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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประวัตศิาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี 
ผาน “ตํานาน”  และ 2) เพ่ือวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง 
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” กลุมเปาหมาย ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8 
คน เปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสมัภาษณ   ก่ึงโครงสราง และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลดานเน้ือหา พิจารณาในประเดน็ความเก่ียวโยงของ ปรากฏการณตางๆ  หาคา
คําอธิบายผานระบบสังคม และสรางขอสรุป ผลการวิจัยพบวา  
 1) “ตํานาน” อธิบายวิถีวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง เปนมรดกทางวัฒนธรรมในการสื่อสารใหคนรุน
ปจจุบันตองประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี มีการสรางอัตลักษณและเอกลักษณ มีการผลิตซ้าํทางวัฒนธรรม   เพ่ือรักษา
ความสมดุลทางดานจิตใจ และสรางเช่ือมั่นในวิถีดํารงอยูอยางเปนองครวม   
 2) ประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี มีความสัมพันธกับระบบสังคมบนพ้ืนฐานของความเช่ือ และ   การ
ประกอบพิธีกรรม คือ กลไกของการเช่ือมประสานท่ีทําใหคนเขารวมกิจกรรม เพ่ือสนองความตอง    
การข้ันพ้ืนฐานของระบบสังคม อันเปนเง่ือนไขท่ีนําไปสูวิถีดํารงอยูอยางเปนองครวมของชุมชนกะเหรี่ยง  
คําสําคัญ : พิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ระบบสังคม 

 
Abstract 

 This study aimed at 1) to explore the history of the fire ceremony to worship the 
hermit of Karen society (Pwo and Sgaw), hermit sect through the “legend”, and 2) to analyze the 
structure of the social relationship system in the fire ceremony to worship the hermit of Karen 
society (Pwo and Sgaw), hermit sect through the “legend”. Purposive sampling was employed in 
gathering information from spiritual leaders, masters and philosophers for 8 people. Research 
instruments included; a semi-structured interview and participatory observation, content analysis, 
consideration on the relevance of various phenomena, description of the values of the social 
system and conclusion.  
 The research findings:  
 1. The “legend” pointed to the culture of Karen society. It is a cultural heritage to 
impart to the current generation that they must perform the fire ceremony to worship the 
hermit. Identity and uniqueness were created as well as cultural regenerating, these are due to 
maintain a mental balance and generate a confidence of a holistic way of life.   
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 2. A chronicle of the of fire ceremony to worship the hermit is related to the social 
relationship system based on faith and ritual conducting.  It is a process combining to gather 
people for activity participation and to fulfill the basic requirements of the social system.  
This is a condition that leads to a holistic way of living of the Karen society. 
 
Keywords: the fire ceremony to worship the hermit, social system 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 โลกาภิวัตน (Globalization) ภายใตประชาคมโลกเดียวกัน (Global Community) เปนยุคแหงขอมูล
ขาวสาร (Information Age) ท่ีไรพรมแดน สามารถขามพรมแดนของรัฐชาติ (Transnational) สงผลตอ“การ
เช่ือมโยง” ของวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก มีการเคลื่อนยายถายเทไปยังอีกซีกโลกหน่ึง หรือสูสังคมอ่ืนๆ  ได 
และเกิดเปนปรากฏการณของ “หมูบานโลก” (Global Village) ซึ่งทุกสวนตางพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ความ
เช่ือมโยงระหวางกันเปรียบเสมือนอยูในบานเดียวกันท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติรวมกันอยู ความแตกตางของ
วัฒนธรรมในภูมภิาคตางๆ  เริ่มทยอยลดลง มีการยดึถือวัฒนธรรมรวมเดียวกันของผูคน ไมวาจะเปนดานการแตง
กาย ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร เงินตรา สื่อเทคโนโลย ีและอุดมการณในมิติท่ีทําใหเกิดความเหมือนกันแตไมสามารถ 
“หลอมละลาย” วิถีวัฒนธรรมท่ีแตกตางใหเหมือนกันได  ผูคนและกลุมชาติพันธุกลับเพ่ิมความพยายามแสดง 
“ตัวตน” ให “แตกตาง”  
 การแสดง “ตัวตน” ให “แตกตาง” ท้ังในระดับบุคคลและระดับชาตพัินธุเปนเรื่องสําคญัของมนุษย 
ความเปนตัวตน เกิดจากการเติบโตมาในสังคมมีกระบวนการการเรยีนรู การอบรมบมเพาะ ผานสถาบันพ้ืนฐานทาง
สังคม มีการอบรมระเบียบกฎเกณฑทางสังคมจากคนรอบขางในสังคม และผานการหลอหลอมวัฒนธรรม อัน
หมายถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เปนเรื่องของความคิดและความเช่ือท่ีกําหนดพฤติกรรมการ
กระทํา มนุษยทุกคนเกิดมาบนโลกโดยปราศจากความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผาน
มาทางประสบการณของมนุษย เพ่ือใหเกิดการรับรู และ การรับรู คือ การตัดสินทางวัฒนธรรม มนุษยเลือกท่ีจะ
เรียนรูและพัฒนาทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบน้ีในความหลากหลาย  ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ของมนุษย สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยหลอหลอมใหเกิด “ตัวตน” ของชาติพันธุ มนุษยเราเคยชินกับวิถีชีวิต และเติบโตบน
พ้ืนฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของตน และสิ่งท่ีติดตัวมา คือ ความเช่ือ (ศิริพร  ณ ถลาง, (บรรณาธิการ), 
2559 : 181; เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179 และจฑุาพรรธ (จามจรุี) ผดุงชีวิต, 2551 : 60-61)  
 ความเช่ือท่ีเนนอดีตและการใหความสําคญักับมิติทางประวัติศาสตร กลาวคือ เมื่อเราเช่ือในสิ่งใดแลวเรา
ก็มักมีแนวโนมท่ีจะเช่ือในสิ่งน้ันตอไปโดยปราศจากขอกังขาใดๆ  ท้ังสิ้น เราเช่ือเพราะ “เรารูวาสิ่งน้ันถูก”       ใน
สังคมประเพณี (Traditional Societies) ไมวาจะเปนระดับชนเผาท่ีเปนสังคมขนาดเล็ก และหรือสังคมเกษตรกรรม
ท่ีมีขนาดใหญกวา ลวนใหความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรม และพิธีกรรม คือ กลไกทางวัฒนธรรมท่ี “สรางความ
สามัคคี” ใน “ความเปนพวกเดียวกัน” และยังเปนเครื่องมือในการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของกลุม อีกประการ
หน่ึง คือ ชวยใหมนุษยมีความมั่นคงทางใจมีความสบายใจข้ึน  อยางไรก็ดีพิธีกรรมอันเน่ืองดวยการผลิต เปนแสดงความ
เคารพตอสรรพสิ่งท่ีมองไมเห็น มักเก่ียวกับการขอรองใหอํานาจเหนือธรรมชาติเขามาชวยเหลือในสิ่งท่ีมนุษยไมมั่นใจ 
และหรือจัดข้ึนเมื่อชีวิตของกลุมคนอยูในภาวะวิกฤติ พรอมกับถักทอความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมท่ีอยู
รอบตัวคน (เกรียงไกร  เกิดศริิ, 2551, : 16; จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดงุชีวิต, 2551 : 61-63, 101;  และยศ  สันต
สมบัติ, 2551, : 26-27)   
 คนกะเหรีย่งเช่ือวาสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวคนมสีิ่งคุมครอง คือ เจาแหงแผนดิน (ซงทะรี) เจาแหงตนไม 
(รุกขจือ) เจาแหงสายนํ้า (โพตุกุ) และเทพแหงตนขาว (พิบือโหย) เปนความสัมพันธอยางมดีุลยภาพระหวางมนุษย
กับธรรมชาติแวดลอม และมนุษยเปนเพียงผูมาหยิบยืมธรรมชาติเอาไปใช ดังน้ันมนุษยตองใชดวยความเคารพ ออน
นอม ตอบแทนบุญคุณดวยความพอดี และเพียงพอตอการยังชีพ (ภาณุเดช  เกิดมะลิ, 2552 :  29 และพระธรรมปฎก 
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และคณะ, 2552, : 103) สอดคลองกับงานวิจัยของนราวัลย  พูลพิพัฒน และรังสรรค  จันตะ, (2558 : บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหพิธีกรรมพ้ืนบานของกลุมชาติพันธุในชุมชนสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
พบวาพิธีกรรมมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ สิง่ศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน และพิธีกรรมทาง
ศาสนา คือ แกนกลางยึดโยงคนในชุมชนใหเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ยงัสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีและคณุคาทาง
สังคม ท่ีมาและเหตุผลของพิธีกรรม คือ การรักษาพฤติกรรมท่ีเปนแบบแผนของสังคมและทองถ่ิน  
 จากเหตผุลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะตองทําหนาท่ี
ประสานสัมพันธกัน กลาวคือ ระบบวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมของสังคม และระบบสังคมเปนตัวกําหนด
วิถีทางท่ีจะบรรลเุปาหมายของคานิยม ดังน้ันการผลิตซ้ํา การปรับเปลี่ยน หรือสรางอุดมการณอํานาจข้ึนมาใหมใน
บริบทของชุมชนท่ีตองเผชิญกับประสบการณทางสังคมอยางจําเพาะเจาะจงในการปกปองสิทธิตามประเพณีของ
กลุมชาติพันธุ ทามกลางสภาวะขัดแยง ดังน้ันวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “ราก” ในวิถีดํารงอยู (Viability) ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสถานการณและเง่ือนไขท่ีตองแขงขันกัน เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด  
 ผูวิจัยสนใจชุมชนกะเหรีย่ง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ จังหวัดตาก 
เน่ืองจาก 1) เปนหมูบานวัฒนธรรมพิเศษ 2) มีความเช่ือแบบดั้งเดมิ (ลัทธิฤๅษี) และ 3) มีความออนไหวตอ   การจัด
ของอํานาจรัฐท่ีเขามาในรูปของการพัฒนา โดยมุงอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทางสังคมผานระบบสังคม 
และการทําหนาท่ีพ้ืนฐาน ไดแก การปรับตัว การบรรลเุปาหมาย การบูรณาการ และการรักษา แบบแผน ในวิถี
วัฒนธรรมอันเปนประโยชนตอการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ      กลุมชาติพันธุ และเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับพ้ืนท่ี ใหสอดรับความตองการของทองถ่ินท่ีมีความเปน        พหุวัฒนธรรม  
 
คําถามการวิจัย 
 1. ประวัติศาสตรพิธีจดุไฟบูชาฤๅษี (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” มีความเปนมาอยางไร 
 2. การอธิบายโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ
สะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” มีลักษณะอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”  
 2. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางความสมัพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ
สะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) 
ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองค ุอําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนของการดําเนินการออกเปน 2 ข้ันตอน มีรายละเอียด ดังน้ี   
 1.  ศึกษาประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”  
มีรายละเอียด ดังน้ี  
    1.1 เปนการวิจยัแบบมสีวนรวมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP) โดยให
สมาชิกชุมชน15เขามามีสวนรวมในการศึกษาและเก็บขอมลู15ตามหลักสงัคมวิทยา ดวยวิธีการทางประวัตศิาสตร (The 
Historical Method) จากคําบอกเลา และอีกสวนหน่ึงผูวิจยัไดเก็บขอมูล “ทุติยภมูิ” จากเอกสาร และงานวิจัย โดย
ใชเทคนิคการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล  

  1.1.1 ข้ันการสรางเครื่องมือ  
    1) ผูวิจัยรางแบบสมัภาษณ ซึ่งเปนขอคําถาม15ในประเด็นประวัติศาสตร15เก่ียวกับพิธีจุดไฟบูชา
ฤๅษี 15ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ 15“ตํานาน” 
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    2) นําแบบสมัภาษณสงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสรางดานเน้ือหาและ
ภาษา ดังน้ี  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา  วงษนายะ  2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  และ 
3) ดร.อดิเรก  ฟนเขียว ผลการตรวจสอบเครื่องมือ พบวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค   
  1.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ กลุมเปาหมายแบบเจาะจง ไดแก ผูนําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leader) 
และปราชญ จํานวน 8 คน 
15  1.1.3 ขอมูลทุติยภูมิ 15จากเอกสารบันทึกประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, กระทรวงวัฒนธรรม และ เอกสารทาง
วิชาการ ตลอดรวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.1.4 การสมัภาษณเชิงลึก เปนคาํถาม “ภาพอดีต” การกําเนิดกลุมชาติพันธุ และท่ีมาของ พิธี
จุดไฟบูชาฤๅษี เปดกวางสาํหรับประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการสนทนา เพ่ือใหเกิดปฏิสมัพันธทางสังคม   

    1.1.5 การสังเกตอยางมสีวนรวม (Participatory Observation) ผูวิจัยเขาฝงตัว (Immerse) อยู
ในชุมชน และเขารวมกิจกรรมเปนบางครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธใหเกิดความสนิทสนม และผูถูกสังเกตจะรูตัววา
กําลังถูกสังเกต  

    1.1.6 การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจยัใช “ลาม” ท่ีมีความรู ความชํานาญในภาษากะเหรี่ยง (โปว
และสะกอว) และเพ่ือใหงายตอการจัดเก็บขอมลูในระดับบุคคล และใชเทคนิคแผนท่ีความคิด (Mind Map)   ซึ่งทํา
ให เกิดความเขาใจในความซับซอนตางๆ   

   1.1.7 ตรวจสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล 
(ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีใหขอมูลน้ันๆ  แลวนํามาเรียบเรยีงลําดับ ของ
เหตุการณกอน-หลัง และสรุป  
 2. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางความสมัพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปว 
และสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” 
  2.1 วิเคราะหความสัมพันธของพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี โดยใชเทคนิคการอธิบายระบบสังคม และหนาท่ี
พ้ืนฐาน 4 ประการ ไดแก 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเปาหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) การรักษาแบบแผน  
  2.2 การตรวจสอบขอมลู ใชผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูดานหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน ตรวจสอบผล
การวิเคราะหความสัมพันธดานเน้ือหา เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือ (ตามขอ 1.1.2)    

  2.3 สรุปผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี  
 
ผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตรวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน 
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม”  
  1.1 เดิมมีถ่ินฐานในประเทศพมา และอพยพยายถ่ินเขาฐานมาตั้งบานเรือนอยูในประเทศไทย    มี
สาเหตุอันเน่ืองมาจากสาเหตุหลักอยูสองประการ คือ ประการแรกความเช่ือในลัทธิฤๅษีแตกตางไปจากชนกลุมอ่ืนๆ  
และประการท่ีสอง คือ ทนการกดข่ีจากกษัตริยพมาไมไหว จึงพากันเดินลัดเลาะเขตรักษาพันธุสตัวปาทุงใหญนเรศวร
ดานฝงตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) เขามาอยู ณ หมูบานเลตองคุฝงตะวันออก มี “อิสิ” เปนผูนําดานจิตวิญญาณ 
ใชวิถีปฏิบัติเก่ียวของกับชุดความรูดั้งเดิม เริ่มตั้งแตการกําเนิดมนุษยคูแรก ผาน “ตํานาน” กลาววา 
 “เกอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหน่ึงข้ึนมา ผูชายช่ือวา เอทอกะระ (เหมือนแผนฟา) และผูหญิง
ช่ือวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนท้ังสองลงมาอยูในสวนอีเด เพ่ือสรางมนุษยชาติ โดยใหทํางาน 6 วัน 
และหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวนได ยกเวนเพียงตนเดียวท่ีหามกิน เพราะจะเกิดสิ่งท่ีไมดีงามข้ึน  
 มึกอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนท้ังสองวา ผลไมท่ีหามกินน้ีเปนผลไมวิเศษ มีแตเกอจาเมเทาน้ันท่ี
กินได จึงหามไวเพ่ือเก็บไวกินแตผูเดียว ดังน้ัน คนท้ังสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนอกจากจะติดตอ
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กับเกอจาเมไมไดแลว ยังทําให “สิ่งท่ีไมดีงาม” เขามาอยูในตัวคนท้ังสองอีกดวย  เกอจาเมจึงสง อิสิเปอะมอโก (ผู
ควบคุมโลกจากเริ่มตนถึงสิ้นสุด) ลงมาควบคุมท้ังคู และลูกหลานของเขาท่ีสืบตอกันมา”  
 ท้ังคูมีบุตรดวยกัน จํานวน 5 คู คูแรก คือ เจอะกวอ เปนตนตระกูลกะเหรี่ยง คูท่ีสอง คือ เตอะเลอ เปน
ตนตระกูลของมอญ คูท่ีสาม คือ โหย เปนตนตระกูลของไทย คูท่ีสี่ คือ เปอะเยอ เปนตนตระกูลของพมา และคู
สุดทาย คือ กอลา เปนตนตระกูลของฝรั่ง และทุกคูก็ถูกสงแยกยายกันไปสรางและขยายเผาพันธุและผสมพันธุกัน
เกิดเปนชนชาติใหมข้ึนมาบนโลก   
 ท่ีมาของกะเหรี่ยง “โปวและสะกอว” ผาน “ตํานาน” กลาววา   
 “กาลครั้งน้ันคนไทยไดไปขอลูกสาวของหัวหนากะเหรี่ยง ช่ือ มือแหยแพ (แมนางสายสรอย) แต
กะเหรี่ยงไมยกให คนไทยจึงไมสงเกลือไปขายใหกะเหรี่ยงเปนเวลานานถึง 3 ป ทําใหชุมชนกะเหรี่ยงขาดเกลือ และ
ปวยเปนโรคประหลาด คือ “เทาบวม” หัวหนากะเหรี่ยงจึงยินยอมยกลูกสาวให แตมีขอตกลงกันวาถาออกลูกเปน
เด็กผูชาย และเมื่อเด็กโตข้ึนจะตองแตงตั้งใหเปนผูปกครองท้ังสองเผา  20 ปผานไป และเด็กท่ีเกิดมาเปนเด็กผูชาย 
ซึ่งมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ คนไทยไดแจงใหกะเหรี่ยงทราบวามีการฉลองการแตงตั้งใหเด็กผูชายไดเปนผูนําเผา  
ดังน้ัน กะเหรี่ยงจึงเขามารวมงานดวย ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและสุรา และเมื่อเมาแลวก็ไดนอนหลับ พอถึง
ตอนกลางคืนฝายไทยไดฆาผูชายกะเหรี่ยงตายหมดยกเวนผูหญิงกะเหรี่ยง และคนไทยยังไดสงกําลังมาโจมตีชาว
กะเหรี่ยงท่ีบานเมืองอีกครั้ง ทําใหตองอพยพหลบหนีกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง โดยสวนหน่ึงเปน
กะเหรี่ยงโปวหนีลงมาทางใต และอีกสวนหน่ึงเปนกะเหรี่ยงสะกอว หนีเขาไปอยูในเขตพมา”   
 ท่ีมาการถือศีล 5  และการกําหนดวันในหน่ึงสัปดาห ใหหยุดหน่ึงวัน คือ วันพระ หรือวันท่ีชุมชนตองมา
รวมตัวกัน เพ่ือกราบไหวพระ และรวมถึงท่ีมาของพิธีบูชาเจดีย ผาน “ตํานาน” กลาววา  
 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว บังเอิญไปพบพระพุทธเจาและลูกศิษยขณะออกไปลาสัตว โดยหัวหนา
กะเหรี่ยงไมรูวาเปนใคร พระพุทธเจาขอขาวกิน หัวหนากะเหรี่ยงเอาขาวใหอยางไมคอยพอใจนัก เพราะมีขาวเพียง
หอเดียว แตปรากฏวาพระพุทธเจาทําใหขาวหอเดียวกินไดพอเพียงสําหรับลูกศิษย 500 องค รวมท้ังหัวหนา
กะเหรี่ยงและหมา (สุนัข) ลาสัตวของเขาอีกดวย ทําใหหัวหนากะเหรี่ยงเกิดความเลื่อมใสเช่ือวาเปนผูวิเศษ และได
ทราบวาเปนพระพุทธเจากับลูกศิษย จึงไดรับการอบรมสั่งสอน และรับศีล 5 (1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะ
ทัง สะมาทิยามิ 2. อะทินนาทาน เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิ 4. มุสาวาทาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ) พรอมกับไดรับการตั้งช่ือวา “ยอแฮ” (ผูไดรับความดีงามแลว) 
 ภายหลังจึงไดถวายลูกสมอ (มานะชะ) ใหพระพุทธเจา ซึ่งหลังจากพระพุทธเจาไดฉันลูกสมอแลว  
พระพุทธเจาไดสั่งสอนวากะเหรี่ยงท่ีแตกแยกกันไปคนละทิศละทางและตางคนตางอยูน้ัน ถาเรารูจักการใหแบงปน
กันเหมือนขาวหอน้ี จะทําใหเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันและรวมกันได สําหรับลูกสมอน้ันเมื่อกินจะรูสึกฝาด 
แตเมื่อดื่มนํ้าเขาไปจะไดรสหวานชุมคอช่ืนใจ เปรียบไดกับชาวกะเหรี่ยงท่ีขณะน้ีตางเดือนรอนลําบาก แตถาอดทน
ตอไปในไมชาจะไดรับความสุข... พระพุทธเจาจึงใหช่ือหัวหนากะเหรี่ยงวา ยอแฮ (ผูท่ีไดรับความดีงามแลว)  
 ยอแฮถามพระพุทธเจาวา ทําอยางไรจึงจะรวมพวกกะเหรี่ยงได พระพุทธเจาจึงถอนเสนพระเกศา (เสน
ผม) ให 8 เสน ใหไปสรางเจดียแลวบรรจุพระเกศาท้ัง 8 เสนไวในเจดีย... รุงเชายอแฮ นําเสนพระเกศา 8 เสนของ
พระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ีแหงหน่ึง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย จึงอธิฐานถามฟาและดินวา เห็น
ดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหช่ือเจดียแหงน้ีตามท่ี
พระพุทธเจาบอกไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู” และเปนท่ีมาของพิธีบูชาเจดีย   
  ชาวกะเหรี่ยงท่ีรูขาววา “ยอแฮ” เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา (เทพยดา) ชาวกะเหรี่ยงจึงไดรวมตัวกัน
อีกครั้งหน่ึง พรอมกับสาบานวา “พวกตนจะไมดื่มสุราอีก” เพราะนอกจากจะนับถือศีล 5 แลว ศีลขอสุรา...  ยังทํา
ใหชาวกะเหรี่ยงถูกคนไทยฆาตายและพลัดพรากจากกันอีกดวย ยอแฮไดนําชาวกะเหรี่ยงหยุดทํามาหากิน 1 วัน เพ่ือ
ท่ีวาหลังจากทํางานมา 7 วัน จะไดมารวมตัวกันกราบไหวระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจา จึงเรียกวา “วัน
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พระพุทธเจา” หรือเรียกสั้นๆ วา “วันพระ” ยอแฮจึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยงและยกยองใหเปน 
“พือ” (ปู)”      
 การทําบุญไหวเจดียหรือท่ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา “บาโคะหรือมาบุโคะ” เริ่มมีข้ึนตั้งแตฤๅษีองคแรก เปน
การทําบุญใหกับดิน ฟา อากาศ ในชวงแรกๆ  ของพิธีไหวเจดียมีเพียงผูท่ีนับถือเทาน้ันท่ีสามารถเขาไปไหวได การ
ทําบุญน้ันหน่ึงปจะมีหน่ึงครั้ง ซึ่งตรงข้ึน 8 ค่ํา ถึง 14 ค่ํา ของเดือนมีนาคมในทุกปปฏิทิน ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเดือน
เมษายน (เดือนฤๅษี) และลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ เจดียทราย เจดียดิน และเจดียขาว การสราง
เจดียแตละครั้ง จําเปนตองดูสถานการณความเปนไปของโลก ณ ชวงเวลาน้ันๆ  ดวย  
 1. เจดียทราย “โคะแหม” สรางข้ึนครั้งแรกเมื่อมีการอพยพเขามาเพ่ือสรางบานเรือน หรือท่ีเรียกวา 
“หลักเมือง” และจะสรางเจดียทรายครั้งตอไป คือ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ  ข้ึนในหมูบาน เชน     มีคนตาย และ
สัตวตาย หรือเกิดสิ่งไมดีข้ึนในหมูบาน ในกรณี มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเน่ือง หรือมีเกิดโรคระบาด อิสิจะ
ใชสถานการณดังกลาวเปนขอพิจารณาวา จะตองประกอบพิธีกรรมพรอมกับสรางเจดียทรายข้ึนมาเพ่ือการกราบไหว 
   
 2. เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” เช่ือกันวาทุกสิ่งทุกอยางอยูในผืนดิน เปรียบผืนดินเปนดั่งพอและแมใหสิ่งท่ี
ไมดีกลับดีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกับคนท้ังโลก และรวมถึงมนุษยท่ีอาศัยอยูในปา ซึ่งเก่ียวของกับความกลัว 3 
อยาง คือ 1) กลัวเจ็บไขไดปวย 2) กลัวอดอยาก และ 3) กลัวการปลนสะดม สําหรับมนุษยท่ีอาศัยอยูในเมือง
เชนเดียวกัน คือ 1) กลัวการเจ็บไขไดปวย 2) กลัวความอดอยาก และ 3) กลัวสงคราม การทําพิธีบูชาเจดียทรายดิน
จะตองใหคนในหมูบานเขามารวมการแกปญหา 
 3. เจดียขาว “โคะบึ” สรางในชวงเกิดขาวยากหมากแพง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ไรขาว ไรหมาก ไร
พริก และตลอดรวมถึงผลไมตางๆ  ไมเพียงพอตอการบริโภค จึงสรางเปนเจดียขาว เพ่ือใหผลผลิตกลับมามีความ
อุดมสมบูรณข้ึนดังเดิม มีกินตลอดหน่ึงป   
 ท่ีมาของพืออิสิองคแรก (เกอแว) การอพยพยายถ่ินฐานเขามาอยูในประเทศไทย และสาเหตุของการไม
กินเน้ือไกและเน้ือหมู ของชุมชนกะเหรี่ยงบานเลตองคุ อันเน่ืองมาจาก ความเช่ือวา สัตวดังกลาวมีสิ่งไมดีงามผาน 
“ตํานาน” กลาววา  
 ชาวกะเหรี่ยงท่ีปกครองโดย “พือยอแฮ” อยูรวมกันเปนปกแผนมั่นคงติดตอกันมาหลายช่ัวอายุคนและ
สุดทายก็ถูกชนเผาพมา (เปอะเยอ) ยกทัพมารุกราน ขับไล ทําใหตองหลบหน้ีออกจากอาณาจักร ไดไปอาศัยอยู
หลายพ้ืนท่ีในประเทศพมา  สุดทาย คือ ตองหนีทหารพมาเขาไปหลบอยูในถํ้า ซึ่งภายในถาแหงน้ัน ไดพบกับ
เด็กผูชายคนหน่ึงช่ือวา “กวอแว” และกวอแวขอข้ีผึ้งจากชาวกะเหรี่ยงมาทําเปนเทียน โดยบอกกับชาวบานวา ตน
จะนําไปจุดเทียน เพ่ือท่ีจะใหปลอดภัยจากการไลติดตามของทหารพมา และการจุดเทียน สามารถทําใหทหารพมา
นอนหลับสนิท เมื่อทหารพมาตื่นข้ึนมาก็ไมพบชาวกะเหรี่ยงอยูในถํ้า ดังน้ันชาวกะเหรี่ยงจึงเช่ือวากวอแว คือ 
“ผูวิเศษ” พรอมกับแตงตั้งใหกวอแวเปน “ผูนํา”  
 “กวอแว เปนผูนําในการอพยพเขามาในประเทศไทย ระหวางทางมีการไลลาจากทหารพมา กวอแวไดใช 
“ไมเทาวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดีงาม” (ครั้งหน่ึงบรรพบุรุษของเขาไดกินผลไมตองหามของเกอจาเม) ปกติเราจะใชสัตว
ใหญสี่เทาเลี้ยงผี (วัว ควาย และชาง) แตในสถานการณเชนน้ีเราจําเปนจะตองใชเปนพาหนะในการเดินทาง  ดังน้ัน 
เราจะใชไกและหมูเลี้ยงผีแทน เพ่ือจะไดหลบหนีทหารพมาได จากน้ันกวอแวไดนํา “ไมเทาวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดี
งาม” ออกจากชาวกะเหรี่ยงทุกคนแลวนําไปใสในไกและหมู เมื่อทหารพมาไลติดตามมา จะเห็นแตเพียงการจากไป
ของชาวกะเหรี่ยงเทาน้ัน  
 และเมื่ออพยพเขามาอยูในฝงประเทศไทยแลว ในประเด็นน้ี กวอแว ไดข้ึนไปนอนบนหนาผาและนิมิต 
(ฝน) วาสถานท่ีตรงน้ีเปนท่ีตั้งหมูบานอยางถาวรของชาวกะเหรี่ยง จึงไดสรางหมูบานข้ึนอีกครั้งหน่ึง และตั้งช่ือวา 
“เลตอโคะ” (แปลวา ใตหนาผาเหนือนํ้าตก และคนไทยจะเรียกวา “เลตองคุ”) และไดสรางท่ีอยูของอิสิ (ผูนําจิต
วิญญาณ) แยกออกจากหมูบานเรียกวา “ตะหมุปูเบีย” (ท่ีบูชาพนภัย) มี พืออิสิกวอแว (อิสิองคแรก) เปนผูดูแล  
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 จากน้ันไมนานไดมีกลุมทหารพมาไดเดินทางไลติดตามมาถึง พรอมกับเขามาจับตัว “บุโคะ” (เจาวัด) 
และบังคับใหพาไปช้ีตัวพืออิสิกวอแว และเมื่อไดตัวแลวทหารพมาไดฆาตัดคอพืออิสิกวอแวทันที”  
 ในประเด็นน้ีมีการเช่ือมตอถึงพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” กลาววา      
 “วิญาญของพืออิสิกวอแว ไดข้ึนไปหาเกอจาเม (บิดา) วาตนจะไมลงไปโลกมนุษยอีก เน่ืองจากเต็มไป
ดวยความโหดรายปาเถ่ือน และเกอจาเมไดบอกกับพืออิสิกวอแววา ตามความเปนจริงแลวโลกมนุษยมีท้ังคนดีและ
คนช่ัวปะปนกัน เราจะตองลงไปชวยคนดี แกไขคนช่ัว  แตพืออิสิกวอแวยืนกรานจะไมลงไปโลกมนุษยอีก และขอให
เกอจาเมสงเพ่ือนของตนลงไปแทน  
 เพ่ือนของพืออิสิกวอแว ลงมายังโลกมนุษยและไดบอกกับชาวบานวา การท่ีชาวบานจะอยูดีกินดีไดตอง
ตัดภาระบางอยางลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองเลิกเลี้ยงผี ทําใหยักษท่ีเปนหัวหนาผีไมพอใจ จึงข้ึนไปหาเกอจาเม 
ขอใหลูกของทานยกเลิกความคิดดังกลาว โดยท่ีพอจะประนีประนอมได เกอจาเมแนะนําวา เลี้ยงผีไดแตผีจะตอง
รับผิดชอบในการลางถวยชามเองดวย ยักษบอกวาจะทําตามเง่ือนไขน้ี ถาเพ่ือนของพืออิสิกวอแว กลากระโดดเขา
กองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทําเพ่ือมวลมนุษยมากวาผี  ดังน้ัน เพ่ือนของพืออิสิกวอแว จึงกระโดดเขากองไฟ” ชาวบาน
จึงตั้งช่ือใหวา “โจวยุ” (เพ่ือชาติ) และเรียกวา พืออิสิโจวยุ เปนอิสิองคท่ี 2 ของบานเลตองคุ และเปนท่ีมาของพิธี
จุดไฟบูชาฤๅษี 
 สรุป ประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษีผาน “ตํานาน” พบวาเปนเรื่องเลาท่ีกลาวถึงเกอจาเม (เทพยดา)      
ผูยิ่งใหญตามมโนคติของตน และเปนเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Mono-theism) ท่ีใหกําเนิดมนุษยและสรรพสิ่งบน
โลก พรอมกับสรางพ้ืนท่ีจําลอง ณ สํานักฤๅษี เพ่ือการกราบไหว ตลอดรวมถึงพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี เพ่ือระลึกถึงพืออิสิ
โจวยุ ท่ีกลากระโดดเขากองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทําเพ่ือมวลมนุษยมากวาผี โดยมี “อิสิ” ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญาณ 
และผูนําในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิม เปนกระบวนการสรางอัตลักษณและเอกลกัษณเฉพาะ
กลุมข้ึนบนพ้ืนท่ี  มีการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความสมดุลทางดานจิตใจ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการ
บูชาบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) 
 2. วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  
โดยใชเทคนิคการอธิบาย “ระบบสงัคม” และหนาท่ีพ้ืนฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. การปรับตัว พบวา จุดกําเนิดของอดีต คือ เครื่องมือท่ีใชในการจัดความสมัพันธในลัทธิฤๅษี เริ่มตั้งแต 
เกอจาเม (เทพยดา) สรางบรรพบุรุษคูแรก การพลัดพรากของกะเหรี่ยง “โปวและสะกอว” ยอแฮ หัวหนากะเหรี่ยง
สะกอวรับศลี 5 จากพระพุทธเจา และกวอแว ใช “ไมเทาวิเศษ” มาขับไลสิ่งไมดีงามออกจากชาวกะเหรี่ยงทุกคน 
แลวนําไปใสไวในตัวหมูและตัวไก และตลอดรวมถึงพืออิสิโจวยุ (อิสอิงคท่ี 2) กระโดดเขากองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทํา
เพ่ือมวลมนุษยมากวาผี ชุมชนไดนํามารอยเรียงและกําหนดเปนวิถีปฏิบัติ    
   2. การบรรลุเปาหมาย พบวา วิถีดํารงอยูแบบพุทธศาสนา โดยมีศลี 5 เปนหลักในการดําเนินชีวิต และ
การไมบริโภคเน้ือไกและเน้ือหมู โดยมีความเช่ือวา “สัตวดังกลาวมสีิ่งไมดีงาม” และสิ่งสําคญั คือ ในวันข้ึน 15 ค่ํา 
เดือนธันวาคมของทุกป  อิสติองเปนผูนําในการประกอบพิธี เพ่ือการเช่ือมประสานวิญญาณบรรพบุรษุ (พืออิสิโจวยุ)  
 3. บูรณาการ พบวา ชุมชนไดรอยเรียงเรื่องเลาทางประวัติศาสตรผาน ตํานาน 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกคอื 
เกอจาเม ไดสรางชายหญิงคูหน่ึงข้ึนมา ผูชายช่ือวา เอทอกะระ (เหมอืนแผนฟา) และผูหญิงช่ือวา เอทอกะชิ 
(เหมือนแผนดิน) และเรื่องท่ีสอง คือ หัวหนากะเหรีย่งสะกอวกลุมหน่ึงออกไปลาสตัว ไดพบกับพระพุทธเจาและ
สาวกเปนจํานวนมาก พรอมกับรับศีล 5 และไดรับฉายาวา ยอแฮ ซึง่แปลวา ผูไดรับความดีงามแลว 
 มีการผูกเรื่องเลาผาน “ตํานาน” เกิดจิตนาการถึงเทพยดา เปนเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Mono-
theism) ถือวาเปนความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณนิยม (Animism) มีการจําลองพ้ืนท่ีศักดิส์ิทธ์ิ “เกอจาเม” ผูให กําเนิด
มนุษยข้ึนบนโลก  ผนวกรวมกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา และในประเด็นท่ี “ยอแฮ” รับศลี 5 จากพระพุทธเจา 
ท้ังหมดท่ีกลาวมา คือ กระบวนการสรางความเปนตัวตนท่ีแตกตาง     
          4. การรักษาแบบแผน พบวา “อิส”ิ คือ ตนแบบทางศีลธรรมจรรยา (Moral Model) ดั้งน้ัน “คําสั่ง
เสีย” ของอิสจิึงมีความหมาย และมีความศักดิส์ิทธ์ิอยูเหนือเหตุผลใดๆ  “ฅน” กะเหรี่ยงโปวและสะกอว จะไมตั้ง
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คําถามถึงเหตผุลและท่ีมาของกฎเกณฑตางๆ  ท่ีถูกกําหนดข้ึน เชน การแตงกาย (ชาย-หญิง) การไวทรงผม การไม
บริโภคเน้ือไกและเน้ือหมู การถือศีล 5  และการประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ท่ีกลาวมา คือ วิถีจารีตท่ีควบคุมบุคคล
ใหอยูในกฎเกณฑทางสังคม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติท้ังตอหนาและลับหลังดวยความบริสุทธ์ิใจ   
 สรุป ผลการวิเคราะห พบวา ชุดความรูทางประวัติศาสตร ผาน “ตํานาน” มี “อิส”ิ เปนองคประธานใน
การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือในผีบรรพบุรุษรวมกัน เพ่ือสนองความตองการของระบบสังคม และเราเรียกสิ่งน้ี
วา “หนาท่ี” และ ณ สํานักฤๅษี คอื สถานท่ีซึ่งเปนศูนยรวมทางจติใจ และเมื่อพิจารณาหนาท่ีพ้ืนฐาน  จะมีการ
อธิบายถึงสายสมัพันธของ “ฅนใน” ไดอยางเปนระบบ เพราะพิธีกรรมสามารถสรางอัตลักษณ และ 
เอกลักษณ และยังสานสายใยระหวาง “ฅนกับเทพยดา” และ “ฅนกับพระพุทธศาสนา” ไดอยางลงตวั  
 
อภิปรายผล 
 1. “ตํานาน” การกระโดดเขากองไฟของพืออิสิโจวยุ คือ การสรางสญัลักษณ เปนการยืนยันวา “เทพย
ดา” มีตัวตน เปนผูใหกําเนิดมนุษย และ “อิส”ิ ไดสรางพ้ืนท่ีศักดิ์สทิธิ ณ สํานักฤๅษี เพ่ือการกราบไหว และตองเปน
ผูนําการประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี  เปนกระบวนการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของความมีตัวตนสอดคลองกับ
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 101) กลาววา บางวัฒนธรรม ตนอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติ วัฒนธรรมท่ี
ดํารงไวซึ่งคานิยม ความเช่ือในพลงัท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ไมวาพลังจะหมายถึงพระเจา ชาตาชีวิต 
หรือความมหศัจรรย มนุษยไมสามารถเอาชนะพลังเหลาน้ีได และมกัจะจบลงดวยการยอม  
 การพลัดพรากอันเน่ืองมาจาก “สรุา” และยอแฮหัวหนากะเหรีย่งสะกอวรับศีล 5 จากพระพุทธเจา และ
ท่ีมาของการอพยพในครั้งท่ี “กวอแว” เปนผูนําในการหลบหนีการกดข่ีจากอํานาจกษัตริย โดยนํา “ไมเทาวิเศษ” 
ขับไลสิ่งไมดีออกจากตัวกะเหรี่ยงทุกคน แลวนําไปใสไวในหมูและไก และพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี สอดคลองกับ ศิริพร ณ 
ถลาง, (2559 : คํานํา) กลาววา การสืบทอดวัฒนธรรมและสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ     ถือเปนความคิด
สากลของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะชนกลุมนอยในแตละประเทศตองพยายามหาวิธีหรือ      กุศโลบายในเรื่องการ
แสดงออก เพ่ือประกาศและสืบทอดอัตลักษณของชาติพันธุของตนเอง  
 เพ่ือนของพืออิสิกวอแว กระโดดเขากองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทําเพ่ือมวลมนุษยมากวาผี  สอดคลองกับ
ศิริพร  ณ ถลาง, (2557 : 365) พิธีกรรมักมีองคประกอบท่ีสําคญั คอื “ตํานาน” อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใช
เรื่องเลาประเภทตํานานในการอธิบายเหตผุลและท่ีมาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึงเปนสวนท่ีเปนนามธรรม 
และพิธีกรรมเปนสวนท่ีเปนรูปธรรม  
 2. โครงสรางความสัมพันธของระบบสังคม พบวา ดานการปรับตัว ชุมชนเรียนรูวิถีทางประวัติศาสตร 
โดยใชวิธีเทคนิคการทําใหเห็น แสดงใหดู พูดใหฟง มีการสืบทอดจากรุนสูรุน และในประเด็นการบรรลุเปาหมาย 
“ยอแฮ” หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว รับศีล 5 จากพระพุทธเจา กวอแวไดนําไมเทาวิเศษขับไลสิ่งไมดีออกจากคน 
กะเหรี่ยงแลวนําไปใสไวในตัวหมูและตัวไก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิถีวัฒนธรรม สอดคลองกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2557 : 
366, 377-378) กลาววา ตํานาน ในสังคมแบบดั้งเดมิหรือสังคมประเพณี มักจะเก่ียวของกับผูมีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ และตาํนาน คือ สื่อท่ีทําให “ฅน” ตองประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เพ่ือใชในการสรางขวัญ กําลังใจ 
และใหถือวาเปนสวนหน่ึงของวิถีดํารงอยู  
 ภาพมายาทางประวัติศาสตร การสรางพ้ืนท่ีจําลองซึ่งครั้งหน่ึง “เกอจาเม” ไดมาใชชีวิตอยูบนโลกมนุษย 
ณ สํานักฤๅษี เปนพ้ืนท่ีศักดิส์ิทธ์ิ คอื สถานท่ีการประกอบพิธีกรรม และเปนศูนยรวมทางดานจิตใจ สอดคลองกับ 
ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, (2554 : 165-166) กลาววา การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เพ่ือไวอาลัยการจากไป
ของ “พืออิสิโจวยุ” ท่ีทําตามเง่ือนไขของยักษ เปนการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหกลายเปนพ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจง เปนการ
สรางภาพลักษณของคนตาย พรอมกับสื่อความหมายใหคนรุนหลังไดประกอบพิธีกรรมตามวงรอบของปปฏิทิน    
 การบูรณาการดวยวิธีการผูกเรื่องเลาท่ีเกิดจากภาพอดีตท่ีมีการกลาวถึง “เทพยดา” การจําลองพ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของผูใหกําเนิดมนุษยข้ึนบนโลก ซึ่งเปนความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณพรอมกับการประกอบพิธีบูชาวิญาณ
บรรพบุรุษ ผนวกกับหัวหนากะเหรี่ยงรับศลี 5 จากพระพุทธเจา นํามาเปนวิถีปฏิบัติ เปนกระบวนการเปดพ้ืนท่ีทาง
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สังคมใหกับกลุมชาติพันธุของตนไดมีท่ียืน สอดคลองกับจุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 60) กลาวถึงหนาท่ี
ของ “ตํานาน” จะใชสรางอัตลักษณชาติพันธุ เพ่ืออธิบายวา “เราคอืใคร บรรพบุรุษของเราเปนใคร”    มีการ
อธิบายถึงสถานการณ และสถานภาพของคนกลุมตางๆ  ในสังคมท่ีสูงต่ํา ไมเทากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทใน
ฐานะท่ีเปน “บทบัญญตัิ” แนวทางในการประกอบอาชีพตางๆ  ของแตละกลุมชนท่ีแตกตางกัน มนุษยจําเปนตองมี
การเรยีนรูผานการรับรู จึงมรีูปแบบการรับรู และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย  โดยสงผานทาง
ประสบการณของมนุษย ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร  
 การรักษาแบบแผน “คําสั่งเสียของอิสิ” มีอิทธิพลตอกฎศีลธรรมของคนกะเหรี่ยง และเปนสวนหน่ึงของ
วิถีปฏิบัติท่ีทุกคนจะตองประพฤตตินใหอยูในกรอบจารตี และ “อิส”ิ คือ ผูนําดานอัตลักษณ สอดคลองกับวสันต  
ปญญาแกว, (2559 : 50) กลาววา ในดานหน่ึงของอัตลักษณ คือ ความเปนปจเจกท่ีเช่ือมสัมพันธกับสงัคม มีการ
กําหนดบทบาท และหนาท่ี อันเปนระบบคณุคาทางสังคม เปนเรื่องของการใชสัญลักษณ สงผลตอ 
ความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับมิติ “ภายใน” ของความมีตัวตน   
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยครั้งตอไปควรใหความสําคัญในประเด็นความผูกพันท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานดั้งเดิมทางสายเลือด 
(The Tie of Blood) สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคณุคาทางวัฒนธรรมตอการจดัความสัมพันธเชิง
พ้ืนท่ีในวิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พ้ืนฐานพ้ืนท่ี 5 อําเภอชายแดนจังหวัดตาก  
 2. จังหวัดตากมีหลายกลุมชาติพันธุ และมีชุดความรูแบบดั้งเดิมแบบพหุวัฒนธรรม สอดคลองกับ 
การทําวิจัย เรื่อง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุผาน “ตาํนาน” ตามปปฏิทินแบบมีสวนรวม   
 

เอกสารอางอิง 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3. (2557). รายงาน 
 การศึกษาเฉพาะกรณี เร่ือง อิสิกับบานเลตองคุ. ตาก : มปพ.   
เกรียงไกร  เกิดศิร.ิ (2551). ชุมชนกับภมูิทัศนวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : อุษาคเนย.  
คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.(2547). สังคมและ 
 วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีววิต. (2551). วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และ 
 ความเปนอ่ืน. (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิภาษา.  
นราวัลย  พูลพิพัฒน และรังสรรค  จันตะ. (2558). การวิเคราะหพิธีกรรมพ้ืนบานของกลุมชาติพันธุในชุมชน 
 สบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  
พระธรรมปฎก และคณะ. (2552). วิถีชุมชน : สุ จิ ปุ ลิ 5. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
ภาณเุดช  เกิดมะลิ. (บรรณาธิการ). (2552). วิถีแงจอมปา รักษาผืนปาตะวันตก. กรุงเทพฯ : บริษัท ที คิว พี  
  จํากัด.  
เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล. (2559). การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ยศ  สันตสมบัติ และคณะผูวิจัย. (2551). อํานาจ พ้ืนท่ี และอัตลักษณทางชาติพันธุ การเมืองวัฒนธรรมของ 
 รัฐชาติในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. (องคการมหาชน). 
วสันต  ปญญาแกว. (บรรณาธิการ). (2559). ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสังคมวิทยา. เชียงใหม : ภาควิชาสังคม 
 วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.    



1098 
 

 

ศิริพร  ณ ถลาง. (2557). ทฤษฏีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห ตํานาน-นิทานพ้ืนบาน. (พิมพครั้ง 
 ท่ี 3). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ศิริพร  ณ ถลาง. (บรรณาธิการ). (2559). มองคติชน เห็นตัวตน ชาติพันธุ.  กรุงเทพฯ : ศูนยมนุษยวิทยา 
 สิริธร. (องคการ มหาชน). 
ศิริรัตน  แอดสกุล. (2559).  ความรูเบ้ืองตนทางสังคมวิทยา. (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สุขเกษม  ขุนทอง. (2557). รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน 

 กะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก. กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กําแพงเพชร. 

สุภางค  จันทวานิช. (2552). ทฤษฏีสังคมวิทยา. (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลยั.  
สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย และคณะ. (2558). องคความรูในการบริหารจัดการชุมชนผานโครงสรางทางสังคม 
 ตามวัฒนธรรมชุมชน อําเภออุมผาง กรณีศึกษา : บานมอทะ- บานหมองกวะ ตําบลแมจนั อําเภอ 
 อุมผาง จังหวัดตาก. เชียงใหม : โรงพิมพแม็กซพริ้นติ้ง.  
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรม. (2556). วิถีวัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอ จังหวัดตาก.  
 ตาก : มปพ.  
 


