
บทที่  1 
กรอบการศึกษาวิจัย 

 
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

อ าเภอสะเมิงเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิต อ าเภอสะเมิงในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยังคงด้วยธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่เดิมการเดินทางไปอ าเภอสะเมิงค่อนข้างล าบาก ปัจจุบัน
เส้นทางการคมนาคมสะดวกมากข้ึน รวมทั้งตลอดเส้นทางในการเดินทางยังมีธรรมชาติที่สวยงาม  

เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลโดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลสะเมิงใต้ ต่อมาได้มี
การเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็น เทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จึงได้ชื่อว่าเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ และเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2547 มีพระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงใต้กับเทศบาล
ต าบลสะเมิงใต้ ซึ่งท าให้มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ โดยอ าเภอสะเมิงประกอบด้วย 5 ต าบล ดังนี้ 

 1. ต าบลสะเมิงใต้ 
 2. ต าบลสะเมิงเหนือ 

3. ต าบลแม่สาบ 
 4. ต าบลบ่อแก้ว 
 5. ต าบลยั้งเมิน 
เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ มีพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาบ 
 หมู่ที่ 2 บ้านน้ าริน 
 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคอก 
 หมู่ที่ 4 บ้านศาลา – ป่ากล้วย 
 หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล 
 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลานค า 
 หมู่ที่ 7 บ้านกองขากหลวง 
 หมู่ที่ 8 บ้านกองขากน้อย 
 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าแสนตอง 
 หมู่ที่ 10 บ้านดงช้างแก้ว 
 หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา1  
แต่ละหมู่บ้านของต าบลสะเมิงเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่รวมกันหลายกลุ่ม การอยู่

อาศัยของกลุ่มชาติ พันธุ์ ในต าบลสะเมิ งใต้  มีวิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่ ก่อให้ เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างไปตามแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มี

                                                 
1 อ าเภอสะเมิง : https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้นวันที่ 25 มกราคม 2561 

https://th.wikipedia.org/wiki/%20สืบค้น
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วิถีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ มีกฎระเบียบในกลุ่มชาติพันธุ์ และมีวิธีปฏิบัติตามกฎระเบียบในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตน 

เมื่อความเจริญจากภายนอกเข้าสู่ต าบลสะเมิงใต้เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกสามารถเดิน
ทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีการรับวัฒนธรรมจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการศึกษาย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความเชื่อที่เป็นส่วนรักษาวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีให้ด ารงอยู่ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ความเชื่อได้
สะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนต าบลสะเมิงใต้ แต่ด้วยกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่และความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้าถึงต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการส่งลูกหลานเข้าศึกษาต่อในเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  

ต าบลสะเมิงมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกตัวเองว่ากะเหรี่ยง มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง
รวมทั้งจารีตประเพณี กฎระเบียบ แต่ด้วยปัจจุบันมีการปกครองแบบราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เองต่างมีสัญชาติไทยย่อมถือได้ว่า
เป็นประชาชนในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ซึ่งในอดีตแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีกฎระเบียบเพ่ือให้กลุ่มของ
ตนเองอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข แต่เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น และมีการปกครองแบบราชการส่วน
ท้องถิ่น แต่ละกลุ่มย่อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนกลางเป็นหลัก และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ท้องถิ่นอาทิเช่น เทศบัญญัติ เป็นต้นด้วย ดังนั้นแล้ว จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าในทางปฏิบัติกลุ่มคนเหล่านี้รู้
เรื่องกฎหมายดีเพียงใด และรู้หรือไม่ว่ามีกฎหมายจ านวนมากที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน และการ
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีหรือกฎระเบียบของกลุ่มชาติพันธุ์เดิมนั้นสอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎหมาย
เพียงใด และหน่วยงานทางราชการใช้บังคับกฎหมายในทางปฏิบัติกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไร 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 ศึกษาจารีตประเพณี กฎระเบียบชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2.2 ศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่  

2.3 ศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 
2.4 เพ่ิมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น พระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที ่

พ้ืนที่การศึกษา ได้แก่  ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาด้านสังคม วัฒนธรรม โดยแยกเป็นประเด็น ๆ ได้แก่ กฎระเบียบ

ของหมู่บ้านที่ยึดถือสืบทอดกันมา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อาศัย อาทิเช่น พระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ หรือเทศบัญญัติต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องท าร่วมกัน พิธีกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งทางศาสนา นอกจากนั้นพิธีกรรมส าหรับการด าเนินชีวิต ได้แก่ การเกิด การแต่งงาน งานศพ 
และอาชีพ 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 รักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี กฎระเบียบของกลุ่มชาติพันธุ์ 
4.2 สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ 
4.3 สร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองในชุมชน 
4.4 กลุ่มชาติพันธุ์มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของตน เช่น พระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
4.5 มีการสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลสะเมิงใต้ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
มีระยะเวลาด าเนินการรวมทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 19 

พฤศจิกายน 2560 โดยก าหนดขั้นตอนการศึกษาและแผนด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2560 เป็น
ขั้นตอนการศึกษาจารีตประเพณี กฎระเบียบ ของชาวกะเหรี่ยง ในต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ระยะที่สอง คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ศึกษา
กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายบ้านเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นต้น โดยวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามและศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะที่สาม ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หา
แนวทางการประยุกต์จารีตประเพณี กฎระเบียบชาวกะเหรี่ยง กับกฎหมายท้องถิ่น ของต าบลสะเมิง
ใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
สัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าบทสรุป และข้อเสนอแนะ เป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
6. การด าเนินการวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่องการมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied 
research) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึกเป็นหลัก  ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมี
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รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content analysis) 

เนื่องจากผู้วิจัยท าวิจัยเรื่อง การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาจารีตประเพณี กฎระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น และแนวทางการใช้บังคับของกฎหมายบ้านเมือง เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายของคนในท้องถิ่น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยตั้งแต่จารีตประเพณี กฎระเบียบ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และการใช้บังคับกฎหมายบ้านเมืองต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนการ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชน และน าเอาจารีตประเพณี กฎระเบียบ มาหลอม
รวมกับกฎหมายบ้านเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์มีความเข้าใจในกฎหมายบ้านเมือง 

มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
  1. ศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร
ทางการศึกษา บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบ อ้างอิง 
และเป็นแนวทางในการศึกษา 
  2. ศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ์ชาวกะเหรี่ยง ใน
ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 

6.1 ข้อมูล และบุคคลที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาและวิจัย 
  6.1.1 ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย อันได้แก่ กฎหมาย หนังสือ 
ต ารา บทความ งานวิจัย และค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับอ านาจของเจ้าพนักงาน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  6.1.2 กลุ่มประชาชนชาวกะเหรี่ยง ในต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะผู้น าชุมชน 
  6.1.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในต าบลสะเมิงใต้ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะและการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  6.1.4 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการใช้กฎหมายในพ้ืนที่  ประกอบด้วย นิติกร
เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาและวิจัยประกอบด้วย 
  6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง
ศึกษาจากกฎหมาย หนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย และค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
ของเจ้าพนักงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่และด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 
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  6.2.2 ค าถามในการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและชาวกะเหรี่ยง ในต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวิธีการสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ตามประเด็นกรอบความคิดเรื่องวิถีชีวิต 
จารีตประเพณีท้องถิ่นและกฎระเบียบทั้ง 3 ประเด็น 
 
 6.3 การเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  6.3.1 จัดท าหนังสือขอลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์และติดต่อประสานงานกับ เทศบาล
ต าบลสะเมิงใต้ เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการให้
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือวางแผนในการศึกษา 
  6.3.2 สร้างสัมพันธภาพกับผู้น าชุมชน ชาวกะเหรี่ยง ในต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการอ านวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.3.3 ติดต่อประสานงานบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ เพ่ือขออนุญาตให้ความ
อนุเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 
  6.3.4 ส ารวจพื้นที่และนัดหมาย วัน เวลา สถานที่และการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
  6.3.5 จัดการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือพูดคุยและเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ให้
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องที่ต้องการศึกษา ขออนุญาตจดบันทึกและท าการบันทึกภาพ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ตามแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น  
  6.3.6 น าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้รับมาสรุปให้ครบถ้วน ถูกต้องตามประเด็นต่าง 
ๆ ที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
หากพบข้อบกพร่องหรือขาดประเด็นหรือไม่ชัดเจนในบางประเด็นคณะผู้วิจัยต้องลงไปสัมภาษณ์อีก 
จนกว่าจะได้ประเด็นและผลการศึกษาท่ีครบถ้วนตามต้องการ 
  6.3.7 คณะผู้วิจัยประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ณ ห้องศาลจ าลอง ภาควิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)  โดยการจ าแนกถ้อยค าหรือข้อความใน
กฎหมาย วิเคราะห์ตัวอย่างการใช้บังคับกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น  แล้วน ามาตีความ สังเคราะห์ และ
วิเคราะห์ด้วยหลักแห่งเหตุผล และด าเนินการหาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลสูงสุด ทั้งนี้ โดย
เน้นไปในแนวการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองในชุมชน พร้อมหาข้อเสนอแนะวิธีการและขั้นตอนในการ
ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 




