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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมเกี่ ยวกั บ ข้ าวที่ แ สดงให้ เห็ น
ความสั มพั นธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติในมุ มมองของคติชนวิทยาในมิ ติที่สาม
คือ มิติแห่งเทพปกรณั ม/มิ ติเหนือโลก ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร ทั้งจาก
เอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาอังกฤษ โดยแบ่งประเด็นการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ ข้ า วของชาวกะเหรี่ ย ง และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติจากประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) แต่ เดิ มชาวกะเหรี่ยงนั บ ถื อผี ซึ่ งผี มั กอาศั ยอยู่ ตามธรรมชาติ
แม้ ว่าภายหลั งชาวกะเหรี่ยงจะนั บถือศาสนาพุ ทธและศาสนาคริสต์แล้ว ผีก็ยังคงมี บทบาท
สาคัญต่อการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในการปลูกข้าว ซึ่งในเดือนทั้งสิบสองเดือนของ
ชาวกะเหรี่ยงยังมีการประกอบประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว และชาวกะเหรี่ยงยังคงยึดมั่น
ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวอยู่ และ 2) พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
คื อสั ญ ลั ก ษณ์ ในการเชื่ อมโยงกั บสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ที่ แสดงให้ เห็ น ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
กะเหรี่ยง ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติในทุก ๆ การกระทาในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยว
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กับข้าวล้วนเป็นสัญลักษณ์ของการ “ขอใช้” และการ “ขอบคุณ” เพราะฉะนั้น “ข้าว” จึงอยู่ใน
ฐานะอั นศั กดิ์ สิ ทธิ์ เช่ นเดี ยวกั บ ธรรมชาติ ที่ อยู่ แวดล้ อมรอบตั วก็ มี ฐานะอั นศั กดิ์ สิ ทธิ์ ด้ วย
เช่นเดียวกัน เพราะข้าวเชื่อมโยงกับชีวติ ของมนุษย์กับธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้า
ด้วยกันทั้งผืนดิน แม่น้า ป่าเขา และจักรวาล
คาสาคัญ: ข้าว, ประเพณีและพิธีกรรม, กะเหรี่ยง, สิ่งเหนือธรรมชาติ

Abstract
This documentary research aimed to investigate traditions and rice rituals, showing the
relationship between Karens and the supernatural on the perspective of folklore on
3rd dimensions, that is, mythology. The documents for study were both in Thai and in English.
Two research sub-topics under the study were as follows: 1) traditions and rice rituals of the
Karens and 2) relationships between Karens and the supernatural in traditions and rice rituals.
The research results revealed that 1) the Karens originally paid homage to spirits which
usually inhibited in nature. Although they later on have practiced Buddhism and Christianity,
spirits still have an important role in their lives, particularly on rice growing. All 12 months, Karen
would conduct rituals and rice ceremonies and would stick to the rituals related to rice producing
processes and 2) rice rituals were symbols of connection to the supernatural, signifying the
relationship between the Karens, nature, and the supernatural. All actions connected to rice
rituals were the symbols of ‘requests’ and ‘thanks’, so ‘rice’ is regarded as being in holy status,
like nature around us, which is also in holy status. Rice connects humans to nature of all things,
including lands, rivers, mountains, forests, and universe.
Keywords: Rice, Tradition and rice rituals, Karens, the supernatural

บทนา
ข้าวที่เรากินมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะข้าวเชื่อมโยงกับชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติของ
สรรพสิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวงเข้าด้ วยกั น ข้ าวสั มพั นธ์ กับผื นดิ น หรือพระแม่ ธรณี ข้าวสั มพั นธ์
กั บ แผ่ นฟ้ าและจั ก รวาล... ข้ าวจึ งไม่ ใช่ เรื่ องโดด ๆ แต่ สั ม พั น ธ์ ร้ อยกั บ ธรรมชาติ ทั้ งหมด
ธรรมชาติคือแม่ของสรรพชีวิต แม่มีความศักดิ์สิทธิ์ อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกว่าแม่ มีคาเรียก
ธรรมชาติ ว่าพระแม่ ธรรมชาติ (Mother Nature) ดิ นว่าพระแม่ ธรณี น้ าว่าพระแม่ คงคา และ
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ข้าวว่าพระแม่โพสพ สั ตว์เพราะเป็ นสั ตว์จึงสั มผัสความศั กดิ์สิทธิ์ไม่ได้ แต่มนุ ษย์เพราะเป็ น
มนุษย์จงึ สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ได้ ซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วทาให้เกิดความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์...
ชีวิตของคนเราที่เป็นไปได้นี้ เพราะคนอื่นและสิ่งอื่นเกื้อกูลเรา ความรู้สึกสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง
จะทาให้เรามีความกตัญญูในหัวใจ ความกตัญญูในหัวใจทาให้ชีวิตงดงาม เจริญ เป็นประโยชน์
ต่อโลก และมีความสุขเป็นนิรันดร์ (ประเวศ วะสี, 2557)
คากล่าวนี้สะท้ อนถึงระบบคิดและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงได้เป็ นอย่างดี กล่าวคื อ
ในสังคมของชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงให้ความสาคัญกับข้าวมาก เพราะข้าวเป็นอาหารหลักที่
มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต อาชีพหลักของชาวกะเหรี่ยงคือการเพาะปลูกข้าว ข้าวจึงเป็น
พืชที่มีความสาคัญและผูกพันกับวิถีชวี ิตของชาวกะเหรี่ยง เพราะชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าข้าวนั้น
มี ชี วิ ตจิ ตใจ มี จิ ตวิ ญ ญาณ และมี ขวั ญ เช่ น เดี ยวกั บ มนุ ษ ย์ ข้ าวส าหรั บ ชาวกะเหรี่ ยงจึ งมี
ความหมายอยู่ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นอาหารที่ใช้ในการบริโภคและลักษณะอันเป็นทิพ
ข้าวมีความสาคัญกับชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเพราะทุกชีวิตต้องอาศัยข้าวในการบริโภค แต่ใน
ขณะเดี ยวกั นข้ าวก็ อยู่ ในฐานะอั นศักดิ์ สิ ทธิ์ คนกะเหรี่ ยงไม่ ได้ มองดู ข้ าวว่าเป็ นสิ่ งธรรมดา
แต่เขาให้ความหมายในทางที่ศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าว ด้วยระบบคิดนี้จึงทาให้ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าข้าว
มีสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์หรือสิ่งเหนื อธรรมชาติ ให้ความคุ้มครอง ซึ่ งวิถีปฏิ บั ติ ของชาวกะเหรี่ย งต้ อง
แสดงออกซึ่งความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ การแสดงความเคารพนี้จึงปรากฏออกมาใน
รูปแบบของประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวที่ชาวกะเหรี่ยงได้จัดกระทาขึน้ ในตลอดทั้งปี
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว นอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าข้าวมีความสาคัญต่อ
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าข้าวก็มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ
เช่น แผ่นดิน ท้องฟ้า แม่น้า หรือจักรวาล และธรรมชาติเหล่านี้ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าก็ล้วนมีสิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ให้ ความคุ้ ม ครองอยู่ ด้ วยเช่ นกั น พวกเขาจึ งให้ ค วามส าคั ญ กั บธรรมชาติ ดุ จดั ง
ธรรมชาติ นั้ นมี ชี วิ ต และมี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ธรรมชาติ ข องชาวกะเหรี่ ยงจึ งมี ลั ก ษณะเป็ น
บุคลาธิษฐานและมีความเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติ
นั้นมีอยู่จริง และธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือสิ่ง ๆ เดียวกัน เราจึงไม่อาจครอบครอง
และถื อเป็ นสมบั ติ ของตนได้ ชาวกะเหรี่ยงจึ งปฏิ บั ติ ตั วต่ อธรรมชาติ ด้ วยความเคารพผ่ าน
ทางการประพฤติปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวอย่างเคร่งครัว และเมื่อยืมมาใช้
ในการทามาหากินแล้วก็ต้องคืนกลับไปสู่ธรรมชาติดังเดิมอันเป็นวัฏจักรของการเพาะปลูกข้าว
แบบหมุนเวียน
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ด้วยระบบคิดและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ของกลุ่มชนนี้ จึงเป็ น มูลเหตุ ให้ผู้วิจัยได้
ศึกษาเรื่องนี้ขึ้ นมา เพราะความเคารพถื อเป็ นหั วใจส าคัญ ของระบบความสั มพั นธ์ระหว่าง
มนุษย์ กับธรรมชาติ ความเคารพนี้หมายถึ งการปฏิ บั ติตนต่ อธรรมชาติ ด้วยความอ่ อนน้อม
ถ่อมตน ดังนั้นในความสัมพันธ์กับธรรมชาติจึงเต็มไปด้วยพิธีกรรมและข้อห้ามต่าง ๆ มากมาย
ซึ่ ง พิ ธี ก รรมต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ ข้ า วล้ วนเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงออกถึ งการ “ขอใช้ ” และ
การ “ขอบคุณ” ธรรมชาติ เพื่อดารงไว้ซึ่งความสั มพันธ์ อันดีงามระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ
และสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ชีวิ ตของคนเราถ้ าด าเนิ นไปด้ วยความกตั ญ ญู และมี ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์นี้ ความสุขสงบก็จะบังเกิดและทาให้เรามีความสุขชั่วนิจนิรันดร์

วัตถุประสงค์
การศึกษาวิจัยครั้งนีผ้ ู้วจิ ัยได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติจากประเพณีและ
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว

กรอบแนวคิด
งานวิจัยฉบับนี้ใช้ทฤษฎีคติชนวิทยาในมิติที่สาม คือ มิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก
อันเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ ของกิ่งแก้ว อัตถากร (2552ก) ซึ่งทฤษฎีนี้เกิดจาก
การตกผลึกทางความคิดของท่านเกี่ยวกับการศึกษาคติชนวิ ทยาว่าประกอบด้วยการศึกษา
3 มิติ ได้แก่ มิติที่หนึ่งคือมิ ติแห่งปั จเจกบุ คคล มิติที่สองคือมิ ติแห่งสั งคมวัฒนธรรม และ
มิติที่สามคือมิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลก
โดยทฤษฎีคติชนวิทยาในมิติที่สามหรือมิติแห่งเทพปกรณัม/มิติเหนือโลกเป็นการศึกษา
ข้อมูลปกรณัมที่เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาเทพ เทพเจ้า เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
เทพปกรณัมเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ของเทพหลายพระองค์ แต่สาระของเรื่องราวนั้น ๆ มีสาระเดียว
คือสิ่งที่นาไปสู่สภาวะอันเป็นทิพย์
มิติแห่งเทพปกรณั ม/มิ ติเหนือโลก เป็ นมิติ แห่งความเป็ นทิพของเทพเบื้องบนที่สถิต
อยู่เหนือกาละและเทศะ การจะเข้าถึงได้ก็ด้วยอาศัยการปฏิบัติทางจิต โดยมีพิธีกรรมและเทพ
ปกรณัมเป็นเครื่องสื่อ (กิ่งแก้ว อัตถากร, 2552ข)
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ ใช้ในการวิจัย งานวิจัยนี้ใช้ข้อมู ลจากเอกสาร
หลั กฐานเป็นหลั ก โดยรวบรวมข้อมู ลจากงานวิจัยและเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ ที่ให้ ความรู้
เกี่ยวกับกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง สิ่งเหนือ
ธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยง และเอกสารต่าง ๆ ทางคติชนวิทยาที่ เกี่ยวข้อง จากเอกสารและ
งานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งในการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 – 2556 ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ชัดเจนยิ่งขึน้
2. ขั้นแปลเอกสารที่ใช้ในการวิจัย ผู้วจิ ัยแปลเอกสารที่เกีย่ วกับกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง
ประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง สิ่งเหนือธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยง และ
เอกสารต่าง ๆ ทางคติชนวิทยาที่เกี่ยวข้อง จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในลักษณะ
การแปลสรุปความ
3. ขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมู ล ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้
ทฤษฎี คติชนวิทยาสามมิ ติโดยเน้นในมิ ติแห่ งเทพปกรณั ม/มิ ติเหนือโลกเป็นส าคัญ และแบ่ ง
ประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษาประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของ
ชาวกะเหรี่ยง และ 2) เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่างกะเหรี่ ยงกั บสิ่ งเหนื อธรรมชาติ จาก
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
4. ขั้นเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจะเสนอผลการศึ กษาค้นคว้าด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
การศึ กษาประเพณี และพิ ธี กรรมเกี่ ยวกั บข้ าว : ความสั มพั นธ์ ระหว่ างกะเหรี่ ยงกั บ
สิ่งเหนื อธรรมชาติ มี จุดมุ่ งหมายของการศึกษาอยู่ 2 ประเด็ น คื อ 1) เพื่ อศึกษาประเพณี และ
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง และ 2) เพื่ อศึกษาความสั มพั นธ์ ระหว่างกะเหรี่ยงกั บ
สิ่งเหนือธรรมชาติจากประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
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1. ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
ในการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็น
การศึ ก ษาออกเป็ น 2 ประเด็ น คื อ 1) ประเพณี สิ บ สองเดื อ นของชาวกะเหรี่ ย ง และ
2) พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ชาวกะเหรี่ยง
เป็ นกลุ่ มชนที่ ให้ ความส าคั ญ ต่ อเวลาที่ เหมาะสมส าหรับการประกอบกิ จกรรมต่ าง ๆ และ
มีระเบียบแบบแผนประเพณี เกี่ ยวกับการประพฤติ ปฏิ บั ติอันเนื่องด้วย การท ามาหากินและ
คติความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติในแต่ละเดือนในรอบปีอย่างชัดเจน ทั้งยังเป็น
ขนบประเพณีที่ปฏิบัติและยึดถือถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งสืบ ๆ กันมาเป็นเวลา
ช้ านาน ประเพณี สิ บ สองเดื อ นและพิ ธี ก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ข้ า วของ
ชาวกะเหรี่ยงท าให้ มองเห็นว่า แนวการประพฤติปฏิ บั ติ ในแต่ละเดือนในรอบปี นั้นเป็นเรื่อง
สาคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่พวกเขายึดถือและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดเพราะทุก ๆ พิธีกรรมล้วนมีความเชื่อมโยงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ
ที่ มี อิทธิ พลต่ อชี วิตของชาวกะเหรี่ยงและชาวกะเหรี่ยงให้ ความเคารพนั บถื อ ดั งจะเห็ นได้
จากตารางสรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1.1 ประเพณีสบิ สองเดือนของชาวกะเหรี่ยง
วิถีก ารเพาะปลู ก ข้า วของชาวกะเหรี่ยงทั้ง สิบ สองเดือน ปรากฏประเพณี แ ละ
พิธีกรรมดังตารางต่อไปนี้
ที่
เดือน
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง
1
มกราคม
- การทาบุญข้าวเปลือก
- การทาบุญรับขวัญข้าวใหม่และขอบคุณพิบุ๊โย
- พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญพิบุ๊โย
- พิธีตปี ่า พิธีเสี่ยงทายที่ดิน หรือพิธีบอกกล่าวแก่เจ้าแห่งแผ่นดิน
- พิธีซอื้ ไร่
2
กุมภาพันธ์ - พิธีมัดมือปีใหม่
- พิธีบอกล่าวแก่ซ่งธะรีหรือผู้คุ้มครองแผ่นดิน
- พิธีบอกล่าวแก่ผู้คุ้มครองต้นไม้
- การกวนข้าวทิพย์
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ที่
3

เดือน
มีนาคม

4
5

เมษายน
พฤษภาคม

6

มิถุนายน

7
8

กรกฎาคม
สิงหาคม

9
10
11
12

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ประเพณีและพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง
-

พิธีเผาไร่
พิธีบูชาไฟ
พิธีตัดเวรตัดกรรม
พิธีขอฝน
การเลี้ยงผีประจาไร่
พิธีตงั้ ขวัญไร่ข้าว
พิธีไหว้เจ้าแห่งดิน
การไหว้ข้าว 9 กอ การทาบือฉิเบาะ หรือการเรียกขวัญพิบุ๊โย
พิธีบวงสรวงผีเจ้าที่หรือผีประจาไร่
พิธีไหว้เทวดาและพิบุ๊โย
พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ
ประเพณีกินข้าวห่อ
การเลี้ยงผีประจาไร่
พิธีเรียกขวัญข้าว
การทาบุญโพ่โตกุ๊หรือเจ้าแห่งน้า
ประเพณีการฟาดข้าว
พิธีขนข้าวขึ้นยุ้งและพิธีเลีย้ งขอบคุณพิบุ๊โย
พิธีเลี้ยงผีเรือนและผีบรรพบุรุษ
การเลี้ยงผีนา้
การกินข้าวใหม่หรือการกินข้าวหัวยุ้ง
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ที่
1

2

1.2 พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวของชาวกะเหรี่ยง
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวของชาวกะเหรี่ยงนั้น ผู้วิจัยสามารถ
สรุปพิธีกรรมตามขั้นตอนการผลิตข้าวได้ดังตารางต่อไปนี้
พิธีกรรมการ
ขั้นตอนการปลูกข้าว
พิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูก
เพาะปลูก
พิ ธี ก รรมก่ อ นการ 1. การเลือกพื้นที่ทาไร่
- การทาบุญข้าวเปลือก
เพาะปลูก
- การทาบุญรับขวัญข้าวใหม่และ
2. การฟันไร่หรือการถางที่
ขอบคุณพิบุ๊โย
3. การเผาไร่
- พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญพิบุ๊โย
4. การรือ้ ไร่และการดายหญ้า
- พิธีตปี ่า พิธีเสี่ยงทายที่ดิน
ครั้งแรก
หรือพิธีบอกกล่าวแก่เจ้าแห่ง
แผ่นดิน
- พิธีซอื้ ไร่
- พิธีมัดมือปีใหม่
- พิธีบอกกล่าวแก่ซง่ ธะรีหรือผู้
คุ้มครองแผ่นดิน
- พิธีบอกกล่าวแก่ผู้คุ้มครอง
ต้นไม้
- การกวนข้าวทิพย์
- พิธีเผาไร่
- พิธีบูชาไฟ
- พิธีตัดเวรตัดกรรม
- พิธีขอฝน
- การเลี้ยงผีประจาไร่
- พิธีตงั้ ขวัญไร่ข้าว
พิธีกรรมในช่วงการ 1. การหยอดข้าว
- พิธีไหว้เจ้าแห่งดิน
เพาะปลูก
- การไหว้ข้าว 9 กอ การทาบือฉิ
เบาะ หรือการเรียกขวัญพิบุ๊โย
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ที่
3

4

พิธีกรรมการ
ขั้นตอนการปลูกข้าว
เพาะปลูก
พิธีกรรมในช่วงการ 1. การดายหญ้าครั้งที่สอง
ดูแลรักษา
2. การแยกกล้าข้าว
3. การดายหญ้าครั้งที่สาม

พิธีกรรมในช่วงการ 1. การเกี่ยวข้าว
เก็บเกี่ยว
2. การฟาดข้าวหรือการตีข้าว
3. การขึน้ ยุ้งฉาง

พิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูก
- พิธีบวงสรวงผีเจ้าที่หรือผีประจา
ไร่
- พิธีไหว้เทวดาและพิบุ๊โย
- พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ
- ประเพณีกินข้าวห่อ
- การเลี้ยงผีประจาไร่
- พิธีเรียกขวัญข้าว
- การทาบุญโพ่โตกุห๊ รือเจ้าแห่ง
น้า
- ประเพณีการฟาดข้าว
- พิธีขนข้าวขึน้ ยุ้ง
- พิธีเลี้ยงขอบคุณพิบุ๊โย
- พิธีเลี้ยงผีเรือนและผีบรรพบุรุษ
- การเลี้ยงผีนา้
- การกินข้าวใหม่หรือการกินข้าว
หัวยุ้ง

2. ความสั มพั น ธ์ ระหว่างกะเหรี่ ย งกับ สิ่งเหนื อ ธรรมชาติจ ากประเพณี แ ละ
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
ในการศึกษาความสั มพั นธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติจากประเพณี และ
พิ ธี กรรมเกี่ ยวกั บข้าว ผู้ วิจั ยได้ แบ่ งประเด็ นการศึ กษาออกเป็ น 2 ประเด็ น คื อ 1) สิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง และ 2) สัญลักษณ์ในประเพณี
และพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งรายละเอียดของ ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
2.1 สิ่งเหนือธรรมชาติในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
จากการศึ กษาสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ในประเพณี และพิ ธี กรรมเกี่ ยวกั บข้ าวของชาว
กะเหรี่ยงสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าภายใต้จักรวาลที่สรรพสิ่ง
ดารงชีวิตอยู่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างกันและกัน คนกะเหรี่ยงเห็นว่าธรรมชาติมิได้เป็น
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เพียงส่วนประกอบของดินกับทรายหรืออินทรียวัตถุเท่านั้น หากแต่ธรรมชาติ ล้วนมีเจ้าของ
ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าในธรรมชาติ มี จิตวิญญาณแฝงอยู่ ไม่ ว่าจะเป็นผืนดิน แม่ น้า ป่าเขา ฯลฯ
ในรูปของสมมุ ติเทพที่คอยคุ้มครองรักษาสิ่งต่าง ๆ รวมถึงตั วพวกเขาเอง ผู้คุ้มครองเหล่านี้
ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็น แต่ต้องสัมผัสด้วยความรู้สึกที่ลึกไปกว่านั้น ซึ่งกิ่งแก้ว
อั ต ถากร (2552ข, น. 2-3) กล่ าวว่ า ในแดนของเทพเบื้ อ งบนที่ ส ถิ ต อยู่ เหนื อกาลเทศะนี้
เป็ นมิ ติ ของความเป็ นทิ พ ซึ่ งจะเข้าถึ งได้ ก็ ด้ วยการแทงทะลุ (transcend) โลกภู มิ โดยอาศั ย
การปฏิบัติทางจิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีพิธีกรรมและเทพปกรณัมเป็ น
เครื่องสื่อ ซึ่งในระดับสังคมและวัฒนธรรมการจะเข้าถึงสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ได้ต้องกระทาผ่าน
ทางพิธีกรรม ดังนั้นในสังคมกะเหรี่ยงประเพณีและพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ
และต้ องมี ก ารบวงสรวงกราบไหว้ อยู่ เสมอ เพื่ อขอรั บความคุ้ ม ครองป้ องกั นจากสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ เหล่ านี้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง สิ่ งเหนื อ ธรรมชาติ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเกษตร
คนกะเหรี่ยงเชื่อว่าการทาการเกษตรจะได้ผลหรือไม่ นั้นขึ้นอยู่กับ การช่วยเหลือของสิ่งเหนือ
ธรรมชาติเป็นสาคัญ และจากการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
พบว่าสิ่งเหนือธรรมชาติ หลั ก ๆ ที่มี ความส าคัญต่อระบบการเกษตรหรื อการเพาะปลู กของ
ชาวกะเหรี่ยงคือ พิบุ๊โย ซ่งธะรี โพ่โตกุ๊ และรุกขจือ ดังจะเห็นได้จากตารางสรุปผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้
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ที่
1

เดือน
มกราคม – พฤษภาคม

พิธีกรรมการเพาะปลูก
พิธีกรรมก่อนการเพาะปลูก

ขั้นตอนการปลูกข้าว
1. การเลือกพืน้ ที่ทาไร่

พิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูก
- การทาบุญข้าวเปลือก
- การทาบุญรับขวัญข้าวใหม่และ
ขอบคุณพิบโุ๊ ย
- พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญพิบโุ๊ ย
- พิธีตีป่า พิธีเสี่ยงทายที่ดิน หรือ
พิธีบอกกล่าวแก่เจ้าแห่งแผ่นดิน
- พิธีซอื้ ไร่
- พิธีมัดมือปีใหม่
- พิธีบอกกล่าวแก่ซง่ ธะรีหรือผู้
คุ้มครองแผ่นดิน
- พิธีบอกกล่าวแก่ผู้คมุ้ ครองต้นไม้
- การกวนข้าวทิพย์
- พิธีเผาไร่
- พิธีบูชาไฟ
- พิธีตัดเวรตัดกรรม
- พิธีขอฝน
- การเลีย้ งผีประจาไร่
- พิธีตั้งขวัญไร่ข้าว

สิ่งเหนือธรรมชาติในประเพณี
และพิธีกรรมเกีย่ วกับข้าว
1. ซ่งธะรีหรือพระแม่ธรณี
2. พิบโุ๊ ยหรือพระแม่โพสพ
3. รุกขจือหรือรุกขเทวดา
4. โพ่โตกุห๊ รือพระแม่คงคา
5. เทพแห่งไฟหรือเทพอัคคี
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ที่

เดือน

พิธีกรรมการเพาะปลูก

ขั้นตอนการปลูกข้าว

2

มิถุนายน

พิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูก

1. การหยอดข้าว

3

มิถุนายน – ตุลาคม

พิธีกรรมในช่วงการดูแล
รักษา

1. การดายหญ้าครั้งที่สอง

4

พฤศจิกายน – ธันวาคม

พิธีกรรมในช่วงการเก็บเกี่ยว

1. การเกี่ยวข้าว

พิธีกรรมในช่วงการเพาะปลูก
- พิธีไหว้เจ้าแห่งดิน
- การไหว้ข้าว 9 กอ การทา บือฉิ
เบาะ หรือการเรียกขวัญพิบโุ๊ ย
- พิธีบวงสรวงผีเจ้าที่หรือผีประจา
ไร่
- พิธีไหว้เทวดาและพิบุ๊โย
- พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ
- ประเพณีกินข้าวห่อ
- การเลีย้ งผีประจาไร่
- พิธีเรียกขวัญข้าว
- การทาบุญโพ่โตกุห๊ รือเจ้าแห่งน้า
- ประเพณีการฟาดข้าว
- พิธีขนข้าวขึ้นยุง้
- พิธีเลีย้ งขอบคุณพิบโุ๊ ย
- พิธีเลีย้ งผีเรือนและผีบรรพบุรุษ
- การเลีย้ งผีน้า
- การกินข้าวใหม่หรือการกินข้าว
หัวยุง้

สิ่งเหนือธรรมชาติในประเพณี
และพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
1. ซ่งธะรีหรือพระแม่ธรณี
2. พิบโุ๊ ยหรือพระแม่โพสพ
1.
2.
3.
4.
5.

ซ่งธะรีหรือพระแม่ธรณี
พิบโุ๊ ยหรือพระแม่โพสพ
รุกขจือหรือรุกขเทวดา
โพ่โตกุห๊ รือพระแม่คงคา
เทพแห่งไฟหรือเทพอัคคี

1.
2.
3.
4.

ซ่งธะรีหรือพระแม่ธรณี
พิบโุ๊ ยหรือพระแม่โพสพ
รุกขจือหรือรุกขเทวดา
โพ่โตกุห๊ รือพระแม่คงคา
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2.2 สัญลักษณ์ในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
จากการศึกษาสื่อสัญลักษณ์ในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
พบว่า พิธีกรรมก็คือสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมจะกระทาเมื่อ
เริ่มประกอบกิจกรรม เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือการเปลี่ยนแปลงจากฤดู
หนึ่งไปสู่อีกฤดูหนึ่ง ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตข้าวในเกือบทุกขั้นตอนจะมีสื่อสัญลั กษณ์ปรากฏในพิธีกรรมอย่างมากมาย เช่น เครื่อง
บูชาเซ่นสรวง การตีไม้เสี่ยงทาย การจ่ายเงินซื้อไร่ การกรวดน้า การกล่าวคาอธิษฐาน การทา
กองขี้เถ้าปักพริก การตบพื้นดิน การทาบือฉิเบาะหรือข้าว 9 กอ การขุดหลุมหยอดข้าวด้วย
เสี ยมที่ ท าขึ้นมาเป็ นพิ เศษ การผูกข้อมื อ การสวดเรียกขวัญ ฯลฯ สื่ อสั ญ ลั กษณ์ เหล่ านี้ ที่
ปรากฏในพิ ธีกรรมล้วนเป็ นสัญลั กษณ์ แห่งการสื่อสารที่แสดงออกถึงการ “ขอใช้ ” และการ
“ขอบคุณ” ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่ให้ตนเองได้มีโอกาสทามาหากินเพื่อการดารงชีวติ

อภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ยง
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ สามารถอภิปรายและสรุปผลได้ดังนี้
1. ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
1.1 ประเพณีสบิ สองเดือนของชาวกะเหรี่ยง
จากการศึ ก ษาประเพณี สิ บ สองเดื อนของชาวกะเหรี่ ยงสามารถอภิ ป รายและ
สรุปผลได้ว่า ในประเพณีสิบสองเดือนและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวของ
ชาวกะเหรี่ ยงนั้ น ชาวกะเหรี่ยงมี ก ารประกอบประเพณี และพิ ธี กรรมเกี่ ยวกั บ ข้ าวครบทั้ ง
12 เดือน แม้ว่าในปั จจุบั นบันชาวกะเหรี่ยงจะหันไปนั บถือศาสนาพุ ทธหรือศาสนาคริสต์ แล้ว
แต่ชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงยึดมั่นกับการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวอยู่
ในทุ ก ๆ ขั้นตอน โดยในทุ ก ๆ ขั้นตอนของพิ ธีกรรมมี ความเกี่ ยวเนื่องกั บสิ่งเหนือธรรมชาติ
และ การเซ่นสรวงบู ชาเพื่อขอพรต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้คุ้มครองและช่วยให้การเพาะปลู ก
ได้ผลผลิตดี ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ชาวกะเหรี่ยงได้ปฏิบัติและทาต่อ ๆ กันมาแสดง
ให้เห็นว่าชาวกะเหรี่ยงนั้นยังคงให้ความสาคัญกับข้าวและสิ่งเหนือธรรมชาติที่คุ้มครองดูแล
ต้นข้าว จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของประคอง นิมมานเหมินท์ และ
คณะ (2560) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งคติ ช นคนไทในวั ฒ นธรรมข้ า ว โดยประคอง นิ ม มานเหมิ น ท์
ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ในการศึกษาเรื่องประเพณีสิบสองเดือน: วิถีชีวติ ในรอบปีของคนไทที่เป็น
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การศึ กษาประเพณี ทั้ ง 12 เดื อนของชนชาติ ไท ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่า คนไททั้ งกลุ่มที่ นั บถื อ
พระพุทธศาสนา คือ ลาว ไทลื้อ ไทขึน ไทใต้คง กับกลุ่มที่ยังนับถือความเชื่อดั้งเดิม คือ ไทดา
ไทขาว ต่างก็มี วิถีชีวิตในรอบปี ที่ แนบแน่ นกั บกระบวนการผลิตข้าว อีกทั้งยังมี ความเชื่อใน
เรื่องของผีหรือเทพประจาต้นข้าวซึ่งมีทั้งเพศชายและเพศหญิ ง แต่คนไทส่วนใหญ่ถือว่าเป็ น
เพศหญิง เป็นต้น
1.2 พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวของชาวกะเหรี่ยง
จากผลการศึ กษาในประเด็ น พิ ธี ก รรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กระบวนการผลิ ต ข้ าวของ
ชาวกะเหรี่ยงจะสั งเกตได้ อย่างหนึ่ งว่ าการเพาะปลู กของชาวกะเหรี่ยงดั งที่ กล่ าวมาจะเป็ น
ลักษณะของการปลูกข้าวแบบไร่หมุนเวียน ซึ่งจะเป็นการปลูกข้าวโดยขอใช้พื้นที่เป็นเวลา 1 ปี
เมื่อเสร็จสิ้นการเพาะปลูกจึงเปลี่ยนพืน้ ที่ทากินใหม่และทิ้งไร่เก่าไว้ให้พ้นื ที่ได้มีโอกาสฟื้นตัวเพื่อ
พร้อมสาหรับการทาไร่ที่จะหมุนเวียนกลับมา การทาไร่ข้าวหรือการปลูกข้าวบนที่สูงนี้เป็นวิธี
ดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงที่ในปัจจุบั นยังคงมีอยู่แต่ในหลาย ๆ พื้นที่ก็ถูกแทนที่ด้วยการทานา
ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะในปั จจุ บั นชาวกะเหรี่ ยงถู กจ ากั ด พื้ นที่ ท ากิ นโดยรั ฐบาล จึ งท าให้ ไม่
สามารถใช้พื้นที่ป่าในการปลูกข้าวได้จึงหันมาทานากันมากขึ้น อีกทั้งการใช้พื้นที่เดิมซ้า ๆ กัน
ในทุกปีจะทาให้พื้นดินไม่มีแร่ธาตุในอาหารที่เหมาะสมสาหรับ การปลูกข้าว เพราะในสมัยก่อน
ชาวกะเหรี่ยงต้องทิ้งพื้นที่ไว้ 6 – 10 ปี เพื่อให้พื้นที่มีแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์จึงจะกลับมา
ปลู กข้าวใหม่ ดั งนั้นการท านาจึงเป็ นทางเลือกในปั จจุบั นที่ดีอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ต าม
การทาไร่ข้าวก็ยังพบได้ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่สูงทั่วไป
การปลูกข้าวในที่สูงในผลการศึกษาพบว่าเป็นวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมและถือได้
ว่ าเป็ นเอกลั ก ษณ์ อย่ า งหนึ่ งของสั งคมกะเหรี่ ยง และที่ ส าคั ญ ในขั้ น ตอนต่ าง ๆ ทั้ ง ก่ อ น
การเพาะปลูกในช่วงการเพาะปลูก ในช่วงการดูแลรักษา และในช่วงการเก็บเกี่ยว จะสังเกตได้ว่า
ทุกขั้นตอนมีการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ละเอียดลออในทุก ๆ
ขั้นตอน โดยจะแตกต่างจากการทานา ซึ่งมาร์แชล (1997, น. 93) ได้กล่าวไว้ว่า “คนกะเหรี่ยงที่
เพาะปลูกในที่ราบ (ทานา) ไม่มีพิธีทางความเชื่อแบบเดียวกับคนบนที่สูง หลายครั้งที่พวกเขาใช้
บทสวดแบบคนพม่ าเพื่ อขอให้ การเพาะปลู กได้ ผลดี มี เพี ยงไม่ มากนั กที่ ท าตามพิ ธี กรรม
แบบดั้งเดิม เครื่องเซ่นไหว้แทบไม่ เคยเห็นในพื้นที่นี้ แต่ เมื่อถึงขั้นตอนการหว่านข้าวก็จะมี
เครื่องเซ่นไหว้ส าหรับพิ บุ๊โย โดยเอายอดข้าวหรือใบของต้นขิงใส่ลงไปในโพรงของปู เพื่ อเป็ น
เครื่ องรางส าหรับ การเพาะปลู กตลอดปี ” ดั งนั้ น ในการศึ กษาการท าไร่ข้ าวหรือการท าไร่
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หมุนเวียนจึงทาให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ ยง ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติได้
อย่างชัดเจนยิ่งกว่า
ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวของชาวกะเหรี่ยง จากพิธีกรรม
แต่ ล ะช่ วงของการเพาะปลู กจะเห็ น ได้ ว่าพิ ธีก รรมต่ าง ๆ จะมี ค วามเชื่อมโยงกั บ สิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพบูชา ไม่ว่าจะทาอะไรจะต้องมีการเซ่นสรวงจะต้องมี
การบอกกล่าว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ทั้งกะเหรี่ยงที่นั บถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
ต่างมีวิถีปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันแม้ว่าจะนับถือศาสนาที่ต่างกัน และที่สาคัญศาสนาทั้งสอง
ศาสนามิได้ให้ความสาคัญกับความเชื่อในเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้
ว่ า การนั บ ถื อ ศาสนาดั้ ง เดิ ม ของชาวกะเหรี่ ย งยั ง คงฝั ง รากลึ ก อยู่ ในวิ ถี วั ฒ นธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยงอยู่ แม้ชาวกะเหรี่ยงจะเปลี่ยนศาสนาแล้วในปัจจุบันแต่ชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงนา
ความเชื่อดั้งเดิมของตนเองมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนและลงตัว การกระทาเช่นนี้ก็มี
จุดมุ่งหมายเพื่อความสาเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกเป็นสาคัญนั่นเอง
ส่ วนการก าหนดเดื อนในการเพาะปลู ก ข้ าวเป็ นที่ น่ าสั งเกตได้ ว่ าอาจจะมี ความ
คลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างในบางกลุ่มของชาวกะเหรี่ยง ทั้งนี้ไม่ได้เป็นปัญหา เพราะการกาหนด
เดือนในการเพาะปลูกนั้น ชาวกะเหรี่ยงจะดูจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก
เพราะผลผลิตที่ได้จากการเกษตรของชาวกะเหรี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ แต่อย่างไรแล้วกะเหรี่ยง
ในทุ ก กลุ่ ม จะยึ ด หลั ก การเพาะปลู ก โดยเริ่ ม ต้ น ที่ ปี ใหม่ ซึ่ ง Mircea Eliade (1997, p. 311)
ได้กล่าวว่าในวัฒนธรรมของชนเผ่าในกลุ่มอื่น ๆ ที่มีวิถีเกษตรกรรมก็มีลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
ทั้งดินแดนในแถบตะวันออกและตะวันตกที่การเพาะปลูกจะเริ่มต้นในช่วงปีใหม่
2. ความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติจากประเพณีและพิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าว
2.1 สิ่งเหนือธรรมชาติในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
ซ่งธะรี พิบุ๊โย รุกขจือ และโพ่โตกุ๊ คือผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติในทางการเกษตรที่
ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพนับถือ ซึ่งประจักษ์ สายแสง (ม.ป.ป.) สันนิษฐานว่า ซ่งธะรีก็คือ
พระแม่ธรณี พิบุ๊โยก็คือ พระแม่ โพสพ รุกขจือก็ คือรุกขเทวดา ส่วนโพ่โตกุ๊ก็คือพระแม่คงคา
การแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะกระทาผ่านพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มการเลือกพื้นที่ทา
ไร่ไปจนถึงการเก็บข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวคือสัญลักษณ์ในการเชื่อมโยงกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ในทุก ๆ การกระทาหรือพฤติกรรมล้วนเป็นสัญลักษณ์ของการ “ขอใช้” และ
“ขออนุญ าต” เพราะชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าธรรมชาติและสิ่ งเหนือธรรมชาติคื อสิ่ง ๆ เดี ยวกั น
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มนุษย์เป็นเพียงผู้มาขอใช้จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองธรรมชาติมาเป็นสมบัติของตนเอง ดังนั้น
ชาวกะเหรี่ยงจึงต้องมีการเซ่นสรวงบูชาเพื่อขอให้สิ่งเหนือธรรมชาตินั้นมาคุ้มครองดูแล เพราะ
ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าข้าวนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับที่ ประเวศ วะสี (2557) ได้กล่าวไว้ว่า
ข้าวที่เรากินมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะข้าวเชื่อมโยงกับชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติของสรรพสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงเข้าด้วยกัน ข้าวสัมพันธ์กับผืนดินหรือพระแม่ธรณี ข้าวสัมพันธ์กับแผ่นฟ้าและ
จักรวาล... ข้าวจึงไม่ใช่เรื่องโดด ๆ แต่สั มพันธ์ร้อยกับธรรมชาติทั้งหมด ธรรมชาติคือแม่ ของ
สรรพชีวิต แม่มีความศักดิ์สิทธ์ อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกว่าแม่ มีคาเรียกธรรมชาติว่าพระแม่
ธรรมชาติ (Mother Nature) ดินว่าพระแม่ ธรณี น้าว่าพระแม่ คงคา และข้าวว่าพระแม่โพสพ
สัตว์เพราะเป็ นสัตว์จึงสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ แต่มนุษย์เพราะเป็ นมนุ ษย์จึงสั มผัสความ
ศักดิ์สิทธิ์ได้ ซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วทาให้เกิดความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์... ชีวิตของคนเราที่
เป็นไปได้นี้ เพราะคนอื่นและสิ่งอื่นเกือ้ กูลเรา ความรู้สึกสัมพันธ์กับสรรพสิ่งจะทาให้เรามีความ
กตัญ ญู ในหั วใจ ความกตั ญ ญู ในหั วใจท าให้ ชีวิตงดงาม เจริญ เป็ นประโยชน์ ต่อโลก และมี
ความสุขเป็นนิรันดร์ และนี่คือวิถีชวี ิตของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งจากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงาน
การศึ ก ษาของ มาร์ แ ชล (Marshall, 1997) ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งชาวกะเหรี่ ย งในประเทศพม่ า :
กรณี ศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิ ท ยาและชาติ พั น ธุ์ วิ ท ยา (The Karen People of Burma : A study in
anthropology and Ethnology) ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า แม้ชาวกะเหรี่ยงจะหันมานับถือศาสนา
คริสต์หรือ ศาสนาพุทธแล้ว ชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงนับถือศาสนาตามความเชื่อดั้งเดิมของตนอยู่
นั่ นคื อ การนั บ ถื อผี ซึ่ งผี มั กจะอาศั ยอยู่ ต ามธรรมชาติ อย่ างเช่ น ภู เขา แม่ น้ า ต้ น ไม้ ฯลฯ
และชาวกะเหรี่ ย งให้ ค วามเคารพนั บ ถื อผี ม ากเพราะเชื่ อ ว่ า ผี ส ามารถช่ วยเหลื อ และให้
ความคุ้มครองตนเองได้
แม้ว่าในบางสั งคมจะมองว่าการกระท าของชาวกะเหรี่ยงในการนั บถือผีเป็ นเรื่อง
งมงาย ไร้สาระ แต่สาหรับชาวกะเหรี่ยงแล้วพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
และสถิตอยู่ในธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมรอบตัว พวกเขา ความคิดนีไ้ ด้รับการยอมรับจากฮักสลีย์
แอลดั ส (2556, น. 3-4) ว่ า “ภาวะเหนื อ โลกวั ต ถุ ห รื อ ทิ พ ยภาวะเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง และ
พระผู้เป็นเจ้าคือแก่นสารสาหรับโลก เป็นต้นกาเนิดและเป็นต้นแบบของสรรพสิ่ง จึงเรียกได้ว่า
พระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของสรรพชีวิตอย่างใกล้ชิด” จากคากล่าวนีแ้ สดง
ให้เห็นว่าพระผู้เป็ นเจ้าด ารงอยู่ในทุ กสรรพสิ่งรอบตัวเราตลอดเวลา ถึงแม้ ว่าเราไม่ สามารถ
มองเห็นได้ด้วยสายตา แต่สามารถรับรู้และเข้าใจถึงแก่นสารอันประณีตนั้นได้ และนี่คือระบบ
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คิดในความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยง ที่ถึงแม้พวกเขาจะไม่บอกออกมา
โดยตรงแต่ด้วยวิธีการปฏิบัติในทางพิธีกรรมเป็นสิ่งแสดงถึงความหมายได้มากยิ่งกว่าคาพูดใด ๆ
อย่างไรก็ ตาม จากประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวปรากฏสิ่งเหนือธรรมชาติ
มากมายที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพนับถือ โดยหลัก ๆ แล้วคือ พิบุ๊โย ซ่งธะรี รุกขจือ และ
โพ่ โตกุ๊ และสิ่ งที่ สั งเกตได้ จากการประกอบพิ ธีกรรมในเรื่องของข้ าวนั้นชาวกะเหรี่ยงจะให้
ความสาคัญต่อพิบุ๊โยสูงสุด ทั้ง ๆ ที่ในสมัยก่อนสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพ
นับถือเป็นสาคัญคือ ซ่งธะรีหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองแผ่นดิน แต่เมื่อการเพาะปลูกมีบทบาทกับวิถี
ชีวิต ท าให้การนั บถื อเกิ ดการเปลี่ยนแปลง โดย Mircea Eliade (1972, p. 261) ได้กล่าวไว้ว่า
“เทพธิดาแห่งการเกษตรได้ยึดครองสถานที่ดั้งเดิมของเทพธิดาแห่งดินมา แต่การแทนที่นี้ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการยกเลิกพิธีกรรมที่มีต่อเทพธิดาแห่งดินทั้งหมด การแทนที่นี้เกิดจากเทพธิดา
ใหม่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ชั ดเจนและตอบสนองความต้ องการของกลุ่ ม ชนได้ ม ากกว่ า มี พ ลั ง
ขับเคลื่อนในโครงสร้างทางศาสนาของพวกเขามากกว่า” เพราะฉะนั้นในยุคหลัง ๆ มาเทพธิดา
แห่งการเกษตรหรือพิบุ๊โยจึงมีบทบาทสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเกษตรกรรม เพราะ
ข้าวคือชีวติ ของชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าพิบุ๊โยคือเทพเจ้าผู้ดูแลข้าว ข้าวจะได้ผลผลิตดี
หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพิบุ๊โยช่วยเหลือ ดังนั้นในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวดังที่กล่าวมาแล้ว
จึงเห็นได้ชัดว่ามีการบูชาเซ่นสรวงต่อพิบุ๊โยอยู่ในทุก ๆ พิธีกรรม และถึงแม้ในบางครั้งจะไม่ได้
เป็นการเซ่นสรวงบูชาต่อพิบุ๊โยโดยตรงแต่ในทุก ๆ พิธีกรรมก็ต้องมีข้าวเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ซึ่ งข้ าวนี้ ชาวกะเหรี่ ยงเชื่ อ ว่ า เป็ น ตั วแทนของพิ บุ๊ โยและผลผลิ ต ที่ พิ บุ๊ โยให้ ก ารดู แ ลจึ ง มี
ความส าคัญ ข้าวจึงถือเป็นสิ่ งที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่ชาวกะเหรี่ยงมักจะนาใช้เป็ นเครื่องเซ่น
สรวงบูชาต่อเทพเจ้าเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าองค์นี้ในวัฒนธรรม
ชนเผ่ าอื่ น ๆ ก็ มี เช่ น เดี ยวกั น สอดคล้ องกั บ ที่ ประจั ก ษ์ สายแสง (ม.ป.ป.) ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า
ในวัฒ นธรรมของชนเผ่ าในกลุ่ ม อื่ น ๆ ก็ มี การนั บถื อเทพเจ้ าผู้ ดู แลข้าวเช่ น กั น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในดิ นแดนทางแถบเอเชียนี้ ดั งนั้ นการบู ชาธรรมชาติ ของชาวกะเหรี่ยงจึงไม่ ใช่เรื่อง
ไร้แก่นสารอีกต่อไป การบูชาธรรมชาติมีความเป็นสากล เนื่องจากมิใช่มีเพียงแค่ชาวกะเหรี่ยง
ที่บู ชาธรรมชาติเท่านั้ น แต่ ในกลุ่ มชนอื่น ๆ ก็ยังมี การบู ชาธรรมชาติเช่นเดี ยวกัน อย่ างเช่ น
ลัทธิตงปา ลัทธิชินโต (ประจักษ์ สายแสง, ม.ป.ป.) หรือชาวจ้วง (หลิง ซู่ว ตง, 2540) ที่เห็น
ความสาคัญและเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่ดารงอยู่ภายในเช่นกัน
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2.2 สื่อสัญลักษณ์ในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยง
จากผลการศึกษาในเรื่องสื่อสัญลักษณ์ในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของ
ชาวกะเหรี่ยง จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในการเพาะปลูกล้วนเป็นอุปลักษณ์ที่มี
ความเชื่อมโยงกับเทพปกรณัมหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ อย่างเช่น
การบูชายัญ ในประเพณีการเพาะปลูกของชาวกะเหรี่ยงจะเห็นได้ว่ากะเหรี่ ยงใน
บางกลุ่มจะมีการเซ่นสรวงบูชาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าด้วยการบูชายัญ ในสมัย
โบราณสัตว์ที่ชาวกะเหรี่ยงนามาบูชายัญมักจะเป็นสัตว์ป่า เช่น อ้น ปลา ฯลฯ แต่ในปัจจุบัน
การใช้สัตว์ป่าในการบูชายัญนั้นมีน้อยลง ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มหันมาใช้ไก่ หมู หรือควาย
ในการบูชายัญแทน ทั้งนี้ ประจักษ์ สายแสง (ม.ป.ป.) สันนิษฐานว่า การบูชายัญด้วยหมูหรือ
ไก่นั้นอาจได้รับอิทธิพลมาจากจีน เพราะคนจีนนิยมนาหมูหรือไก่มาบูชายัญเพื่อความอุดม
สมบูรณ์ ในวัฒนธรรมของชนเผ่าอื่น ๆ การบูชายัญถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปใน
สังคมชนเผ่าที่ทาการเกษตรและมีธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาช้านานแล้ว Mircea Eliade (1972,
p. 363) อ้างคากล่าวของนักวิชาการ ชาวสวีเดนว่า “การบูชายัญของมนุษย์มีประโยชน์ต่อ
การเก็บเกี่ยวและการบูชายัญมีรากฐานมาจากอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Osirian rituals
ที่ ช าวอี ยิ ป ต์ เชื่ อ ว่ า การงอกของเมล็ ด พั น ธุ์ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารเกิ ด ใหม่ ข อง Osiris และ
การบูชายัญก็เป็นพิธีปฏิบัติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ” ดังนั้นพิธีบูชายัญของชาวกะเหรี่ยงจึง
มิใช่การกระทาที่แสดงถึงความป่าเถื่อนและมิใช่การปฏิบัติอันหาสาระไม่ได้ แต่พิธีกรรมที่
ชาวกะเหรี่ยงกระทาก็เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง
ในประเพณีการเพาะปลูกของชาวกะเหรี่ยง การเผาไร่ก็ดูเหมือนเป็นขั้นตอนปกติ
ของการท าไร่ข้าวที่ต้องเผาไร่เพื่อเตรียมพื้น ที่ส าหรับ การเพาะปลู ก แต่ถ้า จะสั งเกตให้ ดี
ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความสาคัญมากเป็ นพิเศษ เพราะผลผลิตข้าวที่จะ
ได้มามากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับการเผาไร่เป็นสาคัญ กล่าวคือ การเผาไร่ต้องเผาจนกว่า
รากของพืชได้ตายลงไป ถ้าการเผาไร่สมบูรณ์ พวกวัชพืชหรือพืชต่าง ๆ ก็จะขึน้ ใหม่ได้ชา้ และ
ไม่มาแย่งอาหารต้นข้าวในการเจริญเติบโต อีกทั้งชาวกะเหรี่ยงยังเชื่ อว่าขี้เถ้าที่เกิดจากการ
เผาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีสาหรับต้นข้าวของพวกเขา ดังนั้น ความตายและความอุดมสมบูรณ์จงึ มีสงิ่
ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งตรงนี้ ประจักษ์ สายแสง (ม.ป.ป.) ให้ข้อสังเกตว่า การเผาไร่ถือได้ว่า
เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์แ ห่งการตายเพื่อการก่อก าเนิดใหม่ ความตายคือ การฟื้น คืน และในพิธีนี้
จะต้องมีการเซ่นสรวงบูชาเหมือนดั่งเช่นใน Osirian rituals แค่ครั้งนี้เป็นการบูชายัญด้วยพืช
เพื่อความอุดมสมบู รณ์เท่านั้น และนอกจากนี้ขี้เถ้ายังมีความส าคัญ ในการปัดเป่าเสนียด
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จั ญ ไรหรื อ สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ยต่ า ง ๆ ทั้ ง ปวงได้ ด้ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามนี่ เ ป็ นเพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของ
ความส าคั ญ เท่านั้น เพราะในความเป็ น จริงแก่น สารของการเผาไร่มี ม ากกว่า นั้น นั่ น คื อ
การเผาไร่ของชาวกะเหรี่ยงคือพิธีกรรมแห่งการฟื้นคืนโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของ ปีใหม่ และ
ในวัฒ นธรรมของชนเผ่า อื่น ๆ ก็มีพิธีกรรมเช่นเดียวกันนี้เหมือนกัน เช่น ที่ Mircea Eliade
(1972, p. 311) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเผาต้นไม้ในการเพาะปลูกถือเป็นพิธีกรรมแห่งการฟื้นคืน
โลกและเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ โดยยกตัวอย่างจากประเทศอินเดียในสมัยโบราณ ต้นไม้จะ
ถูกเผาในปีใหม่และหลังจากพิธีเผาจะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ขี้เถ้าจากต้นไม้ที่ถูก
เผาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีที่จะช่วยให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี อีกทั้งขี้เถ้ายังสามารถ
ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายและภูตผีปีศาจได้ ส่วนในยุโรปพวกเขาเชื่อว่าขีเ้ ถ้าหรือถ่านที่เหลือจากการ
เผาต้นไม้ ในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่จะช่วยปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตได้เช่นกัน พิธีกรรม
เหล่ านี้ ล้วนเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการฟื้ น คืน ชีวิต ของพื ช หรือ การงอกใหม่ ข องพื ช และเป็ น
สัญ ลัก ษณ์แ ห่งการฟื้นคืนปี ห รือการเริ่ม ต้นปี ใหม่เพราะการเผาไร่ท าให้คนจาได้ว่าปีใหม่
เริ่มต้นขึน้ แล้ว
การหยอดข้าว ในการหยอดข้าวของชาวกะเหรี่ยง ผู้หญิงมีหน้าที่ในการหยอดข้าว
เพราะชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าผู้หญิงเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงเป็นผู้หยอดข้าว
ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าข้าวจะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี ความคิดนีส้ อดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ความคิ ดของ Mircea Eliade (1972, p. 257-258) ที่ เขาได้กล่าวไว้ในหนั งสื อเรื่อง Patterns in
Comparative Religion ที่ ว่ า “การเกษตรถู กค้ นพบโดยผู้ ห ญิ ง ผู้ หญิ งจะมี ความใกล้ ชิ ดกั บ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เธอถูกเชื่อมโยงกับศูนย์กลางของความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล
อื่น ๆ เช่น โลกและพระจันทร์ ผู้หญิงกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการกระจายความอุดมสมบูรณ์
อย่างในนิโคบาร์ พวกเขามีความเชื่อว่าการเก็บเกี่ยวจะได้ผลผลิตดีถ้าเมล็ดพันธุ์ถูกหว่านโดย
ผู้หญิ งที่ตั้งครรภ์ ในตอนใต้ของอิตาลีก็คิดเช่นเดียวกันว่าถ้าการเพาะปลู กกระท าโดยหญิ ง
ตั้งครรภ์จะประสบความสาเร็จและได้ผลดี ในบอร์เนียวก็มีความคิดว่าผู้หญิงเป็นส่วนสาคัญใน
พิธี กรรมการเพาะปลู ก ชาว Orinoco Indians มอบงานหว่านเมล็ ดข้าวโพดและการเพาะปลู ก
ให้กับผู้หญิงที่ Nias มีความเชื่อว่าต้นปาล์มที่ปลูกโดยผู้หญิงจะเจริญงอกงามได้มากกว่าผู้ชาย
ปลู ก และในอเมริกาใต้ ชนเผ่ า Jibaros เชื่อว่าผู้ หญิ งเป็นคนพิ เศษ เป็ นผู้ มี อิทธิพลลึ กลั บต่ อ
การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก” ดังนั้น ในสังคมของชาวกะเหรี่ยงการที่ผู้หญิงเป็นผู้หยอดข้าว
จึ งไม่ ใช่ เป็ นเพี ยงภาระหน้ าที่ ที่ ถู ก มอบหมายจากครอบครั วเท่ านั้ น แต่ ห น้ าที่ นี้ เป็ นภาระ

225 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

อันยิ่งใหญ่ ที่ มี ประวัติ ความเป็ นมาที่ ล้ วนเชื่อมโยงกั บสิ่ งเหนือธรรมชาติ โดยจะเห็ นได้ จาก
ในกลุ่มชนต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาจะมีระบบคิดระบบเชื่อที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในการทาบือฉิเบาะหรือการปลูกข้าว 9 กอ เมื่อชาวกะเหรี่ยงทาบือฉิเบาะเสร็จแล้ว
ชาวกะเหรี่ยงจะน าไม้ ที่ปลายห่ อด้ วยข้าวเชื้อไปปั กไว้ตรงกลางของพื้ นที่ ที่ ท าบื อฉิ เบาะ ไม้
ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการบอกกล่าวถึงการจับจองพื้นที่เท่านั้น แต่ไม้นี้ยังเป็น
สั ญ ลั กษณ์ ห นึ่ งที่ เชื่อมโยงกั บสิ่ งเหนื อธรรมชาติ และมี ความส าคั ญ เป็ นอย่ างยิ่ ง กล่ าวคื อ
ชาวกะเหรี่ยงทาบือฉิเบาะเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของพิบุ๊โยหรือเทพผู้คุ้มครองดูแลต้นข้าว ไม้นี้จะ
ปักไว้โดยหันไปทางทิศที่มีดาวช้างขึ้นเพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพิบุ๊โยบนสวรรค์ ไม้ที่ปักไว้ตรง
กลางของบือฉิเบาะชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงถึงพิบุ๊โยเพื่อบอกกล่าวให้พิบุ๊โยได้รับรู้
และลงมาช่วยดู แลข้าวของชาวกะเหรี่ยงในกลุ่มชนอื่น ๆ สั ญลั กษณ์ เช่นนี้มี ปรากฏอยู่อย่าง
แพร่หลาย โดย Mircea Eliade (1972, p. 299) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องและสนับสนุนความ
เชื่อดังกล่าวของชาวกะเหรี่ยงว่า “เสาศักดิ์สิทธิ์หรือต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของเสาจักรวาลซึ่งอยู่
ตรงกลางของจักรวาลที่คอยสนับสนุนโลก” ชาวแซกซอนเรียกเสาจักรวาลของเขาว่า “Irminsul”
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเสาที่เชื่อมต่อระหว่างโลกกับสวรรค์ หรือชาวอินเดียก็มีเสาหรือต้นไม้แห่งชีวิต
ที่แสดงถึงความเชื่อในเรื่องของแกนจักรวาล และปฐม หงษ์สุ วรรณ (2550) ก็ได้ที่กล่าวถึ ง
เสาค้าฟ้าของคนไทที่มีบทบาทเป็นแกนกลางของจักรวาลที่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดิน
อันเป็น การทาให้สิ่งมีชีวิตได้ถือกาเนิดขึ้นมาและนามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นโลก ดังนั้น
ในความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงหรือในหลาย ๆ กลุ่มชน การติดต่อกับสวรรค์จึงเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่สามารถกระทาโดยแสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ของเสาจักรวาลนี้ได้
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาในเรื่องของสื่อสัญลักษณ์ในประเพณีและพิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยงเป็นที่น่าสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องเซ่นสรวงบูชาต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวนั้นจะมี “ข้าว” อยู่ในทุก ๆ พิธีกรรม สิ่งหนึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าชาวกะเหรี่ยงให้ความสาคัญกับข้าวเป็นที่สุด อาจเป็นเพราะข้าวจาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบริโภค และในขณะเดียวกัน “ข้าว” ก็ มีฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ และมีลั กษณะอันเป็ นทิพที่
ชาวกะเหรี่ยงให้ความนับถือและเคารพบูชา เพราะชาวกะเหรี่ยงถือว่าข้าวคือตัวแทนของพิบุ๊โย
และเป็นสิ่งที่ พิ บุ๊ โยให้ การปกป้ องดู แล ดั งนั้ นข้าวจึ งมี ความศักดิ์ สิทธิ์ที่ ชาวกะเหรี่ยงมั กจะ
นามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนและได้รับความช่วยเหลือคณาจารย์จาก
สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวกะเหรี่ยงนั้น
เป็ นประเพณี และพิ ธี กรรมที่ เป็ นเอกลั กษณ์ ของกลุ่ มชนที่ แสดงให้ เห็ นถึ งความสั มพั นธ์อั นดี
ระหว่ างกะเหรี่ ยง ธรรมชาติ และสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ได้ เป็ น อย่ างดี กลุ่ ม ชนชาวกะเหรี่ ยง
ยังคงดารงวิถีวัฒนธรรมการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมของตนอยู่เป็นส่วนใหญ่ และยังคงยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามพิธีกรรมการเพาะปลูกที่ถูกสืบทอดมา เพื่อดารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง
กะเหรี่ยง ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันความเจริญต่าง ๆ เริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้าน
ของ ชาวกะเหรี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาตินไี้ ด้ถ้าคนในสังคมไม่สืบสานประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านีเ้ อาไว้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากในปัจจุบันที่ความเจริญต่าง ๆ เริ่มหลั่ งไหลเข้ามาสู่สังคมของกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง
ความเจริ ญ เหล่ านั้ น อาจน ามาซึ่ งผลกระทบต่ อประเพณี และพิ ธี ก รรมเกี่ ยวกั บ ข้ าว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกะเหรี่ยงกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติเป็ นความสัมพันธ์ที่ท าให้คนในกลุ่มชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้
อย่างกลมกลืนและมีความสุ ข ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้สนใจอาจศึกษาเกี่ยวกับ แนวทาง
การดารงอยู่ของประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว หรือแนวทางการดารงอยู่ของความสัมพันธ์
ระหว่างกะเหรี่ยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เนื่องจากแนวทางการด ารงอยู่นี้ อาจเป็ นตัวอย่างให้กับ
กลุ่มชนคนไทยสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันเพื่อก่อให้เกิดความสุขสงบในชีวิต
ของตนเองและสังคมได้
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