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บทคัดยํอ 

งานวิจัยเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมของชาวกะเหรี่ยง หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก  ตําบลคลองลาน
พัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรมีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
สรางที่อยูอาศัย การแตงกาย ภาษาและพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง (2) เพื่อศึกษาการ    ดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของอัต
ลักษณแที่เกิดจากการปรบัตัวใหเขากับยคุสมัยของพื้นที่หมูบานกะเหรีย่งน้ําตกโดยมองผานเรื่องการสรางที่อยูอาศัย การแตง
กาย ภาษาและพิธีกรรม (3) เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการสืบทอดและอนุรักษแวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงใหยั่งยืน พื้นที่ในวิจัยในครั้งนี้ก็คือหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใชวิธี  การ ศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณแเชิงประวัติศาสตรแ สัมภาษณแแบบกลุม 
สัมภาษณแแบบเดียว สัมภาษณแแบบมีสวนรวม เสวนากลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อวิเคราะหแขอมูลตางๆที่เกิดขึ้น 
ผลการวิจัยพบวา (1) ปใจจัย ที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงดานการสรางที่อยูอาศัย คือ นิยมความสมัยใหมและความคงทน
ของวัสดุในการกอสราง การที่รัฐเขมงวดเรื่องกฎหมายปุาไมมากกวาอดีต ดานการแตงกายคือ ความคิดที่มองวาการแตงกาย
ดังกลาวไมทันสมยั ไมสวยงามและไมเหมาะที่จะใสไปขางนอก มีการทอผาใสเองนอยลงและไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่
ตนใชชีวิต ดานภาษา ความจําเป็นในชีวิตที่ตองไปทํามาหากินอยูที่อ่ืนและเนื่องจาก การแพรกระจายของวัฒนธรรมสมัยใหม
และการเคลื่อนยายทางวัฒนธรรมและดานประเพณีพิธีกรรม คือการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก (2) การดํารงอยูและการ
เปลี่ยนแปลงของอัตลกัษณแ ดานการสรางที่อยูอาศัย ชาวบานสวนใหญเริ่มหันมาสรางบานแบบบานปูนหรือบานไมที่ทําจาก
ไมฝาเฌอราแทน ดานการแตงกาย ปใจจุบันการแตงกายของชาวกะเหรี่ยงตั้งแตวัยทํางานขึ้นไปสวนใหญจะแตงกายดวยชุด
กะเหรี่ยงครึ่งทอนคอื แตใสผาถุงแตจะใสเสื้อแบบอื่นแทน เชน เสื้อยืด หรือ เสื้อโปุง  ในคนชรา สวนวัยรุนนั้นจะแตตัวแบบ
วัยรุนปกติทั่วไปตามแฟช่ัน ดานภาษา คือ สวนใหญใชภาษากะเหรี่ยงติดตอสื่อสารกันภายในครัวเรือน แตหากออกไปนอก
หมูบานกจ็ะสื่อสารกับคนนอกหมูบานดวยภาษาไทย แตหากพูดกับลูกหลานที่เป็นเด็กๆ จะพูดกะเหรี่ยงปนกับไทย และดาน
ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมกะเหรี่ยงนั้นไมคอย   มีการสืบทอดเริ่มเลือนหายไป  (3) ดานการสรางบานเรือนที่อยูอาศัยคือ 
ในแงบวก การเปลี่ยนวิถีการสรางบานก็ ทําใหบานมีความคงทน ในแงลบ ก็คือ วิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวกะเหรี่ยงใน
อดีตนั้นจะเลื่อนหายไปลูกหลานชาวกะเหรี่ยงในอนาคตจะไมสามารถเห็นสภาพบานเรือนแบบเดิม ดานการแตงกาย ผลใน
แงบวก ทําใหชาวบานกลมกลืนกับคนไทยเวลาออกไปนอกหมูบานก็ไมรูสึกเขินอาย สวนในแงลบ คือ ทําใหวัฒนธรรมการ
แตงกายของชาวกะเหรี่ยงเริ่มเลื่อนหายไป ดานภาษา ในแงบวก การหันมาใชภาษาไทยกลางทําใหตอสื่อสารและใชชีวิต
ภายนอกหมูบานสะดวก สวนในแงลบ คืออัตลักษณแในดานภาษาที่บรรพบรุุษสรางไวจะสูญสิ้นและลูกหลานชนเผากะเหรี่ยง
จะไมรูภาษากะเหรี่ยงและจะคอย เๆลื่อนหายไป และ ดานประเพณีพิธีกรรม ในแงบวก เกิดเป็นหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชาวบานมีรายได  สวนในแงลบคือ ทําใหเกิดผลกับวิถีชีวิตทางดานกายภาพและดานจิตสํานึก  
ค าส าคัญ : กะเหรี่ยงน้ําตก / การเปลี่ยนแปลง /การปรับตัว / วัฒนธรรม  
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Abstract 
Research on Cultural Adaptation in the Modern World of Karen Karen Waterfall Village 

The purpose is to (1) study the factors affecting Changes in the habitat, dress, language and 
rituals of Karen people (2). (3) to study the impact of change and the changes in the identity of 
the Karen people in the Karen waterfalls, through the creation of housing, dress, language and 
ritual; Karen cultural heritage inheritance and conservation The area in this research is Karen 
Waterfall. Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province This research is a qualitative research 
based on the study of documents. Historical interview Group interview Single interview 
Participatory interviews, group discussions, and participatory observation. To analyze the 
information that occurs. The results of this research are as follows: (1) Factors influencing housing 
dynamics are modernism and material durability in construction. The dress is. The idea that such 
dress is not modern. Not beautiful and not suitable to put outside. Weaving less. It is not 
appropriate to live in the language of life, the necessity of life to go to work elsewhere, and 
because The spread of modern culture and cultural movement. And the ritual tradition. (2) the 
existence and change of identities Housing Most of the villagers started to build a house called a 
mortar house or wooden house made of shera wood. Dress At present, most Karen dresses have 
been dressed in half-Karen costumes. In addition to wearing a shirt, but instead of a shirt or a 
shirt in the old man, but the teenager is a normal teenager in the language of fashion is the 
majority of Karen communication in the household. If you go outside the village, it will 
communicate with the outsiders of the village in Thai. If you talk to children who are children. 
Will speak with Karen Thailand. And the ritual tradition. Karen culture is rarely (3) Housing 
construction is positive, changing the way home is built. Karen's future life will not be able to see 
the traditional houses. Positive dress made the villagers in harmony with the Thais outside the 
village, they did not feel embarrassed in the negative is to make the costume culture. Karen 
began to shift to positive language, turning to Thai language to communicate and live outside of 
the village, in the negative sense is the identity of the language that the ancestors created will be 
lost and the Karen people. I do not know Karen and will gradually disappear, and the traditional 
ritual in a positive way is a cultural tourism village. The villagers have earned. The negative is. It 
results in a physical and conscious way of life. 
Keywords: Karen waterfall / change / adaptation/ culture 
 
ที่มาและความส าคัญ 

โดยธรรมชาติของมนุษยแและมนุษยแเป็นสัตวแสังคม จึงจําเป็นที่จะตองอยูรวมกันเป็นหมูเป็นกลุม เป็นชุมชน 
เมื่อทุกคนอยูรวมกันจึงตองมีการปฏิสัมพันธแกันมีแนวทางในการดําเนินชีวิตรวมกัน ซึ่งมีการจัดระบบและมีกติกา
ของสังคมที่ตองปฏิบัติรวมกันเพื่อใหสมาชิกของสังคมนั้นๆ ดํารงอยูอยางสงบเรียบรอยและมีการถือปฏิบัติสืบเนื่อง
ตอกันมาในสังคมนั้น ๆ (วิทยา บุษบงคแ, 2547, หนา 45)  

คนในสังคมนั้นเมื่อมีการอยูรวมกัน จําเป็นตองมีระเบียบแบบแผน หรือแนวทางที่คนในสังคมยึดเป็นหลักปฏิบัติ
ซึ่งเรียกวา “วัฒนธรรม” วัฒนธรรม คือ การศึกษาทําความเขาใจปรากฏการณแความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมคน
ที่มีวิถีชีวิตแตกตางกันและดํารงอยูรวมกันในสังคมวัฒนธรรมเป็นการพยายามทําความเขาใจความหลากหลายของวัฒนธรรม
ผานการศึกษาความรูสึกนึกคิดของผูคนที่มีความสลับซับซอนและสนใจกระบวนการสรางความหมายทางวัฒนธรรมที่ผูกติด
อยูกับริบทเฉพาะพื้นที่และมีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในมิติทางประวัติศาสตรแตามชวงเวลาตางๆ การที่มนุษยแอยูรวมกัน
เป็นหมูคณะเป็นสงัคมมีปฏิสัมพันธแตอกัน กอใหเกิด “วัฒนธรรม” ที่เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติและแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณแตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจซาบซึ้งยอมรับ
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และใชปฏิบัติรวมกันจะนําไปสูการพัฒนาระหวางมนุษยแกับมนุษยแมนุษยแกับสังคมและมนุษยแกับธรรมชาติมีทั้งสาระ
และรูปแบบที่เป็นระบบความคิดวิธีการโครงสรางทางสังคมสถาบันตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอยางมนุษยแ
สรางสรรคแขึ้น กลาวไดวาวัฒนธรรมจะทําใหเกิดการเรียนรูเขาใจถึงภูมิปใญญาทองถิ่นการรูคุณคาของวัฒนธรรมและ
นําไปปรับใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (สรรเกียรติ  กุลเจริญ, 2558, หนา 1-5) 

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในดานตางๆที่มนุษยแประดิษฐแและ สรางขึ้นและ
ที่สําคัญที่สุดก็คือทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดาน บนบรรทัดฐานและระบบสัญลักษณแตางๆ ในสังคมนั้นๆ  เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ ที่ใดก็มีผลกระทบดานตางๆ เกิดขึ้นตามมาดวย  สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
กอใหเกิดผลกระทบหลายดานในสวนผลกระทบดานวัฒนธรรม  เชน ความเช่ือ จารีตประเพณี ลดความ เขมขนลง 
จริยธรรมและคุณธรรมของชาวบานลดต่ําลง เป็นตน  (สรรเกียรติ  กุลเจริญ, 2558, หนา 1-5)วัฒนธรรมยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมวาจะเป็นชนชาติใด เนื่องจากปใญหาที่มนุษยแประสบอยูในสังคมเป็นประจํา ประกอบกับมี
ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดีขึ้นกวาเดิม จะเห็นวาวัฒนธรรมกับสังคมตอง
ไปดวยกันเสมอ มีผลเกี่ยวเนื่องกัน  โดยเฉพาะในระบบความสัมพันธแของมนุษยแท่ีอยูรวมกันในสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็มี
ความสัมพันธแกับโครงสรางของสังคมดวย เชนการรับเอาแบบอยางความเป็นอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย 
การพักผอนหยอนใจ ฯลฯ โดยสิ่งเหลานี้ไมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเวนเสียแตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มี
ผลสะทอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธแของบุคคลแตกตางไปจากที่เคยเป็นอยูมาแตเดิม          
(สรรเกียรติ  กุลเจริญ, 2558, หนา 1-5) 

ในประเทศไทย ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนี้ ก็อาจ
กลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ดี หรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคม ชาวนา
มาเป็นสังคมกรรมกรก็ดี เป็นไปในลักษณะ ที่ผูคนสวนใหญในสังคมปรับตัวไมทัน เพราะ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่
มีคานิยมทาง วัฒนธรรมที่เนนการทําตัวเองใหกลมกลืนกับ จักรวาล และการสรางดุลยภาพระหวางความ ตองการทางวัตถุ
กับทางจิตใจ ที่มีผลทําใหผูคน ตองพึ่งพากันเอง และรวมมือกันอนุรักษแทรัพยากร และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มาเป็น
สังคมสมัยใหม ที่มีแตความตองการทางวัตถุและ การเป็นปใจเจกบุคคล แลวสรางคานิยมทาง วัฒนธรรมที่เนนการควบคุม
จักรวาลแทน ผล ที่เห็นในปใจจุบันก็คือ การใชเทคโนโลยีทาง วิทยาศาสตรแเพื่อการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจ จนเกินความ
จําเป็น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมธรรมชาติที่พอจะเหลือไว ใหคนในรุนหลังๆ ไดดํารงอยูอยางราบรื่น
นั้น หมดสิ้นไปโดยไมจําเป็นวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก จะตองเริ่มศึกษาตั้งแตมี
มนุษยแเกิดขึ้นในโลก โดยอาศัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ  อาทิ  เครื่องมือ เครื่องใชโบราณสถานโบราณวัตถุและหลักฐาน
ที่เป็นลายลักษณแอักษรที่ถูกคนพบ  ทําใหเราสามารถทําความเขาใจถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต  กฎระเบียบ  ความเช่ือ  
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของแตละชุมชน  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแดังกลาวทําใหนักประวัติศาสตรแแบงยุคสมัย
เหตุการณแในอดีตออกเป็นสมัยตามเครื่องมือ  เครื่องใช คือ ยุคหินและยุคโลหะ  ตอมาเมื่อมนุษยแรูจักการใชตัวอักษรถูก
กําหนดใหเป็นสมัยประวัติศาสตรแซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ  5,000 ปี  ลวงมาแลว  จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณแอักษรทํา
ใหเราไดทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลกไดชัดเจนมากขึ้น 

วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก จะตองเริ่มศึกษาตั้งแตมีมนุษยแเกิดขึ้นใน
โลก โดยอาศัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ  อาทิ  เครื่องมือ เครื่องใชโบราณสถานโบราณวัตถุและหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณแอักษรที่ถูกคนพบ  ทําใหเราสามารถทําความเขาใจถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต กฎระเบียบ  ความเช่ือ  ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมของแตละชุมชน  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแดังกลาวทําใหนักประวัติศาสตรแแบงยุคสมัยเหตุการณแใน
อดีตออกเป็นสมัยตามเครื่องมือ  เครื่องใช คือ ยุคหินและยุคโลหะ  ตอมาเมื่อมนุษยแรูจักการใชตัวอักษร  ถูกกําหนดใหเป็น
สมัยประวัติศาสตรแซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ  5,000 ปี  ลวงมาแลว  จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณแอักษร  ทําใหเราไดทฤษฎี
วิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลกไดชัดเจนมากขึ้น  

สังคมมนุษยแในยุคแรก  ๆ ตองพึ่งพิงธรรมชาติ  และดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอด  ใชชีวิตเรรอนหาอาหารไป
เรื่อย  ๆ  จนกระทั่งตอมารูจักการผลิตอาหารและตั้งหลักแหลงอยูประจําที่วิถีชีวิตความเป็นอยูและกิจกรรมของมนุษยแก็มี
การเปลี่ยนแปลงอยางมากในทุก  ๆ  ดาน  เมื่อมนุษยแตั้งหลักแหลงอยูประจําที่มนุษยแก็พยายามคิดหาวิธีที่จะทําใหตนเอง
อยูดีกินดี มีความปลอดภัย ชุมชนมีขนาดใหญขึ้น  กลายเป็นหมูบาน เมือง รัฐ ตามที่ราบลุมที่อุดมสมบูรณแ  ความ
พยายามของมนุษยแในการที่จะเอาชนะธรรมชาติทําใหมนุษยแสรางสรรคแความเจริญดานตาง  ๆ  กาวหนามาเรื่อยตั้งแตอดีต
จนถึงปใจจุบัน (https://th.wikipedia.org,2560) 
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บริบทที่สําคัญของการปรับตัวของชาวเขาหรือขาวกระเหรียง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีภูมิ
ประเทศประกอบไปดวยหุบเขาสลับซับซอนอุดมไปดวยความหลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนกลุมตางๆทางที่อาศัยอยูบนพื้นที่ราบและบนที่สูงตลอด
ระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผานมาการศึกษางานวิจัยทางดานสังคมสาดไมวาจะเป็นงานวิจัยทางดานสังคมวิทยามนุษยแ
วิทยาหรือการศึกษาชนกลุมนอยบนท่ีสูงซึ่งไดรับการขนานนามวาชาวเขามักเป็นการศึกษาวิจัยที่ไดรับการช้ีนํา ดวย
มโนทัศนแของเรื่องวัฒนธรรมกลาวคือการมอง “วัฒนธรรม” การมองในแงของวิถีชีวิตความเช่ือขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของกลุมหนึ่งในลักษณะที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัวและแตกตางจากคนกลุมอื่นๆวัฒนธรรมของกลุมชนหนึ่ง จึง
ถูกมองในลักษณะที่ถูกกําหนดใหตายตัวเชน หมูบาน ชนเผาชนชาติ (ยศ สันสมบัติ, 2551,หนา 8-9) 

กะเหรี่ยงเป็นชาวเขากลุมใหญที่สุดที่อาศัยอยูในประเทศไทย โดยกระจายกันอยูในภาคเหนือตั้งแต
เชียงรายเชียงใหม แมฮองสอน และเรื่อยลงมาตามชายแดนภาคตะวันตกไปทางจังหวัดตาก และกาญจนบุรี ชาว
กะเหรี่ยงไดตั้งรกรากเป็นชุมชน สรางครอบครัวตั้งถิ่นฐาน ทํามาหากินและมีการใชชีวิตประจําวันรวมกับคนไทยมา
เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเมื่อความเจริญและเทคโนโลยีไดกระจายเขาสูหมูบานชาวกะเหรี่ยงในชุมชนตางๆ ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู แตสถาบันครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงในแตละชุมชนก็ยังคง
ประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณแของตนเอาไวในชุมชนในหมูบานที่ตนเองอาศัยอยูได เหตุใดจึงเป็นเชนนั้น ทั้งๆที่
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีที่เขามาสูชุมชนเป็นอยางมากแตชุมชนและ
ครอบครัวชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงอัตลักษณแของตนเองไวได (ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2552) 
(ดรัณ ยุทธวงษแสุข, 2557, หนา 1-3) 

ดังนั้นในการ“ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมของชาวกะเหรี่ยงใน
หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร”การที่เราเลือกทําเรื่องนี้
เนื่องจาก ไทยเป็นประเทศท่ีประกอบดวยกลุมชาติพันธุแหลายกลุม แตละกลุมมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม การ
แตงกาย และดานภาษา กลุมชาติพันธุแในกลุมตางๆก็สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุข โดยมีสภาพแวดลอม
ที่อยูติดกับภูเขามีลําธารไหลผานระหวางหมูบาน กลุมชาติพันธุแตาง ๆ มีลักษณะเดนอันแสดงถึงเอกลักษณแของตน 
คือกลุมคนทีส่ืบทอดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือด และบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมเดียวกัน กลุมชาติพันธุแเดียวกันมี
ความรูสึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยูดวยพรอม ๆ กันไป เป็นความผูกพันที่ชวยเสริมเอกลักษณแของ
บุคคล และชนชาติพันธุแ และขณะเดียวกันก็สามารถกอใหเกิดความรูสึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไวและมีวัฒนธรรม
การใชชีวิตในการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางลงตัว โดยมีเง่ือนไขตางๆที่ทําใหชาวกระเหรียงดํารงชีพอยูได (อมรา 
พงศาพิชญแ, 2537, หนา 157) ทามกลางความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุแสงผลใหเกิดพหุวัฒนธรรมเกิดอยางมากมาย
เชนกัน แตละกลุมชาติพันธุแจึงมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งดานภาษา การแตงกาย และวัฒนธรรม 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557, หนา 1 ) 
 ในสวนของปใญหาที่คนพบในงานวิจัยนี้คือ เนื่องจากปใจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในเรื่อง
ของชีวิตความเป็นอยู ตองมีการพัฒนาใหทันยุคทันสมัย จากการที่ไดลงไปสํารวจพื้นที่ของชาวบานกะเหรี่ยงน้ําตกพบวา 
การใชภาษา การแตงกาย และวัฒนธรรม ที่เคยมีการสืบทอดกันมานั้นไดมีการสืบสานที่ลดนอยลง เนื่องจากเด็กในยุคใหม 
มักจะมาใสใจในเรื่องของคานิยมในปใจจุบันมากกวาวัฒนธรรมเกาๆจึงทําใหเล็งเห็นถึงปใญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ ในเรื่องของ
ภาษา ปใจจุบันภาษาที่ใชในทองถิ่นจะพูดภาษากะเหรี่ยง แตเด็กสมัยใหมไมคอยจะใชกัน เด็กสามารถฟใงไดแตไมสามารถ
โตตอบหรือเขียนได เรื่องของวัฒนธรรม ปใจจุบันวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงเริ่มลดนอยลงไปทุกที่เชน การทําบุญปีใหม
ของชาวกะเหรี่ยง พิธีการเผาศพ(ที่เป็นพิธีของกะเหรี่ยง) และสุดทายในเรื่องของการแตงกาย ปใจจุบันหาชมดูไดยากแลว
เพราะชาวกะเหรี่ยงน้ําตกสมัยใหมคิดวาการแตงกายในแบบของตนเองเป็นเรื่องที่ลาสมัย  
 การที่ผูวิจัยเลือกพื้นท่ีหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนั้นเนื่องจาก ชาวกะเหรี่ยง หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกมีการพัฒนาในหลายดาน ประชากร
สวนใหญยังคงอาศัยและประกอบอาชีพอยูในหมูบาน จึงทําใหสะดวกตอการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนการสังเกต
เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยูของแตละครัวเรือนเพื่อนํามาวิเคราะหแผลการศึกษาไดงาย อีกทั้งหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก 
เป็นหมูบานที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชนเผาไวไดมากท่ีสุดในกลุมชนเผาตางๆของอําเภอคลองลาน ผูจัดทําจึงเลือก
หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนี้เป็นหมูบานในการศึกษาวิจัย 
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 ดังนั้นที่กลาวมาขางตนจะเล็งเห็นถึงปใญหาที่เกิดขึ้นของชาวบานกะเหรี่ยงน้ําตก ในเรื่องของวัฒนธรรมที่เริ่ม
เลื่อนหายไป จึงตองหาสาเหตุปใจจัยของการเลื่อนหายไปของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก เพื่อเป็น
แนวทางในการแกไขเพื่อไมใหความเป็นอยู การแตงกาย ภาษาและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก
นั้นลดลงหรือเลื่อนหายไป และเพื่อเป็นการหาแนวทางในการอนุรักษแวัฒนธรรมใหยังคงอยูสืบไป หรือทําใหวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงและวัฒนธรรมอื่นสามารถผสมผสานกันไดอยางลงตัวและสามารถอยูรวมกันไดอยางยังยืนสืบตอไป 
 
บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 

การกอตั้งหมูบาน หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกเกิดขึ้นมากกวา 50 ปีซึ่งกอนหนานั้นก็มีคนอยูที่บริเวณนี้อยูแลวแต
ยังไมมีการตั้งเป็นหมูบาน และมีการจัดตั้งหมูบานโดยชาวกะเหรี่ยงกลุมแรกๆที่มาอาศัยอยูแตใครเป็นผูกอตั้งนั้นไม
ปรากฏช่ือแนชัดเพราะสมัยกอนชาวกะเหรี่ยงจะมีเพียงช่ือไมมีนามสกุลจึงไมสามารถทราบไดวาใครเป็นผูจัดตั้งหมูบานกัน
แน ซึ่งคนแรกที่เป็นผูใหญบานของหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนี้ช่ือวานาย “เจ” ไมมีนามสกุลเป็นชาวกะเหรี่ยง และเดิมที่
หมูบานกะเหรี่ยงนี้อยูในเขตของตําบลโปุงน้ํารอนซึ่งตอมาเมื่อ พ.ศ.2545 ไดแยกออกมาจากตําบลโปุงน้ํารอนมาเป็นตําบล
คลองลานพัฒนาในปใจจุบัน ซึ่งปใจจุบันก็คือ หมู 18 บานกะเหรี่ยงน้ําตก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 

 เริ่มแรกมามีชาวบานชาวกะเหรี่ยงเริ่มเขามาอยูเพียง 2-3 หลังเทานั้นและเมื่อประมาณ 40 ปีผานมาเมื่อ
ประมาณพ.ศ. 2510 เริ่มมีชาวกะเหรี่ยงเริ่มยายเขามาซึ่งยายมาจากบริเวณตลาดคลองลาน การที่ชาวกะเหรี่ยงยาย
ขึ้นมาก็เนื่องจากมีชาวไทยขยายอาณาเขตการตั้งถ่ินฐานเขามาใกลบริเวณที่ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูและเนื่องจากชาว
กะเหรี่ยงเป็นผูรักความสงบไมชอบความวุนวายแบบชาวไทยจึงพากันอพยพกันขึ้นมาอยูบริเวณหมูบานกะเหรี่ยง
น้ําตก และการอพยพยายขึ้นมีนี้โดยการเดินเทาเพราะระยะทางไมไกลมากนัก และกอนหนานี้ชาวกะเหรี่ยงกลุมนี้ที่
เคยอาศัยอยูที่ตลาดคลองลานนั้นไดมีการอาศัยอยูที่นครชุมมากอนแตเมื่อคนไทยขยายอาณาเขตมาก็ยายหนีความ
วุนวายมาอยูที่ตลาดคลองลาน และเมื่อมีชาวไทยขยายอาณาบริเวณมาที่ตลาดคลองลานก็ทําใหชาวกะเหรี่ยงตอง
อพยพยายมาอยูที่หมูบานกะเหรี่ยงนํ้าตกอีกครั้งและก็ตั้งถ่ินฐานบานเรือนที่หมูบานกะเหรี่ยงนํ้าตกมาจนถึงปใจจุบัน 
 ตอมาเมื่อประมาณราว 31 ปีท่ีผานมาหรือปีพ.ศ. 2529 โดยประมาณไดมีชาวกะเหรี่ยงจากบนภูเขาไดยายลงมา
อยูในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนี้อีกเนื่องจากการไลที่ของทางภาครัฐจึงทําใหชาวกะเหรี่ยงที่เดิมที่อาศัยอยูบนภูเขาตองยาย
ลงมาอยูในหมูบานกะเหรี่ยงนี้แทน จึงทําใหในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนี้มีชาวกะเหรี่ยงมากยิ่งขึ้นและอยูรวมกันมาจนถึง
ปใจจุบัน เดิมที่ชาวกะเหรี่ยงที่อยูบนภูเขานั้นอยูมาตั้งแตรุนพอแมปูุยาตายาย อยูมาตั้งแตบรรพบุรุษเป็นรอยๆปีจึงไม
สามารถสืบไดวากอนหนามาอยูบนภูเขาชาวกะเหรี่ยงกลุมนี้อยูที่ใดมากอน และเมื่อพ.ศ. 2529 ไดมีการไลที่ของชาว
กะเหรี่ยงจากภาครัฐใหลงมาจากภูเขาก็ทําใหชาวกะเหรี่ยงลงมาอยูที่หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกจนปใจจุบัน 
 อาชีพในอดีตของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบนภูเขาก็คือการหาของปุาลาสัตวแและทําไลเลื่อนลอย ปลูกขาวไรอยู
บนภูเขา แลวนํามาขายบนพื้นราบ สวนอาชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในตลาดคลองลานนั้นสวนใหญรับจางทั่วไรทําไร
หรือคาขาย แตสวนใหญจะรับจางทั่วไป  และในปใจจุบันอาชีพของชาวบานหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้น คือ การรับจาง
ทั่วไปทําไรนา และการหาของปุาในภาคฤดูกาลแลวนําไปขายหรือเก็บไวกินเอง สวนคนหนุมสาวสวนหนึ่งก็จะไปทํางานใน
ตางจังหวัดตามเมืองใหญตางๆหรือไปในตางประเทศในสวนนอย และมีบางสวนที่เป็นลูกจางอุทยานคลองลาน  

พื้นที่ทางกายภาพ บานกะเหรี่ยงน้ําตก  หมู.18  ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร          
มีประชากรทั้งหมด 226 หลังคาเรือน แบงเป็นบานชาวไทย 60 หลังคาเรือนและบานกะเหรี่ยง 166 หลังคาเรือน
ประชากรทั้งหมด 736 คน 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

โครงการวิจัยนี้มีมุงที่จะศึกษาทําความเขาใจการปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมของชาวกะเหรี่ยงหมูบาน 
กะเหรี่ยงน้ําตกอําเภอคลองลาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมในกลุมของชาวกะเหรี่ยงวิจัยนี้เป็น
ความพยายามที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ ของพื้นที่หมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกโดยมีชาวบาน
กะเหรี่ยงน้ําตกและหนวยงานของผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการศึกษาคงการนี้จะมีวัตถุประสงคแ ดังตอไปนี้คือ 
 

1. เพื่อศึกษาปใจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการสรางบานเรือนที่อยูอาศัย การแตงกาย  
ภาษาและพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง 
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2. เพื่อศึกษาการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณแที่เกิดจากการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย 
ของพื้นที่หมูบานกะเหรี่ยงนํ้าตกโดยมองผานเรื่องการสรางที่อยูอาศัย การแตงกาย ภาษาและพิธีกรรม 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการสืบทอดและอนุรักษแวัฒนธรรมของชาว 
กะเหรี่ยงใหยั่งยืน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการและกระบวนการที่เริ่มตนจากการสราง 

ฐานความคิดเพื่อกําหนดเป็นแนวทางดําเนินการวิจัยมาใชเป็นกรอบหลักการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นกรอบคิดที่ได
จากการสังเคราะหแงานศึกษาวิจัยตางๆที่เกี่ยวของโดยเนนท่ีมุมมองดานเง่ือนไขและความเช่ือมโยงของปรากฏการณแ
ตางๆ ท่ีเป็นไปอยางหลากหลายที่เกิดขึ้นบนขอบเขตของพื้นที่ศึกษา เมื่อไดขอมูลมาอยางครบถวนแลวจะนําขอมูล
ทั้งหมดมาจําแนกสวนประกอบใหเห็นเป็นถึงความเป็นไปของแตละสวนรวมทั้งจะมีการเรียบเรียงขอมูลเพื่อช้ีใหเห็น
ถึงความเชื่อมโยงท่ีสัมพันธแกันอยางมีระบบผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาไว - ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
(http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/52810087/chapter1.pdf , 2560) 

1. เก็บรวบรวมขอมูลขั้นตนหรือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการเก็บจากขอมูลจากเอกสารเป็น 
หลักซึ่งเป็นขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุแกะเหรี่ยง รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของพื้นท่ีศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เชน รายงานการวิจัย วิทยานิพนธแ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นตน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
สังเคราะหแและนําไปเป็นฐานคิดในการวางกรอบคิดในการศึกษาวิจัย 

2. เมื่อไดขอมูลทุติยภูมิจนครบถวนครอบคลุมแลวผูวิจัยก็จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  
(Field research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการสํารวจพื้นที่ใชการสัมภาษณแแบบไมเป็น
ทางการและการสัมภาษณแเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง การจดบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ และใชวิธีการเขาไปในชุมชนเพื่อ
สังเกตการณแแบบมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคม ประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเช่ือในรูปแบบตางๆ ของชุมชน 

3. เมื่อไดทราบวาชุมชนมีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูและเป็นชุมชนที่ยังคงดํารงรักษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ 
ความเชื่ออยางเหนียวแนน และกําหนดบุคคลผูใหขอมูลไดแลวผูวิจัยก็จะนําขอมูลไดคนความา ทั้งจากเอกสารและ
การสัมภาษณแเบื้องตนมากําหนดกรอบความคิดวางโครงสังเขป และกําหนดประเด็นของการสัมภาษณแ 

4. นําหัวขอคําถามที่กําหนดนําไปสัมภาษณแเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูล โดยจะแบงการเก็บขอมูลตาม 
ความเหมาะสมคือ แบงเป็น เยาวชน 10 คน วัยกลางคน 10 คน วัยผูสูงอายุ 10 คน และนักปราชญแ 4 คน จะใช
รูปแบบการสัมภาษณแทั้งเป็นทางการและแบบที่ไมเป็นทางการรวมทั้งผูวิจัยจะใชวิธีเก็บขอมูลในลักษณะการ
สังเกตการณแแบบมีสวนรวมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณแตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อมีสวน
รวมกับกิจกรรมรวมกับกลุมชนในชุมชน 

5. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแและสังเกตการณแมาตรวจสอบขอมูลโดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใช 
วิธีการตรวจสอบขอมูล ดังตอไปนี้         

5.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation check)    
5.2 การตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตางกัน      
5.3 การตรวจสอบขอมูลในสถานท่ีและเวลาที่ตางกัน      
5.4 การตรวจสอบขอมูลกับเจาของขอมูล เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลมาจนครบถวนและทํา 

ตามหลักเกณฑแ            
5.5 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation check)  

6. จากนั้นนําขอมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ นําขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและ 
เขียนเป็นรายงานวิจัย          

7. หลังจากที่เขียนรายงานวิจัย ผูวิจัยจะจัดใหผูที่ไดรับการสัมภาษณแมารวมสนทนากลุม (Focus group)  
หรือจัดใหมีการสัมภาษณแกลุม เพื่อเปิดโอกาสใหกลุมผูใหสัมภาษณแและกลุมคนอื่นๆไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นตอขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการวิจัย ท้ังนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตองขอมูลระหวางผูวิจัยกับกลุม
ชนในชุมชนและทําใหกลุมชุมชนไดเรียนรูและมีจิตสํานึกตอชุมชนรวมกัน  

8. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบรูณแ 
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สรุปผลวิจัย 
จากการศึกษาปใจจัยและลักษณะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งปใจจัยที่ทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีชนเผาปกาเกอะญอหรือชาวกะเหรี่ยงน้ําตกนั้น โดยทั่วไปแลวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไป เพราะสังคมในทุกวันนี้รับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาใชจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตการ
เปลี่ยนแปลง นี้จะเกิดขึ้นชาหรือเร็วนั้นมักจะขึ้นอยูกับปใจจัยตางๆที่มาเกี่ยวของ อยางเชน การพัฒนาความรูและ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใหมๆ ท่ีมีใหพบเห็นกันอยูในทุกวันนี้จะเห็นวามีความทันสมัยมากข้ึนจึงทําใหชาวบานเปลี่ยน
ทัศนคติความเช่ือแบบเดิม และหันไปหาคานิยมแบบใหมแทน เพื่อตองการที่จะไมใหคนอื่นมองวาตนเองลาหลังไมทันสมัย
ดานการศึกษาของเด็กในหมูบานที่สวนใหญจะเขามาศึกษาโรงเรียนในตัวเมืองรวมกับเด็กคนไทย จึงซึมซับสิ่งที่พบเห็น
เป็นประจําและเกิดความคิดสรางสิ่งใหมๆกับตนเองมากขึ้นจากเดิมในเรื่องในเรื่องตางๆทั้งความเป็นอยู การแตงกาย 
ภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยูวายุคสมัยใหมการสื่อสารทางเทคโนโลยีและปใจจัยสุดทายนั้นอาจรวม
ไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของสิ่งแวดลอม เชน สภาพดินฟูาอากาศที่ทําใหเกิดความแหงแรง จึงทําใหชาวบาน
คิดคนสิ่งใหมๆมาเพื่อแกปใญหาและรับสิ่งใหมๆจากภายนอกเขามามีบทบาทในหมูบานอยางเห็นไดชัดอีกดวย 

แนวทางการสืบทอดและอนุรักษแวิถีชีวิต ของวัฒนธรรมในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
มากจากอดีตจนถึงปใจจุบัน ทั้งในเรื่องความเป็นอยู การแตงกาย ภาษาและวัฒนธรรม ไดเปลี่ยนไปไปตามยุคตามสมัยเพื่อ
ปรับตัวใหเขากับสังคมปใจจุบัน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงก็มีหลายสาเหตุ ทั้งการแพรกระจายวัฒนธรรมจากภายนอก
เขามาสูภายในหมูบาน และการมีเง่ือนไขระหวางคนในหมูบานกับภาครัฐที่จะตองมีของตกลงในเรื่องของการใชพื้นที่ปุา 
การเรียนรูที่มีมากขึ้นของเยาวชนเชนเด็กและเยาวชนมีการศึกษาเลาเรียนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาของเทคโนโลยีเชน การ
ติดตอสื่อสารกันโดยใชโทรศัพทแ การเขาถึงของอินเตอรแเน็ต และการวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม ซึ่งก็เป็นปใจจัยทั้งสิ้นที่มา
ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง แตหากวัฒนธรรมกะเหรี่ยงก็ไมไดเปลี่ยนไปทั้งหมดแตหากแตเปลี่ยนไป
ในแนวลูกผสมคือการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและวัฒนธรรมอื่นเพื่อการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหเขากับ
สังคมไมใหเกิดความลาหลัง ซึ่งก็ถือวาเป็นการผสมผสานกันไดอยางลงตัวในระดับหนึ่ง แตหากเด็กในปใจจุบันนั้นยังไมคอย
สนใจวัฒนธรรมกะเหรี่ยงสนใจแตวัฒนธรรมภายนอกอยางเดียว ในอนาคตวัฒนธรรมกะเหรี่ยงคงเลือนหายไปเป็นแนแท 

ความเป็นโลกสมัยใหมกําลังจะทาทายแนวความคิดเรื่องของวัฒนธรรม และทุบทําลายความเป็นอัตลักษณแของ
ชาวบานกระเหรียงน้ําตก การขับเคลื่อนของสังคมทั้งในเรื่องของผูคน การขายวัฒนธรรม และในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม 

 ในชวงสองศตวรรษที่ผานมาแนวคิดที่มองวัฒนธรรมเชิงพื้นที่เริ่มถูกทาทายดวยขึ้นความคิดทางมานุษยวิทยาที่  
ถาถมเขามาอยางนอย สองระลอกดวยกันคืน คลื่นความคิดแรกคือ เครื่องความคิดที่มมุมองทางดาน เศรษฐศาสตรแการเมือง 
(Wallerstein 1974; Wolf 1982; Mintz 1985) ซึ่งปฏิเสธการมองวัฒนธรรมแบบโดดเดียวและหยุดนิ่ง แตหันมาให
ความสําคัญกับกระบวนการทางเศรษฐกิจกิจทางสังคมการเมืองและเช่ือมโยงระหวางกระบวนการโลกาภิวัตนแ(globalization) 
และทองถิ่นภิวัตนแ(localization) คลื่นความคิดระลอกสองคือ แนวคิดยุคหลังสมัยใหมทาง มานุษยวิทยา ที่เริ่มฟื้น
การถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “การวิพากษแวิจารณแวัฒนธรรม”(cultural criticism) การเมืองเรื่องภาพแสดง
(politics of representation) และการตั้งคําถามเกี่ยวกับมองโลกวาประกอบไปดวยวัฒนธรรมของกลุมตางๆซึ่งแต
ละกลุมมีตําแหนง แหงที่หรือพื้นที่ตางๆวัฒนธรรมอยางจําเพาะและตายตัว ในทางตรงกันขาม แนวคิดดานมนุษยแ
วิทยายุคใหมๆ  เริ่มใหความสําคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทของทุนนิยมยุคหลัง(late capitalism) 
ซึ่งมีการอพยพโยกยายแรงงานขามชาติและการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมขามพรมแดนของรัฐชาติอยางรวดเร็ว ในบริบท
เชนนี้วัฒนธรรมจึงมิไดหยุดนิ่งหรือถูกกําจัดอยูแตเพียงภายในอาณาบริเวณอันใดอันหนึ่งอยางจําเพาะอีกตอไป(Gupta 
and Ferguson 1999; page 4-6) แตวัฒนธรรมมีการเลื่อนไหลอยางตอเนื่องมีลักษณะไรพรมแดน (deterritorialized)      
พื้นที ่ผูคน และวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งสราง(construct) ทางสังคม และประวัติศาสตรแ ซึ่งจะตองไดรับการศึกษาวิจัย
และอธิบายในรูปแบบใหมใหมๆ  

จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ปใจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง 

1.1 ดานการสรางบานเรือนที่อยูอาศัย ปใจจัยของการเปลี่ยนแปลงไปทางดานวัฒนธรรมการ 
สรางบานกม็ีหลายประการ  
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-ความนิยมในสมัยใหมํและความคงทนของวัสดุในการสร๎างในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการ 
รับวัฒนธรรมการสรางบานเรือนจากภายนอกเขามาทําใหเกิดการเลียนแบบและเปลี่ยนแบบการสรางบานจากภายนอก
หมูบานเขามาสูหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางวัฒนาการในการสรางบาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ซึ่งทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (evolutionary theories of social change) กลาวไววา “ไมมี
ใครปฏิเสธไดวาทุกสิ่งในโลกนี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสภาพมั่นคง หากแตยอมเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ไมมีสังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยูกับที่ โดยแทจริงตลอดเวลา
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมออันเป็นลักษณะธรรมดาของสังคมมนุษยแ”  (สัมภาษณแลําพอง  พะยุพงศแสกุล,2560) 

-รัฐเขมงวดเรื่องกฎหมายปาุไมมากกวาอดตี ปใจจัยอีกประการหนึ่งที่ชาวกะเหรี่ยงหมูบาน 
กะเหรี่ยงน้ําตกนั้นไมนิยมสรางบานแบบเดิม ที่สรางจากวัสดุธรรมชาติ นอกเหนือจากเหตุผลที่วาไดรับวัฒนธรรมการสราง
บานจากภายนอกการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในการสรางบาน หรืออายุการใชงานบานสมัยใหมที่คงทนยาวนานกวา
บานแบบอดีต ปใจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชาวกะเหรี่ยงบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้นนิยมสรางบานแบบสมัยใหมที่ใชอิฐและ
ปูนหรือไมฝาเฌอรามากกวาวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติ ก็คือการที่ปใจจุบันรัฐเขมงวดเรื่องกฏหมายปุาไมมากกวาอดีต จึงทํา
ใหชาวบานไมสามารถไปตัดไมใหญจากบนเขามาสรางบานได เพราะหากไปตัดไมใหญจากบนเขามาสรางบานหรือมีการตัด
ไมไผจากบนเขาจํานวนมากมาสรางบานจะผิดตอกฏหมายการบุกรุกปุาสงวนได จึงเป็นอีกสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ชาว
กะเหรี่ยงนั้นเปลี่ยนแปลงวิถีการสรางบานจากอดีตที่สรางแบบงายๆมาปใจจุบันที่ใชอิฐใชปูนในการสรางบานแทน 
(สัมภาษณแลําพอง  พะยุพงศแสกุล, 2560)  

แตการสรางบานเรือนความเป็นอยูของชาวกะเหรี่ยงก็ไมไดเลื่อนหายไปหมดซะทีเดียวแต 
เป็นการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและผสมผสานระหวางวัฒนธรรมภายนอกและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไดอยาง
ลงตัว และยังคงเหลือกลิ่นอายความเป็นบานกะเหรี่ยงอยู 

 

     
ภาพที่ 1 รูปแบบการสรางบานของชาวกะเหรี่ยงในปใจจุบันที่นิยมใชอิฐปูนและไมฝาเฌอราเพื่อความคงทนและแข็งแรง 

1.2 ดานการแตงกาย การแตงกายของกลุมชาติพันธุแปกาเกอะญอนั้น โดยปกติตั้งแตอดีตมานั้นชาว 
กะเหรี่ยงจะมีการทําชุดใสขึ้นเอง โดยจะเป็นชุดประจําชนเผาของชาวกะเหรี่ยงเอง ซึ่งการแตงกายของผูหญิงและผูชายใน
หมูบานกะเหรี่ยง โดยชนเผาปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง แตงกายดวยเอกลักษณแของปกาเกอะญอ โดยเด็กและหญิงสาว 
สวมใสชุดทรงกระสอบ ผาฝูายพื้นขาว เป็นชุดสีขาว  ทอ ปใกประดับลวดลายใหงดงามสวนผูหญิงที่มีครอบครัวแลวหรือ
แตงงานแลวจะสวมเสื้อสีดํา น้ําเงิน และผานุงสีแดงคนละทอน ตกแตงดวยลูกเดือย หรือทอยกดอก ยกลาย สําหรับผูชาย
นั้นสวนมากจะสวมเสื้อตัวยาวถึงสะโพก ตัวเสื้อจะมีการตกแตงดวยแถบสี นุงกางเกงสะดอ นิยมใชสรอยลูกปใด          
เป็นเครื่องประดับ และสวมกําไลเงินหรือตุมหู จากการสัมภาษณแชาวบานบอกวาผูหญิงที่แตงงานแลวไมสามารถจะกลับไป
ใสชุดทรงกระสอบสีขาวไดเพราะจะทําใหผิดผีหรือผิดประเพณี ถาแตงงานแลวก็ตองใสเสื้อสีเทานั้น การแตงกายของชน
เผาปกาเกอะญอหรอืกะเหรี่ยงก็เป็นเอกลักษณแของชาติพันธุแกะเหรี่ยง (สัมภาษณแทิเลอพอ  อรัญคีรีไพร,2560, สิงหาคม 15)  
ปใจจัยที่ทําใหชาวกะเหรี่ยงนิยมใสชุดประจําเผากะเหรี่ยงกันนอยลง  เนื่องจากสาเหตุปใจจัยตางๆ ซึ่งกายแตงกายของชาว
กะเหรี่ยงสวนใหญในปใจจุบันจะแบงออกไดตามลักษณะอายุ คือ ถาเป็นเด็กๆ เล็กก็จะแตงกายดวยชุดกะเหรี่ยงเพราะพอ
แมจับแตงตัวแบบกะเหรี่ยง คนแกก็จะแตงวัยแบบความเคยชินไมไดรักษาความสวยงามเทาไร  

- ไมทันสมัย ไมสวยงามและไมเหมาะที่จะใสไปขางนอก วัยรุนก็จะแตงธรรมดาไมยอมใสชุดกะเหรี่ยง  
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เพราะมองวาไมทันสมัย ไมสวยงามไมนาใส และไมสามารถใสชุดกะเหรี่ยงนี้ไปที่ไหนไมไดนอกจากหมูบานของตนเองเทานั้น 
- การทอผาใสเองนอยลง ปใจจัยอีกสวนหนึ่งที่ชาวบานไมคอยใสชุดกะเหรี่ยงก็คือ เนื่องจาก 

ปใจจุบันชาวบานไมคอยทอผาใสเองแลวจะมีบางแตบางสวนก็ไมไดทอใสกันเองเลยตองซื้อใสแลวราคาคอนขางแพงเลยไม
คอยซื้อใสกัน แลวอีกเหตุผลที่คอยขางตอบกันมากก็คือ ชุดกะเหรี่ยงนั้นใสแลวรอนทําใหไมสบายตัวเลยไมคอยใสชุด
กะเหรี่ยงกันเทาไรนัก จึงแตงแบบครึง่ทอนสบายกวา สวนเด็กๆวัยรุนจะใหเห็นผลอีกอยาง คือ ไมสวยงามไมคอยทันสมัยจึง
ไมคอยใสเพราะคนสวนใหญไมใสกัน ถาจะใสก็ตอเมื่อมีเทศกาลหรือมีคนบังคับใหใสชวงที่มีคนใหญคนโตเขามาเยี่ยม
หมูบานหรือชวงที่ตองออกไปโชวแตัวในงานเทศกาลตางๆ (สัมภาษณแตุลุ แจงทอง, 2560,สิงหาคม 15) 

- ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีตนใชชีวิต อีกเหตุผลหนึ่งของการไมใสชุดกะเหรี่ยงน้ัน  
คนในวัยทํางานมองวา คงจะเป็นในเรื่องของเนื้อผาทอท่ีสวมใส จะเป็นผาหนา เมื่อใสในสภาพแวดลอมอากาศแบบน้ี
ในปใจจุบัน จะทําใหรูสึกรอนไมระบายอากาศ รวมทั้งไมสะดวกในการใสทํางาน สวนเหตุผลในวัยรุนนั้นก็จะมองวา
ชุดของทางชนเผาไมทันสมัยและไมสวยงามตามแฟช่ันนั้นเอง จึงทําใหวัยรุนรับเอาการแพรกระจายเรื่องวัฒนธรรม
การแตงตัวเขามาในหมูวัยรุนใหเขาตามยุคสมัย เพื่อการปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกและกลมกลืนกับคน 

ดังนั้น โดยสรุป เหตุผลที่ชาวบานไมคอยใสชุดกะเหรี่ยงก็เนื่องจากปใจจุบันชาวบานไมคอย 
ทอผาใสเองแลวจะมีบางแตบางสวนก็ไมไดทอใสกันเองเลยตองซื้อใสแลวราคาคอนขางแพงเลยไมคอยซื้อใสกัน แลว
อีกเหตุผลที่คอยขางตอบกันมากก็คือ ชุดกะเหรี่ยงน้ันใสแลวรอนทําใหไมสบายตัวเลยไมคอยใสชุดกะเหรี่ยงกันเทาไร
นัก จึงแตงแบบครึ่งทอนสบายกวา สวนเด็กๆวัยรุนจะใหเห็นผลอีกอยาง คือ ไมสวยงามไมคอยทันสมัยจึงไมคอยใส
เพราะคนสวนใหญไมใสกัน ถาจะใสก็ตอเมื่อมีเทศกาลหรือมีคนบังคับใหใสชวงที่มีคนใหญคนโตเขามาเยี่ยมหมูบาน
หรือชวงที่ตองออกไปโชวแตัวในงานเทศกาลตางๆ (สัมภาษณแตุลุ  แจงทอง,2560, สิงหาคม 15)อีกเหตุผลหนึ่งของ
การไมใสชุดกะเหรี่ยงน้ันสําหรับวัยผูใหญ ก็ใสแลวรอนไมระบายอากาศ หรือชุดมีราคาแพง รวมทั้งไมสะดวกในการ
ทํางาน แตเหตุผลสําหรับวัยรุนก็ไมทันสมัยและไมสวยงามตามแฟช่ันนั้นเองซึ่งก็เป็นการรับเอาการแพรกระจายเรื่อง
วัฒนธรรมการแตงกายเขามาในหมูวัยรุนใหเขาตามยุคสมัยเพื่อการปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกและกลมกลืนกับ
คนท่ัวไป(สัมภาษณแตุลุ  แจงทอง,2560, สิงหาคม 15) 

 

   
ภาพที่ 2 แตงกายดวยชุดกะเหรี่ยงครึ่งทอนในวัยทํางาน     แตงกายดวยชุดกะเหรี่ยงแบบเต็มรูปแบบในวัยชรา 

 
1.3 ดานภาษา การรักษาอัตตาลักษณแทางชาติพันธุแและการผสมผสานทางวัฒนธรรมในอดีต สิ่ง 

ที่ยังคงรักษาไวไดอยางมั่นคงคือการพูดภาษากะเหรี่ยง และมีจํานวนหนึ่งที่ยังสามารถพูด และเขียนภาษากะเหรี่ยง
ได  ในปใจจุบันหาคนที่อานภาษากะเหรี่ยงไดยากมากขึ้น และมีแนวโนมวาคนกะเหรี่ยงรุนใหมจะไมนิยมศึกษาภาษา
กะเหรี่ยง หรือการแตงกายแบบกะเหรี่ยงในชีวิตประจําวัน แตก็ยังมีการใชภาษากะเหรี่ยงพูดจากันอยูคงมีเฉพาะคน
สูงอายุเทานั้นที่ยังคงแตงกายแบบดั้งเดิม 

- ปใจจัยที่สําคัญเนื่องจากแตละคนตางก็มีความจําเป็นในชีวิตที่ตั้งไปทํามาหากินอยูท่ีอื่น 
และเนื่องจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมสมัยใหม และการเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทําใหชาวกะเหรี่ยงยอมรับ
การผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในดานการศึกษาทําใหเกิดการยอมรับในความเป็นคนไทยมีมากขึ้น และ
เกือบท้ังหมดจะมีความรูสึกวาตนเองก็เป็นคนไทยเชนเดียวกับคนไทยในภาคอื่น ๆ  

ดังที่ คายสแ (Chares Keyes.2003) ไดนําเสนอความเป็นกลุมชาติพันธุแวา เป็นการหลอ 
หลอมของ ความรูสึกรวมกันในสายเลือด (shared descent) เชน ภาษาที่สมาชิกในกลุมใชสื่อสารกัน นิทานหรือ เรื่องเลา
ที่สมาชิกในกลุมเช่ือวา มีจุดกําเนิดรวมกัน และบริบททางประวัติศาสตรแที่สมาชิกในกลุมประสบ รวมกัน นอกจากนี้บริบท

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

 



52 
 

ความสัมพันธแและการปรับเปลี่ยนความเป็นกลุมชาติพันธุแยังสัมพันธแกับรัฐชาติ สมัยใหม ซึ่งเขาไดช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธแ
ระหวางพัฒนาการของความรูสึกชาตินิยมที่เกิดขึ้นในระหวาง การสรางรัฐชาติกับพัฒนาการของจิตสํานึกชาติพันธุแ 
ยกตัวอยาง รัฐไทยกอนที่จะเป็นรัฐประชาชาติ สมัยใหม แมวาจะมีกลุมตางๆที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม แตความ
แตกตางนี้ไมอาจเรียกไดวาเป็น “ความแตกตางทางชาติพันธุแ”(ethnic differences) เพราะวาถูกมองในแงของความ
หลากหลายในเรื่อง ทองถิ่น เครือญาติ และความสัมพันธแที่มีกับ “อารยธรรม”(civilizations) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดกันมา
ดวย ประเพณี ลายลักษณแอักษร เชน องคแความรูทางพุทธศาสนา จะเป็นเกณฑแที่ทําใหกลุมคนท่ียังเขาไมถึงก็ จะถูก
เรียกวา “ไมมีอารยธรรม” นอกจาก นี้ คายสแ (Charles Keyes) ยังช้ีใหเห็นวา การสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ 
นอกจากจะเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูแลว ยังเป็นการสรางความเป็นปึกแผน ความเป็น อันหนึ่งอัน
เดียวกันในกลุมชาติพันธุแ การปฏิบัติหรือการแสดงออกที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษ ไดแก ภาษา ประเพณี ความเช่ือ และ
นิทานปรัมปรา ที่กลาวถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษในการสรางกลุมและถิ่นที่ อยู ซึ่งเป็นการสรางความภาคภูมิใจใน
บรรพบุรุษ กอใหเกิดความรูสึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ตองการรักษากลุมชาติพันธุแของกลุมตนไว และการนับถือ
เครือญาติหรือบรรพบุรุษรวมกัน เป็นการสราง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูพวก แสดงวาเป็นพวกเดียวกันหรือเป็น
สวนหนึ่งของตระกูล เป็นการ สรางความรูสึกรวมกันวาบุคคลนั้นมีพวกพอง มีญาติพี่นอง ทําใหเกิดพลังที่จะประพฤติตน
ตามแบบอยาง ที่บุคคลในสังคมของตนปฏิบัติสืบตอกันมา (Chares Keyes, 2003 ) 

1.4 ดานประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมกะเหรี่ยงนั้นไมคอยมีมานานแลว เริ่มหายไปนานหลายปี 
แลว งานเทศกาลตางๆ ที่ควรจัดก็ไมไดจัดมานานหลายปีแลว เชน งานปีใหม ซึ่งจากการสัมภาษณแลุงตุลุ  แจงทอง เลา
วาเมื่อลุงเด็กๆเทศกาลปีใหมตองจัดขึ้น 2 ครั้งตอปี คือปีใหมหมา จะจัดขึ้นเมื่อสุนัขเริ่มเป็นสัตวแก็จะจัดปีใหมหมา แลว
หลังจากนั้นจึงจัดปีใหมกะเหรี่ยง ซึ่งเทศกาลแบบนี้ก็หายไปนานตั้งแตลุงยังหนุมๆก็ไมคอยไดจัดนานๆจัดที แตปใจจุบัน
ไมไดจัดมานานหลายปีแลว งานแตงงานแบบกะเหรี่ยงปใจจุบันก็ไมคอยมีแลวแบบผูกขอมือเชา สงตัวเขาหอตอนค่ํา 
ปใจจุบันจัดแคผูกขอมือเชาสายสงตัวเลย ซึ่งเป็นการจัดแบบที่นําแบบไทยๆเขามาผสม ข้ึนบานใหม หรือ ทําขวัญก็จะ
นานๆถึงจะจัดขึ้นที่ แถวคนที่ทําพิธีก็แกมากแลวและยังไมมีคนสืบสารในสวนของพิธีกรรมในสวนนี้  มีปใจจัยหลาย
ประการที่ทําใหเกดิความเปลี่ยนแปลงดานประเพณีพิธีกรรม คือ 

- การรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก นอพอทู  วารีคีรี เลาวาเด็กรุนใหมนี้ไมคอยจะสนใจ 
พิธีกรรมหรือวัฒนธรรมกะเหรี่ยงเทาไร เพาะคนรุนหลังนี้ชอบไปเอาเรื่องวัฒนธรรมจากขางนอกเขามามากกวา สวนมาก
ชอบเอาความเช่ือขางนอกเขามามากกวา ความเช่ือแบบกะเหรี่ยง(สัมภาษณแนอพอทู  วารีคีรี,15 สิงหาคม 2560) ซึ่งเป็น
การตอสูทางวัฒนธรรมเชนกัน วัฒนธรรมที่แข็งแรงและผูคนสนใจก็คงอยูแตวัฒนธรรมที่ออนแอก็เริ่มเลื่อนลางจากหายไป
ซึ่งเขากับแนวคิด ของ ทิม อีเดนเซอรแ (Edensor, 2002) ที่ไดเขียนไวใน National Identity, Popular Culture and 
Everyday Life วาสํานึกเรื่องชาติยังคงดํารงอยูในชีวิตประจําวันของแตละสังคมอยางเหนียวแนน ผานอัตลักษณแความ
เป็นชาติที่ถายทอดผานสื่อตางๆ เพราะการสื่อสารและวัฒนธรรมรวมสมัยที่อยูในชีวิตประจําวันไดตอกย้ําแทรกซึมสํานึก
ความเป็นชาติใหกับคนในประเทศอยูตลอดเวลาเชนกัน เชน ตําราแบบเรียนในโรงเรียน เพลง ภาพยนตรแ โทรทัศนแ 
หนังสือพิมพแ เป็นตน ดังนั้น การวิเคราะหแอัตลักษณแความเป็นชาติในปใจจุบันจึงควรพิจารณาการขับเคี่ยวระหวางกระแส
โลกาภิวัตนแแบบสรางความเหมือนกันทั่วโลก กับความรูสึกทองถิ่นนิยมที่ตองการหนีหางออกจากความเหมือนกัน และการ
มองชาติที่ไปไกลกวาการยึดติดอยูกับรัฐ-ชาติแบบเดิมแตตองพิจารณาในความหมายแบบใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวัตนแดวย เชน ชาติพันธุแแบบใหม อัตลักษณแแบบใหม  ชาตินิยมแบบใหม ทองถิ่นนิยมแบบใหม ซึ่งลวนเป็น
ความรูสึกในแบบยุคหลังชาติที่ “ความเป็นชาติ” ไมเคยหยุดนึ่ง (dynamic) เป็นเวทีการตอสูแขงขัน (contested) มีความ
หลากหลาย (multiple) และเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนไดตามสถานการณแ (fluid) ท้ังนี้เพราะในโลกหลังสมัยใหมไมเคยมี
สํานึกความเป็นชาติที่เป็นหนึ่งเดียว แตเป็นกระบวนการกลายมาเป็น (becoming) แตกระนั้นก็มิไดหมายความวา “ความเป็น
ชาติ” แบบชาตินิยมไดเลือนหายไปในกระแสโลกาภิวัตนแ แตมันดํารงอยูในชีวิตประจําวันของเราอยางแนบเนียนจนไม
รูสึกตัวซึ่งปใจจัยที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีชนเผาปกาเกอะญอหรือชาวกะเหรี่ยงน้ําตกนั้น 
โดยทั่วไปแลวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะสังคมในทุกวันนี้รับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาใชจึงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นชาหรือเร็วนั้นมักจะขึ้นอยูกับปใจจัยตางๆที่มาเกี่ยวของ 
อยางเชน การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใหมๆเมื่อชาวบานซึมซับปใจจัยการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สืบ
สอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษที่เรียกวาประเพณีก็เริ่มจางหายไปจากเดิม จากสอบถามวัยชราก็จะไดรับขอมูลลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงวาปใจจุบันนี้ประเพณีที่สั่งสมมาตั้งแตบรรพบุรุษนั้นไมมีมานานแลว ทั้งพิธีการเผาศพแบบชาวกะเหรี่ยง ที่แต
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กอนเวลากลางคืนหนุมสาว จะเดินรอบๆศพและกอดคอกันรองเพลง แตปใจจุบันจะจัดเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแบบคนไทย
คือ มีการสวดศพสามคืนแลวจึงไปฌาปณกิจศพ การแตงกายของผูชายและผูหญิงที่แตงงานแลว และการแตงกายของ
ผูหญิงที่โสดที่ปใจจุบันนี้มีใหพบเห็นเป็นสวนนอย เนื่องจากปใจจุบันคนในหมูบานทั้งเด็ก วัยรุน วัยทํางานสวนใหญจะแตง
กายเหมือนกับคนไทย หรือจะใสเป็นแบบครึ่งทอนเสียมากกวา 

2. ลักษณะการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณแของชาวกะเหรี่ยงน้ําตก 
2.1 ดานการสรางบานเรือนที่อยูอาศัย ในอดีตการลักษณะการวางผังหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตัวเรือน 

ขนานไปกับถนนสายหลักทางเขาหมูบาน ชาวกะเหรี่ยงปลูกบานไวตามเชิงเขา ดังนั้นถนนที่เขาหมูบานอยูตีนเขา 
สวนตัวเรือนจะอยูถัดเขาไป และมีถนนซอยสรางไวเพื่อเป็นทางเขาบานที่อยูเป็นกลุมๆ 2-4 หลังรูปแบบเรือนกะเหรี่ยง 
เป็นเรือนหลังคาจั่วความชันต่ํา มุงดวยหญาแฝก มีชองระบายอากาศทางดานจั่ว ดานหนามีชานและมีหลังคาคลุม ผัง
เรือนแยกพื้นที่ใชสอย มีชานหนาเรือน ยกใตถุนสูงถาหากมองจากบริเวณตีนเขา แตถามองจากลานดินดานหนาเรือนจะ
เหมือนกับเรือนสรางติดพื้นดิน บริเวณใตถุนเรือนใชเก็บฝืนและเลี้ยงสัตวแ ผนังเรือนเป็นไมไผสาน ดานหนาเรือนเปิดโลง
เพื่อการระบายอากาศ มีชานทางเดินรอบตัวเรือน ใชสําหรับเป็นพื้นที่ตากผา พื้นเรือนเป็นไมแผนปูเวนรอง ภายในเรือน
มีการจัดเตาไฟไวบริเวณกลางหองสวนดานหนาจัดไวเป็นสวนเก็บอาหารแหง และเก็บของใช หองสวมสรางแยกตางหาก
จากตัวบานหลังคาทรงหมาแหงน อยางไรก็ตามพบวาเรือนกะเหรี่ยงสวนใหญยังมีการวางผังในลักษณะเดิม เมื่อเทียบกับ
บทความใน เรื่อง เรือนชาวเขา (สุพล ปวราจารยแ 2543) แตปรับเปลี่ยนวัสดุและระบบโครงสรางเป็นสมัยใหม 

   
ภาพที่ 3 รูปแบบบานของชาวกะเหรี่ยงท่ียังคงรักษาวิธีการปลูกบานแบบเกา 

 

    
ภาพที่ 4 รูปแบบบานของชาวกะเหรี่ยงท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงกับวัฒนธรรมภายนอกในการสรางบาน 

 
ซึ่งในดานการเปลี่ยนแปลงดานความเป็นอยูของชาวกะเหรี่ยงน้ําตกนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเห็นถึงความ 

เปลี่ยนแปลงดานการสรางบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก จากสํารวจและสังเกตจะพบวาบานเรือน
ของชาวบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้นไดมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ซึ่งเขากับทฤษฎีวิวัฒนาการ ที่ชารแลสแ ดารแ
วิน (Charles Darwin) กลาวไววา “การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเป็นขั้นตอน
ตามลําดับโดยมีการเปลี่ยนแปลงจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่งในลักษณะที่มีการพัฒนาและกาวหนากวา ขั้นที่ผานมา มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีรูปแบบเรียบงายไปสูรูปแบบที่สลับซับซอนมากขึ้น และมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อย ๆ จนเกิด
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เป็นสังคมที่มีความสมบูรณแ”  ซึ่งจากเดิมการสรางบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้น จะสรางบาน
แบบ บานจากสิ่งที่หาของที่สรางไดจากธรรมชาติ เชน ไมไผ ใบจาก ตับแฝก หรือ ไมอื่นๆ โดยลักษณะบานจะเป็นบานที่
ใชไมไผตีฝาผนังบานแลวใชใบจากมุงหลังคา เสาบานจะเป็นไมจากตนไมที่แข็งแรงหรือตนไผที่มีขนาดใหญในการสราง
บาน และบานเรือนจะมีขนาดเล็กๆไมใหญมากเทาไรนั้น แคใชหลับนอนและทําอาหาร  

แตในปใจจุบันนั้นชาวบานสวนใหญเริ่มหันมาสรางบานแบบท่ัวไปแทน ซึ่งเป็นบานปูนหรือบานไมที่ทํา 
จากไมฝาเฌอราแทน เพราะมีความคงทนอยูไดนานกวาบานแบบเกา บานที่เป็นแบบเกานั้นมีอายุการใชงาน
ประมาณ 3 ปีในการสรางบานและตองสรางใหมเมื่อไมผุพัง และวัสดุจากธรรมชาตินั้นก็หาไดยากมากขึ้น อยางเชน
ตนใบจากนั้นในหมูบานแทบไมมีแลวจะไปหาก็ตองไปหาบนเขาแทน และในอีกเหตุผลหนึ่ง คือ การไปตัดไมไผใน
จํานวนมาก หรือ ตนไมบนเขานั้นเป็นเรื่องที่ผิดในปใจจุบันจึงทําใหชาวบานไมสามารถไปตัดไมไผมาสรางเป็น
บานเรือนได จึงหันมาสรางบานท่ีทําจากไมไมฝาเฌอราหรือบานปูนแทนในหมูคนที่มีเงินมากกวา และนิยมสรางบาน
เป็นหลังใหญๆ จากเมื่อกอนที่ชอบสรางบานเพียงหลังเล็กๆเทาน้ัน (สัมภาษณแตุลุ  แจงทอง,15 สิงหาคม 2560) 

2.2 ด๎านการแตํงกาย ลักษณะในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดานการแตงกายในหมูบาน 
กะเหรี่ยงน้ําตกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ในเมื่อกอนการแตงกายของผูหญิงและผูชายในหมูบานกะเหรี่ยง โดยชนเผา 
ปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง แตงกายดวยเอกลักษณแของปกาเกอะญอ โดยเด็กและหญิงสาว สวมใสชุดทรงกระสอบ ผาฝูาย
พื้นขาว เป็นชุดสีขาว  ทอ ปใกประดับลวดลายใหงดงามสวนผูหญิงที่มีครอบครัวแลวหรือแตงงานแลวจะสวมเสื้อสีดํา น้ํา
เงิน และผานุงสีแดงคนละทอน ตกแตงดวยลูกเดือย หรือทอยกดอก ยกลาย สําหรับผูชายนั้นสวนมากจะสวมเสื้อตัวยาว
ถึงสะโพก ตัวเสื้อจะมีการตกแตงดวยแถบสี นุงกางเกงสะดอ นิยมใชสรอยลูกปใดเป็นเครื่องประดับ และสวมกําไลเงินหรือ
ตุมหู  แตปใจจุบันนี้มีการแตงกายเปลี่ยนไปจากเมื่อกอน คือ จะใสแคครึ่งทอน ผูชายและผูหญิง จะนุงผาถุง สีแดง ใสเสื้อ
ยืดธรรมดา ไมใสครบชุดกะเหรี่ยงแลวเพราะรอน แตยังถือวาพวกเขาก็ยังมีความอนุรักษแวัฒนธรรมของตนเอง ไมทอดทิ้ง
หรือไมใสเลย เพราะถาคนรุนนี้ไมใสก็จะทําใหการแตงกายหายไปเร็วกวาเดิม จึงยังทอใสเอง และทําขายบาง ยิ่งเด็กในปใจจุบัน
ไมใสเลย จะใสชุดประจําชนเผากะเหรี่ยงก็เฉพาะตอนที่มีการบังคับหรือทํากิจกรรม(ตุลุ  แจงทอง,2560, สิงหาคม 15) 

ปใจจุบันการแตงกายของชาวกะเหรี่ยงตั้งแตวัยทํางานขึ้นไปสวนใหญจะแตงกายดวยชุด 
กะเหรี่ยงครึ่งทอนคือ แตใสผาถุงแตจะใสเสื้อแบบอื่นแทน เชน เสื้อยืด หรือ เสื้อโปุงในคนชรา สวนวัยรุนนั้นจะแตตัวแบบ
วัยรุนปกติทั่วไปตามแฟช่ัน ซึ่งโดยปกติแลวในวัยรุนนั้นจะแตงชุดกะเหรี่ยงตองมีการบังคับใหใส ซึ่งจะเป็นชวยการมีงาน
โชวแตัวไปโชวแใหคนอื่นดูตามเทศกาลตางๆเทานั้น แตหากไมมีการบังคับก็จะไมใสชุดกะเหรี่ยงในวันปกติทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 5 การแตงกายในชีวิตประจําวันของชาวกะเหรี่ยงในปใจจุบัน (แตงชุดกะเหรี่ยงครึ่งทอน) 

 
ซึ่งจากที่กลาวมาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการแตงกายนี้จะสอดคลองกับทฤษฏีเรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการทาง

วัฒนธรรม (Cultural Evolution Theory) หนังสือเรื่อง Ancient Society  Morgan ไดใชทฤษฎีวิวัฒนาการทาง
วัฒนธรรม โดยอธิบายลําดับพัฒนาการทางสังคมมนุษยแ (Progress of Human Society) ตั้งแตระดับคนปุา (Savagery) 
ระดับสังคมเพาะปลูก (Barbarism) และสังคมอารยะ (Civilization) หรือพัฒนาการทางสังคม 3 ขั้น คือ ขั้นแรกคือสังคม
เก็บของปุาลาสัตวแ ขั้นที่สอง สังคมเพาะปลูกเลี้ยงสัตวแ  และขั้นที่สาม สังคมแบบรัฐ  ซึ่งจะคลายๆกันวัฒนาการในเรื่อง
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การแตงกายของชาวกะเหรี่ยง คือ แตงกายแบบงายๆชุดประจําเผาที่ทําขึ้นเอง พัฒนามาสูการแตงกายแบบครึ่งทอนเพื่อ
ความสะดวกสบายในการใชชีวิต และพัฒนามาสูการแตงกายตามแฟช่ันเนื่องจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจาก
ภายนอกที่เลียนแบบศิลปินดาราเพื่อความทันสมัย ซึ่งแตละพัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงไปนั้นเราก็ไดละสิ่งที่
วัฒนธรรมเกาที่บรรพบุรุษสรางขึ้นมา  ซึ่ง ผอง  พันธุแมณีรัตนแ (2521 : 14) ก็ไดกลาวไววา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหรือจารีตกฎหมายศาสนาสิ่งที่ประดิษฐแและวัตถุอื่นๆในวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งคานิยมจึงอาจกลาวไดวาพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของปใจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสวนมากเกิดจากการประดิษฐแและ
การแพรกระจาย ซึ่งการแตงกายแบบกะเหรี่ยงก็ไมไดหายไปซะหมดยังคงเหลือยูบางในวัยรุนและเหลืออยูมากในวัย
ผูสูงอายุ เป็นการผสมผสานกันของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและวัฒนธรรมภายนอก ซึ่งออกมาในรูปแบบผสมไมใชหายไปซะ
หมดหรือไมมีวัฒนธรรมอื่นๆเขามาเลย ซึ่งก็ถือวาเป็นอยางผสมกันของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงกับวัฒนธรรมอื่นๆ 

 

        
ภาพที่ 6 การแตงกายดวยชุดกะเหรี่ยงของวัยรุนชาวกะเหรี่ยง 

2.3 ดานภาษา ปใจจุบันหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกมีชาวกะเหรี่ยงจํานวนมากที่อาศัยอยูในหมูบานนี้และ 
สวนใหญใชภาษากะเหรี่ยงติดตอสื่อสารกันภายในครัวเรือน สําหรับวัยผูใหญอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไปสามารถพูดโตตอบ
กันเป็นภาษากะเหรี่ยงเป็นปกติทั่วไปเขาใจคําศัพทแตางๆของภาษากะเหรี่ยงและเป็นอยางดีและใชภาษากะเหรี่ยงกันใน
การสื่อสารกันในหมูบาน แตหากออกไปนอกหมูบานก็จะสื่อสารกับคนนอกหมูบานดวยภาษาไทยในหมูวัยกลางคนหรือวัย
ทํางานที่เป็นชาวกะเหรี่ยงในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้น สวนใหญมากพูดกับพอกับแมที่เป็นคนกะเหรี่ยงก็จะพูดกะเหรี่ยง
กันในครอบครัวหรืออาจมีพูดภาษาไทยบางเป็นบางครั้งคราว แตหากพูดกับลูกหลานที่เป็นเด็กๆก็มีพูดกะเหรี่ยงปนกับ
ไทยสวนใหญและในหมูคนวัย 20 ปีขึ้นไปนี้สวนใหญจะฟใงศัพทแยากๆของชาวกะเหรี่ยงไมไดฟใงไมเขาใจความหมายหรือ
เขาใจไดไมทั้งหมดที่คนแกตองการสื่อสาร ยกตัวอยาง เชน กลุมชาวบานวัย 20-30 ปีของหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ไดไป
รวมงานรวมตัวกันประจําปี ( 2-3 ปีจัดครั้ง) ของชาวกะเหรี่ยงที่มีการจัดขึ้นเพื่อใหญาติพี่นองชาวกะเหรี่ยงในมุมตางๆของ
ทั่วประเทศไดมารวมตัวกันแลวพูดคุยกันดวยภาษากะเหรี่ยงแท ปรากฏวาชาวกะเหรี่ยงของหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนี้ฟใง
ภาษากะเหรี่ยงของชาวกะเหรี่ยงที่อ่ืนไมเขาใจในสวนของเด็กในหมูบานอายุไมเกิน 10-12 ปี สวนใหญจะพูดโตตอบกับพอ
แมปูุยาตายายเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมด เนื่องจากไดไปเรียนที่โรงเรียนที่เรียนปะปนกับเด็กนักเรียนที่เป็นคนไทยแลวใช
ภาษาไทยทั้งหมด และเรียนดวยภาษาไทยทั้งหมดจึงทําใหเด็กสวนใหญใชภาษาไทยเป็นสวนใหญแลวจึงไมคอยไดใชภาษา
กะเหรี่ยงเทาไร เด็กสวนใหญจะฟใงภาษากะเหรี่ยงรูเรื่องแตคํางายๆคํายากๆฟใงไมคอยเขาใจเทาไรนัก แตก็พอจะฟใงได
เขาใจความหมาย แตไมสามารถพูดภาษากะเหรี่ยงตอบกลับไปได ถาตอบกลับไปก็ตอบกลับเป็นภาษาไทยโดยมีงานวิจัยที่
แสดงใหเห็นวาทําไมปใจจุบันนั้นคนชนเผาตางๆรวมทั้งกะเหรี่ยงไมนิยมพูดภาษาชนเผาตนเองแตนิยมพูดภาษาไทยกลาง
แทนซึ่ง ยอรแจ คอนโดมินัส (Georges Condominas) เป็นนักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส มีผลงานสําคัญ เรื่อง “From 
Lawa to Mon, From Saa to Thai: Historical and Anthropological Aspects of Southeast Asian Social 
Spaces” (Condominas1990) ซึ่งศึกษาคนไท โดยเฉพาะคนไทที่อาศัยอยูในลาวและเวียดนาม พบวาคนไทหลายแหง
อาศัยอยูในพื้นที่เดียวกับกลุมตางๆ คือ มอญ เขมร ขมุ ขา ซึ่งเป็นกลุมที่พูดมอญ-เขมร ในความพยายามที่จะอธิบาย
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ความสัมพันธแระหวางคนไทยกับกลุมชาติพันธุแตางๆ คอนโดมินัสไดสรางความคิดรวบยอดมาหนึ่งกระบวนการคือ
กระบวนการเปลี่ยนมาเป็นไท (Thai-ization) เขาพบวากลุมชาติพันธุแจํานวนมากที่อาศัยอยูรอบๆ เมืองหรือชุมชนของคน
ไท ที่อยูในลาวและเวียดนามจะพยายามทําตัวเป็นคนไทมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเอง  คอนโด
มินัสไดตั้งขอสงสัยวา ทําไมคนพวกนี้ถึงตองการทําตัวเป็นไท และไดพยายามอธิบายวาคนไทเป็นกลุมที่มีอํานาจ เพราะ
สามารถตั้งรัฐขึ้นมาไดไมวาจะอยูในเวียดนามก็ตั้งรัฐของคนไทดํา ไทแดงและไทขาว ดวยเหตุนี้เองคนกลุมชาติพันธุแอื่นๆ 
จึงพยายามหยิบยืมวัฒนธรรมไทไปใชเพื่อพยายามเลื่อนสถานภาพของพวกเขา เพราะการเกิดมาเป็นคนชาติพันธุแอื่นเมื่อ
พูดภาษไท นับถือศาสนาแบบคนไท และเขามาอยูรวมในบทบาททางสังคมแบบคนไทก็จะทําใหดูเหมือนวา พวกเขาได
เลื่อนสถานภาพของตนเองในทางสังคมสูงขึ้น 

1.4 ดานประเพณีพิธีกรรม ลักษณะของวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบริบททางสังคม ความ   
หลากหลายทางวัฒนธรรม ของแตละสังคมอาจเหมือนหรือตางกันสืบเนื่องมาจากความแตกตางทางดาน ความเช่ือ เช้ือ
ชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งสามารถนําแนวคิดทฤษฎีของ คายสแ (Chares 
Keyes.2003) มาอธิบายไดวา “ความเป็นกลุมชาติพันธุแนั้น เป็นการหลอหลอมของความรูสึกรวมกันในสายเลือด (shared 
descent) เชน ภาษาที่สมาชิกในกลุมใชสื่อสารกัน นิทานหรือเรื่องเลา ที่สมาชิกในกลุมเช่ือวา มีจุดกําเนิดรวมกัน และ
บริบททางประวัติศาสตรแที่สมาชิกในกลุมประสบ รวมกันนอกจากนี้บริบทความสัมพันธแ และการปรับเปลี่ยนความเป็น
กลุมชาติพันธุแยังสัมพันธแกับรัฐชาติสมัยใหมซึ่งเขาไดช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธแระหวางพัฒนาการของความรูสึกชาตินิยมที่
เกิดขึ้นในระหวางการสรางรัฐชาติกับพัฒนาการของจิตสา นึกชาติพันธุแคายสแ ยังช้ีใหเห็นการสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพ
บุรุษ นอกจากจะเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมใหยังคงอยูแลวยังเป็นการสรางความเป็นปึกแผน ความเป็น อันหนึ่ง
อันเดียวกันในกลุมชาติพันธุแ”  จากการสัมภาษณแของชาวบานในหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตกนั้นไดใจความวา การเปลี่ยนแปลง
ไปของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงนั้นไมคอยสืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษมานานแลว และเริ่มหายไปนานหลายปี สวน
งานเทศกาล  หรือพิธีกรรมตางๆที่ควรจัดก็ไมไดจัดมานานหลายปีแลว เชน งานปีใหมสวนงานแตงงานแบบกะเหรี่ยงใน
ปใจจุบันก็ไมคอยมีแลวแบบผูกขอมือเชา สงตัวเขาหอตอนค่ํา ปใจจุบันจัดแคผูกขอมือเชาสายสงตัวเลย ซึ่งเป็นการจัดแบบ
ที่นําแบบไทยๆเขามาผสม ขึ้นบานใหม หรือทําขวัญก็จะนานๆถึงจะจัดขึ้นที่ แถวคนที่ทําพิธีก็แกมากแลวและยังไมมีคน
สืบสานในสวนของพิธีกรรม ซึ่งเทศกาลแบบนี้ก็จะนานๆจัดทีหรืออาจจะจางหายไป (พิริโคะ  อุดมภูผา,2560, สิงหาคม 15) 
 

3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมกะเหรี่ยงใหยั่งยืน 
3.1 ดานความเป็นอยู  

- ผลกระทบแงบวก ของการเปลี่ยนแปลงวิถีการสรางบานก็ คือ สภาพบานเรือนมีความคงทน 
ตอสภาพลมฟูาอากาศ ไมตองสรางใหมบอยๆเนื่องจากการยอยสลายของวัสดุการสรางบานและมีความทันสมัยตอ
ยุคปใจจุบันมากขึ้น เขากับสภาพบานเรือนสังคมภายนอกไดดี  

- ผลกระทบแงลบ ก็มีมากมายหลายประการเชนกัน วิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวกะเหรี่ยงใน 
อดีตนั้นจะเลื่อนหายไปลูกหลานชาวกะเหรี่ยงในปใจจุบันหรืออนาคตจะไมสามารถเห็นสภาพบานเรือนแบบกะเหรี่ยง
แทหรือกะเหรี่ยงในสมัยกอนไดอีกในปใจจุบันหรืออนาคต การใชชีวิตความเป็นอยูของวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงนั้น
คอยๆเลื่อนหายไปอยางนาเสียดาย   

- แนวทางการอนุรักษแ รูปแบบการสรางบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงก็สามรถทําไดโดยการสราง 
บานเรือนแบบผสมผสานระหวางวัฒนธรรมการสรางบานแบบชาวกะเหรี่ยงกับวัฒนธรรมการสรางบานแบบอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจใชวัสดุที่แข็งแรงทนทานในการสรางบานแตยังคงไวซึ่งรูปแบบลักษณะของบานชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานและยังคงสามารถรักษาวัฒนธรรมการสรางบานของชาวกะเหรี่ยงใหคงอยูไดแตอาจจะออกมาในรูปแบบ
ลูกผสมทางวัฒนธรรมการสรางบาน 
 

3.2 ดานการแตงกาย  
- ผลกระทบแงบวก ในการเปลี่ยนแปลงทางดานการแตงกายชาวบานกลมกลืนกับคนไทย เวลา 

ออกไปนอกหมูบานก็ไมรูสึกเขินอาย เพราะใสชุดเหมือนคนไทยทําใหมีความมั่นใจ 
- ผลกระทบแงลบ ในการเปลี่ยนแปลงทางดานการแตงกายก็คือ ทําใหวัฒนธรรมการแตงกาย 

ของชาวกะเหรี่ยงเริ่มเลื่อนหายไป เพราะไปรับวัฒนธรรมการแตงกายขางนอกมาใสตามยุคปใจจุบันหรือตามแฟช่ัน
ทําใหเอกลักษณแของหมูบานไมมี เพราะไมคอยใสชุดประจําชนชาติพันธุแ 
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- แนวทางการรักษาและสงเสริม อัตลักษณแการแตงกายของชาติพันธุแกะเหรี่ยง และการ 
ผสมผสานระหวางการแตงกายในอดีตกับปใจจุบันเขาดวยกันนั้นเพราะในชีวิตประจําวันชาวกะเหรี่ยงก็จะแตงกายใน
แบบผสมผสานระหวางชุดกะเหรี่ยงกับชุดตามยุคสมัยทั่วไปในทุกครัวเรือน 
 

3.3 ดานภาษา  
- ผลกระทบแงบวก ของการเปลี่ยนแปลงทางการใชภาษากะเหรี่ยงมาเป็นการใชภาษาไทยกลาง 

ก็คือ จะสะดวกตอการสื่อสารกับกันอื่นและสะดวกตอการใชชีวิตภายนอกหมูบาน เนื่องจากคนนอกหมูบาน
กะเหรี่ยงน้ําตกไมสามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได  

- ผลกระทบแงลบ ก็คืออัตลักษณแในดานภาษาท่ีบรรพบุรุษสรางไวจะสูญสิ้นและในอนาคต 
ลูกหลานชนเผากะเหรี่ยงจะไมรูภาษากะเหรี่ยงและภาษากะเหรี่ยงจะคอยๆเลื่อนหายไป ซึ่งการเลื่อนหายไปของ
ภาษากะเหรี่ยงน้ีก็มีอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย
มาสูหมูบานกะเหรี่ยงนํ้าตก 

- การอนุรักษแหรือสงเสริม ใหเยาวชนหรือเด็กชาวกะเหรี่ยงพูดภาษากะเหรี่ยงอยางไร ก็ได 
ใจความมาวา ในการรักษาภาษากะเหรี่ยงนั้นมีการสอนภาษากะเหรี่ยงใหกับเด็กๆแตก็ไมไดสอนตลอดเวลาเนื่องจากตอง
รองบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และตายายก็พยายามสั่งสอนใหเด็กพูดภาษากะเหรี่ยงกับตนเอง โดยการสื่อสาร
กับลูกหลานของตนเองเป็นภาษากะเหรี่ยงเพื่อใหเด็กนั้นโตตอบกลับมาเป็นภาษากะเหรี่ยงและเขาใจภาษากะเหรี่ยงและมี
โครงการสอนภาษากะเหรี่ยงใหกับเด็กชาวกะเหรี่ยงดวย แตเป็นการสอนแคบางครั้งคราวเทาน้ัน  
 

3.4 ดานประเพณีและพิธีกรรม  
- ผลกระทบแงบวก การเปลี่ยนแปลงไปของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงของชาวบานกะเหรี่ยงน้ําตกมี 

ผลดี ตอพื้นที่น้ันพบวาหมูบานนี้มีการจัดตั้งเป็นหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งตอนนี้ปใจจุบันก็มีการเพิ่มขึ้นมาในสวน
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขามาอีกใหมากกวาเมื่อกอน ซึ่งมีการจัดโซนการทองเที่ยวและใหศึกษาวัฒนธรรมตางๆ
ของชาวกะเหรี่ยงอันจะทําใหเกิดเป็นชุมชนเข็มแข็งอยางยั่งยืน ที่สําคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตรแใน
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว และนโยบายประชารัฐในดานการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งจะสอดคลองกับ
แนวคิดของ โรเบิรแต เรดฟิวดแ (Robert Redfield) ที่เสนอวา “การเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเริ่มจากสภาพของสังคม
ชาวบาน (Folk) เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมแบบเมือง (Urban) ”  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหรี่ยงมี
ผลดีตอความเป็นอยู คือ เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็จะทําใหชาวบานเขาถึงความเจริญมากขึ้น รวมถึงสิ่งดีที่ตามมาก็
สงผลตอความสะดวกสบายในหลายเรื่อง เชน การแตงกาย เมื่อไปเรียนหรือไปทํางานนั้นก็สามารถแตงกายดวยเสื้อผาที่
ทันสมัยตามแฟช่ันเหมือนกับคนไทยทั่วไป  จึงทําใหเด็ก วัยรุน และคนทํางานรูสึกวาตนเองไมแปลกไปจากคนอื่น สามารถ
แสดงตัวตนในพื้นที่ทางสังคมไดมากขึ้น สวนการจัดประเพณีปีใหมก็จัดแบบรื่นเริงมีสิ่งที่ทันสมัยเขามารวมเหมือนกับคน
ไทย และประเพณีการแตงงานเจาบาวเจาสาวในหมูบานก็สามารถสวมชุด และจัดงานแตงงานในแบบที่ตนเองตองการได  
โดยไมตองคํานึงวาจะผิดประเพณีแบบสมัยกอน  

- ผลกระทบแงลบ สวนผลเสียของปใญหาทางดานวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
ทําใหเกิดผลกับวิถีชีวิตทางดานกายภาพ และดานจิตสํานึกสองขาดการสงเสริมการอนุรักษแท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมมองไมเห็น
คุณคาอยางแทจริงนั้นเอง  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหรี่ยงมีผลเสียตอความเป็นอยู คือ ทําให
ประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษจางหายไป ถือเป็นสิ่งที่นาเสียดายเมื่อเด็กยุคใหมเติบโตขึ้นมาก็จะไมรูจัก
ประเพณีที่แทจริงของชนเผาตนเอง การแตงกายที่เคยแตงชุดแบบถักทอขึ้นมาเอง มีลวดลายประดิษฐแบนผืนผา สีของผืนผา
ที่บงบอกถึงความเป็นหญิง ความเป็นชาย และคนที่แตงงานแลวแทบจะไมมีใหพบเห็น พิธีมัดขอมือปีใหม ลูกหลานทํางาน
ไกลบานการเดินทางจึงลําบากก็จะไมคอยไดกลับมารวมตัวกัน เมื่อนานขึ้นจนในปใจจุบันนี้ก็แทบจะไมไดจัดใหเห็น เรียกได
วาเมื่อมีการเปลีย่นแปลงกาวเขามาสิง่ตางๆ ที่สั่งสมมาทั้งเอกลักษณแ และประเพณีการใชชีวิตความเป็นอยูของชาวกะเหรี่ยง
ที่เคยปรากฏในสมัยกอน เริ่มเหลือลดนอยลงไปทุกที และอาจจะไมมีใหพบเห็นในตอไปขางหนา 

- แนวทางในการอนุรักษแ วัฒนธรรมกะเหรี่ยงอาจไมสามารถทําไดทั้งหมดเพราะสังคมมีการ 
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็ตองมีการเปลี่ยนแปลง หากไมเปลี่ยนแปลงก็อาจกลายเป็นความลาหลัง แตเราก็สามารถ
อนุรักษแไวไดโดยการผสมผสานทางวัฒนธรรมใหลงตัว เพื่อที่จะไดเกิดเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมทําใหวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงคงอยูโดยอาจผสมวัฒนธรรมเพื่อความทันยุคทันสมัยมากขึ้น 
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ภาพที่ 7 ประเพณีและพิธีกรรม 

 
ข๎อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือผูที่สนใจสามารถนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไปใช 

เพื่อการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง อนุรักษแ ฟื้นฟู บูรณาการและ
พัฒนาวัฒนธรรมกะเหรี่ยงใหคงอยูสืบตอไป 

2. เป็นการสรางสรรคแคุณคาพัฒนาวัฒนธรรมกะเหรี่ยงอยางผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นและใหเป็นท่ี 
ยอมรับจากสังคมภายนอกตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การทําวิจัยครั้งตอไปควรตองมีผูเช่ียวชาญดานภาษากะเหรี่ยงในทีมวิจัยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 
2. ศึกษาถึงปใจจัยการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมดานอ่ืนๆของชาวกะเหรี่ยงเพื่อใหครอบคลุมใน 

เรื่องวัฒนธรรมทั้งหมดของชาวกะเหรี่ยง 
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