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พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง 

กะเหรี่ยง - ขอมูลพื้นฐาน 

ชื่อที่ใชเรียกกลุมชาติพันธุแตละกลุมนั้นมักจะมีหลายชื่อ ข้ึนกับวาใครเปนผูเรียก คําที่ใช
เรียกตนเอง (autonym) มักจะตางจากคําที่คนอื่นเรียก (exonym)  กรณีของกะเหรี่ยงก็เชนกัน กอน
ที่จะมีการแบงพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหมเปนประเทศไทยและพมานั้น “กะเหรี่ยง” เปนคําเรียก
ของคนไทยภาคกลาง คนพื้นเมืองภาคเหนือและไทยใหญเรียก “ยาง” สวนในพมาเรียก “กะยิน” 
(Kayin) เปนคําที่ใชเรียกรวม ๆ สําหรับคนที่อยูเขตชนบทและปาเขาที่หางไกล มีวัฒนธรรมแตกตาง
จากคนกลุมใหญ ชาวตะวันตกเรียก Karen1  

จวบจนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งชาวตะวันตกเขามาจัดแบงกลุมคนที่มีอยูกระจัดกระจาย
หลากหลายนี้เปนกลุมชาติพันธุตาง ๆ โดยใชหลักเกณฑทางภาษาเปนตัวแบง ถึงแมวาการแบงนี้ไม
สอดคลองกับความเปนจริงของการแบงตามลักษณะทางวัฒนธรรมก็ตาม นับแตนั้นมา กลุมชาติ
พันธุกะเหรี่ยง จึงหมายความครอบคลุมถึงกลุมคนตาง ๆ ที่จัดอยูในกลุมภาษาเดียวกัน คือ กลุม
ยอยในตระกูลภาษา Sino – Tibetan linguistic ในกลุมภาษา Karenic   มีภาษาทองถิ่นประเภท
ตาง ๆ จํานวนมากถึง 20-25 ภาษา  บางประเภทก็ไมสามารถเขาใจซ่ึงกันและกันได  และบางกลุมก็
อยูหางไกลกันมาก จึงมีความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอ่ืนที่อยูใกลชิดมากกวา   

จากเกณฑทางภาษา มีการจัดแบงกะเหรี่ยงในประเทศไทย ออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ คือ  

1. กะเหรี่ยงสะกอ2 (Sgaw Karen) พวกนี้เรียกตัวเองวา กันยอ (Kanyaw) หรือปกากะญอ นับ
เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย 

2. กะเหรี่ยงโปว (Pwo Karen) พวกนี้เรียกตัวเองวา โพลง คนไทยเรียกวา ยางโปว พมาเรียกวา 
ตะเลียงกะยิน (Taliang Kayin) 

                                                 
1 คําวา Karen  เปนคําในภาษาอังกฤษไดมาจากชื่อเรียกกระเหรี่ยงเปนภาษาพมาวา “Kayin”  มีขอสังเกตวาชื่อใน
ภาษาพมาแตกแขนงมาจากรากศัพท “yine” มีความหมายวา “ปาเถื่อน  ดุราย”หรือคําวา “yin” หรือ “Yen” มี
ความหมายวา “กอน” (prior) หรือ “อันดับแรก” (first) หรือหากมองวาตนกําเนิดเปนคําในภาษาบาลีจะมีความ
หมายวา “dirty feeders” ในภาษาสันสกฤต “Kirata” หมายถึง “ชนเผาปาเถื่อน” (barbarian tribes)  หรือคนภูเขา 
(mountaineers)  สวนกะเหรี่ยงเรียกตัวเองวา “ปกากะญอ”  มีความหมายวา “มนุษย” (อางจาก Mohd. Razha 
Rashid) 
2 คนไทยเรียกวา ยางขาว กลุมกะเหรี่ยงสะกอในแถบตะวันตกของ เชียงใหม เรียกตัวเองวา บูคุนโย (Bu Kun Yo)  



 2

3. กะเหรี่ยง บเว3 (B’ghwe Karen) หรือ แบร (Bre) หรือกะเหรี่ยงแดง พวกนี้เรียกตัวเองวา กะ
ยา (Ka-ya) กะเหรี่ยงแดงถือวาตนเปนชาติใหญ และไมยอมรับพวกสะกอและโปววาเปน
พวกที่มีเลือดกะเหรี่ยงอยางแทจริง (บุญชวย 2506: 123) 

4. กะเหรี่ยงตองสู4 หรือปะโอ (Pa-O) คนไทยและพมาเรียก ตองสู (Thaung thu) พวกไทย
ใหญเรียก ตองซู (Tong-Su) กะเหรี่ยงสะกอเรียกพวกตองสูวา กะเหรี่ยงดํา  

ปจจุบันมีกะเหรี่ยงในประเทศไทย อาศัยอยูในจังหวัดตาง ๆ แถบชายแดนไทย-พมา ในภาค
ตะวันตกและภาคเหนือ เชน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ตาก 
และ แพร เปนตน จากขอมูลของสถาบันวิจัยชาวเขาป 2544-2545 ระบุวากะเหรี่ยงอาศัยอยูใน 15 
จังหวัด 1,925 หมูบาน มีประชากรรวม 438,450 คน (ขวัญชีวัน 2546: 8) 

กะเหรี่ยงเปนผูที่ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมของตนเปนอยางยิ่ง ถือไดวาเปนการควบคุม
ภายในสังคมไดเปนอยางดี  แมจะเปนชาวเขาเผาที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของไทย แตไมคอยจะมี
ปญหาภายในเผาหรือปญหาที่กระทบตอสังคมสวนใหญ ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจาก
อิทธิพลของประเพณีวัฒนธรรมที่มีผลสืบเนื่องมาถึงระบบครอบครัวและการรูระเบียบสังคม เชน 
ประเพณีการแตงงาน งานศพ และคานิยมทางสังคมในบางเรื่อง 

กะเหรี่ยงมีความเปนอยูเรียบงาย อุปนิสัยซื่อสัตย ไมมีการใชอํานาจกดขี่ซึ่งกันและกัน 
เคารพผูอาวุโส เคารพตอกฎของสังคมและเผาพันธุ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีผัวเดียวเมีย
เดียว สังคมกะเหรี่ยงมีความมั่นคงในเรื่องการแตงงาน ไมอนุญาตใหมีภรรยาหรือสามีหลายคน การ
หยารางเปนเรื่องไมปกติ สําหรับกะเหรี่ยงโปวมักอาศัยอยูเปนครอบครัวเดี่ยว  สวนครอบครัว
กะเหรี่ยงสะกอจะประกอบดวย  สามี  ภรรยา  และลูกที่ยังไมแตงงานอยูรวมกับลูกสาวที่แตงงาน
แลวพรอมสามีและลูก  ตามปกติหลังแตงงานผูชายจะไปอยูบานฝายหญิง (matrilocal) มีลักษณะ
เปนครอบครัวขยาย  สืบตระกูลทางฝายแม  และหมูบานก็อยูบนพื้นฐานครอบครัวขยายทางฝาย
ตระกูลแม  

ในดานการทํามาหากิน เครือญาติทางแมจะทํามาหากินรวมกันในพื้นที่ติดตอกัน หรือแมทํา
กินตางพื้นที่กันก็ยังมีการชวยเหลือกันอยางใกลชิดทุกดานมากกวาเครือญาติทางพอหรือฝายชาย มี

                                                 
3 คนไทยเรียกวายางแดง พมาเรียกวา คะยินนี (Kayin-ni) แตสมัยใหมเรียกเปน คะยา (Kayah) ชาวอังกฤษเรียก
คาเรนนี (Karen-ni) 
4 พวกตองสูแตเดิมอาศัยอยูบริเวณเมืองตาง ๆ ใกลทะเลสาบอินเล แหงมะเยลัต ในรัฐฉานตอนใต ประเทศพมา 
(บุญชวย 2506: 130) 
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กฎหามลูกหลานในสายเครือญาติเดียวกันและรวมทําพิธีบกะดวยกันแตงงานกันโดยเด็ดขาด มิ
ฉะนั้นจะตองถูกตัดขาดจากเครือญาติโดยทันที (ประเสริฐ: 42) 

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ไดจัดวางใหบุคคลในชุมชนมีกิจกรรมตลอดป ซึ่งทุกคนใน
หมูบานจะรวมทํากันโดยตลอด กอใหเกิดความเปนปกแผนและรักถิ่นฐาน กิจกรรมทุกอยางไมวาจะ
เปนงานแตงงาน งานศพ จะแทรกนันทนาการไปในตัว เชน มีการขับลํานํา5 การละเลนตาง ๆ     
 
จักรวาลวิทยาของกะเหรี่ยง 

โดยพื้นฐานแลว  กะเหรี่ยงเปนพวกนับถือผี (animist)  เชื่อเร่ืองผีหรือวิญญาณจํานวนมาก  
และมีแนวความคิดเรื่อง “ผูมีอํานาจสูงสุด” (Supreme Being) “พระเจา” (Father  God)  และ “ผู
สรางโลก” (Creator)  “พระเจาผูสรางสรรคส่ิงตาง ๆ” (master  creative  deity)  อยางไรก็ตาม  
พระเจาไมไดมีบทบาทสําคัญในชีวิตปกติประจําวันของกะเหรี่ยง  แตผีหรือวิญญาณ (spirits) เปน
ส่ิงที่จะกอใหเกิดอันตราย  ตองเซนไหวดวยการฆาสัตวเพื่อทําใหผีหรือวิญญาณสงบ ผีที่สําคัญที่สุด
คือผีบรรพบุรุษ6 (bgha)  รองลงมาคือ ผีบาน และอันดับสามคือ  ผีที่เปนเจาของแผนดินและทุกสิ่ง
ทุกอยางที่อยูบนแผนดิน  เชนในปาเขา ลําน้ํา และไรนา   ฉะนั้นจึงมีพิธีกรรม7การไหวผีเพื่อขอใหผี
                                                 
5 สําหรับกะเหรี่ยงโปที่หมูบานหวยหละ อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เพลงคือเครื่องมือในการถายทอดบทกวีใชขับ
รองเพื่อความรื่นเริง และเพื่อประกอบในพิธีกรรม หรือเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมตาง ๆ เชน ทอผา ทํานา พิธีศพ 
เปนตน ดังนั้นเนื้อรองจึงมีความสําคัญกวาทํานอง โดยมักจะแตงเนื้อรองขึ้นสด ๆ แลวนําไปใสในทํานองที่มีอยูแลว
แตเดิม สวนใหญเปนเพลงที่รองโตตอบกันระหวางชายหญิง มักมีจังหวะที่ไมแนนอนตายตัว (Free Rhythm) นอก
จากจะใชขับรองเพื่อความรื่นเริงแลว เพลงยังมีบทบาทในพิธีกรรมหรือเทศกาลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพิธีแตง
งานและพิธีศพ นอกจากนี้ยังใชขับรองใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ตองใชแรงงานตาง ๆ เชนรองระหวางทอผา 
ระหวางเดินทางไปทํานา ใชรองเพื่อบอกรัก  และในบางครั้งผูสูงอายุยังใชขับรองเพื่อบอกเลาเรื่องราวในอดีตให
เด็ก ๆ ฟงอีกดวย (Ruriko: 53-67) 
6 ในความคิดรวมกันของกะเหรี่ยงหมายถึงผีบรรพบุรุษที่ตายมานานแลว  ชวยปกปองสมาชิกทุกคนในตระกูลที่สืบ
สายตระกูลทางฝายผูหญิง (matrilineage, matrilineal guardian spirit)  หญิงที่มีอายุมากที่สุดเปนผูประกอบพิธี
เซนไหว  และสมาชิกทุกคนของสายตระกูลทางแม (รวมถึงที่มาจากหมูบานอื่นดวย) จะตองเขารวมพิธีกรรมเลี้ยงผี
ครอบครัวหรือผีบรรพบุรุษ (bgha)  บางครั้งอาจเซนไหวผีครอบครัวเมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บปวยหรือเกิด
เคราะหราย  โดยเชื่อวามีสาเหตุมาจากการทําใหผีครอบครัวโกรธเคือง  หรืออาจประกอบพิธีเซนไหวผีครอบครัวป
ละครั้ง  เพื่อหลบหลีกความโชคไมดี 
7 โดยทั่วไปพิธีกรรมของชุมชนกะเหรี่ยงแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1. พิธีกรรมตามวงจรชีวิต เกี่ยวของกับการเกิด 
พิธีกรรมแตงงาน พิธีกรรมงานศพ  2. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต เชน พิธีปดรังควาญ หรือเล้ียงผี จะทําในชวงกอน
เริ่มฤดูการผลิต พิธีกรรมขึ้นปใหม จะทําหลังพิธีกรรมเลี้ยงผี มีการผูกขอมือฮีโขและเลี้ยงฉลองทุกบาน พิธีกรรมไร
หมุนเวียน เปนการคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกทําไรหมุนเวียน พิธีกรรมการผลิต มีการเสี่ยงทายเพื่อจัดสรรพื้นที่เพื่อทํา
การผลิต และพิธีกรรมนวดขาว กอนเก็บเกี่ยวจะทําพิธีกินหัวขาว หรือขาวใหมหมอแรกในรอบปการผลิต และ 3. 
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คุมครองและใหเพาะปลูกไดผลผลิตเปนจํานวนมาก โดยมี “ฮีโข” หรือหัวหนาหมูบานที่เปนทั้งผูนํา
การเมืองและศาสนาตามจารีตประเพณีรับผิดชอบการประกอบพิธี   

กะเหรี่ยงเชื่อเร่ืองวิญญาณหรือขวัญ (souls) ที่สามารถออกจากรางกายมนุษย  และเปน
สาเหตุของความเจ็บปวยหรือความตาย8  กะเหรี่ยงเชื่อวาวิญญาณประเภทนี้เปนอมตะ  เมื่อมนุษย
ตายวิญญาณแหงชีวิตจะเดินทางสูโลกหลังตาย  วิญญาณในโลกหลังความตายสามารถตายในโลก
หลังความตายได  และเดินทางไปยังโลกหลังความตายอีกแหงหนึ่ง  แตในที่สุดแลว วิญญาณนี้จะไป
เกิดใหมเปนมนุษย  สวนวิญญาณอื่น ๆ อาจยังคงอยูบนโลก  แทนที่จะเดินทางไปยังโลกหลังความ
ตาย  

ตามความเชื่อด้ังเดิมของคนกะเหรี่ยง จักรวาลนั้นมี 2 ภพ คือ โลกมนุษย “ดู เลอ โข” และ
โลกแหงความตายที่เรียกวา “ปลึ ปู” เมื่อเรามีชีวิตสิ้นสุดในภพใดก็จะมีการเริ่มตนในอีกภพหนึ่ง มีลี
กษณะของการเวียนวายตายเกิด เมื่อหมดอายุขัยในโลกความตายก็จะมาเกิดในโลกมนุษย ทุกคนที่
ไปเกิดในโลกมนุษยนั้นจะตองไปบอก “หมื่อ คา เขลอ” หรือ “เทพแหงการเกิด”ทราบ (คือ เทพเจาผู
หญิงซึ่งสิงสถิตบนตนไมขนาดใหญ) เพื่อที่จะสงบุคคลนั้นมาเกิดยังโลกมนุษย พรอมทั้งแจงความ
ตองการวาตนเองตองการมีชีวิตอยางไร จะทํามาหากินอะไร และจะอยูนานเทาไร เทพแหงการเกิด
จะจดบันทึกเอาไว และลิขิตชีวิตของบุคคลนั้นตามที่เขาตองการ ซึ่งคนกะเหรี่ยงเรียกการลิขิตชีวิต
หรือการกําหนดโชคชะตาของตนเองไวกอนที่จะมาเกิดนี้วา “แฮ เส ปะ แว” เมื่อครัวเรือนใดไดกําเนิด
บุตร จะมีการนํารกหรือสายสะดือไปผูกติดกับตนไมใหญและขวัญของเด็กจะอยูที่นั่น คนในชมุชนจะ
หยุดกิจกรรมทุกอยางเพื่อทําพิธีตอนรับสมาชิกใหมของชุมชน  (เปรมพร 2544: 41-42)  

เมื่อคนเสียชีวิต ดวงวิญญาณจะหลุดออกจากรางของผูตายและเดินทางไปยังโลกแหงความ
ตาย ซึ่งในปรโลกแบงสถานที่ออกเปน 2 แหง แหงแรกเรียกวา “ดู เซอ วอ” หมายถึง ชุมชนหรือหมู
บานเปนที่อยูของบรรดาผูที่เสียชีวิตจากโลกมนุษย สถานที่แหงนี้เปนบานที่ถาวรแทจริงของพวกเขา 
เปนสถานที่ที่เปยมไปดวยความสุข โดยเชื่อวา หากขณะที่มีชีวิตอยูบนโลกมนุษย บุคคลเหลานั้นได

                                                                                                                                               
พิธีกรรมตามโอกาส เชน พิธีกรรมขึ้นบานใหม พิธีกรรมบกะ หรือบระ เปนการสังสรรครวมญาติฝายหญิง ซึ่ง
สะทอนถึงการใหความสําคัญกับญาติฝายหญิง พิธีกรรมขอขมา จะทําเมื่อมีคนทําผิดประเพณีของหมูบานเพื่อขอ
โทษตอผีบานผีเรือนและคนในชุมชน พิธีกรรมรักษาพยาบาล ขอขมาขอโทษตอผีปา ผีเรือน และพิธีกรรมทํานาย
และการเสียงทาย (จักรพันธ, หนา 60-80) 
8  เมื่อมีคนเจ็บปวย ชาวชุมชนเชื่อวาเกิดจากการกระทําของผีปา อาหารเปนพิษมาจากพิธีกรรมระดับครอบครัว 
เครือญาติในหมูบานที่ทําไมครบพิธีกรรม หรือมีคนที่ทําผิดผีตอผีบานผีเรือนในเรื่องชูสาว หรือผูนําหมูบาน “ฮีโข” 
ทําพิธีไมสมบูรณ จะตองมีการทําพิธีในปาเพื่อขอขมา แตถาไมหายจะทํากรวยดอกไมไปหาหมอผีพื้นบานมาทําพิธี
ขอจากผีเรือน  หากเปนฤดูแลงจะเอาไกหนึ่งคู เหลา 2 ขวด ดอกไมธูปเทียนไปทําพิธีใกลแมน้ํา ถาเปนฤดูฝนจะใช
หมู 1 ตัว เมื่อไมหายจริง ๆ จึงสงสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล  (จักรพันธ: 76) 
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ประกอบคุณงามความดี มีศีลธรรม เมื่อเสียชีวิตจึงไดกลับไปยังชุมชนหรือหมูบานของตนเองที่มีพอ
แมพี่นองและเครือญาติรออยู ดังปรากฏในเนื้อรองของเพลงที่รองในพิธีศพวา ใหผูตายเดินทางไปยัง 
“ดู เซอ วอ” อยาไดเดินทางไปยังสถานที่แหงอื่น เพราะเปนบานของผูตายที่พร่ังพรอมและญาติมิตร
ของเขาไดรอคอยอยู  สวนสถานที่อีกแหงก็คือ “ดู เลอ ระ” หมายถึงสถานที่ที่เต็มไปดวยความทุกข
ทรมาน บุคคลใดที่กระทําชั่ว ขาดศีลธรรมในยามมีชีวิตบนโลกมนุษย วิญญาณจะตองกลับไปยัง
สถานที่แหงนี้ คนกะเหรี่ยงมีความเชื่อวา สถานที่แหงนี้มีสภาพไมตางไปจากโลกมนุษย โดยถือวา 
โลกมนุษยนั้นทุกคนมาอาศัยอยูเพียงชั่วระยะเวลาไมนาน และมีแตความทุกขความทรมานโดย
เฉพาะความยากลําบากในการเลี้ยงชีพ (เปรมพร 2544: 44-45) 

กะเหรี่ยงไดแบงพื้นที่สําหรับการตายออกเปน 2 แหง แหงแรกไดแก  “โล ปู” คือ สถานที่ที่ผู
ตาย และ “กะ ลา” ที่ดีไปอยู ถือเปนพื้นที่ที่ “กะ ลา” อันหมายถึงวิญญาณหรือเจาของอวัยวะสวน
ตาง ๆ ในรางกายของมนุษย  จะไปอยูเมื่อมนุษยเสียชีวิตไปแลว สถานที่นี้มีความรมเย็นและสงบสุข 
ญาติของผูตายจะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ และอาหารการกินไวใหแก “กะลา” ของผูตาย จึง
มีขอหามมิใหคนในชุมชนเขาไปรบกวนพื้นที่ดังกลาว เนื่องจากมีความเชื่อวาเปนการรบกวน
วิญญาณของผูตาย และ “กะ ลา” ตาง ๆ  สวนแหงที่สอง คือ “ตา ซัว โข” หรือ สถานที่ที่นํารางของผู
ตายไปฝงหรือเผา รวมทั้งเปนที่อยูของ “กะลา” ที่ไมดี 30 อยาง สถานที่ทั้ง 2 แหงอยูหางกันพอสม
ควร หรืออยูคนละทิศ โดยสุสานที่เผาหรือฝงศพจะอยูใกลชุมชน สวน “โล ปู” มักจะอยูไกลและเปน
พื้นที่ปาที่ยังมีความสมบูรณ (เปรมพร 2544: 86-87)   

พิธีกรรมความตาย 
กะเหรี่ยงจะใหความสําคัญอยางมากตอพิธีศพ เพราะถือวาคนเกิดและตายเพียงหนึ่งครั้ง 

ใครที่ไปชวยงานศพบอย ๆ ก็เหมือนกับเปนการสะสมบุญ การจัดงานศพจะจัดตามความสําคัญของ
คนที่ตาย ในแงของรายละเอียดปลีกยอยในพิธีศพที่คนกะเหรี่ยงปฏิบัติกันในชุมชน และในแตละพื้น
ที่อาจมีความแตกตางกันไป ข้ึนกับสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อและการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม 

Hamilton (1976) ซึ่งศึกษาพิธีศพของกะเหรี่ยงทางเหนือของประเทศไทยไดแบงระยะของ
การจัดพิธีเปน 3 ชวงดวยกัน คือ ชวงกอนจัดพิธีศพ พิธีศพ และหลังพิธี  

ในชวงกอนจัดพิธีนั้น เปนระยะที่ครอบครัวและชุมชนพิจารณาถึงสาเหตุของการตาย 
สถานะของผูตาย แลวจึงกําหนดวาจะพิธีศพอยางไร อาทิ หากเปนเด็กอายุไมถึง 10 ขวบ ก็จะนําศพ
ไปฝงที่ปาชา ทําพิธีอยางเรียบงาย หากผูตายอยูในวัยหนุมสาว ถาตายเพราะอุบัติเหตุ หากศพอยูใน
สภาพแหลกเหลวก็จะนําศพไปฝง จึงจะกลับมาทําพิธีศพที่บาน แตถาศพยังอยูในสภาพดีก็จะทําพิธี
อาบน้ําศพใหกอน สําหรับคนอาวุโสถาตาย ชาวบานจะจัดงานอยางสมเกียรติ และมีการแสดง
กะเหรี่ยงกระทบไมในงาน เปนตน ไมมีงานศึกษาชิ้นใดระบุถึงความคิดเรื่องการตายดีและตายราย 
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ทวาในวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เวลาตกใจ หรือโกรธ ตองการจะดาคนอ่ืนใหเจ็บใจ  กะเหรี่ยงจะอุทาน 
หรือดาวา “ซี้ ทอ เดอ” หมายถึง “ตายทั้งกลม” (วันดี 2538: 76)  

อยางไรก็ตาม ในหลายชุมชนมีความเชื่อวา เมื่อมีสมาชิกในชุมชนคนใดเสียชีวิตนอกชุมชน
ไมวากรณีใดก็ตาม หามนําศพหรือส่ิงของทุกอยางที่ติดตัวผูตายกลับเขามายังหมูบาน ถาหากนํา
กลับเขามาในชุมชนจะทําใหเกิดการตายของคนในชุมชนจํานวนมากและมีระยะเวลาตอเนื่องกัน ซึ่ง
เรียกวา “ตา เซอ กู” (เปรมพร 2544: 26) บางชุมชน เชนชุมชนปกากะญอบานขุนแมยวม เชื่อวาการ
นําศพที่ตายนอกเขตเขามาในหมูบาน อาจทําใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร (จักรพันธ: 64-66) ดังนั้น 
หากคนในชุมชนไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานีอนามัย ก็จะไมมีการนําศพกลบัมายงัหมู
บาน  จะนําไปฝงในปาชาหรือเผาทันที แลวจึงกลับมาทําพิธีกรรมที่หมูบาน โดยการทําพิธีศพ คลาย
กับพิธีทั่วไป เพียงแตไมมีศพเทานั้น ที่แตกตางก็คือ ในคืนแรกจะตองทําพิธีเรียก “กะ ลา โข ที” หรือ 
ขวัญสําคัญที่อยูบริเวณหนาผากของผูตายใหกลับมา โดยลูกชายคนโตทําการแขวนกําไลไวที่ปลาย
ไมไผดวยดายขาว ขณะที่รองเพลงเรียกขวัญกลับมาก็จะพันดายรอบกําไล หากดายขาดและกําไล
ตกสูพื้น หมายความวาขวัญไดกลับมาแลว (kwanchewan: 166)  

งานของขวัญชีวันยังกลาวถึงประสบการณความขัดแยงกับบุคลากรทางการแพทยที่ไมเขา
ใจประเพณีของกะเหรี่ยง ดังกรณีของหญิงสาวผูหนึ่งซึ่งติดเชื้อ HIV จากการดูแลหลานแทนพี่เขย
และพี่สาวที่เสียชีวิตดวยโรคเอดส เมื่อเธอลมปวย ญาติ ๆ ไดนําตัวสงโรงพยาบาลในอําเภอ แตเมื่อ
เห็นอาการหนักและญาติ ๆ คิดวาเธอคงจะเสียชีวิตในอีกไมชา จึงตองการนําตัวกลับหมูบาน แต
หมอไมอนุญาต บรรดาญาติระบุวา หากเธอตายที่โรงพยาบาล พวกเขาจะนําศพเธอกลับบานไมได 
ญาติจึงขอใหหมอชวยเซ็นสัญญาขอตกลงวา หากหญิงสาวผูนั้นเสียชีวิต หมอจะตองรับผิดชอบจัด
การศพใหอยางเหมาะสม อยางไรก็ดี เมื่อญาติชี้แจงใหหมอฟง ในวันตอมาหมอก็อนุญาตใหหญิง
สาวออกจากโรงพยาบาลได 2 วันตอมาหญิงสาวผูนั้นเสียชีวิตที่บานของเธอ ครอบครัวเก็บศพไว 1 
คืนและฝงในวันรุงขึ้น (แมวาแมของหญิงผูนั้นจะตองการใหเผาศพเธอเพราะคิดวาลูกถูกของ แตลูก
คนอื่น ๆ ไมยอมเพราะเกรงวาจะทําใหเชื้อโรคแพรกระจาย)   จากนั้นจึงจัดพิธีตออีก 2 วันโดยไมมี
ศพ (kwanchewan: 167) 

พิธีศพ 
การจัดงานศพก็จะจัดตามฐานะ ถายากจนจะจัด 1-3 วัน ถารํ่ารวยอาจจะจัดงาน 5-7 วัน 

โดยทั่วไปจะมีการจัดงานเปนจํานวนวันเลขคี่ สวนใหญมักตั้งศพไวสามวัน เพื่อใหญาติพี่นองของผู
ตายมาและประกอบพิธีกรรมครบทุกประการ 

ข้ันตอนแรกของพิธีศพ ก็คือ การอาบน้ําศพและเปลี่ยนชุดกะเหรี่ยงใหคนตายสวม ในการ
ตกแตงศพ นิยมใชเสื้อผาเครื่องแตงกายตาง ๆ เชน เสื้อแบบกะเหรี่ยง กางเกงผูชาย ผาซิ่น ผาโพก
ศีรษะ ยาม ผาหม เปนตน นํามามัดไวเปนกลุม ๆ แลวนําไปผูกไวบนขื่อบานเหนือศพ เพื่อใหเปน
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เสมือนรมเงาแกผูตายในขณะเดินทางไปยังโลกแหงความตาย ส่ิงของเหลานี้บงชี้ถึงฐานะของผูตาย
และลูกหลานดวย หากมีผาแขวนไวมากชิ้นยอมแสดงวาผูตายมีฐานะความเปนอยูดี เปนที่รักใคร
ของคนในครอบครัวและเครือญาติ ตลอดจนคนในชุมชน การนําผูกเสื้อผามารวมพิธี เมื่อพิธีเสร็จส้ิน
ทุกคนก็สามารถนําเสื้อผาเหลานี้กลับบานได 

ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน กลุมชายหนุมหญิงสาว9ภายในชุมชนและตางหมูบานจะมา
รวมรองเพลงพื้นบานเพื่อเปนการไวอาลัยแกผูตาย อีกทั้งจะมีการละเลนลักษณะคลายหมากรุก โดย
จะนํากระจาดไมไผมาวาดเปนตาราง เรียกวา “ตา สือ เค เดาะ ชอ” เปนการตอสูระหวางไกกับ
ราชสีห โดยสมมติวา ไกเปรียบเสมือนผูตาย ราชสีหเปรียบเสมือนเจาแหงความตาย ในระหวางเดิน
ทางผูตายจะพบอุปสรรคมากมาย หากไก 12 ตัวสามารถเอาชนะราชสีห 4 ตัวไดก็จะชี้ใหเห็นวาผู
ตายสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยกลับไปถึงบานของตนในปรภพได และมีการรองเพลงพรอมละเลน
อีกแบบ คือ “ถอ เส ซา” หมายถึง การเก็บผลไม โดยรองเพลงหนึ่งบทก็จะขยับข้ึนตนไมหนึ่งขั้น รอง
จนกระทั่งขึ้นตนไมเก็บผลไมไดและนําลงมาทานบริเวณโคนตนไม นับเปนการสมมติวาผูตายตอง
เก็บผลไมทานในขณะที่เดินทาง 

อีกพิธีกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในพิธีศพ คือ พิธีกรรมการชี้ทิศทางใหแกวิญญาณผูตาย เพื่อเดิน
ทางกลับไปยังหมูบานหรือชุมชนของตนเองในโลกแหงความตาย ในการชี้ทิศนี้จะชี้กลับดานตรงกัน
ขามกับทิศในโลกมนุษย โดยในตอนเย็น ผูชายที่แตงงานแลว จะมายืนดานศีรษะของศพและจุด
เทียนเพื่อบอกทาง เชน ชี้ไปทางทิศเหนือก็จะพูดวาเปนทิศใต จากนั้นก็จะรองเพลงทา ไปพรอมกับ
เดินวนรอบศพ ชายหนุมอ่ืน ๆ จะเดินตามและรองเพลงทาตาม เมื่อจบเพลงแรกแลว หนุมสาวที่ยัง
ไมแตงงานจะเดินวนรอบศพและรองเพลงไปตลอดคืน เพื่อใหวิญญาณผูตายไดยินและเพลิดเพลิน
ในขณะเดินทางสูปรโลก (kwanchewan:164-165)  

ในอดีต กะเหรี่ยงถือวางานศพเปนงานที่สําคัญที่สุดในชีวิต เปนงานที่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนจะ
ตองไปรวมโดยเฉพาะหนุมสาว จะไดมีโอกาสทําความรูจักสนิทสนมแสดงความรักตอกัน   ในตอน
กลางคืนบรรดาหนุมสาวจะเดินเปนแถวเรียงหนึ่งรอบศพ พรอมกับรองเพลง “ทาปลือ”10 รําพันถึงผู
ตายไวอาลัยแกผูตายตลอดคืน และผลัดเปลี่ยนกันเฝาศพ  

                                                 
9 กะเหรี่ยงมีขอหามเกี่ยวกับงานศพคือถาหญิงคนใดมีประจําเดือนจะถูกหามไมใหเปนผูประกอบอาหารในงานศพ
ดังกลาวและจะหามไมใหไปรวมในงานอีกดวย (ฐนันดรศักดิ์ 2533: 88) 
10 “ทาปลือ” หรือ เพลงงานศพ จากการศึกษาพบวาเพลงทาปลือแบงเปนสองประเภทคือ “เพลงทาปลือแท”และ”
เพลงทาปลือไมแท” เพลงทาปลือไมแท เนื้อหาของเพลงจะไมเกี่ยวของกับความตายเปนเพลงรองรําพันแสดงความ
รักของหนุมสาว โดยมากจะรองเปนหมูคณะ เพลงทาปลือแทจะใชรองในงานศพเทานั้นจะนําไปรองที่อื่นไมได ถือ
วาอัปมงคล เพลงประเภทนี้จะเปนเพลงโศกเศราระลึกถึงผูตาย เปนเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณ การอาลัย 
ถึงผูตาย (ฐานันดรศักดิ์ 2533: 88)  
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ในพิธีศพ การที่หนุมสาวขับลํานําโตตอบกันตลอดวันตลอดคืนเพื่อเปนการสงวิญญาณนั้น 
เปนโอกาสสุดทายที่จะทําใหทุกคนและผีผูตายเห็นวา “ความรักความศรัทธาตอตัวผูตายมิไดเสื่อม
คลายจากคนอยูเลย” (จักรพันธ: 61) คนหนุมสาวจะเดินเปนแถวเรียงหนึ่งรอบลอมศพพรองรอง
รําพันถึงผูตาย จึงถือเปนบทบาทหลักของหนุมสาวที่ตองถายทอดบทลํานําแกกันและกัน กลุมวัยรุน
ที่อายุนอยมักไปรวมพิธีกับหนุมสาวที่มีอายุมากกวา เพื่อเรียนรูการโตตอบบทลํานําจากผูที่มีอายุ
มากกวาหรือเกงกวา งานศพจึงเปนโอกาสใหคนหนุมสาวไดเลือกคูครอง เพราะคนจากหลายหมู
บานจะมารองทา หรือขับลํานํา รอบ ๆ ศพ หนุมสาวทั้งในชุมชนและตางชุมชนไดพบกนั เกีย้วพาราสี
กัน หมายปองกันและกัน แตตองเปนความสัมพันธที่บริสุทธิ์ ไมมีการประพฤติผิดทางเพศ หาก
ละเมิดจะถือวาเปนความผิดสถานหนักกวาธรรมดา (ประเสริฐ: 110)  

ในงานคืนที่ 3 หรือวันสุดทาย หากเปนศพของผูสูงอายุจะมีการประกอบพิธีครบถวน  โดย
จะเริ่มพิธีสําคัญในชวงบายแก คือพิธีที่เจาหนาที่ของโลกแหงความตายมารับวิญญาณไป  ญาติจะ
รองไหครํ่าครวญขาง ๆ ศพ เพื่อใหวิญญาณรูสึกตัวและระลึกไดวาตนเองตายแลว มีการเซนไหวไก
เพื่อใหเปนพาหนะเดินทางขามภพ และทําพิธีทอดเมล็ดขาว (เปรมพร: 116-117) ชายหนุมจะกอไฟ
และหญิงสาวที่ยังไมแตงงานจะเปนผูทอดขาว จากนั้นรอยขาวตอกใสไมที่เหลาไว ในพิธีหนุมสาวจะ
หันหลังใหศพแลวโยนไมนี้ไปยังศพ จากนั้นจึงขวางภาชนะที่ใชหุงขาวออกไปนอกบานใหแตกหัก
แลวนําไปทิ้ง (เปรมพร: 117, kwanchewan: 165)  

ในวันสุดทายของพิธีศพที่จะนําเอาศพไปเผาหรือฝงนั้น ทุกคนในชุมชนตองพักผอนหยุดงาน 
1 วัน เพราะเชื่อวา “คนตายไปยังเมืองผีหรือโลกหนา ผูคนทางโลกหนาถามวามาคนเดียวหรือ คน
ตายจะมองกลับไปขางหลัง ถามีคนทํางานในวันนั้น คนตายจะบอกวาเขากําลังเตรียมตัวอยู” ดวย
เหตุนี้พอแมจึงสั่งสอนใหลูกหยุดงานในวัน “นาเกรอะเกราะ” อยางเด็ดขาด (ประเสริฐ: 109)  

ในการแหศพ11ไปฝงหรือเผานั้น ตามแบบดั้งเดิมจะหอศพดวยเสื่อ เอาเสนดายดิบพันโดย
รอบ ผูที่มีฐานะอาจใสศพในโลง จัดเครื่องนุงหมตลอดจนเครื่องใชสวนตัวทุกอยางของผูตาย เมล็ด
พันธุพืชไปฝงในปาชาหรือวางไวบนเชิงตะกอนดวยในกรณีที่เผาศพ เพื่อใหคนตายไดใชในปรภพ 
เมื่อนําศพมาถึงบริเวณสุสานจะมีการประกอบพิธี “การ ออ โล” หรือการมอบของใหกับผูตาย การใช
ชีวิตรวมกับผูตาย และทานอาหารรวมกับผูตาย คนที่จะรวมพิธีดังกลาวมักเปนกลุมผูอาวุโสและ
ญาติพี่นองผูตาย (เปรมพร: 118) ศพผูตายจะหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ผูทําพิธีจะสวดสง
วิญญาณ  ข้ันตอนสุดทาย ชาวบานนําไมไผมาผาใหเปนซี่  ๆ พรอมทั้งนําดอกไมและธปูมามดัรวมไว
กับไมไผ แลวจึงนําไมไผที่เตรียมไวมาจุดไฟ แลวไปวางไวที่ฐานเชิงตะกอน เพื่อเผาศพผูตาย และจะ
รออยูจนกวาจะไหมหมด จากนั้นผูเขารวมพิธีทุกคนจะทําพิธีเรียกขวัญ โดยนําใบไมจุมน้ําขมิ้น
                                                 
11 ในบางแหงมีความเชื่อวา ในการแหศพ จะตองหลีกเลี่ยงการผานบานคนและไรนา รวมทั้งจะไมนําผามาตากสอง
ขางทางระหวางทางที่ขบวนศพผาน เพราะถือวาเปนส่ิงอัปมงคล  
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สะบัดไปที่ศพเปนจํานวน 3 คร้ัง พรอมกับกลาวเรียกขวัญใหกลับมาหาตน แลวคนที่มารวมงานเผา
จะเดินกลับพรอมกัน โดยไปที่หวยเพื่อชําระลางรางกายและเสื้อผาเพื่อขับไลส่ิงอัปมงคลใหออกไป
จากตัว จากนั้นทุกคนก็จะแวะไปที่บานผูตายอีกครั้งเพื่อไปรับน้ํามนต กอนจะแยกยายกันกลับบาน 

หลังจากพิธีศพ ที่บานของผูตาย ผูอาวุโสจะทําพิธีผูกขอมือเรียกขวัญใหแกทุกคน หากผู
ตายเปนหญิงเจาของบาน จะตองทําการรื้อบานนั้นทิ้ง บรรดาสัตวเลี้ยงเชน ไก หมู วัว ควาย จะถูก
ฆาหมด ตามประเพณีแลว ถือวาสัตวเลี้ยง บานเรือนเปนสมบัติของภรรยา ลูกหลานหรือสามีจะเก็บ
ไวไมได เพราะจะไมเปนมงคลตอตัวเองและลูก ๆ ตองจัดการทําลายใหส้ินซาก (จักรพันธ: 63) เสา
และไมกระดานอาจนําไปใชสรางเขียงนาได แตหามนํากลับมาสรางบานอีก แตหากสามีตาย ภรรยา
ก็ยังคงอยูในบานตอไป หรืออาจจะรื้อบานเกาแลวสรางใหม (kwanchewan: 166, 173) 

วิธีการจัดงานศพในชุมชนกะเหรี่ยงที่นับถือผีไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก  แตในปจจุบัน 
หลายชุมชนมีหนุมสาวผูสืบทอดการขับลํานํานอยลง เพราะหนุมสาวหันมาฝกรองเพลงตามวิทยุ
มากกวาการขับลํานํา ผูใหญจึงตองมาชวยขับ บางครั้งขับลํานําไมตอเนื่องขามวันขามคืน ทําใหพิธี
ศพไมยิ่งใหญดังเชนในอดีต อีกทั้งในชุมชนมีคนบางสวนที่หันไปนับถือศาสนาคริสต จงึตดัขาดระบบ
สืบทอดดั้งเดิม ถือวาเปนเรื่องผีทั้งหมด (ประเสริฐ: 110) 

นอกจากนี้ ศาสนาพุทธก็คอย ๆ แทรกซึมเขามาสูกะเหรี่ยงพื้นที่ราบ นับต้ังแตป พ.ศ.2508 
รัฐบาลไทยไดสงคณะเผยแพรศาสนา (ธรรมจาริก) ไปตามหมูบานตาง ๆ เพื่อเผยแผศาสนาพุทธ 
ศาสนาพุทธคอย ๆ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของกะเหรี่ยง ดังจะเห็นวามีการนําเอาเพลงใน
รูปแบบของกะเหรี่ยงมาแตงเปนเพลงเกี่ยวกับศาสนาพุทธดวย อยางไรก็ดี กะเหรี่ยงก็ยังคงนับถือผี
ตามแบบของตนอยูดวยในขณะเดียวกัน ในหลายกรณี โดยเฉพาะงานศพของกะเหรี่ยงที่ติดตอ
สัมพันธกับคนพื้นราบ จะมีการประกอบพิธีศพตามแบบพุทธดวย เชน มีการสวดพระอภิธรรมศพ มี
การวางพวงหรีด และ เมื่อนําศพมาถึงสุสานจะมีการประกอบพิธีกรรมแบบพุทธ เชน การถวายผา
ไตรและผาบังสุกุล  
 
การเปลี่ยนแปลงศาสนา 

แมวาแตเดิมสังคมกะเหรี่ยงจะนับถือผี แตในหลายสิบปที่ผานมา ศาสนาพุทธและศาสนา
คริสตไดเขาไปมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและความเชื่อของคนกะเหรี่ยงเปนจํานวนมาก  

คริสตศาสนาเริ่มเผยแพรเขาสูหมูบานกะเหรี่ยงในเขตประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ.2425 มี
อาสาสมัครกะเหรี่ยงที่นับถือคริสตเดินทางเขามาทางเชียงรายและเดินทางตอไปลําปางและ
เชียงใหม ในครั้งนั้นมีคนกะเหรี่ยง 400 คนเปลี่ยนไปนับถือคริสต การเผยแพรศาสนาคริสตดําเนิน
เร่ือยมา แตก็ถูกตัดขาดไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภายหลังจึงมาตั้งกะเหรี่ยงแบบติสทไทย 
(TKBC) ในป 2497 สวนคาทอลิกเริ่มทํางานกับกะเหรี่ยงที่จอมทองและแมแจม เชียงใหม เมื่อป 
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2496 ซึ่งเปนชวงที่ตองแขงขันกับโครงการที่รัฐไทยพยายามทําให “ชาวเขา” กลายเปนไทย ป พ.ศ. 
2498 รัฐบาลไทยเริ่มต้ังคณะกรรมการเพื่อสงเคราะหชาวเขา ป 2508 เร่ิมมีโครงการพระธรรมจาริก 
เพื่อเผยแพรศาสนาพุทธในหมูชาวเขา ซึ่งหลังจากทํางานมา 20 ป โครงการธรรมจาริกไดขอสรุปวา 
กะเหรี่ยงเขามาบวชมากที่สุดและใหความรวมมือในการพัฒนาดีที่สุด เชนเดียวกับมชิชนันารทีีพ่บวา 
การเปลี่ยนศาสนาในหมูกะเหรี่ยงเปนไปอยางรวดเร็ว 

ในปจจุบันอาจแบงจําแนกความเชื่อของคนกะเหรี่ยงไดดังตอไปนี้ 
- กลุมที่เชื่อถือผีแบบเดิม (เอาะ แม) ซึ่งยังคงทําพิธีกรรมเลี้ยงผีตาง ๆ ตามแบบดั้งเดิม 
- กลุมที่เชื่อถือผีแบบกาวหนา (แชะ เดอะ ชี) เนื่องจากการเลี้ยงผีแบบด้ังเดิมนั้นยุงยากและ

ส้ินเปลืองมาก ราว 50-60 ปกอน กะเหรี่ยงสะกอ จึงหันเหมาใหความสําคัญเฉพาะผีภูเขา ผี
น้ํา และผีหมูบานเทานั้น และยินยอมใหประกอบพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษได โดยที่สมาชิกทุกคน
ไมตองมารวมพิธี หากใครมารวมไมได ก็จะเก็บดายสําหรับผูกขอมือไวใหผูนั้น 

- กลุมที่หันมานับถือศาสนาคริสต12 (บา ยวา) ซึ่งแยกไดเปน 2 นิกาย ไดแก นิกายโปรแตส
แตนท(เบลอะ ที) และ นิกายโรมันคาทอลิค (พกี ที)    ผูที่นับถือคริสตจะตองเลิกนับถือผี
ตาง ๆ ทั้งหมด 

- กลุมที่หันมานับถือศาสนาพุทธ13 (บา พอ) ซึ่งชาวบานจะนิมนตพระสงฆมาทําพิธีตัดผีให 
เพราะแตเดิม การทําพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษนั้น ลูกหลานที่สืบเชื้อสายฝายมารดาเดียวกัน ตอง
มารวมทุกคน และในพิธีทุกคนตองประพฤติตัวตามขอกําหนดอยางเครงครัด มิฉะนั้นจะทํา

                                                 
12 มิชชันนารีอเมริกันแบพติสทไดเผยแพรศาสนาในหมูกะเหรี่ยงในพมา โดยในครั้งนั้นใชภาษาพมา ตอมาในป 
ค.ศ.1832 Jonathan Wade มิชชันนารีอเมริกันแบพติสทไดคิดภาษากะเหรี่ยงไดสําเร็จ โดยดัดแปลงมาจากตัว
อักษรและหลักการใชภาษาพมา การคิดคนอักษรกะเหรี่ยงไดสําเร็จทําใหการเผยแพรคริสตศาสนาสูคนกะเหรี่ยงใน
พมาประสพความสําเร็จมาก เพราะไปสอดคลองกับคติความเชื่อเดิมที่เลาสืบตอกันมาเกี่ยวกับบันทึกทองที่สูญ
หายไป ตํานานกะเหรี่ยงเลาวา “ยัวเปนผูสรางโลกและมวลมนุษยทั้งหลาย ยัวเปนบิดาของมนุษย มีชนชาติ
กะเหรี่ยงเปนพี่ชายคนโต เขาไดทําบันทึกที่ยัวไดมอบใหสูญหายไป ทําใหพวกเขาตกอยูในภาวะแหงความโงเขลา 
ไมรู และทุกขยากอยางแสนสาหัส ผูที่นําบันทึกของเขาไปคือชนผิวขาว ผูเปนนองคนสุดทอง แตพวกเขาก็มีความ
เชื่อวาวันหนึ่งนองชายผิวขาวจะนําบันทึกทองนั้นกลับมา และเมื่อนั้นชนชาติกะเหรี่ยงก็จะพนทุกขยากที่ไดประสบ
อยู…” (Zan and Soward 1963: 305 อางจาก เพียงจิต 2535: 77-78) เมื่อวันนั้นมาถึงก็จะกลายเปนยุคทองของ
กะเหรี่ยง เปนการกาวสูยุคพระศรีอาริย (messianic age) ดังนั้นเมื่อชาวตะวันตกมาพรอมกับคัมภีรไบเบิ้ล จึงทํา
ใหกะเหรี่ยงจํานวนหนึ่งตีความวา เปนการเริ่มเขาสูยุคที่นองผิวขาวไดกลับมาพรอมบันทึกทอง 
13 อาจแบงไดเปนสองกลุมหลัก คือกลุมโครงการพระธรรมจาริกซึ่งเกิดจากรัฐไทยตองการใหชาวเขาหันมานับถือ
ศาสนาพุทธ และกลุมที่นับถือครูบาซึ่งมีลักษณะเปนพุทธแบบดั้งเดิมของชุมชนทางภาคเหนือ การนับถือครูบาเปน
ความศรัทธาที่เกิดขึ้นตอตัวผูนําคือครูบา ซึ่งกะเหรี่ยงเชื่อวาเปนเหมือนเทพเจาในความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขา 
(kwanchewan : 244-247) 
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ใหพิธีกรรมลมเหลวได ความพรอมเพรียงของการปฏิบัตินั้นไมสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยน
ไป ซึ่งลูกหลานออกไปเรียนหนังสือและทํางานนอกชุมชน ไมสามารถกลับมารวมพิธีได จึง
ทําใหชาวบานรูสึกวาพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษเปนภาระที่ยุงยาก 

- กะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธควบคูกับการถือผี “บาพอ เอาะแฆ” พวกเขาจะยังคงปฏิบัติ
ตามความเชื่อเดิมเกี่ยวกับผี ยังคงประกอบพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ผีไร ผีนา ผีปา ผีดิน ผีน้ํา มี
การบวงสรวงขอใหผีปกปกษรักษา ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับ “ยัว” และเรื่องขวัญ 37 ขวัญ 
ซึ่งเปนสาเหตุของการเจ็บปวย 

กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนความเชื่อและศาสนาของกะเหรี่ยงสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงในพิธีกรรมความตายดวย  การเผยแพรศาสนาทําไปพรอม ๆ กับการสงเสริมดานการศึกษา มี
การใหทุนเรียนฟรี สรางหอพักในเมือง ทําใหเยาวชนกะเหรี่ยงจํานวนมากเขาสูระบบการศึกษาที่เปน
ทางการ จบสูงขึ้น ยายถิ่นเขามาทํางานในเมืองมากขึ้น บทบาทของพิธีศพในฐานะพื้นที่และโอกาส
ใหหนุมสาวไดพบปะกัน รองเพลงรวมกัน และเกี้ยวพาราสีกัน จึงหมดความสําคัญลง หนุมสาวไมได
ใจจดใจจอที่จะไปรวมพิธีศพอีกตอไป อีกทั้งผูที่เปลี่ยนศาสนาก็ไมประกอบพิธีกรรมดั้งเดิมอีกตอไป 
บทบาทของพิธีกรรมความตายในฐานะที่เปนการสรางความสามัคคีในชุมชนจึงลดความสําคัญ 
อยางไรก็ตาม งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกะเหรี่ยงสวนใหญมุงศึกษาวัฒนธรรมกะเหรี่ยงในเรื่อง
ชีวิตที่เรียบงาย การใหคุณคาและเคารพตอธรรมชาติ จึงทําใหไมมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แปลงของพิธีกรรมความตายอยางละเอียด 
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