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บทคัดย่อ 
 
ยา่มผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผา่กระเหร่ียงปกากะญอ จดัท าข้ึนโดยมี

วตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 
2) เพื่อสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัพิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม 3) เพื่อให้ไดย้า่มจาก
ผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงปกากะญอท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้เน่ืองดว้ยผลกระทบจากไวรัสโควดิ-19 ท าใหแ้ผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปี 
จะตอ้งยกเลิก เพราะไม่สามารถเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ได้ และไม่สามารถออกไปหา
ชุมชนได ้จึงตอ้งหาวิธีปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ในตอนน้ี จึงจ าเป็นตอ้งหารายไดเ้พื่อ
น าไปพฒันาพิพิธภณัฑ์ และกลุ่มชุมชนเล็กๆ จึงท าให้ผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะหา
รายได้ให้กบัพิพิธภณัฑ์ได้ จากการน าสินคา้หัตถกรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมาเสนอ และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติของกลุ่มชาติพนัธ์ุใหดี้ ยิง่ข้ึน จึงไดจ้ดัท ายา่มผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม
ของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกากะญอ ผลจากการศึกษาพบว่าการจดัท าย่ามผลิตภณัฑ์ทาง
วฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกากะญอ สามารถหารายได้ให้ทั้งพิพิธภณัฑ์ใน
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 และกลุ่มชาติพนัธ์ุได ้และน าความสามารถของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
มาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ อีกทั้งยงัไดค้วามรู้จากการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุภายในประเทศ
ไทยวา่มีถ่ินฐานจากท่ีไหนบา้งและมีกลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยูใ่นประเทศไทยทั้งหมดก่ีกลุ่ม 
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ABSTRACT 

The cultural product of the Karen, Pakakenyau tribes report was created with the 
objective of:1) to generate income for ethnic groups during the COVID-19 outbreak; 2) 
to generate income for the museum. And 3) In order to get a bag from the cultural 
products of the Karen, Pakakenyau, that can be used in daily life. As a result, the plans 
throughout the year were canceled because the museum could not be openedfor visitors 
and a lockdown was in place so, we must find a way to adapt to the situation. It is 
necessary to earn money to develop the museum, thus, the organizing committee saw an 
opportunity to earn money for the museum from bringing ethnic handicrafts to promote 
the quality of life of ethnic groups. A cultural product a bag of the Karen, Pakakenyau, 
tribes has been prepared. The results of the study revealed that the production of cultural 
bags of the Karen, Pakakenyau, tribes can earn money for the whole museum and ethnic 
groups using talents of ethnic groups to use. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ยอดผูติ้ดเช้ือ

และ ผูเ้สียชีวิตยงัคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งยงัส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย 
โดยเฉพาะกบัธุรกิจ ดา้นการบริการอยา่งพิพิธภณัฑ์ แต่ท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็น
เหล่าธุรกิจบริการขนาด กลาง-เล็ก ซ่ึงนอกจากผูป้ระกอบการจะมีรายไดแ้ละไดก้ าไรลดลง
แลว้ ยงัส่งผลกระทบถึง เหล่าแรงงานในธุรกิจนั้น ๆ ดว้ยการปรับตวั เป็นมาตรการปรับตวั
แบบระยะสั้ นท่ีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและปลอดภยัท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด 
ผูจ้ดัท าจึงเห็นช่องทางท่ีจะสามารถหารายไดใ้ห้พิพิธภณัฑ์และกลุ่มชาติพนัธ์ุจึงน ายา่มจาก
เผ่า ปกากะญอมาขายผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ อีกทั้งยงัท าให้ชาวปกากะญอเป็นท่ีรู้จกั
ได้มาก ข้ึนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวปกากะญอให้ เหมาะกับการใช้งานใน
ชีวติประจ าวนั ( https://ddc.moph.go.th/ uploads/files/ 2017420210820025238.pdf ) 

พิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด-19ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปีจะต้องยกเลิก เพราะนักท่องเท่ียวไม่
สามารถเขา้ชมพิพิธภณัฑ์และไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุได ้จึงตอ้งหาวิธีปรับตวัเพื่อ
ประคบัประคองพิพิธภณัฑใ์นช่วงวิกฤติโควิด-19ได ้โดยท่ีทางพิพิธภณัฑ์ ไม่ไดมี้การปลด
พนกังานออก หรือลดเงินเดือนแต่อยา่งใด ทุกคนยงัคงท างานตามปกติจึงท า ให้ ผูจ้ดัท าได้
เล็งเห็นโอกาสท่ีจะหารายไดใ้หพ้ิพิธภณัฑแ์ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ จึงไดจ้ดัท ายา่มผลิตภณัฑ์ทาง
วฒันธรรมของชาวเขาเผา่กะเหร่ียง    ปกากะญอข้ึนมา ยา่มของเผา่ปกากะญอมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นส่ิงของท่ี      ชาวปกากะญอใชใ้นชีวิตประจ าวนั อีกทั้งยงัเป็น
งานฝีมือท่ีชาวปกากะญอสามารถท าไดอ้ยา่งดี และไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  
1.2.1 เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มชาติพนัธ์ุในช่วงการระบาดของไวรัสโควดิ-19 

1.2.2 เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัพิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม 

1.2.3 เพื่อให้ได้ย่ามจากผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงปกา
กะญอท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
1.3.1 ศึกษาพิพิธภณัฑม์านุษยวทิยา  

1.3.2 กลุ่มชาติพนัธ์ุ กะเหร่ียง ปกากะญอ 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1.4.1 พิพิธภณัฑ์ช่วยส่งเสริมการรักษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเผา่กะเหร่ียงป

กากะญอโดยจ าหน่ายสินคา้หตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

1.4.2 ผูจ้ ัดท าได้เรียนรู้ความสามารถของชาวปกากะญอในการใช้ส่ิงของใน
ธรรมชาติมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและช่วยส่งเสริมให้กลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึน  

1.4.3 สามารถน าเสนอผลิตภณัฑช์าวปกากะญอใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

ช่ือพพิธิภัณฑ์ พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม 

ทีต่ั้ง 999 ชั้น 1สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล ถนน 
พุทธมณฑลสาย 4 ต าบล ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 

          โทรศัพท์ 0 2800 2308 ถึง 14 ต่อ 3405, 3447 

 
รูปที ่2.1 รูปแผนท่ี พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม 

ทีม่า : พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม 

2.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรมมีวสิัยทศัน์ในการเป็นวิสาหกิจนวตักรรมทาง
สังคม พนัธกิจหลกัคือ เรียนรู้วฒันธรรมเพื่อสร้างนวตักรรมเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย ์

พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม น าเสนอพิพฒันาการทางวชิาการของสถาบนัฯ 
ในการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจชีวติจิตใจอยา่งถ่องแท ้ทั้งยงั
เป็นพื้นท่ีฝึกปฏิบติังานดา้นพิพิธภณัฑสถานของบุคลากรทางพิพิธภณัฑ ์
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2.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กร 

 
รูปที ่2.2โครงสร้างขององคก์ร 

ทีม่า ผูจ้ดัท า, 2565 

2.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน  
 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน          1. นายพีรณฐั ศรีแสง                                               

ต าแหน่งงาน              Staff (ผูช่้วยภณัฑารักษ)์ 

ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

- โปรโมทสินคา้พิพิธภณัฑ์  

-ส่งเสริมการขายและโฆษณาพิพิธภณัฑ ์ 

-ท าเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ ์และ Line Officail Account 

2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา นางสาวธีรวรรณ ม่ิงบวัหลวง 
 ต าแหน่ง                   ภณัฑารักษ ์

  

รองประธาน 

ภณัฑารักษ์ 
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2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  
ปฏิบติังานระหวา่ง วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2564 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
         การด าเนินงานโครงงานเร่ืองยา่มผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมของชาวเขาเผา่กะเหร่ียง 
ปกากะญอ  

2.7.1 ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

2.2.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7.3 สัมภาษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

2.7.4 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

ตารางที ่2.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวธีีการด าเนินงาน ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

1.ศึกษาหาขอมู้ลและก าหนดหวัขอ้
โครงงาน 

     

2.ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที
เก่ียวขอ้ง 

     

3.วเิคราะห์และประเมินผล      

4.จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์      

 

จากตารางท่ี2.1 มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้
โครงงาน  

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งคน้ควา้ขอ้มูล และจดัท ารายงานฉบบั
สมบูรณ์ 
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ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
การท าโครงงานในการสร้างย่ามจากผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่า

กะเหร่ียง ปกากะญอ ในคร้ังน้ีเป็นไป อยา่งถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล  
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฎี ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1 ความเป็นมาพพิธิภัณฑ์มานุษยวทิยาวฒันธรรม 
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลยัมหิดล พนัธกิจหลกั คือ การเรียนรู้วฒันธรรมชาติพนัธ์ุ และสร้างนวตักรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย ์

พิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการถาวรแสดงพิพัฒนาการทางวิชาการของสถาบันฯ          
ในการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ให้เขา้ใจชีวิตและจิตใจของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุอยา่งถ่องแท ้

เน้ือหาในนิทรรศการมุ่งสนทนาอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม ดว้ยการจ าลองหมู่บา้น
ชาติพนัธ์ุมาน าเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตประจ าวนัทั้งในทางท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดข้อง
กลุ่มชาติพนัธ์ุ ผูช้มสามารถเรียนรู้ อดีต ปัจจุบนั และตั้งค  าถามถึงความทา้ทายในอนาคต 
เรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมแบบพหุมิติ ทั้งในสถานท่ีจริงและระบบปฏิบติัการดิจิทลั เพื่อสร้าง
ความหมายใหม่ของประสบการณ์อยา่งรวดเร็ว รอบดา้น    

3.1.1 ววิธิชาติพนัธ์ุ 

      นิทรรศการพิ เศษเคล่ือนท่ีแบบคาราวานของพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา
วฒันธรรม พนัธกิจส าคญัคือการส่งเสริมบูรณภาพแห่งความแตกต่างทางวฒันธรรม ดว้ย
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเป่ียมคุณธรรมนิทรรศการน้ี นบัเป็นนวตักรรมของอุปกรณ์การ
เรียนรู้แบบร่วมสมยั มีองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ ห้องสมุดเฉพาะทางเก่ียวกบักลุ่มชาติ
พนัธ์ุต่าง ๆ ในประเทศไทย แบบออนไลน์และออฟไลน์ กิจกรรมการศึกษาท่ีสามารถ
ออกแบบใหเ้ขา้กบับริบทท่ีแตกต่าง และร้านคา้พิพิธภณัฑ ์และร้านกาแฟ จดัจ าหน่ายของท่ี
ระลึกจากกลุ่มชาติพนัธ์ุเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ และระดม
ทุนใหแ้ก่พิพิธภณัฑว์วิธิชาติพนัธ์ุ เคล่ือนท่ีออกไปเพื่อใหบ้ริการการเรียนรู้เชิงปริวรรตดว้ย
การคิดเชิงออกแบบ แก่ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ และชุมชน มุ่งสร้างบทสนทนา  และ
ปฏิบติัการเพื่อหาทางออกแก่ปัญหาต่างๆ ของชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
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3.1.1.1 ลวดลายววิธิชาติพนัธ์ุ 

ลวดลายของวิวิธชาติพนัธ์ุไดแ้รงบนัดาลใจจากตระกูลภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
ประเทศไทย จ านวน 5 ตระกูล ไดแ้ก่ ชาวกะเหร่ียง จากตระกูลจีน-ธิเบต, ชาวละวา้ จาก
ตระกลูมอญ-เขมร, ชาวไทด า จากตระกูลไท-กะได, ชาวมอเก็น จากตระกูลออสโตนีเซียน 
และชาวเยา้ จากตระกูลมง้-เม่ียน ลวดลายท่ีแตกต่างหลากหลายเหล่าน้ี ส่ือใจความส าคญั
ของนิทรรศการ เร่ือง บูรณภาพทางวฒันธรรม 

3.1.1.2 นิทรรศการววิธิชาติพนัธ์ุ 

นิทรรศการวิวิธชาติพนัธ์ุ มีร้านจ าหน่ายสินคา้ iCraft จากหัตถกรรมฝีมือประณีต
ของแท้ดั้ ง เ ดิมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ต่าง ๆ อาทิ  ย่ามกะวา ย่ามพ้อเลป่า  ลูกปัดและ
เคร่ืองประดบัชาวลวัะ และมุมกาแฟ iCoffee ให้แขกไดด่ื้มกาแฟ ท่ีปลูกโดยกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่าง ๆ เช่น ลวัะ ปกากะญอ มง้ ขมุ ลาหู่ ผูช้มจะไดน้ัง่พกัผอ่น สนทนากนั พร้อมท าความ
เขา้ใจภูมิสังคมของผูป้ลูกกาแฟกลุ่มต่าง ๆ รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้และเคร่ืองด่ืมจะ
น าไปบ ารุงพิพิธภณัฑฯ์ และคืนกลบัสู่กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

3.2 ความเป็นมาของชาวกะเหร่ียง 
กะเหร่ียง เป็นช่ือท่ีคนทั่วไปใช้เรียกกลุ่มชนชาติพันธ์ุกลุ่มหน่ึง ท่ีอาศัยอยู่

หนาแน่นในบริเวณภาคเหนือและตะวนัตกของประเทศไทยช่ือ 'กะเหร่ียง" เป็นช่ือท่ีเรียก
ตามอย่างมอญซ่ึงเรียกกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มน้ีว่า "กะเรง" ชนกลุ่มน้ี(ยกเวน้กลุ่มตองสุ) ชาว
กะเหร่ียงเรียกตนเองวา่ ปกากะญอ ซ่ึงแปลวา่ "คน" ทางภาคเหนือของประเทศไทยและทาง
รัฐฉานของพม่า กลุ่มชนน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามวา่ "ยาง"ซ่ึงเป็นค าท่ีพวกซานหรือไทยใหญ่
ใชเ้รียกกะเหร่ียง    ส่วนพม่าเรียกกะเหร่ียงวา่ "คะหยิน" ซ่ึงหมายถึงกะเหร่ียงสะกอและโป 
นอกจากค าน้ีแลว้ ยงัพบว่า มีการใช้ค  าวว่า "กะเหร่ียงขาว" (White Karen)ซ่ึงใช้เรียกทั้ง
กะเหร่ียงสะกอและโป ส่วนทางภาศตะวนัตก* เช่น 'จงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์
บางคร้ัง จะใชค้  าวา่ "กะหราง เรียกกลุ่มชนกะเหรียงท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น ถ่ินฐานดั้งเดิม
ของกะเหร่ียงอยู่บริเวณมองโกเลียเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ ต่อมาไดห้นีภยัสงครามมาอยู่ท่ี
ทิเบต และเม่ือถูกรุกรานจากกองทพัจีน ก็ถอยร่นลงมาเร่ือย ๆ นบัตั้งแต่บริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น ้าแยงซีเกียง จนกระทัง่ลงมาถึงดินแดนลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศพม่า กะเหร่ียงใน
ประเทศพม่าอาศยัอยูห่นาแน่นในบริเวณลุ่มเม่น ้ าอิระดี แสะสิตตงั ตั้งแต่บริเวณเทือกเขาท่ี
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าตั้งแต่ทางเหนือสุดบริเวณเหนือเมือง  
ดองย ีจนลงมาใตสุ้ดท่ีบริเวณคอคอดกระ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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3.2.1 ประชากรชาวกะเหร่ียง 
นบัไดว้า่กะเหร่ียงเป็นชาวเขาเผา่หน่ึงท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยมานาน

นบัศตวรรษ อพยพมาก่อนพวกอีกอ้ มูเซอ ลีซอ แมว้ และเยา้ อยา่งน้อย 200 ปี ในจ านวน
ชาวเขาเผ่าใหญ่ๆ เหล่าน้ี ชาวกะเหร่ียงมีประชากรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.08 โดยตั้ง
ถ่ินฐานอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวนัตกของไทยซ่ึงติดต่อกบัพม่าตั้งแต่ตอนเหนือลงมา
จนถึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในบริเวณ 15 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตาก เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง 
สุโขทยั แพร่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
อุทัยธานี และก าแพงเพชร ในปัจจุบัน พบกะเหร่ียงบ้างประปรายในจังหวดัระนอง
กะเหร่ียงมีจ านวน   ประชากรวม 274,399 คน (สมทรง บุรุษพฒัน์, 2554) 

3.2.2 กระเหร่ียงกลุ่มต่างๆในประเทศไทย 
กะเหร่ียงกลุ่มต่างๆในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามลกัษณะภาษา 

และความเป็นอยูไ่ด ้4 กลุ่ม เรียงล าดบัจากกลุ่มท่ีมีจ านวนมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

กะเหร่ียงสะกอ หรือ ปกากะญอ คนในภาคเหนือเรียกกะเหร่ียงสะกอว่า   
"ยางขาว" นอกจากน้ี ยงัมีค าอ่ืนท่ีใช้เรียกกะเหร่ียงสะกอ ไดแ้ก่ ยางเปียง กะเหร่ียงสะกอ
เรียกตวัเองวา่ "จกอ" กลุ่มกะเหร่ียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีจ านวนประชากรประมาณ 
500,000 คน อาศยัอยูใ่น อ าเภอ แม่สอด จงัหวดัตาก อ าเภอ แม่สะเรียง จงัหวดั แม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดักาญจนบุรี และแถบชายแดนไทย-พม่า (สมทรง บุรุษพฒัน์, 2554) 

      3.2.2.1 กะเหร่ียงโป  

               คนไทยในภาคเหนือเรียกกะเหร่ียงโปว่า "พล่อ" หรือ "โพล่ง" บ้างก็
เรียกว่า "ยางเด้าะแด้  กะเหร่ียงโปมีจ านวนประซากรเป็นท่ีสองรองจากกะเหร่ียงสะกอ 
ประมาณ 70,000 คนอาศยัอยู่แถบจงัหวดั เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ส าพูน ล าปาง 
แพร่ ตาก อุทัยธานี ราชบุรี   เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ คนส่วนมากมักเข้าใจว่า
กะเหร่ียงสะกออาศยัอยู่เฉพาะทางภาศเหนือ และกะเหร่ียงโปอยู่ทางภาคตะวนัตก แต่
แทจ้ริงแลว้จะพบกะเหร่ียงทั้งสองอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั แต่แยกหมู่บา้นไม่ปะปนกนั เช่น 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งกะเหร่ียงสะกอและ โป โดยกะเหร่ียงสะกอมีมากท่ีอ าเภอแม่แจ่ม 
และโปมีมากท่ีอ าเภอ อมก๋อย นอกจากน้ีในจังหวดั ล าพูน ซ่ึงอยู่ในภาคเหนือกลับมี
กะเหร่ียงโปอาศยัอยูห่นาเเน่น โดยเฉพาะท่ีอ าเภอล้ี ทางภาคตะวนัตกมีกะเหร่ียงโปอาศยัอยู ่
หนาแน่น แต่ก็พบกะเหร่ียงสะกอท่ีจงัหวดักาญจนบุรีเช่นกนั                         
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                  3.2.2.2 กะเหร่ียงคะยา  

           คนไทยภาคเหนือและไทยใหญ่เรียกกะเหร่ียงคะยาว่า "ยางแดง" ตามการ
แต่งกายของหญิงท่ีแต่งงานแลว้ซ่ึงนิยมใส่เส้ือและนุ่งช่ืนซ่ึงท่อแซมดว้ยสีแดง การเรียกช่ือ
ตามสีของเคร่ืองนุ่งห่มท าให้เกิดความเขา้ใจผิด และเรียกกะเหร่ียงโปว่า ยางแดง เช่นกนั
เพราะมีการแต่งกายดว้ยสีแดงในท านองเดียวกนันอกจากน้ีก็ยงัพบค าวา่ "กะเหร่ียงแดง ใช้
เรียก กะเหร่ียงคะยาเช่นกนั กะเหร่ียงคะยามีจ านวนนอ้ย ประมาณ 1,500 คน  

    3.2.2.3 กะเหร่ียงตองสู  

           พม่าและไทยใหญ่เรียกชนกลุ่มน้ีว่า ตองสู ซ่ึงหมายถึงชาวเขาผู ้หญิง
กะเหร่ียงตองสู ใส่ชุด สีด าจึงมีช่ือเรียกในภาษาองักฤษวา่ Black Karen หรือ กะเหร่ียงด า 
กะเหร่ียงตองสูมีจ านวนน้อยมาก ประมาณ 600 คน อาศยัอยูใ่นไม่ก่ีหมู่บา้นในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นอกเหนือจากกะเหร่ียง 4 กลุ่มท่ีกล่าวไปแล้วน้ี ยงัมีกะเหร่ียง
กลุ่มเล็กๆท่ีเพิ่งเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย และเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือ ปาดอง (กะเหร่ียงคอยาว) 
และส ายดุท่ีตามหลงัปาดองมาคือ กะยอ (กะเหร่ียงหูยาว) 

3.3 การแต่งกาย 
การแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ ากลุ่ม มกัเห็นได้จากการแต่งกายของผูห้ญิง 

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัผูช้ายกะเหร่ียงนิยมแต่งกายเหมือนคนไทยในทอ้งถ่ินทัว่ไป แต่ส่วน
ใหญ่ยงัคงมีเส้ือสีแดงส าหรับไวใ้ส่ในโอกาสส าคญั เส้ือสีแดงน้ี เป็นสัญลกัษณ์ของความ
เป็นชาย นัน่คือความอดทนแข็งแรง สมยัก่อนเดีกผูช้ายกะเหร่ียงจะใส่เส้ือแดงตวัเดียวยาว
ถึงเช่า ปัจจุบนัยงัพบการ์ใส่เส้ือเช่นน้ีอยูบ่า้ง ท่ี อ.แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เส้ือสีแดงของชายกะเหร่ียง เป็นเส้ือทรงกระสอบ คอเส้ือเป็นรูปตวัวี ตรงชายเส้ือ
จะติดพูห่อ้ยลงมา สมยัก่อนเส้ือสีแดงของชายโสดจะมีพูห่อ้ยยาวลงมาเลยชายเส้ือ ส่วนเส้ือ
แดงของชายท่ีแต่งงานแล้วจะติดพู่ห้อยลงมาเสมอชายเส้ือเพราะชายท่ีแต่งงานแลว้ตอ้ง
ท างานมากข้ึน การท่ีใส่เส้ือท่ีมีพูย่าวจะท าให้รุงรัง ไม่สะดวกในการท างาน ผูช้ายกะเหร่ียง
จะสวมกางเกงแบบคนไทยภาคเหนือ หรือสวมโสร่งแบบพม่า แต่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่    
จะสวมกางเกงขายาวตามสมยันิยมและอาจจะสวมเส้ือสีแดงทบัเส้ือสีขาวข้างในอีกที
นอกจากเส้ือสีแดงแลว้ ผูช้ายกะเหร่ียงจะใชผ้า้โพกศีรษะซ่ึงมีลวดลายปักสีแดง และมีถุง
ย่ามซ่ึงจะออกสีแต่งเช่นเดียวกนั เน่ืองจากกะเหร่ียงนับถือบรรพบุรุษฝ่ายแม่ แม่จะเบีน
เจา้ของบา้น และเป็นใหญ่ในบา้น 
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วนัแต่งงานผูห้ญิงท่ีเป็นเจา้สาวจะตอ้งเตรียมเส้ือผา้ ผา้โพกศีรษะ,และมีถุงยา่มไวใ้ห้เจา้บ่าว 
ยา่มน้ีจะตอ้งมีสายท่ีปากถุง เพราะเช่ือกนัวา่สามารถป้องกนัผไีม่ใหท้  าร้ายเจา้บ่าวได ้

 

3.4 งานหัตถกรรม 
การยอ้มสีของผา้ จะใช้วสัดุธรรมชาติ วสัดุท่ีจะน ามายอ้ม ได้แก่ เปลือกไมส้ัก 

ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น ผู ้ชายจะเป็นผู ้หามาให้จากป่า หรือท่ีห่างจากท่ีอยู่อาศัย              
ส่วนตน้ไมท่ี้ใช้ยอ้มสีเป็นตน้เล็กๆ เช่น ตน้คราม การยอ้มสีของลายจะตอ้งไปเอาตน้ไม้
ชนิดหน่ึงในป่า เวลาไปเอาจะตอ้งไม่บอกใคร เพราะจะท าใหย้อ้มไม่ติด  

เส้ือผา้กะเหร่ียง ส่วนใหญ่จะทอเองดว้ยมือ การทอผา้นบัเป็นวฒันธรรมท่ีเก่าแก่
ดั้ งเดิมอย่างหน่ึงของกะเหร่ียง กะเหร่ียงทอผา้ใช้เองในครอบครัวมาเป็นเวลานานแล้ว 
รูปแบบการทอผา้มีลกัษณะคลา้ยกบัการทอผา้ของชาวเปรูในสมยัโบราณ และเหมือนของ
ชนเผา่หน่ึงในแถบประเทศกวัเตมาลา ฟิลิปปินส์ ปัจจุบนัการทอผา้แบบน้ีของกะเหร่ียงเร่ิม
เปล่ียนแปลงไป และมีแนวโนม้วา่จะสูญหายไปในท่ีสุด (สมทรง บุรุษพฒัน์, 2554)      
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3.4.1 ย่าม 

 
รูปที ่3.1 ยา่มปกากะญอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 

ยา่ม หรือ ภาษาปกากะญอ (กะเหร่ียง) เรียกว่า เถ่อะ เป็นส่ิงส าคญัท่ีอยู่คู่กายของ
คนปกากะญอในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ป่าหาอาหารตามวิถีชีวิต หรือการท า
การเกษตร เล้ียงสัตว ์ตลอดจนการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ยา่มจะเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งน าติด
ตวัไปดว้ยเสมอ เน่ืองจากใชเ้ก็บของจ าเป็นและขา้วของอ่ืน ๆ 

   ยา่มของคนปกากะญอ จะท าการถกัทอข้ึนเองในครอบครัว โดยใชฝ้้ายท่ีปลูกไว ้
แลว้น ามาป่ันทอเป็นเส้นดา้ย แลว้จึงน ามายอ้มสีดว้ยวตัถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม ้
ใบไม้ ลูกไม้ เป็นต้น จากนั้ นจะน ามาทอด้วยก่ีเอว ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้ งเดิมของคน           
ปกากะญอ การทอผา้มาท าเป็นย่าม จะใช้ผา้ทอจ านวน 2 ช้ิน ช้ินแรกส าหรับท าเป็นตวั
กระเป๋า ซ่ึงจะน าผา้ทอเป็นผืนมาพบัคร่ึง และส่วนท่ีสองส าหรับท าเป็นสายและดา้นขา้ง
ของยา่ม แลว้น ามาเยบ็ประกอบกนัเป็นยา่ม ลายของยา่มปกากะญอ มีความเป็นเอกลกัษณ์
หลายลาย เช่น ลายตะกอ ลายยกดอก 
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3.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. กะเหร่ียง กะหร่าง ปกากะญอ ปกาเกอะญอ หรือ Karen ลว้นแต่หมายถึงผูค้น                

กลุ่มชาติพนัธ์หน่ึง ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนอยู่ในเขตพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของ
สหภาพเมียนมาร์  และภาคเหนือของประเทศไทยก่อนกลุ่มชาติพันธ์ุ อ่ืนๆ                               
โดยชาวกะเหร่ียงมีอยูด่ว้ยกนัเป็นกลุ่มใหญ่ คือ จกอว ์หรือ ปกาเกอะญอ  ซูว หรือ ซิว หรือ 
โผล่ว หรือ โปว ์ ตองสู่ และ คะยาห์ หรือ บแว ค าวา่ ปกาเกอะญอ หรือ ปกากะญอ ถูกใช้
และเป็นท่ียอมรับกนัมากในชุมชนกะเหร่ียงสกอว์ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยโดย
เนน้ถึงความหมายวา่ คนผูมี้ศกัด์ิศรีมีศกัยภาพและมีวฒันธรรม ท่ีดีงาม เพื่อแสดงออกถึง 
อตัลกัษณ์ดา้นบวกต่อสู้กบัอคติท่ีภาครัฐมีต่อชาวกะเหร่ียงว่าเป็นชาวเขาท่ีไม่มีการศึกษา
เป็นพลเมืองชั้นสองเป็นผูท้  าลายป่า โดยแสดงออกผ่านหนังสือ ช่ือปกากะญอขา้คือคน    
ในปี พ.ศ. 2531 ต่อมางานศึกษาวจิยัของนกัศึกษา นกัวจิยั นกัวิชาการ และบทความจ านวน
มากท่ีเปล่ียนมาใช้ค  าว่า ปกากะญอ แทนค าว่า กะเหร่ียง ซ่ึงในบทความน้ีจะใชค้  าว่า ปกา
เกอะญอ ซ่ึงใชต้วัสะกด ภาษาไทยแลว้สามารถออกเสียงไดใ้กลเ้คียงกบั ส าเนียงภาษาของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุแทนค าวา่ กะเหร่ียง หรือ ปกากะญอ (สมชาย ล าดวน, 2561) 

2. การศึกษาศกัยภาพทางวฒันธรรมของชาวปกาเกอะญอ พบว่าแต่ละหมู่บา้น
ยงัคงมีศกัยภาพทางวฒันธรรมท่ีชดัเจน แมว้่าจะมีการปรับปรุงในบางส่วน เน่ืองจากการ 
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ศกัยภาพทางวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
บนพื้นฐานของปัจจัยส่ีคือ ในส่วนท่ีอยู่อาศัยนั้ นจากเดิมท่ีเป็นบ้านยกพื้น มีชานบ้าน 
พื้นบ้านและฝาบ้านท าจากไม้หลังคาจะมุงด้วยใบไม้ท่ีอยู่ในบริเวณนั้ น เ ร่ิมมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวสัดุตามสมยันิยมมากข้ึน แต่บางหมู่บา้นกยงัคงรักษาบา้นเก่าไว้
โดยไม่ร้ือถอน ในส่วนของเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มนั้น จะมีจุดเด่นท่ีความแตกต่างกนออกไป 
เช่น มีการพฒันาลายผา้ทอให้ทนัสมยัข้ึน มีการแปรรูปเป็นสินคา้เพื่อการใช้งานประเภท
อ่ืน ตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ โดยยงัคงเนน้การทอผา้แบบดั้งเดิมทั้งการยอ้มสีธรรมชาติ 
การปักผา้ด้วยเส้นใยฝ้ายและลูกเดือย ในส่วนของอาหารนั้นภูมิปัญญาในการท าไร่
หมุนเวียนยงัคงมีการสืบทอดกนัมาในบา้นห้วยฮ้ี และบา้นห้วยตองก๊อ ท าให้ชุมชนยงัคง
รักษาความหลากหลายทางพืชพนัธ์ุท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นอาหารได ้ขณะท่ีบา้นเมืองแพม 
บ้านห้วยห้อม และบ้านพะมอลอ เร่ิมได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากการ           
ซ้ือวตัถุดิบจากในตวัอ าเภอ หรือรถจ าหน่ายอาหารซ่ึงเขา้ไปบริการตามหมู่บา้นมากข้ึน    
ในส่วนของยารักษาโรคนั้น ยงัคงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลาน (สมชาย ล าดวน, 
2561) 



 

 

13 

3. ความเป็นมาท่ีแทจ้ริงของชนชาวปกาเกอะญอนั้นยงัเป็นขอ้ถกเถียงท่ียงัไม่มีขอ้
ยุติอย่างชัดเจน ชาวปาเกอะญอในเขตภาคเหนือเช่ือว่ากลุ่มของตนสืบเช้ือสายมาจาก      
มองโกล จากนั้นจึงไดอ้พยพสู่ทางใตเ้ขา้สู่ทิเบต และอินโดจีนตาม สายน ้ าส าคญั 3 สาย คือ 
1) แม่น ้ าอิระวดี 2) แม่น ้ าสาละวิน  แม่น ้ าเมย และแม่น ้ าตะนาวศรี 3) แม่น ้ าโขง แม่น ้ า
เจา้พระยา แสดงให้เห็นว่าชาวปกาเกอะญอ ตั้งถ่ินฐานในเขตประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
และประเทศไทยนานมาแลว้ โดยตั้งถ่ินฐานอยู่ในเขตจงัหวดัตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง ล าพนู กาญจนบุรี ราชบุรีประมาณ 200,000 คน โดยในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มีจ านวนผูใ้ชภ้าษากะเหร่ียงมากกวา่ ภาษาอ่ืน  

4. ชาวปกาเกอะญอมีนิสัยรักสันโดษเรียบง่าย มีภู มิปัญญาในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าการเกษตรแบบพอเล้ียงตวัได ้เพาะปลูกพืชพรรณต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็น
อาหารโดยไม่ตอ้งพึ่งพาสังคมภายนอกมากนกั เห็นไดจ้ากการท่ีชาวปกาเกอะญอในเขต    
ท่ีสูงจะท าไร่หมุนเวียนโดยไม่ถางป่าจนไม่เหลือไมใ้หญ่ แลว้ปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่นกบัคน
กลุ่มอ่ืนหรือเกษตรกรในเขตพื้นราบ ซ่ึงมุ่งเน้นความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจตามแนวคิดทุน
นิยมเสรีเป็นส าคญั มีความสอดคลอ้งกบทฤษฎีความขดัแยง้ (Conflict Theory) ตามทศันะ 
ของล็อควูด้ (Lockwood) ว่ามีกลไกบางอยา่งในสังคมท่ีท าให้การขดัแยง้เกิดข้ึนในสังคม
อยา่งหลีกเล่ียงไม่พน้มีการช่วงชิงใหไ้ดบ้รรลุเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัค าอธิบายวิถีชีวิต
และระบบเศรษฐกิจ ของชาวปกาเกอะญอ  

 

 

 

 

 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 
จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในต าแหน่ง ผูช่้วยภณัฑารักษ ์ณ พิพิธภณัฑ์

มานุษยวทิยาวฒันธรรม ไดรั้บความรู้จากพิพิธภณัฑ์ในการท างานดา้นการเขา้อบรมเสวนา
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์และศึกษาเร่ืองราวประวติักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ อีกทั้งการท าเวบ็ไซต์
พิพิธภณัฑ ์

4.1 เข้าฟังการอบรมด้านพพิธิภัณฑ์บริการสังคมผ่านส่ือออนไลน์ 

 

รูปที ่4.1 โปสเตอร์สมาคมพิพิธภณัฑไ์ทยเสวนาคร้ังท่ี 4/2564 

ทีม่า : https://www.surveycan.com/survey265784 

พิพิธภณัฑบ์ริการสังคม คือ พิพิธภณัฑท่ี์เสนอทางออกใหแ้ก่ปัญหาในชีวติจริงของชุมชน 

1. พิพิธภณัฑก์ษตัริยเ์กษตร น าความรู้มาสอนคนท่ีตกงานใหส้ามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้

2. พิพิธภณัฑแ์ม่ น าคนมาช่วยแพค็ของส่งส่ิงของใหโ้รงพยาบาลสนาม 

3. อพวช.แบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงจดัตั้งโรงพยาบาลสนาม 

4. พิพิธภณัฑแ์รงงาน เป็นกระบอกเสียงใหแ้รงงาน 

5. อมตะ castle เปิดเป็นสถานท่ีฉีดวคัซีน 
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รูปที ่4.2 เวบ็ไซตค์ลงัขอ้มูลเพื่อการอนุรักษพ์ิพิธภณัฑม์านุษยวทิยา 

ทีม่า : https://www.navanurak.in.th/museumlc/site/theme/index.php 

4.2 เวบ็ไซต์วตัถุจัดแสดงของพพิธิภัณฑ์ 
เวบ็ไซตข์อ้มูลคลงัส่ิงของจดัแสดงของพิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรมมีวตัถุจดั

แสดงทั้งหมด 31 ช้ิน จดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกส่ิงของต่างๆภายในพิพิธภณัฑ์เพื่อไม่ให้มีการสูญ
หายและมีประวติัของส่ิงของต่างๆภายในเวบ็ไซต ์
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รูปที ่4.3 หนงัสือการใชภ้าษาและทศันคติต่อภาษาการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 

บนัทึกการอ่านกลุ่มชาติพนัธ์ุ 4 กลุ่มในพื้นท่ีภูมิภาคตะวนัตกจากหนงัสือการใช้
ภาษาและทศันคติต่อภาษา และ การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย โดย สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล  
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รูปที ่4.4 รถววิธิชาติพนัธ์ุ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 

รถนิทรรศการเคล่ืนท่ีออกไปหาชุมชนท างานร่วมกบัชุมชน โดยการเขา้ไปใชชี้วิต
ร่วมกบัชุมชนและให้เจา้ของวฒันธรรมเป็นคนเล่าเร่ือง และช่วยออกไปพฒันาชุมชนและ
เป็นส่ือในการช่วยแลกเปล่ียนวฒันธรรมและเผยแพร่วฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ     
ภายในรถประกอบไปดว้ย หอ้งสมุด ร้านคา้พิพิธภณัฑ ์ร้านกาแฟชาติพนัธ์ุ 
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รูปที ่4.5 กลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอ ดอยส่ีธาร จ.เชียงใหม่ 

ทีม่า : https://www.facebook.com/rilcamuse/photos 
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1. เส้นทางการเดินทางข้ึนดอยส่ีธารจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

รูปที ่4.6 ดอยส่ีธาร จ.เชียงใหม่ 

ทีม่า : 
https://www.facebook.com/rilcamuse/photos/pcb.1695949793887806/169594368055508 

 

2. บา้นพกัชาวปกากะญอ 

 

รูปที ่4.7 บา้นพกัชาวปกากะญอท่ีดอยส่ีธาร จ.เชียงใหม่ 

ทีม่า : 
https://www.facebook.com/rilcamuse/photos/pcb.1695949793887806/169594446388833 
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3. วถีิชีวติชาวปกากะญอ 

 

รูปที ่4.8 ลงพื้นท่ีท ากิจกรรมกบัชาวปกากะญอท่ีดอยส่ีธาร จ.เชียงใหม่ 

ทีม่า : 
https://www.facebook.com/rilcamuse/photos/pcb.1695949793887806/169594426055502 

 

4. รถววิธิชาติพนัธ์ุใชส้ าหรับลงพื้นท่ีไปพบกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 

รูปที ่4.9 รถบา้นใชส้ าหรับเดินทางไปพบกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ทีม่า : https://www.facebook.com/rilcamuse/photos/2085140791635369 
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5. อาหารพื้นบา้นข้ึนช่ือของชาวปกากะญอ 

 

รูปที ่4.10 มึสะโตะพีพีพือพือ แคปหมู อาหารพิน้บา้นชาวปกากะญอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 
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รูปที ่4.11 ยา่มปกากะญอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 

ยา่มปกากะญอเป็นยา่มท่ีท าจากชาวปกากะญอโดยท าจากวสัดุธรรมชาติทั้งหมดสี
ท่ีใชน้ ามาจากส่ิงของรอบตวัไม่วา่จะเป็น ตน้ไม ้ดอกไม ้และจากภูมิปัญญาชาวบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

รูปที ่4.12 ยา่มปกากะญอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 

 

 

 

รูปที ่4.13 Line Myshop พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยา 

ทีม่า : https://shop.line.me/@786olyua 
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4.3 วธีิการท าย่าม 

 

รูปที ่4.14 วธีิการท ายา่มดว้ยก่ีเอว 

ทีม่า http://www.p-punn-goods.com/product/1693/กระเป๋ายา่มปกากะญอ-ยา่มผา้ฝ้ายทอ 

จากรูปท่ี 4.14 เป็นการท ายา่มของชาวปากกะญอแบบดั้งเดิม 

1. ยา่มดั้งเดิมของชาวปกากะญอ ทอดว้ยก่ีเอว ก่อนทอจะใชเ้ส้นฝ้ายแท ้ท่ียอ้มจาก
ธรรมชาติ  

2. ข้ึนโครงไมแ้ละโลหะ ดา้นหน่ึงยดึติดกบัฝาบา้น ดา้นหน่ึงผกูคาดเอว 

3. เม่ือทอออกมาจะไดผ้า้หนา้แคบ สามารถน ามาเยบ็ติดกนัเป็นผนื  

4. ปักลายตกแต่งโดยใช้สีจากธรรมชาติเพิ่มเติม ก่ีเอวสามารถทอไดท้ั้งย่าม และ
เส้ือผา้สวมใส่ในชีวติประจ าวนั  
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ตารางที ่2.2 ตารางแสดงต้นทุนย่ามจ านวน 10 ใบ                                                                                               

วสัดุและอุปกรณ์                     จ านวนทีใ่ช้                 ราคา/หน่วย                   ต้นทุน/10ใบ                        
เส้นฝ้าย                                     5 เมตร                160 บาท/1 เมตร                     800 บาท                                   
โครงไมแ้ละโลหะ                    1 ช้ิน                   300 บาท / 1 อนั                      300 บาท                             
กล่องและฉลากบรรจุภณัฑ์     10 กล่อง              50  บาท / 1 กล่อง                    500 บาท                             

   ตน้ทุนรวม (10ใบ)              1,600 บาท                
   ราคาตน้ทุน/ใบ                   160    บาท 
 

จากตารางท่ี 2.2 พบวา่ตน้ทุนในการผลิตยา่มปกากะญอ 10 ใบ โดยใชอุ้ปกรณ์ 
1,600 บาท คิดเป็นใบละ 160 บาท 

 

4.4 สินค้าทีน่ ามาเสนอเพือ่สามารถช่วยกลุ่มชาติพนัธ์ุและพพิธิภัณฑ์ในช่วงโควดิ-19 

ยา่มปกากะญอ  

ชาวปกากะญอเป็นชนเผา่ท่ีมีฝีมือในการทอผา้ท่ีเก่งท่ีสุดเผ่าหน่ึง ผูห้ญิงชาวปกา
กะญอจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะฝีมือการทอผา้มาจากผูเ้ป็นแม่ตั้ งแต่ยงัเป็น
เด็ก ได้รับการฝึกสร้างสรรค์ลวดลายและทกัษะงานฝีมือของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้ ง
ชาวปกากะญอมีความใกล้ชิดและมีความเคารพต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
บรรพบุรุษชาวปกากะญอสังเกตการใช้จินตนาการน าเอาลักษณะเด่นจากส่ิงท่ีพบเห็น        
ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น พืชพรรณดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์ ข้าวของเคร่ืองใช้              
ในชีวิตประจ าวนัของชนเผ่ามาประยุกต์ถ่ายทอดลงสู่ลวดลายบนผืนผ้าปัจจุบันได ้               
มีการพฒันารูปแบบย่ามให้มีรูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น มีช่องใส่ของ
เพิ่มข้ึนมีขนาดเล็กลง เหมาะส าหรับเป็นของท่ีระลึก  
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รูปที ่4.15 ช้ินงานยา่มปกากะญอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า, 2565 

ตารางที ่2.3 ข้อดีและข้อเสียของย่ามปกากะญอ 

ข้อดี                                                                                                          ข้อเสีย 
1. สามารถพกพาไดง่้าย 1. ใส่ของไดใ้นจ านวนจ ากดั 
2. ช่วยลดภาวะโลกร้อนใชแ้ทนถุงพลาสติก 2. อาจมีการเส่ือมสภาพไดง่้าย 
 

จากตารางท่ี 2.3 ขอ้ดี-ขอ้เสียของยา่มของชาวปกากะญอท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

 

 
 

 



 

 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงงาน 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท ายา่มผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมของชาวเขาเผา่กระเหร่ียงปกากะญอ 
มี ก าหนดการปฏิบติัสหกิจวนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 ธันวาคม 2564ของ
พิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโควิด-
19       (Covid-19) ยอดผูติ้ดเช้ือ และผูเ้สียชีวิตยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัส่งผล
กระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกบัธุรกิจด้านการบริการ อย่างพิพิธภณัฑ์แต่ท่ี
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็นเหล่าธุรกิจบริการ ขนาดกลาง-เล็ก ซ่ึงนอกจาก
ผูป้ระกอบการจะมีรายไดแ้ละไดก้ าไรลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบ ถึงเหล่าแรงงานในธุรกิจ
นั้น ๆ ดว้ยการปรับตวั เป็นมาตรการปรับตวัแบบระยะสั้น ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจ สามารถอยู่
รอดและปลอดภยัท่ามกลางวกิฤตโรคระบาด  

พิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอดทั้งปีจะตอ้งยกเลิก เพราะไม่สามารถออกไป  
หากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือชุมชนได ้จึงตอ้งหา วิธิปรับตวัเพื่อประคบั ประคองพิพิธภณัฑ์โดย
ผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะหารายได้เข้าพิพิธภัณฑ์ จึงได้จัดท าย่ามผลิตภัณฑ์ทาง
วฒันธรรมของชาวเขาเผา่กระเหร่ียงปกากะญอ  

สรุปผลท่ีไดจ้ากการจดัท ายา่มผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมของชาวเขาเผา่กระเหร่ียงป
กากะญอ สามารถหารายได้ให้พิพิธภณัฑ์ จากการน าย่ามจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมาขายซ่ึง
สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัพิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรมได ้

 

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  

- ผูจ้ดัท า ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท า ย่ามผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขา
เผา่กระเหร่ียงปกากะญอ  

-ผูจ้ดัท าไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท ายา่ม  เน่ืองจากปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา หรือโควิด-19 (Covid-19) จึง ท าให้การติดต่อประสานงานกบั เพื่อนร่วมงานและ
พี่เล้ียงไม่สะดวก  
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5.1.2 ข้อเสนอแนะ  
-ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ย่ามผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกา

กะญอ  
-ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง วถีิชีวติ ความเป็นอยู ่ 
-ควรมีการพฒันารูปแบบใหท้นัสมยัแต่ยงัคงอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑข์องชาวเขา 
-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ และ การเสนอขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ 

อาทิเช่น  Tik Tok 
 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงการสหกจิศึกษา 
 - หากมีเวลาในการศึกษามากข้ึน อาจจะสามารถคน้ตวา้หาขอ้มูลยา่มให้มีความ

สมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์อยา่งเตม็ ประสิทธิภาพ  
- ตรวจสอบรายละเอียด วธีิท าโครงการใหมี้ความรอบคอบ  
- มีความกระตือรือร้น กลา้ท่ีจะเขา้หาและสอบถามเม่ือเกิดขอ้สงสัยในการจดัท า

โครงการ  
-ออกส ารวจพื้นท่ีจริงกบัทางพิพิธภณัฑ ์ 
-มีส่วนร่วมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ  
-มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก โควดิ-19 
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ย่ามผลติภัณฑ์ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกากะญอ 
ETHNIC BAG FROM KAREN PAKAKENYAU 

พรีณัฐ ศรีแสง 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160  
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บทคดัย่อ 

ย่ามผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรมของ
ชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกากะญอ จดัท าข้ึนโดย
มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 
2) เพ่ือสามารถสร้างรายได้ให้กับพิพิธภณัฑ์
มานุษยวิทยาวฒันธรรม 3) เพ่ือให้ไดย้า่มจาก
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ า
กะเหร่ียงปกากะญอท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าว ันได้ เน่ืองด้วยผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอด
ทั้งปี จะตอ้งยกเลิก เพราะไม่สามารถเปิดใหเ้ขา้
ชมพิพิธภัณฑ์ได้ และไม่สามารถออกไปหา
ชุมชนได้ จึงต้องหาวิ ธีป รับตัวให้ เข้ากับ
สถานการณ์ในตอนน้ี จึงจ าเป็นตอ้งหารายได้
เพื่อน าไปพฒันาพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มชุมชน
เลก็ๆ จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นโอกาสท่ีจะหา
รายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ได้ จากการน าสินค้า
หัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุมาเสนอ และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุให้ดี 
ยิง่ข้ึน จึงไดจ้ดัท ายา่มผลิตภณัฑท์างวฒันธรรม
ของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกากะญอ ผลจาก
การศึกษาพบว่าการจัดท าย่ามผลิตภณัฑ์ทาง
วฒันธรรมของชาวเขาเผา่กระเหร่ียงปกากะญอ 
สาม ารถห าร า ย ได้ ให้ ทั้ ง พิ พิ ธภัณฑ์ ใ น
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 และกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ได ้และน าความสามารถของกลุ่มชาติพนัธ์ุมา
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ อีกทั้งยงัไดค้วามรู้จาก
การศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุภายในประเทศไทยว่า

มีถ่ินฐานจากท่ีไหนบ้างและมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยทั้งหมดก่ีกลุ่ม 
ค าส าคัญ : ยา่ม ผลิตภณัฑ ์วฒันธรรม กระเหร่ี
ยง ปกากะญอ 

ABSTRACT 
The cultural product of the Karen, 

Pakakenyau tribes report was created with the 
objective of:1) to generate income for ethnic 
groups during the COVID-19 outbreak; 2) to 
generate income for the museum. And                     
3) In order to get a bag from the cultural 
products of the Karen, Pakakenyau, that can 
be used in daily life. As a result, the plans 
throughout the year were canceled because 
the museum could not be opened for 
visitors and a lockdown was in place so, we 
must find a way to adapt to the situation. It is 
necessary to earn money to developt 
hemuseum, thus, the organizing committee 
saw an opportunity to earn money for the 
museum from bringing ethnic handicrafts to 
promote the quality of life of ethnic groups. A 
cultural product a bag of the Karen, 
Pakakenyau, tribes has been prepared. The 
results of the study revealed that the 
production of cultural bags of the Karen, 
Pakakenyau, tribes can earn money for the 



 

 

whole museum and ethnic groups using 
talents of ethnic groups to use. 

Keywords : Ehnic Bag Cultural Product, 
Karen Pakakenyau 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ยอดผูติ้ดเช้ือ
และ ผูเ้สียชีวติยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงั
ส่ ง ผ ลก ร ะทบ ถึ ง ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ  ม า กม า ย 
โดยเฉพาะกับธุรกิจ ด้านการบริการอย่าง
พิพิธภณัฑ์ แต่ท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด จะ
เป็นเหล่าธุรกิจบริการขนาด กลาง-เล็ก ซ่ึง
นอกจากผูป้ระกอบการจะมีรายไดแ้ละไดก้ าไร
ลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบถึง เหล่าแรงงานใน
ธุรกิจนั้ น ๆ ด้วยการปรับตัว เป็นมาตรการ
ปรับตวัแบบระยะสั้นท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจสามารถ
อยู่รอดและปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตโรค
ระบาด ผูจ้ดัท าจึงเห็นช่องทางท่ีจะสามารถหา
รายได้ให้พิพิธภณัฑ์และกลุ่มชาติพนัธ์ุจึงน า
ยา่มจากเผา่ ปกากะญอมาขายผา่นทางส่ือสงัคม
ออนไลน์ อีกทั้งยงัท าให้ชาวปกากะญอเป็นท่ี
รู้จักได้มากข้ึนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชาวปกากะญอให้เหมาะกับการใช้งานใน
ชีวติประจ าวนั  

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม 
เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอด
ทั้ งปีจะต้องยกเลิก เพราะนักท่องเ ท่ียวไม่
สามารถเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ละไม่สามารถเขา้ถึง
กลุ่มชาติพันธ์ุได้ จึงต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อ
ประคบัประคองพิพิธภณัฑใ์นช่วงวิกฤติโควิด-
19ได ้โดยท่ีทางพิพิธภณัฑ์ ไม่ไดมี้การปลด
พนกังานออก หรือลดเงินเดือนแต่อยา่งใด ทุก
คนยงัคงท างานตามปกติจึงท า ให้ ผูจ้ดัท าได้
เลง็เห็นโอกาสท่ีจะหารายไดใ้ห้พิพิธภณัฑแ์ละ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ จึงไดจ้ดัท าย่ามผลิตภณัฑ์ทาง
วฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงปกากะญอ
ข้ึนมา ย่ามของเผ่าปกากะญอมีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นส่ิงของท่ีชาว  
ปกากะญอใช้ในชีวิตประจ าวนั อีกทั้งยงัเป็น
งานฝีมือท่ีชาวปกากะญอสามารถท าไดอ้ยา่งดี 
และไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  
1.2.1 เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มชาติ

พนัธ์ุในช่วงการระบาดของไวรัสโควดิ-19 

1.2.2 เ พ่ือสร้างรายได้ให้กับ
พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม 

1.2.3 เพ่ือให้ได้ย่ามจากผลิตภณัฑ์
ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงปกา
กะญอท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  
1.3.1 ศึกษาพิพิธภณัฑม์านุษยวทิยา  

1.3.2 กลุ่มชาติพันธ์ุ กะเหร่ียง         
ปกากะญอ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1.4.1 พิพิธภณัฑช่์วยส่งเสริมการ

รักษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเผา่
กะเหร่ียงปกากะญอโดยจ าหน่ายสินคา้
หตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

1.4.2 ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ความสามารถ
ของชาวปกากะญอในการใช้ ส่ิ งของใน
ธรรมชาติมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและ
ช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

1.4 .3  สามารถน า เสนอชาวปกา
ก ะ ญ อ ใ ห้ เ ป็ น ท่ี รู้ จั ก ม า ก ข้ึ น



 

 

ผลการปฏบิัตติามโครงงาน 
จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในต าแห น่ ง  ผู ้ ช่ ว ยภัณฑา รักษ์  ณ 
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ได้รับ
ความรู้จากพิพิธภณัฑใ์นการท างานดา้นการเขา้
อบรมเสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศึกษา
เร่ืองราวประวติักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ อีกทั้งการ
ท าเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ ์

1 เข้าฟังการอบรมด้านพพิธิภณัฑ์บริการสังคม
ผ่านส่ือออนไลน์ 

 

พิพิธภณัฑบ์ริการสงัคม คือ พิพิธภณัฑท่ี์เสนอ
ทางออกใหแ้ก่ปัญหาในชีวติจริงของชุมชน 

1พิพิธภณัฑก์ษตัริยเ์กษตร น าความรู้มาสอน
คนท่ีตกงานใหส้ามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได ้

2.พิพิธภณัฑแ์ม่ น าคนมาช่วยแพก็ของส่ง
ส่ิงของใหโ้รงพยาบาลสนาม 

3.อพวช.แบ่งพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงจดัตั้งโรงพยาบาล
สนาม 

4.พิพิธภณัฑแ์รงงาน เป็นกระบอกเสียงให้
แรงงาน 

5.อมตะ castle เปิดเป็นสถานท่ีฉีดวคัซีน 

 

 

2 เวบ็ไซต์วตัถุจดัแสดงของพพิธิภัณฑ์ 
เว็บไซต์ขอ้มูลคลงัส่ิงของจัดแสดง

ของพิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรมมีวตัถุ
จดัแสดงคร่าวๆทั้ งหมด 31 ช้ิน จัดท าข้ึนเพ่ือ
บนัทึกส่ิงของต่างๆภายในพิพิธภณัฑเ์พ่ือไม่ให้
มีการสูญหายและมีประวติัของส่ิงของต่างๆ
ภายในเวบ็ไซต ์

 



 

 

 

4.4 วธีิการท าย่าม 
1. ย่ามดั้งเดิมของชาวปกากะญอ ทอดว้ยก่ีเอว 
ก่อนทอจะใชเ้สน้ฝ้ายแท ้ท่ียอ้มสีเปลือกไมจ้าก
ธรรมชาติ  

2. ข้ึนโครงไมแ้ละโลหะ ดา้นหน่ึงยึดติดกบัฝา
บา้น ดา้นหน่ึงผกูคาดเอว สามารถพกพาไปทอ
ท่ีไร่นาได ้ 

3. เม่ือทอออกมาจะได้ผา้หน้าแคบ สามารถ
น ามาเยบ็ติดกนัเป็นผืน  

4.  ปักลายตกแต่งโดยใช้สีจากธรรมชาติ
เพ่ิมเติม ก่ีเอวสามารถทอไดท้ั้งยา่ม และเส้ือผา้
สวมใส่ในชีวติประจ าวนั  

 

สรุปผลโครงงาน 
จากการท่ีทางผูจ้ดัท าย่ามผลิตภณัฑ์

ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกา
กะญอ มีก าหนดการปฏิบัติสหกิจวันท่ี 23 
สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2564ของ
พิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม เน่ืองจาก
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโควิด-
19 (Covid-19) ยอดผูติ้ดเช้ือ และผูเ้สียชีวิต
ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัส่งผลกระทบ
ถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกับธุรกิจ
ด้านการบริการ อย่างพิพิธภัณฑ์แต่ท่ีได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด จะเป็นเหล่าธุรกิจบริการ 
ขนาดกลาง-เลก็ ซ่ึงนอกจากผูป้ระกอบการจะมี
รายไดแ้ละไดก้ าไรลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบ 
ถึงเหล่าแรงงานในธุรกิจนั้น ๆ ดว้ยการปรับตวั 
เป็นมาตรการปรับตวัแบบระยะสั้น ท่ีจะช่วย
ให้ธุรกิจ  สามารถอยู่รอดและปลอดภัย
ท่ามกลางวกิฤตโรคระบาด  

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวฒันธรรม 
เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

ไวรัสโควิด-19 ท าให้แผนงานท่ีวางมาตลอด
ทั้งปีจะตอ้งยกเลิก เพราะไม่สามารถออกไปหา
กลุ่มชาติพนัธ์ุหรือชุมชนได้ จึงตอ้งหา วิธิ
ปรับตวัเพื่อประคบั ประคองพิพิธภัณฑ์ โดย
ทางคณะผู ้จัดท าได้เล็ง เห็นโอกาสท่ีจะหา
รายไดเ้ขา้พิพิธภณัฑ ์จึงไดจ้ดัท ายา่มผลิตภณัฑ์
ทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงปกา
กะญอ  

สรุปผล ท่ี ได้จ ากการจัดท า ย่ าม
ผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมของชาวเขาเผ่ากระเห
ร่ียงปกากะญอ สามารถหารายไดใ้ห้พิพิธภณัฑ ์
จากการน าย่ามจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมาขาย ซ่ึง
สามารถน ามาลดค่าใชจ่้ายภายในพิพิธภณัฑไ์ด ้
ซ่ึงเป็นไปตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้

 
 
 
 
 
 
 



 

 

บรรณานุกรม 
นิติพร ลาดปาละ. (2550). อาชีพทอ

ผ้ากรณีศึกษากลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงสะกอของ
หมู่บ้านพะมอลอ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวดั
แม่ฮ่องสอน. (บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

เขา้ถึงไดจ้าก
https://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtyp
e=.&searcharg=b1421993 

 

พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม 
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย. 
(ม.ป.ป) ความเป็นมาพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา
วฒันธรรม. เขา้ถึงไดจ้าก
https://museum.li.mahidol .ac.th/ 
th/museums/?p=735 

พิพิธภณัฑม์านุษยวทิยาวฒันธรรม. 
(ม.ป.ป) แผนท่ีพิพิธภัณฑ์. เขา้ถึงไดจ้าก 
www.google.com/maps/place           
Anthropology+Museum/@13.7908703,100.3
231605,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0: 
0xc2729ccece             
4ab4fd!8m2!3d13.7907821!4d100.3231605 

 

สมทรง บุรุษพฒัน.์(2554). การใช้
ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเท่ียว
เชิงชาติพันธ์ุของกลุ่มชาติพันธ์ุในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั สร้างส่ือ จ ากดั 
             Thai Jo. (ม.ป.ป.). อัตลกัษณ์ผ้าทอกะ
เหรียงปกาเกอะญอ. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/download
/133881/100302/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 
รหสันกัศึกษา         6004400064  

ช่ือ-นามสกุล          นาย พีรณฐั ศรีแสง  

ภาควชิา                  การท่องเท่ียว  

คณะ                       ศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม  

ท่ีอยู ่                      9/97 หมู่8 ถนน พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73220 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ

