  3.3 เป็นชุมชนที่มีความออนไหวตอการจัดของอํานาจรัฐท่ีเขามาในรูปของการพัฒนา  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนของการดําเนินการออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี ้  
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน  
  “ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม” ดังนี้  
   1. เป็นการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP) โดยให
สมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษา เก็บขอมูลตามหลักสังคมวิทยาดวยวิธีการทางประวัติศาสตรแ (The 
Historical Method) จากคําบอกเลา การจัดเก็บขอมูล 2 วิธี คือ 1) ปฐมภูมิ : การสัมภาษณแ การสังเกต และ 2) 
ทุติยภูมิ : จากเอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ ดังนี้  

  1.1 ขั้นการสรางเครื่องมือ  
   1.1.1 ผูวิจัยรางแบบสัมภาษณแ ซึ่งเป็นขอคําถามในประเด็นประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมชุมชน ที่
ปรากฏออกมาในรูปของ “ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม” จากคําบอกเลา  
   1.1.2 นําแบบสัมภาษณแสงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสรางดานเนื้อหาและภาษา 
ดังนี้ 1) ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ณัฐรดา  วงษแนายะ  2) ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  และ 3) ดร.
อดิเรก  ฟใ่นเขียว ผลการตรวจสอบเครื่องมือ พบวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคแ   
 1.2 ขอมูลปฐมภูมิ : ผูวิจัยไดเลือกกลุมเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหได
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในระดับบุคคล (Individual Unit of Analysis) ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ   ผู
อาวุโส และปราชญแ จํานวน 8 คน มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง  
 1.3 ขอมูลทุติยภูมิ : จากเอกสารบันทึกประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34,   กอง
บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ;  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, กระทรวงวัฒนธรรม ;       คณะ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  1.4 การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participatory Observation) เป็นหลักในการเก็บขอมูล      โดย
ผูวิจัยไดเขาฝใงตัว (Immerse) อยูในชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธแระหวางผูสังเกตกับผูถูกสังเกตใหเกิดความสนิท
สนมคุนเคยกัน และผูถูกสังเกตจะรูตัววากําลังถูกสังเกต 

  1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใช “ลาม” ที่มีความรูความชํานาญในภาษากะเหรี่ยง (โปวแและ
สะกอวแ) และใชเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Map) ทําใหเกิดความเขาใจและเห็นถึงความซับซอนตางๆ ที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงกับกระบวนการทํางานของสมอง  

  1.6 ตรวจสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล (ปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานที่ และบุคคลที่ใหขอมูลนั้นๆ  แลวนํามาจัดลําดับของ เหตุการณแ 
และสรุปประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง  
ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหแความสัมพันธแของการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง  
  (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู  
  วิเคราะหแความสัมพันธแของการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง(โปวแ
และสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ไดแก 1) การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี 2) การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 3) การ
พึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ 4) การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ และ 5) การพึ่งตนเองทางสังคมในระดับการ
พึ่งตนเองของชุมชน   
ขั้นตอนที่ 3  การสังเคราะหแรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง   
  (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก    
 1. นําผลการวิเคราะหแความสัมพันธแของการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรม
กะเหรี่ยง มาสังเคราะหแเพื่อหาความเช่ือมโยงของระบบสังคมและการทําหนาที่พ้ืนฐาน  
  2. การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ
และสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูดานหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน      
เพื่อยืนยันความถูกตองตามหลักวิชาการ (ขอ 1.1.2) และเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับประเทศ  
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สรุปผลการวิจัย  
 1. สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน 
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม”  
  1.1 เดิมมีถิ่นฐานในประเทศพมา และอพยพยายถิ่นเขาฐานมาตั้งบานเรือนอยูในประเทศไทย มี
สาเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุหลักอยูสองประการ คือ ประการแรกความเช่ือในลัทธิฤๅษีแตกตางไปจากชนกลุมอื่นๆ 
และประการที่สอง คือ ทนการกดขี่จากกษัตริยแพมาไมไหว จึงพากันเดินลัดเลาะเขตรักษาพันธุแสตัวแปุาทุงใหญนเรศวร
ดานฝใ่งตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) เขามาอยู ณ หมูบานเลตองคุฝใ่งตะวันออก มี “อิสิ” เป็นผูนําดานจิตวิญญาณ 
ใชวิถีปฏิบัติเกี่ยวของกับชุดความรูดั้งเดิม เริ่มตั้งแตการกําเนิดมนุษยแคูแรก ผาน “ตํานาน” กลาววา 
 “เกํอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหนึ่งขึ้นมา ผูชายชื่อวา เอทอกะระ (เหมือนแผนฟูา) และผูหญิง
ช่ือวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนทั้งสองลงมาอยูในสวนอีเด๎ เพื่อสรางมนุษยชาติ โดยใหทํางาน 6 วัน 
และหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวนได ยกเวนเพียงตนเดียวท่ีหามกิน เพราะจะเกิดสิ่งที่ไมดีงามขึ้น  
 มึกํอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนทั้งสองวา ผลไมที่หามกินนี้เป็นผลไมวิเศษ มีแตเกอจาเมเทานั้นที่
กินได จึงหามไวเพื่อเก็บไวกินแตผูเดียว ดังนั้นคนท้ังสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนอกจากจะติดตอกับ
เกอจาเมไมไดแลว ยังทําให “สิ่งที่ไมํดีงาม” เขามาอยูในตัวคนทั้งสองอีกดวย  เกอจาเมจึงสง อิสิเปอะม๎อโก (ผู
ควบคุมโลกจากเริ่มตนถึงสิ้นสุด) ลงมาควบคุมทั้งคู และลูกหลานของเขาที่สืบตอกันมา”  
 ที่มาของกะเหรี่ยง “โปวแและสะกอวแ” ผาน “ตํานาน” กลาววา   
 “กาลครั้งนั้นคนไทยไดไปขอลูกสาวของหัวหนากะเหรี่ยง ช่ือ มือแหยํแพ (แมนางสายสรอย) แต
กะเหรี่ยงไมยกให คนไทยจึงไมํสงเกลือไปขายใหกะเหรี่ยงเป็นเวลานานถึง 3 ปี หัวหนากะเหรี่ยงจึงยินยอมยกลูก
สาวให แตมีขอตกลงกันวาถาออกลูกเป็นเด็กผูชาย และเมื่อเด็กโตขึ้นจะตองแตงตั้งใหเป็นผูปกครองทั้งสองเผา  20 
ปีผานไป และเด็กท่ีเกิดมาเป็นเด็กผูชาย ซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณแ คนไทยไดแจงใหกะเหรี่ยงทราบวามีการฉลอง
การแตงตั้งใหเด็กผูชายไดเป็นผูนําเผา ดังนั้นกะเหรี่ยงจึงเขามารวมงานดวย ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและสุรา 
พอถึงตอนกลางคืนฝุายไทยไดฆาผูชายกะเหรี่ยงตายหมดยกเวนผูหญิงกะเหรี่ยง และคนไทยยังไดสงกําลังมาโจมตี
ชาวกะเหรี่ยงอีกครั้ง ทําใหตองอพยพหลบหนีกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง โดยสวนหนึ่งเป็นกะเหรี่ยงโปวแ
หนีลงมาทางใต และอีกสวนหนึ่งเป็นกะเหรี่ยงสะกอวแ หนีเขาไปอยูในเขตพมา”   
 การถือศีล 5 และการกําหนดวันในหนึ่งสัปดาหแ ใหหยุดหนึ่งวัน คือ วันพระ หรือวันที่ชุมชนตองมา
รวมตัวกันเพื่อกราบไหวพระ และรวมถึงที่มาของพิธีบูชาเจดียแ ผาน “ตํานาน” กลาววา  
 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอกลุมหนึ่ง ไดออกไปลาสัตวแไดพบกับคนโกนหัวหมผาเหลืองเป็นจํานวนมาก และ
ไดทราบวาเป็นพระพุทธเจากับลูกศิษยแ จึงไดรบัการอบรมสั่งสอน และไดรับศีล 5 (1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ 2. อะทินนาทาน เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 3. กาเมาสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะ
ทัง สะมาทิยามิ 4. มุสาวาทาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ) พรอมกับไดรับการตั้งช่ือวา “ยอแฮ” (ผูไดรับความดีงามแลว)  
 ยอแฮ ถามพระพุทธเจาวา “ทําอยางไรจึงจะรวมพวกกะเหรี่ยงได” พระพุทธเจาจึงถอนเสนพระเกศา (เสนผม) 
8 เสน ใหไปสรางเจดียแแลวบรรจุพระเกศาไวในเจดียแ... รุงเชายอแฮจึง ไดอธิฐานถามฟูาดินวา “เห็นดวยหรือไม” ก็ไดรับ
คําตอบวา “เห็นดวย” และมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียแจนเสร็จ ยอแฮตั้งช่ือเจดียแแหงนี้ตามที่พระพุทธเจาบอกไววา “เซย
เขอะตะระ” กะเหรี่ยงเรียกวา “โคะตะกู” 
 ชาวกะเหรี่ยงที่รูขาววา “ยอแฮ” เป็นลูกศิษยแของพระพุทธเจา (เทพยดา) ชาวกะเหรี่ยงจึงไดรวมตัวกันอีกครั้ง
หนึ่ง พรอมกับสาบานวา “พวกตนจะไมดื่มสุราอีก” เพราะนอกจากจะนับถือศีล 5 แลว ศีลขอสุรา... ยังทําใหชาว
กะเหรี่ยงถูกคนไทยฆาตายและพลัดพรากจากกันอีกดวย ยอแฮไดนําชาวกะเหรี่ยงหยุดทํามาหากิน 1 วัน เพื่อที่วาหลังจาก
ทํางานมา 7 วัน จะไดมารวมตัวกันกราบไหวระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจา จึงเรียกวา “วันพระพุทธเจา” หรือเรียก
สั้นๆ วา “วันพระ” ยอแฮจึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยงและยกยองใหเป็น “พือ” (ปูุ)”    
 การทําบุญไหวเจดียแหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “บาโคะหรือมาบุ฿โคะ” เริ่มมีขึ้นตั้งแตฤๅษีองคแแรก เป็น
การทําบุญใหกับดิน ฟูา อากาศ ในชวงแรกๆ  ของพิธีไหวเจดียแมีเพียงผูที่นับถือเทานั้นที่สามารถเขาไปไหวได การ
ทําบุญนั้นหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง ซึ่งตรงขึ้น 8 ค่ํา ถึง 14 ค่ํา ของเดือนมีนาคมในทุกปีปฏิทิน ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเดือน

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



98 
 

เมษายน (เดือนฤๅษี) และลักษณะของเจดียแ แบงออกได 3 รูปแบบ คือ เจดียแทราย เจดียแดิน และเจดียแขาว การสราง
เจดียแแตละครั้ง จําเป็นตองดูสถานการณแความเป็นไปของโลก ณ ชวงเวลานั้นๆ  ดวย  
 1. เจดียแทราย “โคะแหม” สรางเมื่อเกิดเหตุการณแ มีคนตาย สัตวแตาย หรือเกิดสิ่งไมดีขึ้นในหมูบาน เชน 
มีผูคนเจ็บไขไดปุวยตลอดอยางตอเนื่อง หรือมีโรคระบาด อิสิจะใชสถานการณแดังกลาวเป็นขอพิจารณาวา จะตอง
ประกอบพิธีกรรมพรอมกับสรางเจดียแทรายขึ้นมาเพื่อการกราบไหว    
 2. เจดียแดิน “โคะเหอะโคะ” เชื่อกันวาทุกสิ่งทุกอยางอยูในผืนดิน เปรียบผืนดินเป็นดั่งพอและแมใหสิ่งที่
ไมดีกลับดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหกับคนท้ังโลก และรวมถึงมนุษยแที่อาศัยอยูในปุา ซึ่งเกี่ยวของกับความกลัว 3 
อยาง คือ 1) กลัวเจ็บไขไดปุวย 2) กลัวอดอยาก และ 3) กลัวการปลนสะดม สําหรับมนุษยแที่อาศัยอยูในเมือง
เชนเดียวกัน คือ 1) กลัวการเจ็บไขไดปุวย 2) กลัวความอดอยาก และ 3) กลัวสงคราม การทําพิธีบูชาเจดียแทรายดิน
จะตองใหคนในหมูบานเขามารวมการแกปใญหา 
 3. เจดียแขาว “โคะบึ” สรางในชวงเกิดขาวยากหมากแพง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ไรนา พืชผลใหผลไม
ดี จึงสรางเป็นเจดียแขาว เพื่อใหผลผลิตกลับมามีความอุดมสมบูรณแขึ้นดังเดิม มีกินตลอดหนึ่งปี   
 สาเหตุของการไมกินเนื้อไกและเนื้อหมู ของชุมชนกะเหรี่ยงบานเลตองคุ อันเนื่องมาจาก ความเช่ือวา 
สัตวแดังกลาวมีสิ่งไมดีงามผาน “ตํานาน” กลาววา  
 “กวอแว เป็นผูนําในการอพยพเขามาในประเทศไทย ระหวางทางมีการไลลาจากทหารพมา กวอแวไดใช 
“ไมวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดีงาม” (ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเขาไดกินผลไมตองหามของเกอจาเม)  ออกจากชาว
กะเหรี่ยงทุกคนแลวนําไปใสในไกและหมู  เมื่อทหารพมาไลติดตามมา จะเห็นแตเพียงการจากไปของชาวกะเหรี่ยง
เทานั้น ในประเด็นนี้ กวอแวไดรับการยอยองใหเป็นผูนําดานจิตวิญญาณในขณะนั้น ไดขึ้นไปนอนบนหนาผาและ
นิมิต (ฝใน) วาสถานท่ีตรงนี้เป็นท่ีตั้งหมูบานอยางถาวรของชาวกะเหรี่ยง จึงไดสรางหมูบานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และตั้งช่ือ
วา “เลตอโคะ” (ใตหนาผาเหนือน้ําตก) และไดสรางที่อยูของอิสิ (ผูนําทางจิตวิญญาณ) แยกออกจากหมูบาน 
เรียกวา “ตะหมุปูเบีย” (ที่บูชาพนภัย) มี พืออิสิกวํอแว (อิสิองคแแรก) แหงบานเลตอโคะ (คนไทยจะเรียกวา “เลต
องคุ”) จากนั้นไมนานไดมีทหารพมาไดเขามาจับตัว “บุ฿โคะ” (เจาวัด) และบังคับใหพาไปช้ีตัวพืออิสิกวอแว เมื่อได
ตัวแลวทหารพมาไดฆาตัดคอพืออิสิกวอแวทันที”  
 ในประเด็นนี้มีการเช่ือมตอถึงพิธีจุดไฟบูชาบูชาฤๅษี ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” กลาววา      
 “วิญาญของพืออิสิกวอแว ไดขึ้นไปหาเกอจาเม (บิดา) วาตนจะไมลงไปโลกมนุษยแอีก เนื่องจากเต็มไป
ดวยความโหดรายปุาเถื่อน และเกอจาเมไดบอกกับพืออิสิกวอแววา ตามความเป็นจริงแลวโลกมนุษยแมีทั้งคนดีและ
คนช่ัวปะปนกัน เราจะตองลงไปชวยคนดีแกไขคนช่ัว แตพืออิสิกวอแวยืนกรานจะไมลงไปโลกมนุษยแอีก และขอให
เกอจาเมสงเพื่อนของตนลงไปแทน  
 เพื่อนของพืออิสิกวอแว ลงมายังโลกมนุษยแและไดบอกกับชาวบานวา การที่ชาวบานจะอยูดีกินดีไดตอง
ตัดภาระบางอยางลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองเลิกเลี้ยงผี ทําใหยักษแที่เป็นหัวหนาผีไมพอใจ จึงขึ้นไปหาเกอจาเม 
ขอใหลูกของทานยกเลิกความคิดดังกลาว โดยที่พอจะประนีประนอมได เกอจาเมแนะนําวา เลี้ยงผีไดแตผีจะตอง
รับผิดชอบในการลางถวยชามเองดวย ยักษแบอกวาจะทําตามเง่ือนไขนี้ ถาเพื่อนของพืออิสิกวอแว กล๎ากระโดดเข๎ากอง
ไฟ เพื่อแสดงวาจะทําเพื่อมวลมนุษยแมากวาผี  ดังนั้นเพื่อนของพืออิสิกวอแว จึงกระโดดเขากองไฟ” ชาวบานจึงตั้งช่ือให
วา “โจวยุ” (เพื่อชาติ) และเรียกวา พืออิสิโจํวย ุเป็นอิสิองค๑ท่ี 2 ของบาน   เลตองคุ และเป็นที่มาของพิธีจุดไฟบูชาฤๅษ ี
 ก าเนิดอิสิองค๑ท่ี 3 (พืออิสิแจะเบอะ) ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา   
 “วันหนึ่งชาวบานวัวหายจึงตามหาเขาไปในปุา ไดพบเด็กผูชายคนหนึ่งอยากไดขี้ผึ้งมาทําเทียนถา
ชาวบานคนนั้นชวยเหลือจะชวยตามวัวให แตชาวบานคนน้ันไมไดสนใจและออกตามหาวัวของตนตอไป  
 ชายคนนั้นตามหาวัวอยูหลายวัน แตไมวาจะไปทิศทางไหนจะพบเด็กคนนั้นตลอด จึงเลาใหภรรยาฟใง 
ฝุายภรรยาจึงบอกใหนําขี้ผึ้งไปให เมื่อเด็กไดขี้ผึ้งแลวเด็กบอกวา จะใชขี้ผึ้งทําเทียนและจุดไวที่ตรงที่นี้ แตกลัวเทียน
ดับ จึงตองสรางศาลาไวตรงนี้ และเด็กไดขอยืมมีดชายคนนั้นดวย สวนวัวนั้นใหเดินกลับบาน ถาไมพบกลางทาง
แสดงวาวัวไดกลับถึงบานเอง ปรากฏวาวัวไดเดินกลับถึงบานกอนแลว จึงเลาใหภรรยาฟใง ทําใหทั้งคูเช่ือวาเป็น
ผูวิเศษจึงมาชวยกันสรางศาลาให และเมื่อชาวบานคนอื่นๆ  รูขาวตางพากันมากราบไหวและเรียกช่ือเด็กคนนั้นวา 
“แจะเบอะ” (ตั้งหลักไดมั่นคง) และยกยองใหเป็นพืออิสิแจะเบอะ อิสิองคแที่ 3 ของบานเลตอโคะ  
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 อยางไรก็ดีพืออิสิแจะเบอะ ไดวางรากฐานในกิจการตางๆ  ของตะหมุปูเบีย (ที่บูชาพนภัย) ไวหลาย
ประการ ผาน “ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม” กลาววา   
 พิธีสรงน้ําฤๅษี (วันขึ้นปีใหม) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ํา เดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบานทุกคนจะเดินทาง
มารวมงานและขอพร ลูกศิษยแจะเป็นผูนําในการประกอบพิธี และในวันเดียวกันนี้จะมีบูชาเจดียแตามแบบอยาง
ของพือยอแฮ สอดคลองกับ “ตํานาน” ที่กลาวเกี่ยวกับ ยอแฮนําเสนพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจาไปสรางเจดียแ  
 พิธีสะเดาะเคราะหแ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อใหชีวิตมีความสุข ปลอดภัยจาก
ภยันตรายที่จะเกิดกับชีวิตได เกี่ยวกับสรางสะพาน ปลอยปลา และค้ําโพธ์ิ ผาน “ตํานาน” กลาววา    
  “ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งไดเดินทางศึกษาวิชาอยูกับอสิในปุาอยูหลายปี มาวันหนึ่งอิสิไดบอกกับลูกศิษยแ
ของตนเองวา เจ้าไม่มีวันท่ีจะส าเร็จวิชา และอีกไม่นานเจ้าก็จะต้องตาย จึงสั่งใหลูกศิษยแคนนั้นเดินทางกลับบาน ลูก
ศิษยแจึงไดเดินทางกลับบานและในระหวางเดินทางกลับบานนั้น ลูกศิษยแไดเดินขามแมน้ําสายหนึ่งเห็นวามันเดินขาม
ลําบาก จึงคิดวาถาเราไดสรางสะพานใหกับคนอื่นๆ  ที่อยูขางหลังเดินทางผานมาตรงนี้จะทําใหเดินทางดวยความ
สะดวก ดังนั้นลูกศิษยแจึงไดสรางสะพานขึ้นมา และจากนั้นจึงไดเดินทางตอ และไปพบแมน้ําสายหนึ่งซึ่งกําลังจะแหง 
เมื่อมองไปท่ีแองน้ําจะเห็นปลาเล็กปลานอยเป็นจํานวนมากวายน้ําอยู จึงคิดตอไปวา ถาแองน้ํานี้แหงจะทําใหปลา
เหลานั้นตายได  และกอนที่เราจะตองตายก็ขอชวยชีวิตปลาเหลานั้นไว  จึงไดนําปลาไปปลอยในแมน้ําใหญ และได
เดินทางตอไปถึงตนไมใหญ (ตนโพธิ์) จึงไดหยุดพักเหนื่อย เห็นตนไมที่ตนเองนั่งพักอยูมีลําตนเอียงใกลจะลม จึงไดนํากิ่ง
ไมมาค้ําไวมิใหตนไมนั้นลม จากนั้นไดเดินทางตอจนถึงบาน เพื่อรอวันตายของตนเองและไดพูดกับตนเองวา ท าไมเราถึง
ไม่ตายตามที่อิสิได้ก าหนดวันตายของเราไว้แล้ว เกิดความสงสัยจึงไดเดินทางกลับไปหาอิสิ ณ สํานักฤๅษีอีกครั้งหนึ่ง  
   เมื่อกลับไปถึงสํานักฤๅษี อิสิไดเห็นลูกศิษยแของตนเองกลับมาหาอีกครั้งหนึ่ง ก็เกิดความสงสัยว่าท าไม
ลูกศิษย์ของเราจึงไม่ตายดังที่เราได้ท านายไว้ จึงไดถามวา เจ้าไปท าอะไรมา ลูกศิษยแก็เลาใหฟใงวา ระหว่างทางที่
เดินทางกลับบ้านนั้น ตนเองได้สร้างสะพานเพื่อให้คนได้เดินทางได้สะดวก ได้ปล่อยที่ก าลังจะตายในแอ่งน้ าเล็กๆ  
น าไปปล่อยในแม่น้ าใหญ่ และสุดท้ายก่อนที่ตนเองจะถึงบ้านได้หยุดพักเหนื่อยใต้ต้นไม้เห็นต้นไม้ใหญ่ก าลังจะล้ม
ตนเองจึงได้น าไม้มาค้ าไว้มิให้ต้นไม้นั้นล้ม และก็เดินทางกลับถึงบ้าน  
 เมื่ออิสิไดยินเชนนั้น จึงไดทํานายตอไปวา “การที่มนุษย์ได้สร้างสะพาน ปล่อยปลา และค้ าโพธิ์ ซึ่งเป็น
การกระท าท่ีมีประโยชน์ ถ้าทุกคนได้ท าประโยชน์ 3 อย่างแล้วจะท าให้ชีวิตมีความสุข ปลอดภัยจากภยันตรายที่จะ
เกิดกับชีวิตได้”     
 พืออิสิเสาะเจี๊ยะ (อิสิองคแที่ 4)  ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา เสาะเจี๊ยะไดนิมิตวา พืออิสิแจะเบอะ 
(อิสิองคแที่ 3) สั่งใหนุงหมผาขาว ดังนั้นพอรุงเชาพืออิสิเสาะเจี๊ยะจึงแจงใหชาวบานรูถึงนิมิตของตน และไดนําผาขาว
มานุงหมแทนชุดเดิม จากน้ันเป็นตนมาจะมีการแนะนําโดยนิมิต เหมือนที่พืออิสิแจะเบอะทําเป็นแบบอยางใหกับพื
ออิสิเสาะเจี๊ยะมาจนถึงปใจจุบัน และในประเด็นการแตงกายของชาวกะเหรี่ยงถือกําเนิดจาก พืออิสิเสาะเที๊ยะ (อิสิองคแที่ 
7) เป็นผูกําหนดโดยผานการนิมิต กลาววา เด็กหญิงจะเป็นชุดขาว แตเมื่อแตงงานจะเปลี่ยนเป็นชุด 2 ทอน แยกเป็น
ผาถุงและเสื้อ ผาถุงพื้นสีแดงตรงกลางมีแถบสีขาว เสื้อพื้นสีแดงดานบนอาจเป็นสีดําหรือสีน้ําเงิน สวนผูชายจากเด็กจน
โตรวมทั้งชุดไปทําบุญจะเป็นสีขาวแถบสีแดง เวลาใสใหสวมจากทางศีรษะลงมา ถาไมอยากนุงชุดนี้ก็จะใชเป็นผาโสรงที่
ทอเป็นพื้นเดียวกัน จะไดไมเป็นผาถุง และเป็นการแสดงออกถึงการเปิดเผย เชนเดียวกับเสื้อที่สวมใสจะเป็นสีอะไรก็ได 
แตตองเป็นแบบผาอกมีกระดุม และตองไมเป็นแบบเสื้อยืด (เสื้อคอกลม) และตองไมมีเสนหรือลายตัดกันเป็นรูปทองนา 
รวมถึงของใชทุกชนิดไมวาจะเป็นรมหรือแมกระทั่งมุงจะตองไมเห็นวามีเสนตัดกันเป็นรูปทองนา  
 พืออิสิแจะแป๊ะ (อิสิองคแที่ 5) ผาน “ความทรงจํารวม” กลาวา ตองการที่จะจดจําเรื่องราวในอดีตของ
ตนเอง จึงไดสงชาวบาน 3 คน คือ “ผูชู” “ผูดู” และ “ผูอองวะ” ไปขอเรียนหนังสือกับคนไทย (ไมทราบวาเป็นที่ใด) 
แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากถูกรักเกียจวาเป็นคนปุา จึงสาบานวา “เมื่อใดที่พวกเราเรียนหนังสือไทยจะต้องเกิด
ภัยวิบัติกับพวกเราไม่เร็วก็ช้า” 
 ที่มาของงาชางแกะสลักรูป “พระพุทธเจา” สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา    
  “แตเดิมในสํานักฤๅษีมีชางปุาเพศเมียทองแกเดินทางมาจากเมาะละเอะ มาตกลูกท่ีสํานักฤๅษีเป็นชางตัว
เพศผู ในสมัยของอิสิองคแที่ 5 และไดตั้งช่ือวา พะตะคอ เป็นชางแสนรูคอยรับใชฤๅษี เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรม
หรือมีงานบุญเกิดขึ้น ณ สํานักฤๅษี ชางจะมานอนคุกเขาหมอบอยูใกลๆ บริเวณพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ 
ชางลม (ตาย) พืออิสิแจะแปฺะ นํางาชางไปใหชางแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจาในประเทศพมา เพื่อระลึกถึงคุณงาม
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ความดีของชาง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคูชุมชนกะเหรี่ยง และมีคุณคาควรแกการกราบไหว  อยางไรก็ดีมีการกลาวถึงชาง
แกะสลักในประเทศพมาวา เมื่องาช้างแกะสลักเสร็จแล้ว ช่างได้ตาบอดทันที” และเป็นที่มาของพิธีมัดมือชาง  
 พืออิสิเก๏ะเคาะ (อิสิองคแที่ 6) ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา เป็นอิสิที่มีผูจดจําเหตุการณแในชวงสมัย
นี้ไดนอยมากแตเป็นอิสิองคแแรกที่นุงหมผาเหลือง  
 พืออิสิเสาะเท๊ียะ (อิสิองคแที่ 7) ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา  
 “บิดาและมารดาของเสาะเที๊ยะอพยพมาจากบานแมกลองคี  เสาะเที๊ยะเกิดที่บานเลตอโค฿ะ เมื่ออายุได
ครบตามกําหนด (ประมาณ 7 ปี) เสาะเที๊ยไดเขามาเป็นลูกศิษยแพืออิสิเก฿ะเคาะ ณ สํานักฤๅษี เมื่อพืออิสิเก฿ะเคาะ
เสียชีวิต เสาะเที๊ยไดขึ้นเป็นอิสิ และไดนิมิตเกี่ยวกับการแตงกายของชาวบานวา เสื้อผาและสิ่งของที่ชาวบานใชอยู
ไมใชเป็นแบบของพวกเรา โดยเฉพาะที่มีลายเสนตัดกันเป็นรูปทองนา อีกไมนานจะมีคนมาขอคืน เมื่อถึงเวลาเขามา
ขอคืนใหคืนเขาไปใหหมด ดังนั้นจึงใหเตรียมเสื้อผาและสิ่งของชุดใหมไวซึ่งปรากกฎวาตอมาไมนานไดมีชาวบาน 
“จอควะ” ในเขตพมามาขอรับคืนไป ชาวบานจึงมีเสื้อผาชุดใหม 
 เสื้อผาชุดใหมได ชุมชนกะเหรี่ยงบานเลตองคุไดตระเตรียมไว คือ เด็กหญิงจะเป็นชุดขาว แตเมื่อแตงงาน
จะเปลี่ยนเป็นชุด 2 ทอน แยกเป็นผาถุงและเสื้อ ผาถุงพื้นสีแดงตรงกลางมีแถบสีขาว เสื้อพ้ืนสีแดงดานบนอาจเป็นสี
ดําหรือสีน้ําเงิน สวนผูชายจากเด็กจนโตรวมทั้งชุดไปทําบุญจะเป็นสีขาวแถบสีแดง เวลาใสใหสวมจากทางศีรษะลง
มา ถาไมอยากนุงชุดนี้ก็จะใชเป็นผาโสรงที่ทอเป็นพื้นเดียวกัน จะไดไมเป็นผาถุง และเป็นการแสดงออกถึงการ
เปิดเผย เชนเดียวกับเสื้อท่ีสวมใสจะเป็นสีอะไรก็ได แตตองเป็นแบบผาอกมีกระดุม และตองไมเป็นแบบเสื้อยืด (เสื้อ
คอกลม) และตองไมมีเสนหรือลายตัดกันเป็นรูปทองนา รวมถึงของใชทุกชนิดไมวาจะเป็นรมหรือแมกระทั่งมุงจะตอง
ไมเห็นวามีเสนตัดกันเป็นรูปทองนา”  
 อยางไรก็ดีกอนที่พืออิสิเสาะเที๊ยะมรณภาพ ทานไดบอกกับชาวบานวาให แจละยะ สืบตอจากตนและให
จําเลยชวยลงไปดูแลในเขตพมา เป็นคําสั่งเสียขององคแฤๅษี และคนที่นับถือลัทธิฤๅษีทุกคนจะตองเช่ือฟใงและปฏิบัติตาม 
 พืออิสิแจละยะ (อิสิองคแที่ 8) ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา พืออิสิแจละยะ ตองการ แก้บาปให้กับพม่า
เพราะการที่พม่าฆ่าพืออิสิกว่อแว (อิสิองคแที่ 1) ดังนั้นจึงไดนําชาวบานที่นับถือลัทธิฤๅษี อยูภายใตการปกครองของตนเอง
ไปที่บานเจะโดํง ซึ่งเป็นที่ตั้งกองทหารพมา โดยมีกองกําลังของกะเหรี่ยงกูชาติรวมสมทบไปดวยเมื่อไปถึงพื้นที่สูรบ ชาว
กะเหรี่ยงที่นับถือลัทธิฤๅษีและทหารกะเหรี่ยงกูชาติลมไดลมตายเป็นจํานวนมาก ทําใหผูนําทหารกะเหรี่ยงไมพอใจที่พาคน
ของตนไปตาย จึงไดเขามาจับตัวอิสิแจละยะไปขังไวท่ีกองรอยกะเหรี่ยงในเขตพมา และฆาตายในที่สุด  
 พืออสิิจ าเลยชํวย (อิสิองคแที่ 9) กะเหรี่ยงบานเลตองคุมีการเชื่อมตอกับโลกภายนอกมากข้ึน และภาครัฐ
ไดเห็นถึงความสําคัญของระบบการศึกษาจึงไดสรางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น ซึ่งขัดแยงกับวิถีชุมชน ซึ่ง
เป็นคําสั่งเสียของ “พืออิสิแจะแปฺะ” (อิสิองคแที่ 5) กลาววา “พวกเราขอสาบานว่าจะไม่เรียนหนังสือไทยตลอดไป 
เมื่อใดที่พวกเราเรียนหนังสือจะต้องเกิดภัยวิบัติกับพวกเราไม่เร็วก็ช้า”  
 ในประเด็นนี้พืออิสิจําเลยชวย มีการจัดความสัมพันธแใหมในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอยางเป็นพลวัต มีการเชิญตัวแทนเจาหนาที่ตํารวจท่ีเขามาดื่มน้ําสาบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู ณ สํานักฤๅษี 
โดยใหสัญญาวา “จะไม่ท าอะไรให้เป็นการผิดขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน และจะท าทุกอย่างที่จะ
ช่วยเหลือชาวบ้านหากเกิดมีเภทภัยขึ้น” เพื่อลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับกลุมคนที่นับถือลัทธิฤๅษี 
เป็นการยอมรับชุดความรูจากโลกภายนอก  
 พืออิสิมํอแนํ (อิสิองคแที่ 10) ผาน “ความทรงจํารวม” กลาววา มอแนเป็นคนบานไกกวา (หญาไมกวาด) 
ในเขตพมาเขามาเป็นลูกศิษยแ ณ สํานักฤๅษีได 25 ปี เขารับตําแหนงพืออิสิ เมื่ออายุได 34 ปี ยังหมขาวอยูเนื่องจาก
นิมิตวาอิสิองคแที่ 9 มาบอกวาใหหมเหลืองได แตอิสิองคแที่ 8 ที่มาพรอมกับบอกวายังหมเหลืองไมไดจึงหมเหลืองไมได 
และเป็นครั้งแรกที่อิสิองคแกอนๆ  ไดเขามานิมิตถึง 2 องคแในคราวเดียวกัน  
 การสืบทอดตําแหนงของฤๅษีแตละองคแจะเป็นการนิมิตเห็นของฤๅษีจากรุนสู รุน กลาวคือ ฤๅษีองคแ
ปใจจุบันจะตองนิมิตเห็นฤๅษีองคแตอไป ซึ่งความแมนยําของการนิมิตนั้นจะตองมีการนิมิตในชวงระยะเวลาสามปี ปีละ
สามครั้งติดตอกัน จึงจะเชื่อไดวาผูนั้น คือ ฤๅษีองคแตอไปตามความเชื่อในวิถีวัฒนธรรมลัทธิฤๅษี 
 สรุปประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแและสะกอวแ) เริ่มตั้งแตเกอจาเมผูยิ่งใหญตามมโนคติของ
กลุมชาติพันธุแ และเป็นเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Mono-theism) ผูสรางมนุษยแและสรรพสิ่งบนโลก มีการจําลอง
พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิใหเป็นตัวแทนเทพยดา ณ สํานักฤๅษี และมีการรอยเรียงเรื่องเลาทางประวัติศาสตรแ  ถึงการพลัดพราก
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อันเนื่องจากการดื่มสุรา, ยอแฮรับศีล 5 จากพระพุทธเจา และนําพระเกศาของพระพุทธเจาไปสรางเจดียแ, การ
อพยพหนีภัยการกดขี่จากกษัตริยแพมา, พืออิสิเกอเวใชไมเทาวิเศษขับไลสิ่งไมดีงามออกจากตัวกะเหรี่ยงแลวนํามาใส
ในหมูและไก, ทหารพมาฆาตัดคอพืออิสิเกอเว, พิธีจุดไฟบูชาฤๅษี, พิธีมัดมือชาง และพิธีสะเดาะเคราะหแชุมชน ภาพ
ดังกลาวถูกถักทอความสัมพันธแระหวางคนกับเทพยดา มีการบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) เพื่อกําหนดให
เป็นสวนหนึ่งของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (Culture Norms) ที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑแทางสังคม มีลักษณะเป็น
ขอบังคับใหบุคคลและหรือกลุมบุคคลทําตาม (Prescriptive) หรือจะเป็นขอหามมิใหทํา (Proscriptive) อันเกิดจาก
คานิยม (Values) ที่ควรคาแกการกระทํา 
 2. วิเคราะหแความสัมพันธแของการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ
และสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ดังนี ้
  2.1 การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี พบวา เรื่องเลาทางประวัติศาสตรแถูกนํามารอยเรียงกลายเป็นสวน
หนึ่งของวิถีวัฒนธรรม เริ่มตั้งแตเทพยดาไดสรางมนุษยแคูแรก ยอแฮรับศีล 5  และนําพระเกศาจากพระพุทธเจามา
สรางเป็นเจดียแ (พิธีบูชาเจดียแ) พืออิสิกวอแว (อิสิองคแที่ 1) ใชไมเทาวิเศษขับไลสิ่งไมดีงามออกจากตัวกะเหรี่ยง (ไม
กินหมูและไก) และทหารพมาฆาตัดคอพืออิสิกวอแว เชื่อมโยงถึงการกระโดดเขากองไฟของพืออิสิโจยุ (พิธีจุดไฟบูชา
องคแฤๅษี), พิธีสะเดาเคราะหแ พิธีมัดมือ (คนและชาง) การแตงกาย การไวทรงผม โดยมี “พืออิสิ” เป็นผูนําในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิม ท่ีกลาวมา คือ นวัตกรรมทางประวัติศาสตรแ 
  2.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ พบวา พิธีบูชาเจดียแ และกวอแวใชไมเทาวิเศษไลสิ่งไมดีงามออกจาก
ตัวกะเหรี่ยงแลวนํามาใสไวใน “หมูและไก” เกี่ยวของกับระบบผลิต ระบบคุณคา และระบบความสัมพันธแที่เช่ือมโยง
ระหวางคนกับการเขาใชประโยชนแในทรัพยากรธรรมชาติ มีการฉายภาพ “อิสิและลูกศิษยแ” ณ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  การ
ทําไรขาว ไรหมาก และไรพริก “วิถีอิสิ คือ วิถีเศรษฐกิจของชุมชน” 
  2.3 การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ พบวา พิธีสะเดาะเคราะหแ คือ กระบวนการให “ฅน” 
ตองมารวมตัวกันเพื่อสรางประโยชนแรวมกัน กลาวคือ การสรางสะพานเป็นการปลูกฝใ่งคานิยมในเรื่องของการสราง
จิตสาธารณะ เป็นการใหบริการกับคนที่ดอยโอกาสทางสังคม การปลอยปลาแสดงใหเห็นถึงกุศโลบายในเรื่องของ
การอนุรักษแและการขยายพันธุแปลา และการค้ําโพธิ์เป็นการอนุรักษแปุาไมที่อยูตนน้ําลําธาร โดยนําเอาความเช่ือใน
เรื่องของ “การตอชะตาชีวิต” มาจัดระเบียบกับทรัพยากรธรรมชาติบนฐานคิดที่วา “จะทําใหชีวิตมีความสุข 
ปลอดภัยจากภยันตรายที่จะเกิดกับชีวิตได”  
  2.4 การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ พบวา ภาพจําลอง “เทพยดา” เป็นพระเจาสูงสุด ณ สํานักฤๅษี  คือ 
พื้นที่พิเศษเฉพาะสําหรับการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญๆ  ตามความเช่ือแบบดั้งเดิม ไดแก พิธีบูชาเจดียแ (ระลึกถึง
พระพุธเจา) พิธีจุดไฟบูชาองคแฤๅษี (บูชาวิญญาณบรรพบุรุษ) พิธีสรงน้ําฤๅษี พิธีสะเดาะเคราะหแ ฯลฯ  ที่กลาวมา คือ 
กระบวนการเรียนรูทางสังคมและเป็นประสบการณแตรง ที่ทําใหชุมชนตองดิ้นรนเพื่อตอบสนองความตองการ
ทางดานจิตใจ ซึ่งไดแก ความปลอดภัย ความมั่นคงดานปใจจัย 4  การมีความสัมพันธแที่ดีกับผูอื่น และนําไปสูการ
แกปใญหารวมกันในสภาวการณแที่เกิดวิกฤต  
  2.5 การพึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม พบวา “อิสิ” คือ ตนแบบของการรักษาแบบแผน และ
เป็นผูกําหนดวิถีปฏิบัติใหฅนกะเหรี่ยงทุกคนตองอยูในกรอบจารีต มีการกําหนดเครื่องแตงกาย (เสื้อผา) การไวทรง
ผม การประกอบพิธีบูชาเจดียแ พิธีจุดไฟบูชาองคแฤๅษี การสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อการกราบไหว   เป็นกระบวนการที่
ทําใหทุกคนตองเขารวมกิจกรรมบนพื้นฐานของความศรัทธาในวิญญาณบรรพบุรุษรวมกัน  ซึ่งปรากฏออกมาในรูป
ของความเป็นพี่ เป็นนอง เป็นมิตร เป็นเพื่อนบาน เป็นเครือญาติ ที่จะตองเขามาดูแล ชวยเหลือซึ่งกันและกัน     
 3. การสังเคราะหแรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ 
และสะกอวแ) พบวามีปใจจัยสําคัญบนพื้นฐานของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นความสัมพันธแเชิงหนาที่ และทําหนาที่สมบูรณแเพื่อผลประโยชนแเฉพาะตน และขณะเดียวกันก็จะทํา
ประโยชนแแกตัวอื่นในโครงสรางขององคแประกอบ  

 และมคีวามสัมพันธแกับการสรางความสมดุล (Balance) พบวาในแตละตวัของ TERMS มีความเกีย่วโยงและสอด
รับกับความสามารถ (Ability) ในแตละตัวของ TERMS พบวามคีวามสามารถสอดรบักับการจดัเครือขาย (Networking)  ใน
แตละตัวของ TERMS พบวา มีการ “สื่อ” เช่ือมตอวิถีวัฒนธรรมที่สามารถจัดการชุมชน (Community Management) 
ได และที่กลาวมาทั้งหมด คือ หวงโซแหงความสัมพันธแ  
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อภิปรายผลการทดลอง  
 1. จาก “ตํานาน” กลาววา “เกอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหนึ่งขึ้นมา ผูชายชื่อวา เอทอกะระ 
(เหมือนแผนฟูา) และผูหญิงช่ือวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนทั้งสองลงมาอยูในสวนอีเดเพื่อสรางมนุษยชาติ 
โดยใหทํางาน 6 วันและหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวนไดยกเวนเพียงตนเดียวที่หามกิน เพราะจะเกิดสิ่งที่ไมดีงามขึ้น 
สอดคลองกับ ยศ  สันตสมบัติ และคณะผูวิจัย, (2547 : 199-203) กลาววา  ความเช่ือ เรื่อง ยวา (พระเจาผูสรางโลก) คือ 
พลังแหงการพยากรณแ ผูสรางธรรมชาติ รวมถึงเป็นผูสรางมนุษยแ (ชาย-หญิง) คูแรกของโลก ขณะที่กะเหรี่ยงที่นับถือพุทธ
ศาสนาพุทธ เช่ือวา ยวา คือ พระพุทธเจา ขณะที่ ยวา ในความคิดของกะเหรี่ยงที่นับถือผีไมไดมีความสําคัญมากนัก และไม
มีพิธีกรรมที่ทําใหกับ ยวา โดยเฉพาะ และในเรื่องของ “ยวา” และสอดคลองกับบือพอ, (2540 : 167) ไดกลาวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิ่งสูงสุดที่ชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เคารพบูชาโดยมีความเช่ือวา ยวา เป็นเจาของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอยาง และ
เช่ือดวยวา ยวา คือ ผูสรางมนุษยแ คําฟูองของคําวา ยวา คือ ทู “เกอะจาทู เกอะจายวา” ซึ่งมีความหมายตรงกับคําวา 
“พระองคแพระเจา”  
 มึกํอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนทั้งสองวา ผลไมที่หามกินนี้เป็นผลไมวิเศษ มีแตเกอจาเมเทานั้นที่กินได 
จึงหามไวเพื่อเก็บไวกินแตผูเดียว ดังนั้นคนทั้งสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นอกจากจะติดตอกับเกอจาเม
ไมไดแลว ยังทําใหสิ่งที่ไมดีงามเขามาอยูในตัวคนทั้งสองอีกดวย เกอจาเมจึงสง อิสิเปอะม๎อโก (ผูควบคุมโลกจากเริ่มตนถึง
สิ้นสุด) ลงมาควบคุมทั้งคู และลูกหลานของเขาที่สืบตอกันมา” สอดคลองกับ   สุเทพ  สุวีรางกูร, (2554 : 48) กลาววา 
ความเช่ือที่มาจากพระเจาเป็นผูสราง ไดถูกกําหนดขึ้นมาตามภาพของพระองคแ แลวเจริญพัฒนาไปสูความเป็นมนุษยแหรือ
ความบริสุทธิ์สมบูรณแ เป็นชีวิตที่ไรบาป ไรปใญหา การที่จะไปสูจุดหมายนั้น ตองปฏิบัติตามหลักของพระเจาที่กําหนดวาง
เอาไว ความเป็นมนุษยแที่แทจริงที่ประกอบดวยรางกายและจิตวิญญาณ จึงขึ้นอยูกับพระเจา    
 และสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ณ สํานักฤๅษี เพื่อการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ มีการกําหนดบทบาทให 
“อิสิ” ผูนําทางจิตวิญญาณ  ตองทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือในเรื่อง “วิญญาณบรรพบุรุษ” ใหเป็นไปตาม
วงรอบของปีปฏิทิน สอดคลองกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2557 : 366, 377-378) กลาววา ตํานานกับการอธิบายกําเนิด และอัต
ลักษณแของกลุมชน (Myth of Origin) และสถานภาพของคนในสังคมในสังคมดั้งเดิมหรือสังคมประเพณีทั่วโลก มีเรื่องเลา
ใชอธิบายวา ตนเป็นใคร มีกําเนิดอยางไร และมีรูปแบบการจัดระเบียบของสายตระกูล (clan) ที่สมาชิกในตระกูลเช่ือวา
สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษรวมกัน 
 ชุดความรูแบบดั้งเดิม คือ วิถีดํารงอยูของคนกะเหรี่ยง มีการจัดความสัมพันธแเชิงพื้นที่ นําความเช่ือใน
เรื่องของเทพยดา และวิญญาณบรรพบุรุษ เขามากําหนดแบบแผนทางสังคม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ  กฎจารีต
และหรือกฎศีลธรรม เกิดเป็นคานิยมที่ทรงคุณคา สอดคลองกับจุฑาพรรธแ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 101) กลาววา 
ตนอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติ วัฒนธรรมที่ดํารงไวซึ่งคานิยมนี้เชื่อวา พลังท่ีมีอํานาจมากที่สุดของชีวิตมนุษยแนั้น
อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษยแ ไมวาพลังนั้นๆ  จะหมายถึง พระเจา ชาตาชีวิต หรือความมหัศจรรยแ มนุษยแไม
สามารถเอาชนะได และจะจบลงดวยการยอมรับในท่ีสุด  
 2. การวิเคราะหแการพึ่งตนเองของชุมชนมีความสัมพันธแกับประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ 
และสะกอวแ) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ ดังนี้ 
  2.1 การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี คือ ภาพมายาที่เนนความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ ถูกกําหนดขึ้น
เป็นวิถีวัฒนธรรม และ “อิสิ” คือ ผูนําในการประกอบพิธีกรรมบนฐานความเช่ือแบบดั้งเดิม สอดคลองกับศิริพร  ณ 
ถลาง, (2559 : 43) กลาววา วัฒนธรรมที่เนนอดีตมีความเช่ืออยางมากในเรื่องความสําคัญของประวัติศาสตรแ ฉะนั้น
พิธีกรรม จารีต ขนบประเพณีเป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับวัฒนธรรมเหลานี้ ดังนั้นจึงมีความเชื่ออยางเหนียวแนนวา 
อดีต คือ ตัวช้ีนําท่ีชวยในการตัดสินใจและพิจารณาความถูกตอง  
  2.2 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ พบวา ระบบผลิต ระบบคุณคา และระบบความสัมพันธแ มีความ
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษยแบอกถึงการเขาใชประโยชนแในทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณ และภาพที่
ชุมชนรับรู คือ ภาพของอิสิและลูกศิษยแ ณ สํานักฤๅษี เป็นภาพวิถีการดําเนินชีวิต กลาวไดวาวิถี “อิสิ” คือ “วิถี
เศรษฐกิจของชุมชนกะเหรี่ยง” สอดคลองกับศิริรัตนแ  แอดสกุล, (2559 : 104) กลาววา การเรียนรูของสมาชิกใน
สังคมทั้งทางตรงและทางออม ท้ังรูปแบบที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อเป็นการถายทอด
วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของคนใหเป็นไปตามความตองการ
ของสังคม ตลอดจนเป็นการสรางความเป็นตัวตน (Self) ใหกับตนเองดวย คือ การขัดเกลาทางสังคม 
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  2.3 การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบพิธีสะเดาะเคราะหแ คือ การรวมคนในชุมชน
ใหเขามาทําประโยชนแรวมกัน เป็นการปลูกฝใ่งคานิยมที่ดีงามเพื่อ “จะทําใหชีวิตมีความสุข ปลอดภัยจากภยันตรายที่
จะเกิดกับชีวิตได” สอดคลองกับศิริพร ณ ถลาง, (2557 : 365-366, 377-378) กลาววา ตํานานเป็นเครื่องมือในการ
อธิบายเหตุผลและที่มาของการประกอบพิธีกรรม เป็นกลไกของการ “สรางพลัง” สมาชิกในสังคมโดยเฉพาะใน
สังคมดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี และจะตองเกี่ยวของกับความเช่ือ และหรืออํานาจที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
มนุษยแ และนี่คือกระบวนการทางวัฒนธรรมสําหรับสรางขวัญและกําลังใจ  
  2.4 การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ เรื่องเลาที่เกี่ยวของกับเทพยดาผูใหกําเนิดมนุษยแ และมีการจําลอง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหเป็นตัวแทนของ “เกอจาเม” ณ สํานักฤๅษี ตลอดรวมถึงการประกอบพิธีกรรมตางๆ  เชน พิธี
บูชาเจดียแ พิธีจุดไฟบูชาองคแฤๅษี พิธีสะเดาะเคราะหแ เพื่อนําไปสูความมั่นคงทางดานจิตใจ สอดคลองกับ จุฑาพรรธแ 
(จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 101) กลาววา เมื่อปใจเจกเช่ือในสิ่งใด เขาจะหยุดตั้งคําถามกับสิ่งสิ่งนั้น อาจกลาวไดวา
ความเช่ือ (Beliefs) เป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลมหาศาลตอระบบความคิดและการสื่อสาร เพราะมันมีผลกระทบตอ
จิตสํานึกและจิตใตสํานึกของมนุษยแเชนเดียวกับกิริยาทาทางที่บุคคลแสดงออกมาความเช่ือจะปลูกฝใงอยูในตัวเรา
พรอมๆ กับ การเติบโตและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม   
  2.5 การพึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม  “อิสิ” คือ ตนแบบของการรักษาแบบแผน และเป็นผู
กําหนดวิถีปฏิบัติใหคนในชุมชนตองอยูในกรอบของศีล การแตงกาย (เสื้อผา) การไวทรงผม การประกอบพิธีบูชา
เจดียแ พิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ฯลฯ บนพ้ืนฐานของความศรัทธาในวิญญาณบรรพบุรุษรวมกัน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
วิถีวัฒนธรรม สอดคลองกับ จุฑาพรรธแ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 66) กลาววา คานิยมแหงวัฒนธรรม (Cultural 
Values) มีตนกําเนิดจากหลักปรัชญาใหญที่แตกตัวออกมา และถือเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรม มีการสื่อผาน
กลายเป็น “บรรทัดฐาน” เพื่อกําหนดรูปแบบความประพฤติของสมาชิก และสามารถ ช้ีไดวาอะไรเป็นสิ่งที่ควรคา ที่
เราจะพลีชีพให อะไรที่เราควรจะปกปูอง อะไรที่ทําใหตื่นกลัว และอะไรคือสิ่งที่ควรคาตอ การเรียนรู  
 3. การสังเคราะหแรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชน บนฐานประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวแ 
และสะกอวแ) พบวาปใจจัยสําคัญบนพื้นฐานของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคม/
วัฒนธรรม เป็นความสัมพันธแเชิงหนาที่ และทําหนาที่สมบูรณแเพื่อผลประโยชนแเฉพาะตน และขณะเดียวกันก็จะทํา
ประโยชนแแกตัวอื่นในโครงสรางขององคแประกอบ สอดคลองกับ จุฑาพรรธแ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 61) แนวคิด
วาดวยโครงสรางหนาที่นิยมที่สมมุติฐาน ในการมองสังคมวัฒนธรรมของคนเราที่วาไว ลวนตั้งอยูบนฐานแหง
ประชามติทางระบบคุณคา (Value Consensus) ซึ่งเป็นลักษณะที่พบไดโดยทั่วไปในวัฒนธรรมตางๆ  ที่มีการเคารพ
ปทัสถาน (norms) และคานิยมตางๆ รวมกัน อันจะทําใหเกิดความสมานฉันทแปรองดองกันทางสังคม (social solidarity) 
และเกิดสภาพสมดุลแหงสังคม (equilibrium)   

 และมีความสัมพันธแกับการสรางความสมดุล (Balance) พบวาในแตละตัวของ TERMS มีความเกี่ยวโยงและ
สอดรับกับความสามารถ (Ability) ในแตละตัวของ TERMS พบวามีความสามารถสอดรับกับการจัดเครือขาย 
(Networking) ในแตละตัวของ TERMS พบวา มีการ “สื่อ” เช่ือมตอวิถีวัฒนธรรมที่สามารถจัดการชุมชน (Community 
Management) ได และที่กลาวมาทั้งหมด คือ หวงโซแหงความสัมพันธแ และสอดคลองกับสมติฐาน “ประวัติศาสตรแวิถี
วัฒนธรรมกะเหรี่ยงมีความสัมพันธแกับแนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชน” สอดคลองกับสุภางคแ  จันทวานิช, (2559 : 138) 
กลาววา สังคม คือ สวนตางๆ  ของโครงสรางที่เช่ือมโยงเขาดวยกัน แตละสังคมมีโครงสรางหนาที่คลายกันไมมากก็นอย 
การทํางานของความคิดหรือสมองมนุษยแ (human mind) มีโครงสรางอยูโดยรอบไมรูตัว โครงสรางนั้นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับโครงสรางที่มากําหนดพฤติกรรมของมนุษยแและความสัมพันธแของสถาบันสังคม    
 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช 

 มาตรการในการพัฒนาชุมชนชนบทที่อยูหางไกล (อํานาจรัฐ) การพัฒนาตองไมเนนไปที่โครงสราง
พื้นฐาน (รูปธรรม) แตอยากใหเนนดานนามธรรม (จิตใจ)  มีการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนไดพัฒนาตนเองบน
พื้นฐานของวิถีประวัติศาสตรแวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตรแในการพัฒนาพื้นที่ที่มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรม บริเวณแนวชายแดนจังหวัดตาก   
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 1.1. ระดับประเทศ ซึ่งเป็นหนาที่โดยตรงของรัฐบาล ควรกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตรแ ที่ใหความสําคัญ
กับบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก และใชระบบของความสัมพันธแทางสังคมเขามาเป็นกลไกในการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ (หมูบานวัฒนธรรม) ซึ่งวางอยูบนฐานคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน  

 1.2 ระดับจังหวัดตาก มีความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุแ การรางแผนพัฒนาฯ  ควรใหความสําคัญใน
เรื่องของอัตลักษณแและเอกลักษณแเฉพาะเป็นตัวตั้ง    

 1.3 ระดับอําเภอ ควรมีการสรางเครือขายของความเป็นกลุมชาติพันธุแ มีการจัดกิจกรรมระดับตําบลของ
แตละอําเภอ เพื่อใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนขาวสารอยางตอเนื่องในมิติของการพัฒนา  

 ในประเด็นของวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแ และการพัฒนาชุมชนของหนวยงานในพื้นที่อําเภอชายแดนของ
จังหวัดตาก ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีและมีความใกลชิดกับชุมชนโดยตรง ควรใหความสําคัญในเรื่องของ “วัฒนธรรม” บนพื้นที่
เฉพาะซึ่ง “ควรคาแกการอนุรักษแ” และพื้นที่ดังกลาวเป็นรอยตอของการพัฒนาเชิงรุกในเรื่องของการช้ีนํา และ
จัดตั้งโครงการตางๆ  จะตองสอดคลองกับวิถีแบบดั้งเดิมของชุมชน  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  2.1 การวิจัยควรใหความสําคัญในประเด็นความผูกพันท่ีมีลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมทางสายเลือด (The 
Tie of Blood) สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคุณคาทางวัฒนธรรมตอการจัดความสัมพันธแเชิงพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตรแวิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแกะเหรี่ยง พื้นฐานพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนจังหวัดตาก  
  2.2 กะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดตากมีหลายกลุมชาติพันธุแ พิธีกรรมแบบดั้งเดิมมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแผาน “ตํานาน” กรณี การประกอบพิธีกรรม
ตามวงรอบปีปฏิทินแบบมีสวนรวม   
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