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ชื่อแผนงานวิจัย  : การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ :   
กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้วิจัย   : นายนิล พันธุ์คงชื่น  
ทุนอุดหนุนการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ระยะเวลาท าการวิจัย : 1 ปี 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องการมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษา
จารีตประเพณี กฎระเบียบชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  2.ศึกษาความรู้เรื่อง
กฎหมายของชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  3.ศึกษาแนวทางการใช้บังคับ
กฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 4. เพ่ิมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนพร้อมกับ
ประชากรกลุ่มชาติกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา  
 จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ท่ี 1.ศึกษาจารีตประเพณี กฎระเบียบชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่ใช้ความเชื่อผูกพันกับจารีตประเพณีจนกลายเป็นกฎระเบียบที่มีสภาพบังคับ แต่ในปัจจุ บันชาว
กะเหรี่ยงมีการจัดท าระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น แต่กลับไม่ได้มีผลบังคับใช้ได้อย่างจารีตประเพณี
กฎระเบียบดั้งเดิม ด้วยความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม  
 2. ศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง โดยส่วนใหญ่ชาวกะเหรี่ยงมีความรู้อ่านเขียน
ภาษาไทยได้น้อยมาก ส่งผลให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติมีความรู้น้อยมาก และไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3. ศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ  เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์มีความรู้
ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การปฏิบัติย่อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายและ
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจึงกลายเป็นใช้อ านาจรังแกประชาชน การใช้บังคับกฎหมายจึง
อยู่ในลักษณะผ่อนปรนมาตลอด ยิ่งท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายยิ่งไปกว่าเดิม 
 งานวิจัยฉบับนี้ จึงเห็นควรให้สนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ในฐานะที่เป็นเป็นคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยต้องเป็นการให้ความรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียง
การชี้ว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย แต่ยังหมายถึงสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายหรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมอย่าง
แท้จริง 
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Abstract  
The objectives of research “The practical enforceability of law within the area 

where ethnic groups dwell : Case study of karen ethnic in Samoeng Tai , Samoeng 
District , Chiang Mai Province ,Thailand” were 1) Studying customary Karen Rules 
Samoeng Tai Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province 2) Study of Karen Laws 
Samoeng Tai Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province 3) Study the guidelines 
for the application of the law to ethnic groups in practice. 4. Increase the knowledge of 
the laws related to the ethnic way of life such as the National Forest Act. 

This research use qualitative research methodology. By field data collection. 
Based on interviews with community leaders along with ethnic groups of karen ethnic 
in Samoeng Tai , Samoeng District , Chiang Mai Province ,Thailand. And descriptive data 
analysis. 

According to studies, it has been found that objective 1. Studying customary 
Karen Rules It has changed from traditional beliefs to mandated rules. But at present, 
the Karen people have made written regulations. However, it does not apply to 
traditional customary rules. With faith that changes according to social conditions. 

2. Study of Karen Laws Most Karen have very little knowledge of Thai. As a 
result, legal knowledge related to life, such as the National Forest Act, is very limited. 
And can not legally act. 

3. Study the guidelines for the application of the law to ethnic groups in 
practice. Ethnic groups have relatively little legal knowledge in relation to their 
lifestyle. As a result, the practice is not legal and when state officials enforce strict 
laws, it becomes a power to persecute the people. The law is in a relaxed manner. 
Ethnic groups are not aware of the importance of the law. 
 This research It should be encouraged to provide legal education in relation to 
the ethnic way of life. As a Thai under Thai law It must be truly literate, not just an 
indication of how to be legal. It also means the right to manage resources. Participation 
in government And participation in the amendment of the law or the enactment of 
the law for the benefit of the community as a whole 

 




