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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมไทยมาตั้งแต่

อดีต มีความแตกต่างด้านภาษา การแต่งกาย พิธีกรรมต่าง ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง 
โดยเป็นกลุ่มชนที่ประชากรมีพันธะเกี่ยวข้องกันในเชิงบทบาทและหน้าที่ต่อครอบครัวและสังคมเผ่า มี
ลักษณะทางเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน รวมตัวเป็นพหุวัฒนธรรม มุ่งมั่นในการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญ สืบทอดอุดมการณ์เชิงวัฒนธรรมและกฎหมายที่
สร้างสรรค์ความยุติธรรม ความเสมอภาพทางสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อให้
สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติต่อกันเพ่ือสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข บนรากฐานดินแดนที่เกิดของบรรพบุรุษ 
และส่งผ่านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนยุคปัจจุบันสู่คนยุคอนาคตอย่างยั่งยืน 

กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีจ านวนมากกว่า 6.8 ล้านคน มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความคิดเชื่อ แต่อาจมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไปบ้าง โดยสภาพภูมิศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม  เศรษฐกิจ -สังคม จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นการปรับตัวเข้ากับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิสังคมที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ได้แก่ 1) กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงหรือ 
“ชนชาวเขา” จะตั้งถิ่นฐานตามแนวเทือกเขาบนพ้ืนที่สูง ที่สลับซับซ้อน มีลักษณะเป็นสังคมเกษตร 
ด้วยการท าไร่ ท านา เลี้ยงสัตว์ พึ่งพิงอาศัยป่าและสายน้ าในล าห้วยเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
และอาศัยผลผลิตจากป่าเป็นหลัก 2) กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่ราบ  ส่วนใหญ่มีวิถีการ
ด ารงชีวิตที่กลมกลืนกับคนไทยทั่วไปโดยมี อาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวนเลี้ยงสัตว์แต่ยังพ่ึงพิงใช้
ประโยชน์จากป่าโดยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น แต่ยังคงความคิดเชื่อ และยึดถือ
การปฏิบัติบูชา ตามพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา เพ่ือด ารงสภาพอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีและ
กฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองให้งอกงามอยู่ได้อย่างมั่นคง   

อ าเภอสะเมิงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต าบล ได้แก่ 1) ต าบลสะเมิงใต้ 2) ต าบลสะ
เมิงเหนือ 3) ต าบลบ่อแก้ว 4) ต าบลยั้งเมิน 5) ต าบลแม่สาบ ที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณละติจูด 18 -19 องศาเหนือและลองติจูด 98-36 ลิปดา
ตะวันออก (พิกัดเอ็มเอ 721838) อ าเภอสะเมิงมีเนื้อที่ประมาณ 1,002 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 626,250 ไร่ พ้ืนที่ร้อยละ 80 เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณ 501,000 ไร่  มีแม่น้ าที่
ส าคัญ 2 สาย คือแม่น้ าขานและแม่น้ าสะเมิง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เนื่องจากมี
กลุ่มชาติพันธุ์อพยพมาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านหลากหลายกลุ่ม จ าแนกออกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่น
ฐานบนพ้ืนที่ราบ คือ ไทลื้อร้อยละ 52 กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง  ได้แก่ กระเหรี่ยง (ปะกาเกอญอ) 
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ร้อยละ 24 ชาวม้งร้อยละ 17 ลีซอร้อยละ 7 โดยแต่ละชาติพันธุ์ ต่างรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้
ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันได้โดย
ไม่เคยปรากฏความขัดแย้งจากความแตกต่างระหว่างภาษา พิธีกรรม วัฒนธรรมและกฎหมายชาติ
พันธุ์แต่อย่างใด 

วัฒนธรรมประเพณีส าคัญของต าบลสะเมิงใต้ ได้แก่ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ 
ประเพณียี่เป็ง งานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง งานปีใหม่หรือสงกรานต์ งานแห่ไม้ก้ า และงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ  จึงมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ขาน น้ าพุร้อนโป่งกวาว แก่งสบสะเมิง  ถ้ าหลวงแม่สาบ 
ดอยม่อนอังเกต พระธาตุดอยนก วัดพระธาตุม่อนเปี๊ ยะ และวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม มีสภาพ
อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียสและต่ าสุด 8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไป 22 องศาเซลเซียส เนื่องจากต าบลสะเมิงใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์และนิเวศวิทยา เพราะว่าสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา พ้ืนที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 800–2,000 เมตร สามารถพบป่าไม้ที่มีความหลากหลาย กล่าวคือ มีป่าไม้
ไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา ป่าสน อีกทั้งมีป่าไม้ผลัดใบ อันได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ 
และ ป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังมีป่าไร่ร้าง และ ป่าไร่เลื่อนลอยในหลาย ๆ พ้ืนที่ และพืชพรรณที่พบ
ส่วนมากจะเป็นพืชพรรณที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้
มะค่าโมง ไม้รกฟ้า ไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก เป็นต้น โดยจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัด
ที่มีขนาดพ้ืนที่เขตเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ1 รองจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 20107 ตารางกิโลเมตรและเนื้อที่กว่าร้อยละ62 ของพ้ืนที่
จังหวัดเป็นพ้ืนที่ป่า ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน และ สวนรุกขชาติ 

เมื่อพิจารณาถึงสภาพความหลากหลายไม่ว่าในทางระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรน้ า รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากฐานแตกต่าง
กันทางความเชื่อและพิธีกรรมส่งผลให้การใช้ชีวิต และการด ารงอยู่ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ย่อมมีเอกลักษณ์ และลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการก าหนดใช้กฎกติกาจารีต
ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือดูแลจัดการสังคมให้เป็นปกติสุขและจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
พ้ืนที่ป่าบริเวณที่กลุ่มชุมชนนั้น ๆ อยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมและกฎหมายย่อมมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะถิ่น การยอมรับหรือขัดขืนต่อกฎหมาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบวัฒนธรรมการด ารงตนของกลุ่มชุมชน
                                                           

1 ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ขอ้มูลการ
ปกครอง." [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. 
สืบคน้ 26 สิงหาคม 2559 
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แต่ละกลุ่มนั้นสร้างขึ้นมาและยึดถือสืบสานเป็นต านานต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนสามารถแก้ไข
ความไม่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไขความไม่เป็นธรรมท าให้เกิดความปกติสุขได้ จึงควรค่าอย่าง
ยิ่งต่อการฟื้นฟู ท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่คู่กับป่าไม้ซึ่งเป็นถิ่น
ฐานบ้านเกิด  

ตลอดระยะเวลาประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐบาล
เริ่มจากการพัฒนา กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่สูงคือ ชนชาวเขาเป็นหลัก ด้วยสาเหตุส าคัญคือ 1) เพ่ือ
ความมั่นคงของชาติบริเวณชายแดน 2) เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) เพ่ือแก้ไขปัญหาการตัดไม้
ท าลายป่าและการท าไร่เลื่อนลอยบนพ้ืนที่สูง 4) เพ่ือลดอัตราการเพ่ิมของประชากรชาวเขา โดย
รัฐบาลใช้ “นโยบายรวมพวก” (Integration Policy) เป็นหลักในการด าเนินงานเพื่อให้ชนชาวเขาเป็น
พลเมืองไทยที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความรอบรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
และเข้าใจหลักการบังคับใช้กฎหมายเชิงปฏิบัติในพ้ืนที่อาศัยกลุ่มชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชุมชนด้วยกันเอง และเกิดการยอมรับกฎหมาย ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดผลการบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรม ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมและกฎหมาย
กลุ่มชาติพันธุ์ อย่างยั่งยืนโดยมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุน 

ในภาพรวมด้านวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ าเภอสะเมิง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีความเป็นอยู่ที่เกี่ยวพันและพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้นป่าไม้จึงมี
คุณค่าต่อวิถีชีวิตชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างทางสังคมที่หลากหลายมีวัฒนธรรมประเพณีและ
ภาษาของตนเอง มีความเชื่อในพิธีกรรมและศรัทธาตามศาสนาสากลทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม และ
ยังยึดถือความเชื่อตามประเพณีดั้งเดิมโดยมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต 
เช่น การเกิด การแต่งงาน งานศพ สุขภาพอนามัย อาชีพและการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีความสามารถในทางศิลปะดนตรี หัตกรรมและงาน
ช่างฝีมือโดยเฉพาะการทอผ้า เย็บเสื้อผ้าเครื่องต่างกาย เย็บปักประดิษฐ์ลวดลาย ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็น
เอกลักษณ์ สะท้อนภาพอัตลักษณ์ ตัวตนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยเหตุนี้
แต่ละกลุ่มจึงมีเครื่องแต่งกาย ประจ าเผ่าของตนเองที่มีรูปแบบสีสันที่สวยงาม มีเครื่องประดับล้ าค่า  
บ่งบอกระดับฐานะทางชนชั้นเฉพาะตัว มีศิลปะการขับร้องฟ้อนร าและลีลาท่าทางการแสดงต่าง ๆ มี
ลักษณะเฉพาะกลุ่มทั้งภาษาเนื้อร้อง ท่าร าประกอบเพลง และวัฒนธรรมดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ มี
ความหมายส าคัญและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องจากดนตรีเป็นส่วนประกอบ
และแสดงบทบาทหน้าที่รับใช้สังคมชาติพันธุ์ในด้านพิธีกรรม ประเพณี เทศกาลงานบุญ รวมทั้ง
สะท้อนความเชื่อที่มั่นคง ความเลื่อมใส ความศรัทธาที่ได้หลอมรวมกันเป็นความเข้มแข็งของชุมชน 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Cultural Change) ที่สับสน การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม (Culture Assimilation) แบบค่อยเป็นค่อยไป จึงเกิดการปรับตัว (Adaptation) เพ่ือ
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ความอยู่รอด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งไม่สมควรละเลยทอดทิ้ งให้
วัฒนธรรมดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรมและกฎหมายชาติพันธุ์สูญหายไปโดยง่าย 

ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของตน
ไปแล้ว แต่กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มยังคงรักษาวิถีการด ารงชีวิตตามวัฒนธรรม จารีตประเพณีไว้ได้ แม้
จะต้องเผชิญกับภัยคุกคาม การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ วัฒนธรรม
ตะวันตก วัฒนธรรมบริโภคนิยม และวัฒนธรรมโลกไร้พรหมแดน นอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัด (อุปสรรค) 
ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายอ านาจรัฐและความสามารถในการแก้ไขกฎหมายให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติสุข
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การขาดสถานะบุคคลทางกฎหมาย ยังเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการอยู่อาศัยและการท ากินในหมู่บ้าน การขาดสิทธิและโอกาสด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่
ของวัฒนธรรมและกฎหมาย นอกจากนี้ในระยะประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเสื่อมโทรมและลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพราะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมแบบทุนนิยมได้ท าลาย
ความเชื่อในผีป่า ผีขุนน้ า ป่าไม้ที่เคยเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์
หรือกฎธรรมชาติ ถูกท้าทายด้วยการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือสร้างรีสอร์ท โดยไม่เกรงกลัวต่ออ านาจผีป่า 
ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เผชิญกับปัญหาและภัยคุกคามต่อความเชื่อและพิธีกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้วัฒนธรรมและกฎหมายขาดความสมดุลมั่นคงและขาดภูมิคุ้มกันที่ดี 

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านสภาพปัญหาเรื้อรังในการจัดการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรี ความเชื่อ 
พิธีกรรมที่ก าลังจะสูญหายและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน จึงได้มีความพยายามจะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดย
ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากความคิดเห็นและ
ความเข้าใจต่อตัวบทกฎหมายไม่ตรงกัน เกิดการขัดแย้งเรื่องสิทธิท ากินระหว่างคนในชุมชน และการ
ใช้อ านาจดุลยพินิจของภาครัฐที่ไม่สมเหตุสมผลกับสภาพบริบท พื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณี ใน
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนวิธีการจัดการกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายนั้น ไม่อาจน ายุทธวิธี
อ านาจนิยมที่มีอยู่ไปใช้ได้ในทุกท้องที่ทั่วไทยตามหลักปรัชญากฎหมายมหาชน เนื่องจากความ
แตกต่ างของข้อ เท็ จจริงและเงื่อน ไขทางภู มิศาสตร์ความเชื่ อและพิธีกรรมที่ แอบ อิงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นในช่วงหลังจึงมีนวัตกรรมใหม่ในเรื่องการจัดการวัฒนธรรมและกฎหมาย
กลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีแนวความคิดให้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ หรือคนในพ้ืนที่ท าหน้าที่นักวิจัยพลเมือง
ช่วยกันดูแลจัดการสอดส่องวัฒนธรรมและกฎหมาย โดยใช้แนวคิดที่ปลูกฝังให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
จิตส านึกรัก หวงแหนวัฒนธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เสมือนตนเองเป็นเจ้าของอ าเภอสะเมิงร่วมกันและไม่ทอดทิ้งกัน (ประชารัฐ) การ
วิจัยครั้งนี้เป็นแผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เปิดโอกาส ให้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัยในชุมชนแบบชวน
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คิด ชวนท า ร่วมด้วยช่วยกันก าหนดปัญหาและหาหาทางแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชด าริ “เข้าใจ 
เข้าถึง ลงมือพัฒนา” เริ่มจากศึกษาเพ่ือให้เข้าใจสภาพบริบท ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าถึงพ้ืนที่และเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของปัญหา เข้าพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกที่และถูกเวลาด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้แผนงานวิจัยหลัก 
ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 ชุดโครงการได้แก่ 1) แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ 
ไทลื้อบ้านแม่สาบ 2) การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง 3) การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  

แผนงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมาย เพ่ือให้
ชุมชนตระหนักรู้ในภัยอันตรายของการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางที่จะฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีที่
ก าลังจะสูญหาย โดยการสืบทอดประเพณีความเชื่อ รักษาพิธีกรรมปรับประยุกต์ใช้คุณค่าทุนทาง
สังคมจารีตวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนมากที่สุด สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นยุทธศาสตร์
การวิจัยระดับภูมิภาค ตามกลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การยกระดับความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรมและประเพณี โดดเด่นด้วยภูมิปัญญา ผสมผสานความเชื่อพิธีกรรมและการสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลยีสู่คุณภาพการท่องเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือให้สมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เช่น ผลการวิจัยและพัฒนาระบบความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมและ
กฎหมาย ศึกษาพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นจากมุมมองของคนในพ้ืนที่ ให้
คนท้องถิ่นได้เป็นเจ้าของงานวิจัยประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
เป็นเอกลักษณ์ล้านนา สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ าและแก้ไข
ความไม่เท่าเทียมในสังคม ที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัยมีหน้าที่บริหารแผนงานวิจัยที่ได้ด าเนินงานมา
ครบ 1 ปี จึงมีความสนใจที่จะสรุปรายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมและกฎหมายกลุ่ม ชาติ
พันธุ์ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการ
ด าเนินงานติดตามและหนุนเสริมผลงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) 
ของโครงการย่อยทั้งสามโครงการ มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย คือ ค้นหาแนวทาง
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม หลักความรับผิด หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยปราศจากอคติ 
ความล าเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์อย่างสิ้นเชิง 
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1.2 วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัย 
1. เพ่ือศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการกระตุ้นเตือนให้ชุมชนตระหนักรู้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภัย

คุกคามสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางที่จะสืบทอดปรับประยุกต์ใช้คุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนมากที่สุด 

1.3 ปัญหำกำรวิจัยของชุดโครงกำรวิจัย 
1.3.1) ชุดโครงกำรวิจัยที่ 1 เรื่องแนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้าน

แม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง เกิดจากข้อสงสัยในโจทย์ปัญหาการวิจัย 3 ข้อ ได้แก่  
1) วัฒนธรรมดนตรีไทลื้อก าลังจะสูญหายมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง  
2) การเปลี่ยนแปลงประเพณีมีผลกระทบกับวัฒนธรรมดนตรีอย่างไร  
3) แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีไทลื้อควรท าอย่างไร  

น าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ได้แก่   
1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาสาเหตุทางวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ  
2) เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ไทลื้อ  
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 

1.3.2) ชุดโครงกำรวิจัยที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านป่าลาน ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง เกิดจากข้อสงสัยในโจทย์ปัญหา
การวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 

1) ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
อย่างไร   

2) การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมมีสภาพเป็นอย่างไร 
น าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 

1) เพ่ือศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง   
2) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์กะเหรี่ยง  
1.3.3) ชุดโครงกำรวิจัยที่ 3 เรื่องการมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัย

ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านป่าคา ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากข้อสงสัยในโจทย์ปัญหาการวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ 
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1) เนื้อหาสาระของกฎหมายจารีตประเพณีของหมู่บ้านและกฎหมายของเมืองเป็น
อย่างไร 

2) ชาวกะเหรี่ยงรู้เรื่องกฎหมายบ้านและกฎหมายเมืองมากน้อยเพียงใด 
3) การบังคับใช้กฎหมายจารีตประเพณีของหมู่บ้านและกฎหมายของเมืองมีผล

อย่างไร 
น าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ได้แก่                 

1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมกฎระเบียบของชาวกะเหรี่ยงต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง    
2) เพ่ือศึกษาระดับความรู้เรื่องกฎหมายของชาวกะเหรี่ยงในต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอ

สะเมิง 
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 

1.4 ขอบเขตงำนวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีองค์ประกอบที่

ส าคัญของขอบเขตการวิจัย 4 ด้านดังนี้  
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

1) ศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์  
2) ศึกษาแนวทางกระตุ้นเตือนให้ชุมชนตระหนักรู้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภัย

คุกคามสังคมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
3) ศึกษาแนวทางที่จะสืบทอดปรับประยุกต์ใช้คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด 
4) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้  
5) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพิธีกรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านป่าลาน  
6) ศึกษาผลการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านป่าคา ต าบลสะเมิงใต้ 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อหมู่ที่ 1 บ้านแม่

สาบ 
2)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหมู่ที่ 6 บ้าน

แม่ลาน 
3)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหมู่ที่ 11 บ้าน

ป่าคา 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
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พ้ืนที่ที่คัดเลือกเป็นสนามวิจัยแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ คือ บ้านแม่สาบ บ้านแม่ลานค า 
บ้านป่าคา ต าบลสะเมิง อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
ด าเนินการศึกษาวิจัยและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ก าหนดแล้วเสร็จ 1 ปี  

1.5 วิธีกำรด ำเนินงำน 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่องวัฒนธรรมและกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม การสังเกต และใช้การบันทึกเป็นหลัก คณะนักวิจัยได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR : Participation Action Research) เก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
6 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) ศึกษาบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องโดยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) 

2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual frame work) 
3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
4) เก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5) การน าเสนอผลการวิจัย 
6) การเผยแพร่งานวิจัย 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  
1.6.1 ประโยชน์ต่อผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

1) ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและและแผนการ
ด าเนินงานตลอดแผนการวิจัยอยู่ในระดับ G ได้ผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ท าให้มั่นใจได้ว่า
ทุนอุดหนุนการวิจัยได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัยสามารถ
สร้างนักวิจัยชุมชนที่มีความช านาญในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามไม่น้อยกว่า 100 คน จาก
อาสาสมัครสามหมู่บ้านที่เป็นสนามวิจัยในต าบลสะเมิงใต้  

3) ผลการวิจัยก่อให้เกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวที่จะร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองด้วยพลัง
ของชุมชนเป็นกลุ่มคณะกรรมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์และกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีเพ่ือการ
ท่องเที่ยว   
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1.6.2 ประโยชน์ต่อผู้บริหำร 
1) ได้ข้อมูลส าคัญเพ่ือเป็นฐานความคิดในโครงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม

วัฒนธรรมได้ 
2) ได้แนวทางเพ่ือก าหนดนโยบายการฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3) ได้แนวทางเพ่ือเสนอการทบทวนข้อพิพาทท้องถิ่นกรณีการบุกรุกเขตป่าสงวน 
4) ได้แนวทางเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

1.6.3 ประโยชน์ต่อนักวิชำกำร 
1) ได้ผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แท้จริง เป็นทฤษฎีแบบ Ground 

Theory 
2) ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพชนเผ่าพ้ืนเมืองในพ้ืนที่สูง 
3) ได้ยุทธศาสตร์สร้างความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของกลุ่มชาติพันธุ์  
4) ได้แนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างส านักกิจการชาติพันธุ์ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ 
1.6.4 ประโยชน์ต่อผู้ร่วมวิจัย 

1) นักวิจัยเกิดความภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของตนเองและพร้อมที่จะ
ร่วมรณรงค์สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

2) นักวิจัยและชุมชนเกิดเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรพัฒนาเอกชน 

3) ชุมชนอ าเภอสะเมิงเกิดกลไกและแผนงานต่อเนื่องของเครือข่ายสมาคมชาติพันธุ์           
ไทลื้อแห่งประเทศไทย  




