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บทคัดย่อ

บทความ “ศึกษาวิเคราะห์พธิ กี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์” มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพือ่ ศึกษาพุทธจริยศาสตร์ในพระไตรปิฎก (2) เพือ่
ศึกษาพิธกี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอ (3) เพือ่ วิเคราะห์พธิ กี รรมการผูกข้อมือของ
กะเหรีย่ งสะกอตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า
1. พุทธจริยศาสตร์เป็นหลักการด�ำเนินชีวติ ตามค�ำสอนในพระพุทธศาสนาโดยใช้
ในการตัดสินและแก้ปญ
ั หา ซึง่ วางอยูบ่ นกรอบความถูกต้องของศีลธรรมในพระพุทธศาสนาโดย
ปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่ 2 ประการ 1.) สัจธรรม คือ ข้อเท็จจริงทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ 2.) ศีล
ธรรม คือ ข้อทีม่ ลี กั ษณะเป็นการชักชวนให้กระท�ำหรืองดเว้นไม่กระท�ำบางอย่าง มีเกณฑ์ในการ
ตัดสินอยู่ 2 ประการ คือ 1.) ทุจริต 3 2.) สุจริต 3 และค�ำนึงถึงเจตนาอีกด้วย
2. พิธกี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอเป็นพิธกี รรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั สิ บื ตามกัน
มาเป็นเวลาหลายชัว่ อายุคน ซึง่ มีความเชือ่ เรือ่ งขวัญว่า เมือ่ ขวัญตกหล่นหรือหนีหายไปจากตัว
เป็นเหตุให้เจ็บไข้ได้ปว่ ย จึงต้องมีการผูกข้อมือเพือ่ ล่อขวัญหรือเรียกขวัญให้กลับมา โดยทุกๆปี
จะผูกข้อมืออยู่ 2 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสุขทางกายและทางใจ
3. พิธกี รรมการผูกข้อมือตามแนวพุทธจริยศาสตร์ พบว่า การผูกข้อมือของกะเหรีย่ ง
สะกอนัน้ ไม่เป็นไปตามพุทธจริยศาสตร์ในส่วนของกายทุจริต คือ มีการฆ่าสัตว์ในการประกอบ
พิธกี รรม ส่วนวจีทจุ ริต ปฏิบตั ไิ ด้โดยประกอบวจีสจุ ริต และมโนทุจริตปฏิบตั ไิ ด้โดยประกอบมโน
สุจริต และการผูกข้อมือนีเ้ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตนและผูอ้ นื่
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Abstract

Research article “An Analytical Study on Karen Sakor’s Hand Tying
Ritual according through of Buddhist Ethics” has 3 objectives which are (1) to
study Buddhist Ethics from the Tripitaka (2) to study Karen Sakor’s Hand Tying
Ritual (3) to analyze Karen Sakor’s Hand Tying Ritual Viewed through Buddhist
Ethics. Result of this qualitative study showed that;
1. Buddhist Ethics is a principle of living according to the Buddhist
doctrine by using judement and problem solving based on rightful morality in
Buddhism as found in Tripitaka were 2 ie.; 1) The truth is natural facts. 2) Moral
is a instruction which has a characteristic in persuadeor refrain to do something
by using moral decision making criterions i.e 1) 3 misconducts 2) 3 good conducts and also focusing on intention as a core for consideration.
2. Karen Sakor’s hand tying ritual is a traditional that Karen Sakor has
done for many generation. Which believes in the spirit that when the spirit
losing can cause the spirit’s owner to be illness and cause of sickness.Therefore,
hand tying ritual has to be done in order to keep “spirit” back to the previous
owner. There are two Sakor’s hand tying rituals yearly in February and August.
Duration of this ritual is for 3 days and resulting in happiness of mind and body.
3. the Hand tying ritual along of Buddhist ethics was found that
Sakor’s hand tying ritual does not comply with the Buddhism ethics as part of
bodily misconduct there are were killed animals to do hand tying ritual. For
bad conduct in wordcanbe treated by good conduct in word and bad conduct
in thought can be treated by good conduct in thought. Nevertheless, this hand
tying ritual aims for usefulness of himself and others.
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บทนำ�

หากกล่ า วถึ ง โลกยุ ค สมั ย นี้ เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เ ป็ น ยุ ค แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันผู้คนจึงย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกหรือไม่ก็ปรับ
ตัวเองให้อยู่รอดตามสังคมของโลก แต่เดิมทีนั้นสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆวิถีชีวิตผู้คนจึง
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหลัก เมื่อสังคมเกษตรกรรมกลายมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงตามกลไกการพัฒนาของรัฐ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ
ของรัฐเอง ทั้งนี้ในสังคมต่างๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของรัฐหรือนโยบายของ
รัฐ แม้แต่สังคมกะเหรี่ยงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เมื่อชาวกะเหรี่ยงจ�ำนวนมาก
เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาและเรียนต่อในระดับสูงมากขึ้น และหางานอื่นท�ำนอกจากด้าน
เกษตรกรรมในหมู่บ้านแล้วทั้งนี้โดยการเข้าสู่เมืองเพื่อศึกษาต่อและการออกไปหางานท�ำ
นอกภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกหนึง่ แม้จะเป็นการท�ำงานให้กบั คนอืน่ แต่กไ็ ด้มาซึง่ ค่า
ตอบแทนที่ดีกว่า จึงเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมกะเหรี่ยง ซึ่งในเมืองเองเป็นแหล่ง
งานขนาดใหญ่ การเลือกท�ำงานในเมืองจึงเป็นทางเลือกด้านอาชีพทีด่ กี ว่าเดิมและน�ำรายได้
มาเสริมฐานะของตนเองและครอบครัว (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2552) สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ของคนกะเหรี่ยงเหล่านี้จึงท�ำให้เป็นเรื่องน่าศึกษาในส่วนของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม
พิธกี รรมต่างๆ ทีเ่ คยด�ำรงอยูใ่ นสังคมกะเหรีย่ งนัน้ ว่าจะด�ำรงอยูใ่ นสังคมกะเหรีย่ งได้อย่างไร
ควรอยู่ในบริบทใดภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
กะเหรี่ ย งสะกอมี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต อยู ่ ห ลายพิ ธี ก รรม
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตหลักๆนั้น ประกอบด้วย พิธีกรรมการเกิด พิธีกรรมการตาย
พิธกี รรมเกีย่ วกับการเจ็บป่วย พิธกี รรมเกีย่ วกับการเกษตรกรรม (กาญจนา แก้วเทพ, 2530)
ซึง่ พิธกี รรมดังกล่าวนีล้ ว้ นแล้วเปลีย่ นแปลงไปตามวิถชี วี ติ ของคนกะเหรีย่ งสะกอในสมัยใหม่
ทีม่ กี ารประกอบพิธกี รรมขึน้ บ้างหรือไม่ประกอบพิธกี รรมขึน้ อีกเลย แต่มพี ธิ กี รรมอย่างหนึง่
ที่ยังคงสืบทอด ปฏิบัติและประกอบพิธีกรรมขึ้นอยู่ตั้งแต่สมัยอดีตจวบจนในปัจจุบันนี้ และ
ประกอบพิธีกรรมขึ้นทุกๆปีโดยประกอบพิธีกรรมดังกล่าวนี้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะประกอบขึ้น
ครั้งแรกในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆปีนั่นก็คือ
พิธกี รรมการผูกข้อมือ ซึง่ ชาวกะเหรีย่ งสะกอเรียกว่า “กีจอื๊ ” (กีจอื๊ คือ การผูกด้ายข้อมือเพือ่
เรียกขวัญของชาวกะเหรี่ยง) โดยพิธีกรรมการผูกข้อมือดังกล่าวนี้ กะเหรี่ยงสะกอที่นับถือ
พุทธศาสนายังประกอบพิธกี รรมการผูกข้อมือทุกหมูบ่ า้ น ทุกหลังคาเรือนแต่สำ� หรับกะเหรีย่ ง
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สะกอทีน่ บั ถือคริสต์ศาสนานัน้ จะไม่มกี ารประกอบพิธกี รรมนี้ โดยการประกอบพิธกี รรมครัง้
แรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ชาวกะเหรี่ยงสะกอจะท�ำการเกษตร ก่อนจะ
หาพื้นที่ในการท�ำไร่หมุนเวียน ในครั้งสองนั้นจะประกอบพิธีกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม โดย
เป็นช่วงเวลาที่ข้าวในไร่ของกะเหรี่ยงสะกอก�ำลังจะตั้งท้อง การประกอบพิธีกรรมดังกล่าว
เป็นการบอกให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่- เจ้าทาง เจ้าป่า-เจ้าเขา เพื่อให้รับรู้ว่าได้เวลาที่ชาว
กะเหรีย่ งสะกอจะเริม่ ท�ำการเกษตรในฤดูใหม่ทจี่ ะมาถึงนีก้ ารประกอบพิธกี รรมการผูกข้อมือ
เป็นการเรียกขวัญ ขวัญทีอ่ ยูใ่ นตัวเราให้กลับมา ซึง่ เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ(มานพ ชือ่ ภักดิ,์
2553) และเป็นการขอพรจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้สขุ ภาพแข็งแรงก่อนทีจ่ ะลงมือท�ำการเกษตรใน
ฤดูกาลใหม่ในการประกอบพิธกี รรมการผูกข้อมือนัน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายแลประสบความ
ส�ำเร็จในการท�ำการเกษตร พิธีกรรมดังกล่าวนี้ท�ำให้ก่อเกิดความสงบสุขทั้งทางกายและใจ
ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม ในทางกายนั้นพิธีกรรมการผูกข้อมือเป็นช่วงเวลาของพักผ่อน
ผ่อนคลายการได้อยู่พร้อมหน้ากันกับบุตรหลานตัวเองหลังจากกลับมาจากต่างถิ่น ในทาง
ใจนีพ้ ธิ กี รรมการผูกข้อมือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ ก่อนทีจ่ ะลงมือท�ำการเกษตร
ส่วนของสังคมนั้น จะมีข้อยึดถือข้อปฏิบัติร่วมกันเช่น ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆห้ามไปพัก
ค้างคืนที่อื่น ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ให้พูดดีคิดดีโดยเคร่งครัดหลังจากยังไม่ผ่านพ้นการผูกข้อ
มือ 3 วัน เป็นต้น ด้วยข้อปฏิบตั ดิ งั กล่าวนีท้ ำ� ให้คนในสังคมมีเวลา มีโอกาสทีจ่ ะได้พบเจอ พูด
คุยกัน ท�ำให้สังคมเกิดความสงบสุข สันติสุขเกิดความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความเห็นอก
เห็นใจกันการประกอบพิธีกรรมการผูกมือนี้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงสะกอในการ
ท�ำไร่หมุนเวียนซึง่ การท�ำไร่หมุนเวียนนีถ้ อื ว่าเป็นวิถขี องชาวกะเหรีย่ งสะกอโดยแท้ โดยมีคำ�
กล่าวว่า “หากไม่มไี ร่หมุนเวียน ก็ไม่มปี กาเกอะญอ” (บือพอ, 2540) ด้วยข้อยึดถือข้อปฏิบตั ิ
ร่วมกันหลังจากการประกอบพิธีกรรมผูกข้อมือไปนั้นมีความสอดรับกับหลักธรรมในพุทธ
จริยศาสตร์ เช่น ศีล อกุศลกรรมบถ กุศลกรรมบถ ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวนี้ปรากฏให้เห็นใน
ส่วนข้อยึดถือข้อปฏิบัติร่วมกันในสังคมทั้งก่อนและหลังจากประกอบพิธีกรรมการผูกข้อมือ
พุทธจริยศาสตร์เป็นหลักปรัชญาทีม่ สี ำ� คัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากๆทัง้ นีแ้ ละ
ทั้งนั้นก็ยังมีปรากฎให้เห็นในพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทย แม้จะไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดหรือ
เป็นรูปธรรมก็ตามแต่ๆก็มแี นวคิดพุทธจริยศาสตร์ปรากฎให้อยูซ่ งึ่ จะพบได้ในพิธกี รรมต่างๆ
เช่นเดียวกับพิธกี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอทีม่ แี นวคิดพุทธจริยศาสตร์ปรากฎอยู่
ในข้อยึดถือ ข้อปฏิบตั ริ ว่ มกันก่อนและหลังจากการประกอบพิธกี รรมการผูกข้อมือพิธกี รรมดัง
กล่าวนีม้ คี วามเชือ่ มโยง สัมพันธ์ กับสิง่ ต่างๆเช่น ครอบครัว สังคม สรรพสัตว์ หรือแม้กระทัง่
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สิ่งเหนือธรรมชาติ พุทธจริยศาสตร์นั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสรรพสิ่งในด้านต่างๆ
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีเหตุ มีผล สอดรับสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับปฏิจจสมุปบาท
(วศิน อินทสระ, 2549 )
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยสนใจวิเคราะห์พิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอตาม
แนวพุทธจริยศาสตร์ในเชิงวิชาการ เพือ่ ยังประโยชน์ให้เกิดขึน้ ต่อสังคม โดยเฉพาะคนรุน่ หลัง
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ศึกษา ได้รู้คุณค่า และเข้าใจพิธีกรรมการผูกข้อมือนี้ และเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ ในแง่มุมต่างๆต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

จริยศาสตร์

1. เพื่อศึกษาพุทธจริยศาสตร์ในพระไตรปิฎก
2. เพื่อศึกษาพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอ
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ พิ ธี ก รรมการผู ก ข้ อ มื อ ของกะเหรี่ ย งสะกอตามแนวพุ ท ธ

ขอบเขตการวิจัย

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งขอบเขต
ในการวิจยั จะเน้นการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และวิจยั ภาคสนาม (Field
Research) ควบคู่กันไป โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		งานวิจยั นีม้ เี ขตเนือ้ หาครอบคลุมเรือ่ งพิธกี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอ
และพุทธจริยศาสตร์ในพระไตรปิฎก และมีข้อมูลภาคสนามเป็นข้อมูลที่เก็บใหม่ (Primary
Data) คือเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งไม่มีการเก็บข้อมูลนี้รวบรวมมาก่อน
		2. ขอบเขตด้านเอกสาร
			1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539
		2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่
1) งานเขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและนักวิชาการสาขาอืน่ ๆที่
เกี่ยวข้องด้วยเรื่องพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอะและพุทธจริยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2) ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในหมู่บ้านกะเหรี่ยง
สะกอในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้าน
แม่แพม ต�ำบล เมืองแหง อ�ำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่ บ้านแม่หาด ต�ำบล เมืองแหง
อ�ำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่ และบ้านนามน ต�ำบล เมืองแหง อ�ำเภอ เวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่
3. ขอบเขตด้านประชากรในการให้ข้อมูล
งานวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงสะกอในเขตอ�ำเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่แพม บ้านแม่หาด และบ้านนามน ต�ำบลเมือง
แหง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก�ำหนดประชากรผู้ให้มูล 21 คน มีเกณฑ์ก�ำหนด
ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
3.1. ผูน้ ำ� ศาสนา จ�ำนวน 2 คน ประกอบด้วย พระทินกร ถิรวิรโิ ย (จะแคะโพ),
พระพุทธมัน วีตมโล (กะพอ)
3.2 ผูน้ ำ� ท้องถิน่ จ�ำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายพาเค จะแคะโพ, นายจะเข่
ปูป่ ดุ๊
3.3. ผูป้ ระกอบพิธกี รรม จ�ำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายกิลิ กะพอ, นายกูลู
กอทู
3.4. ผูร้ บั การผูกข้อมือ จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางธิตกิ ารจน์ กะพอ, นาย
พิทักษ์ กะพอ, นางหน่อคือ กอทู, นายเจษฎา จิตตวราวานิช
3.5. ผู้ร่วมพิธีกรรม จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายศรีไล กะพอ, นางสาว
พรธิภา เจโพ, นาย สม พะเก, นาย เสาร์ค�ำ โตริ
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
		ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไปสัมภาษณ์หมู่บ้านกะเหรี่ยงสะกอ ใน
เขตอ� ำ เภอเวี ย งแหง จ� ำ นวน 3 หมู ่ บ ้ า น ประกอบด้ ว ย บ้ า นแม่ แ พม ต� ำ บลเมื อ งแหง
อ� ำ เภอเวี ย งแหง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ บ้ า นแม่ ห าด ต� ำ บลเมื อ งแหง อ� ำ เภอเวี ย งแหง
จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านนามน ต�ำบล เมืองแหง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยจะ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

32

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 | มกราคม - มิถุนายน 2560

ด�ำเนินการวิจัยตามล�ำดับต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย
			1.1 การวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
พิธีกรรมการผูกข้อมือและพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำความเข้าใจถึงแนวคิดและรูปแบบขั้นตอนของการผูกข้อมือและ
ท�ำความเข้าใจและลักษณะของพุทธจริยศาสตร์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก
				1.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research)เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบ
ขั้นตอนในการผูกข้อมือโดยตรงจากกะเหรี่ยงสะกอเจ้าของพิธีกรรมการผูกข้อมือ ในพื้นที่
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บ้านแม่แพม บ้านแม่หาด และบ้านนามน
ต�ำบลเมืองแหง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2. ประชากรในการให้ข้อมูล
		งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงสะกอ ในเขตอ�ำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยหมูบ่ า้ นกะเหรีย่ งสะกอมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 หมูบ่ า้ นในอ�ำเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วยบ้านแม่แพม บ้านแม่หาด และบ้านนามน ตั้งอยู่ในต�ำบลเมืองแหง
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้การสัมภาษณ์
จ�ำนวน 21 คน
แต่ด้วยหมู่บ้าน บ้านแม่หาด ต�ำบลเมืองแหง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้ ไม่ได้ท�ำการผูกข้อมือแล้ว กิจจะลักษณะคือไม่พร้อม
เพรียงกันในหมู่บ้าน ไม่มีก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดแน่นอน และไม่มีผู้น�ำหมู่บ้านในการอยู่เป็น
ขวัญก�ำลังใจหรือเป็นเสาหลักในการผูกข้อมือ จึงท�ำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากหมูบ่ า้ นนีไ้ ด้
จึงเป็นให้จำ� นวนประชากรในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้จาก 21 คน เหลือ
จ�ำนวนประชากร 14 คนในการเก็บข้อมูล ดังนั้นแล้วจ�ำนวนประชากรที่ให้การสัมภาษณ์มี
อยู่ 14 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
		งานวิจัยนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบขั้นตอนการผูกข้อมือของชาวกะเหรี่ยงสะกอ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตที่ได้การตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
3 ท่าน ว่าสามารถวัดแนวคิดและรูปแบบขั้นตอนการผูกข้อมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 แบบการสัมภาษณ์ (Interview Schedule) มีสว่ นร่วมด้วย เพือ่ เป็นการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เพิ่มข้อมูลในส่วนที่อาจจะถูกจ�ำกัดจากการสัมภาษณ์
3.2 แบบสังเกต (Observation Schedule)
3.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั นี้ (แบบสัมภาษณ์เชิงลึก) ได้รบั การตรวจ
สอบความสอดคล้องของเครือ่ งมือเก็บรวมรวมข้อมูลกับวัตถุประสงค์การวิจยั จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน ซึง่ มีรายนามผูเ้ ชีย่ วชาญในภาคผนวก ฆ และน�ำคะแนนประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3
ท่านไปค�ำนวนหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องหรือ IOC (Index of Concordance)
จะเห็นได้วา่ รายการประเมินแต่ละรายการมีคา่ ความสอดคล้องอยูท่ ี่ 0.66 ซึง่ ถือว่าผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือและมีค่าสอดคล้องเฉลี่ยของทุกรายการอยู่ที่
0.66 จึงสรุปได้วา่ เครือ่ งมือเก็บรวมรวมข้อมูลส�ำหรับงานวิจยั นีม้ สี อดคล้องกับวัตถุประสงค์
และมีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ สามารถน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยได้
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นี้ เก็บข้อมูลเบือ้ งต้นและดูบริบทหมูบ่ า้ น จนถึงวันประกอบพิธกี รรมการ
ผูกข้อมือก็ร่วมพิธีกรรมผูกข้อมือ จนหลังเสร็จพิธีกรรม
5. วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทั้งหมดมาทำ�การสัมภาษณ์ โดยเนื้อหา

ผลการศึกษา

จากการศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 1.) เพื่อศึกษาพุทธ
จริยศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2.) เพื่อศึกษาพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอ 3.) เพื่อ
วิเคราะห์พิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอตามแนวพุทธจริยศาสตร์ โดยเป็นการ
ศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มีพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์
และบทความทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงพรรณนา จึงสามารถสรุปผลจากการวิจยั
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ศึกษาพุทธจริยศาสตร์ในพระไตรปิฎก
จากการศึกษาพุทธจริยศาสตร์ท�ำให้ทราบว่าพุทธจริยศาสตร์หรือจริยศาสตร์
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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แนวพุทธนีเ้ ป็นศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมโดยพุทธองค์ได้วางไว้เป็นมาตรฐาน
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องมนุษย์เพือ่ เป็นฐานไปสูอ่ ดุ มคติสงู สุดของพุทธศาสนา
ลักษณะของพุทธจริยศาสตร์มลี กั ษณะไม่ได้บงั คับ คือ ไม่มกี ฎหรือหรือข้อบังคับให้ตอ้ งกระท�ำ
ตามเหมือนเดียวกับกฎหมายทีต่ ราไว้เพือ่ ต้องปฏิบตั ิ มีลกั ษณะสมบูรณ์ คือ เป็นความพฤติที่
มีลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นข้องเท็จใน
ธรรมชาติ โดยพุทธศาสนาได้แบ่งออกไว้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก เรียกว่า สัจธรรม ส่วนที่
สอง เรียกว่า ศีลธรรม สัจธรรม คือ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ข้อเท็จจริงประการนี้จะ
คงอยูใ่ นธรรมชาติตอ่ ไป ศีลธรรม คือ ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้ดำ� เนินตาม พุทจริยศาสตร์
เป็นเรื่องของการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่มี สิ่งใด
ควร สิ่งใดไม่ควร โดยใช้เจตนาในการพิจารณาเป็นขั้นพื้นฐานในเกณฑ์พิจารณา ซึ่งจะเป็น
เรือ่ งของการละเว้น และการประพฤติ คือ การละเว้นกายทุจริต การละเว้นวจีทจุ ริตและการ
ละเว้นมโนทุจริต เรียกว่า ทุจริต 3 โดยให้กลับมา ประพฤติชอบด้วยกาย ประพฤติชอบด้วย
วาจาและประพฤติชอบด้วยใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
1. ประโยชน์ในปัจจุบัน ที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ
2. ประโยชน์ในเบื้องหน้า ที่เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ
3. ประโยชน์สูงสุด ที่เรียกว่า ปรมัตถะ
เมื่อมีเป้าหมายจึงมีวิธีการที่จะเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดของพุทธจริยศาสตร์ โดย
ใช้กระบวนการของไตรสิกขา เพื่อพัฒนาตนเข้าไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้เองหลักไตรสิกขานี้เป็น
หลักค�ำสอนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของการด�ำเนินชีวิต ประกอบด้วย อธิสีลสิกขา อธิ
จิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง และหลักไตรสิกขานี้เอง
เมื่อน�ำมาแสดงเป็นค�ำสอนในภาคปฏิบัติแล้วจะปรากฎตรงกับในหลักของโอวาทปาฎิโมกข์
ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ คือ
1. สัพพปาปัสสะ อกรณัง คือ เว้นจากการประพฤติชั่ว
2. กุสลัสสูปสัมปทา คือ ประกอบสุจริต
3. สจิตตปริโยทปนัง คือ ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์
ฉะนั้นแล้วกล่าวสรุปได้ว่า พุทธจริยศาสตร์เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ
โดยเป็นไปเพื่อขัดเกลาหรือพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้มีคุณธรรมสูงขึ้นไปตาม
ล�ำดับของพุทธจริยศาสตร์ที่ได้วางไว้ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
2. ศึกษาพิธีกรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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จากการศึกษาพิธกี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอนีท้ ำ� ให้ทราบว่าพิธกี รรม
การผูกข้อมือของกะเหรี่ยงนี้สืบทอดกันมาโดยการปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีความเชื่อเรื่อง
ขวัญ ทีเ่ ชือ่ ว่าขวัญของชาวกะเหรีย่ งสะกอนีม้ อี ยู่ 37 ขวัญ เมือ่ ขวัญตกหล่นหายไปก็จะท�ำให้
เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการผูกข้อมือเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่
กับเนื้อกับตัว จะท�ำให้อาการเหล่านั้นหายไป เป้าหมายของการผูกข้อมือนี้เพื่อเป็นการล่อ
ขวัญหรือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเจ้าของขวัญ ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมการผูกข้อมือ
นั้นต้องประกอบด้วยผู้น�ำการผูกข้อมือหรือฮีโข่ ในการเป็นผู้เริ่มประกอบพิธีกรรม แล้วชาว
บ้านครอบครัวอืน่ ๆก็จะประกอบพิธกี รรมตาม โดยการประกอบพิธแี ต่ละครัง้ จะมีผปู้ ระกอบ
พิธี ผู้รับการผูกข้อมือ ผู้ร่วมงานการผูกข้อมือ ที่จะอยู่ร่วมงาน โดยมีเป้าหมายเชิงส่วนตัว
คือ เพื่อเป็นการล่อขวัญหรือเรียกขวัญให้กลับมา เป้าหมายเชิงสังคม คือ เป็นการเสริมสร้าง
ความรักความผูกพันในครอบครัวและสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีกนั เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการเคารพวัฒนธรรมประเพณีหรือกฎข้อบังคับที่อยู่ร่วมกันวีธีการเข้าถึงเป้าหมายได้นั้น
ต้องอาศัยคติความเชือ่ และการประกอบพิธผี กู ข้อมือร่วมกันซึง่ แสดงให้เห็นว่าขวัญเป็นส่วน
ส�ำคัญของมนุษย์ซงึ่ เป็นเรือ่ งของจิตวิญญาณแต่ละบุคคล ในวันการประกอบพิธกี รรมนัน้ จะ
ใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับว่าหมู่บ้านไหนมีจ�ำนวนประชากรมาก วันแรกหรือก่อนวันงาน
จะมีการตระเตรียมอุปกรณ์สิ่งต่างๆเอาไว้ วันที่สองหรือวันงาน ช่วงเวลาเช้าจะเป็นการผูก
ข้อมือ ช่วงบ่ายก็จะเป็นการพากันไปประกอบพิธีในบ้านหลังอื่นๆจนครบทุกหลัง วันที่สาม
คือ การไปร่วมกันประกอบพิธีกรรมให้กับบ้านหลังอื่นๆที่ยังไปยังไม่ครบต่อจากวันงาน ซึ่ง
พิธกี รรมการผูกข้อมือของกะเหรีย่ งสะกอนีจ้ ะจัดขึน้ ทุกๆปี ปีละ 2 ครัง้ โดยจะตรงกับ เดือน
กุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมของทุกปี หลังจากทีไ่ ด้รบั การผูกข้อมือแล้วท�ำให้ผไู้ ด้รบั การผูก
ข้อมือมีขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินใช้ชวี ติ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันกันในครอบครัว
มากขึน้ มีการเคารพเชือ่ ฟังปฏิบตั ติ ามกฎข้อระเบียบสังคมมากขึน้ ท�ำให้สงั คมมีความสุขอยู่
ด้วยกันอย่างสงบสุข ซึง่ สรุปได้จากความแตกต่างกันของหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารผูกข้อมือและหมูบ่ า้ น
ทีไ่ ม่มกี ารผูกข้อมือแล้ว ในสังคมกะเหรีย่ งสะกอ ทัง้ ความเป็นมา คติความเชือ่ และเป้าหมาย
ของพิธีกรรมการผูกข้อมือนี้ล้วนแล้วต้องการให้ตนเองมีความและสังคมอยู่อย่างสงบ ทั้งยัง
เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของกะเหรี่ยงสะกอเองอีกด้วย
จากการวิเคราะห์พิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์นี้ท�ำให้ทราบว่าการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอสะกอนี้มีประพฤติกรรมที่
เป็นการทุจริตประการหนึง่ นัน่ ก็คอื กายทุจริต กายทุจริตในทีน่ ค้ี อื การฆ่าหรือตัดชีวติ ฆ่าไก่
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หรือหมูในการท�ำอาหารเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรม กายทุจริตประการนี้ไม่เป็นไปตามหลัก
ของพุทธจริยศาสตร์คือไม่ถูกต้องตาม ส่วนวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเวลาผูกข้อมือชาว
กะเหรีย่ งจะไม่ประพฤติหรือละเมิดลงไป ส่วนของการให้ประพฤติหรือสุจริตทัง้ สามประการ
นี้ กายสุจริตคือการพฤติชอบด้วยกายประเด็นตรงนี้ในเวลาผูกข้อมือชาวกะเหรี่ยงสะกอนั้น
กระท�ำไม่ได้ ไม่สามารถละเว้นจากฆ่าสัตว์ได้ เพราะพิธีกรรมการผูกข้อมือจ�ำเป็นที่จะต้อง
ใช้สตั ว์นนั้ ก็คอื ไก่หรือหมู ในการใช่ประกอบอาหาร ส่วนอีกสองข้อทีเ่ หลือของการประกอบ
สุจริตนั้นคือ วจีสุจริต และมโนสุจริต นั้นเวลาผูกข้อมือชาวกะเหรี่ยงสะกอสามารถกระท�ำ
หรือประกอบวจีสุจริตและมโนสุจริตได้ เมื่อไปดูถึงเกณฑ์การตัดสินในทางพุทธจริยศาสตร์
แล้วนัน้ จะเห็นถึงการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นกุศลคือ การฆ่าสัตว์ เป็นการกระท�ำทีเ่ บียดเบียนชีวติ คน
อื่นนั่นคือสัตว์ การฆ่าหรือลดทอนชีวิตคนอื่นก็ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตหรือปราชญ์
เช่นเดียวกัน ผลของการกระท�ำคือการผูกข้อมือแม้จะเป็นเพื่อประโยชน์สุขตนและส่วนรวม
ก็ยอ่ มไม่ถกู ต้องถามหลักเกณฑ์ของพุทธจริตศาสตร์แม้วา่ จะมีเจตนาทีเ่ ป็นกุศลก็ตาม เมือ่ วิธี
การยังไม่สมบูรณ์คอื มีการเบียดเบียนอยู่ ผลของการกระท�ำนัน้ จะออกมาเป็นบวกหรือลบใน
ทางพุทธจริตศาสตร์ย่อมไม่ดีไม่ถูกต้อง
หากเรามองการผูกข้อมือในแง่ของการผูกข้อมือนั้น คือ เจตนาเริ่มแรกของการ
ผูกข้อมือ คือการล่อหรือเรียกขวัญเพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับเจ้าของ เป็นเจตนที่ดีคือการ
ช่วยให้คนพ้นทุกข์ การผูกข้อมือนั้นก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น เมื่อเจตนาดี ไม่เบียดเบียน
ตนและผูอ้ นื่ บัณฑิตหรือปราชญ์รกู้ ย็ อ่ มสรรเสริญการกระท�ำนัน้ การกระท�ำนัน้ คือการผูกข้อ
มือย่อมเกิดประโยชน์และความสุขทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้กบั สังคม การกระท�ำคือการผูก
ข้อมือย่อมเป็นการกระท�ำที่ดีที่ถูกต้อง นี่คือการมองในแง่ส่วนการผูกข้อมือ กล่าวโดยสรุป
แล้วก็คือ เป็นเรื่องที่ดีในเบื้องต้นเพราะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี แต่ดียังไม่เต็มที่
เพราะยังเป็นกายทุจริต

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

งานวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยวิเคราะห์การผูกข้อมือผ่านหลักพุทธจริยศาสตร์
เพื่อต้องการทราบว่าพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอนั้นมีเป้าหมายเช่นเดียวพุทธ
จริยศาสตร์หรือไม่ แล้วอยูใ่ นระดับใดของพุทธจริยศาสตร์เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้พธิ กี รรม
การผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอได้คงด�ำรงอยู่สืบต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีงาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ให้เกิดขึ้นกับชาวกะเหรี่ยงสะกอรุ่นหลังให้มีความตระหนักเห็นถึงคุณค่าการผูกข้อมือและ
เพื่อเกิดความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีความสนใจเกี่ยวกับวีถีชีวิตหรือแม้กระทั่งความเชื่อของ
ชาวกะเหรี่ยงสะกออีกด้วยและสืบไป โดยผู้วิจัยขอเสนอหัวข้อการวิจัยต่อไปที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ดังนี้
1. ควรจะมีการศึกษาการผูกข้อมือกะเหรี่ยงสะกอโดยผ่านกรอบแนวคิด
ประโยชน์นยิ ม
2. ควรจะมีการศึกษาคุณวิทยาในพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงสะกอ
3. ควรจะมีการศึกษาสัญวิทยาและสร้างความหมายในพิธีกรรมการผูกข้อ
มือของกะเหรี่ยงสะกอ
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