
บทท่ี 4 

ผลการด าเนินการวิจัย 
  

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและอธิบายเนื้อหาสาระส าคัญให้มีความครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ ตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิงอุปนัย (Analytic Induction) 
ผสมผสานกับการอ้างอิงผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แสดงความเชื่อมโย ง
ความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้อธิบายขยายความจริงของข้อค้นพบให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ต าบลสะเมิงใต้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1 วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
4.1.1 เพ่ือศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมาย ของกลุ่มชาติพันธ์ ต าบลสะเมิงใต้ 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
4.1.2 เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ชุมชนตระหนักรู้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภัยคุกคามสังคม

วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ 
4.1.3 เพ่ือหาแนวทางที่จะสืบทอดปรับประยุกต์ใช้คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด 
 

4.2 วัตถุประสงค์โดยภาพรวมของแผนงานวิจัย 
4.2.1 เพ่ือศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ต าบลสะเมิงใต้ 
4.2.2 เพ่ือศึกษาภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม

และการบังคับใช้กฎหมาย  
4.2.3 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมดนตรีและประเพณีชาติพันธุ์ไทลื้อ 
4.2.4 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
4.2.5 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมกะเหรี่ยง 
4.2.6 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีกฎระเบียบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 
4.2.7 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ด้านกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้  
4.2.8 เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 
4.2.9 เพ่ือศึกษาการเพิ่มความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ 
4.3.1 ผลการศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์ต าบลสะเมิงใต้พบว่า 

มิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายชองกลุ่มชาติพันธ์ต าบลสะเมิงใต้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 
หน่วย ได้แก่  

1) สถาบันสังคม คือหน่วยหลักที่ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ ของวัฒนธรรมที่สมาชิก
ยึดถือร่วมกัน เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต ท าหน้าที่ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานของสังคม ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการศึกษา การแพทย์และ
สาธารณสุข สถาบันสังคมถือว่าเป็นหัวใจของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมะสม  

2) วัฒนธรรมประเภทที่เกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม คือ วัฒนธรรมที่ช่วยท าให้เกิด
ระเบียบในสังคม ซึ่งบางอย่างจะเป็นการควบคุมอย่างเป็นทางการ และบางอย่างไม่เป็นทางการ
วัฒนธรรมประเภทนี้มี 5 ประเภทย่อย ได้แก่ 

2.1) ศาสนา ในหลักศาสนาจะมีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ที่เรียกว่า เบญจ
ศีล และเบญจธรรม  หลักธรรมทางศาสนาพุทธจึงเป็นกฎหมายทางจิตวิญญาณ ช่วยควบคุมทางสังคม
ที่ส าคัญมาก 

2.2) ความเชื่อทางสังคม คือระบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของคนในสังคม
เช่น ในสังคมไทยมีความเชื่อ นรก สวรรค์ บุญ บาป การท าบุญ ช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย มีหิริ คือ ความละอาย มีโอตับปะคือ ความเกรงกลัวต่อผลการกระท าบาปกรรม  

2.3) ค่านิยม คือมาตรฐานที่ใช้วัดว่าสิ่งใดมีค่าในสังคมบ้าง เมื่อสิ่งใดมีค่า คนก็
อยากมีอยากเป็นอยากได้ ความเชื่อในค่านิยมของสังคม ท าให้เกิดความมีระเบียบในสังคม เช่น 
ค่านิยมของสังคมไทลื้อในอดีต 12 ประการ ได้แก่  

 
(1) ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและนับถือผี  
(2) เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม นรก สวรรค์  
(3) เชื่อในเรื่องวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ  
(4) ยกย่องระบบศักดินา  
(5) เคารพผู้อาวุโส  
(6) มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ  
(7) เชื่อถือโชคลาง  
(8) ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม  
(9) ยึดมั่นในจารีตประเพณี  
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(10) นิยมอ านาจและบารมี  
(11) ชอบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
(12) พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

2.4) ประเพณี แต่ละสังคมมีประเพณีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาอัน
ยาวนาน ประเพณีจึงเป็นเสาหลักของสังคมวัฒนธรรม เช่น ประเพณีความเชื่อ การแต่งกาย ภาษาพูด 
และประเพณีการต้อนรับ  

2.5) กฎหมาย คือ มาตรการควบคุมทางสังคมโดยตรง กฎหมายมีความส าคัญ
มากในสังคมสมัยใหม่ เพราะว่า เป็นข้อตกลงที่ท าให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยในสังคมได้เป็นอย่างดี   

4.3.2 ผลการศึกษาภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม
และวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากความคิดเชื่อ การกระท า การตัดสินใจของ
สถาบัน องค์กร กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ศิลปะ ภาษา และ
พิธีกรรม ไปตามกาลเวลา สภาพการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นปัญหาที่มนุษย์ประสบอยู่ในสังคม
เป็นประจ าทุกวันบางครั้งก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บางครั้งก็ตระหนักรู้ถึงพิษภัยอันตราย
จากการยอมรับและยึดถือเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน   

4.3.3 ผลการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีและประเพณีชาติพันธุ์ไทลื้อพบว่า 
1) กลุ่มชาติพันธ์ไทลื้อและกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ต าบลสะเมิงใต้ มีประชากร 23, 375 คน 

จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,650 ครัวเรือน  
2) ต าบลสะเมิงใต้ มีจ านวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ศึกษาได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน

แม่สาบ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลานค า หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา 
3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาบ ก่อตั้งขึ้นมานานมากกว่า 200 ปี มีครัวเรือน 327 ครัวเรือน

อาศัยอยู่ในพื้นที่ 400 ไร่ ประชากรทั้งสิ้น 919 คน แบ่งเป็นชาย 449 คน และหญิง 470 คน ชาว
ไทลื้อส่วนใหญ่อ่านเขียนและคิดเลขได้ โรงเรียนแห่งแรกอาศัยศาลาวัดแม่สาบเหนือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.
2466  

4) ยุควัฒนธรรมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475-2500) รัฐบาลให้งบประมาณสร้าง
โรงเรียนจ านวน 1 หลังในปี พ.ศ.2496 แสดงว่ามีระบบการเรียนการสอนหนังสือไทยลื้อมากกว่า 
30 ปีแล้วคนไทลื้อส่วนใหญ่จึงมีโอกาสเล่าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 86 จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 1 จบปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 18 นับถือศาสนา
พุทธและยังคงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีเสื้อบ้าน ผีเมือง ซึ่งเป็นผีที่ช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุข อาชีพ
ส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม มีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีในที่ดินเพาะปลูก 1200 ไร่   

5) ยุควัฒนธรรมเย็น (พ.ศ. 2501-2520) กิ่งอ าเภอสะเมิงมีนายสุนทร ค้ าชู ซึ่งเป็น
ปลัดอ าเภอนักพัฒนาได้ประชุมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านขอความร่วมมือท าถนนจากอ าเภอแม่ริมเข้ามา
ที่กิ่งอ าเภอสะเมิงอีกทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการในจังหวัดเชียงใหม่การสร้างถนนจึง
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลังจากนั้น มีนายชุมพล โภคกุลมาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอในปี พ.ศ.2501 
ต่อมา พ.ศ.2510 มีการสร้างโรงเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กปัจจุบันคือโรงเรียนสะเมิง
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พิทยาคม วิถีชีวิตของคนหมู่บ้านแม่สาบก่อนที่จะมีถนนเชื่อมต่อไปยังตัวอ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการด าเนินชีวิตของชาวไทลื้อจะเป็นแบบพออยู่พอกิน และพ่ึงพาอาศัยกัน 
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวไทลื้อจะรักษาด้วยยาสมุนไพร ใช้หลักความเชื่อเรื่องผี ใช้คาถาในการเสกเป่า 
บ าบัดโรคภัยไข้เจ็บ ในยุคนี้ชาวไทลื้อได้รับการกล่าวขวัญว่ามีข้าวมากที่สุดในอ าเภอสะเมิง ฉะนั้น
หากหมู่บ้านใดมีข้าวไม่พอกินในรอบหนึ่งปี ก็จะมาขอซื้อข้าวจากบ้านแม่สาบ ชาวไทลื้อได้ชื่อว่ามี
วัฒนธรรมเย็น เนื่องจากเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน เป็นแหล่งวัฒนธรรมเย็น ผู้เข้ามา
พ่ึงพาได้ดับทุกข์ร้อน เป็นคนมือเย็นมีความละเอียดอ่อนในการปลูกข้าวได้ข้าวคุณภาพดี เป็น
เกษตรกรประณีต ใส่ใจทุกข้ันตอนในการผลิต  

6) ยุควัฒนธรรมอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2521-2540) หลังจากมีถนนที่สามารถติดต่อ
กับอ าเภอและจังหวัดได้แล้ว ความเจริญแบบเมืองหลักและระบบสาธารณูปโภคเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน 
ชาวไทลื้อมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีไฟฟ้าและน้ าประปา สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อพิธีกรรม
ก าลังถูกภัยคุกคามโดยไม่รู้ตัว เป็นภัยเงียบแต่เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ จากความเชื่อดั้งเดิมที่ท า
การเกษตรเพ่ือยังชีพ เปลี่ยนมาเป็นเกษตรเพ่ือท าการค้า เป็นหน่วยระบบการผลิตวัตถุดิบเพ่ือส่ง
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การท าไร่อ้อย ไร่ฝ้าย ไร่ยาสูบ ไร่กระเทียม ไร่สัปปะรด เป็นต้น ทั้งนี้
การคมนาคมขนส่งที่ดีท าให้มีสินค้าส าเร็จรูปจากภายนอกกลับเข้ามาขายในบ้านแม่สาบมากข้ึน ชาว
ไทลื้อเริ่มยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซื้อวิทยุและโทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น รถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ 
ผู้หญิงนิยมซื้อเสื้อผ้าใยสังเคราะห์แต่งกายตามแฟชั่นคนตะวันตก เลิกปลูกฝ้าย เลิกทอผ้า เลิก
ประเพณีแอ่วสาว เลิกการขับลื้อเกี้ยวสาว เลิกเป่าปี่ก้อยประกอบการขับลื้อ  เลิกประเพณีแต่งกาย
ชุดไทลื้อ ด้วยเหตุนี้การสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า วัฒนธรรมดนตรี (การขับลื้อ) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จากยุคอดีตมาสู่ยุคปัจจุบัน การศึกษาได้เปลี่ยนวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ 
พิธีกรรม ของคนรุ่นใหม่ให้คิดและท าแบบคนเมือง ชื่นชอบวิธีการตัดสินความถูกและผิดตาม
กระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ที่เข้ามาทดแทนความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะไม่ท า
ความผิดตามค าสอนทางพุทธศาสนา ระบบความคิดวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบง าความคิดเชื่อ
วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทลื้อก าลังจะสูญหาย 

7) ยุควัฒนธรรมดิจิตอล (พ.ศ.2541-2560) เป็นยุคที่ประเทศไทยได้ก้าวย่างเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  หลังจากนั้นกาลเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จากอดีตมาสู่ยุค
ปัจจุบัน นับรวมได้มากกว่า 60 ปี เป็นยุคที่ปราชญ์ชาวบ้านในยุคบุกเบิก ทายาททางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต้องเกษียณอายุอ าลาจากวงการ บางคนล้มหายตายจากไปแล้ว บางคนอยู่รอวันตายเหมือน
ไม้ใกล้ฝั่ง ในรอบ 60 ปีนี้ชาวไทลื้อมีวิถีชีวิตที่คล้ายกับสังคมเมืองหลวงมากขึ้น อ านาจเงินเข้ามามี
บทบาทส าคัญ เครื่องอ านวยความสะดวกสบายกลายมาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ต้องใช้
หยาดเหงื่อและเงินตราไปแลกสิ่งของสนองตัณหาวัฒนธรรมบริโภคนิยม ชีวิตของชาวไทลื้อก าลังติด
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อยู่ในกับดักของวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์หรือวัฒนธรรมไร้พรหมแดน เด็กชาวไทลื้อเมื่อเข้าโรงเรียนจะ
ใช้ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและใช้ภาษาไต (ภาษาเมือง) ระหว่างเพ่ือน พ่อแม่
เองก็พูดภาษาเมืองกับลูก ท าให้ภาษาลื้อที่เคยใช้ในอดีตหายไปจากการด าเนินชีวิตของเด็กชาวไทลื้อ 
ปัจจุบันฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทลื้อค่อนข้างดี  ท าให้นิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อลูกหลานเรียนจบแล้ว จะท างานอยู่ในตัว
เมือง ดังนั้นเราจึงพบว่าในหมู่บ้านแม่สาบมีแต่ผู้สูงอายุอยู่เฝ้าบ้านกับหมา  กระแสสังคมวัฒนธรรม
เปลี่ยนไปเพราะการแพร่กระจายวัฒนธรรมตะวันตก การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม การยึดถือ
วัฒนธรรมโลกไร้พรหมแดน ท าให้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นตัวตนของ
คนมีอารยะธรรม จิตใจมีความเจริญงอกงามมีความรู้รักสามัคคี มีน้ าใจรู้จักอภัย สังคมจึงอยู่เย็นเป็น
ปกติสุข แต่ ปัจจุบันคนไทลื้อเปลี่ยนจากคนที่เป็นพวกธรรมชาตินิยมหรือจิตนิยม กลายเป็นพวกวัตถุ
นิยม บริโภคนิยม ชื่นชอบการแข่งขันเป็นผู้น า คิดหาวิธีการเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเพ่ือชัยชนะ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีความคิดเชื่อ ภาษาพูด การแต่งกายและประเพณีการต้อนรับ ทัศนคติ
ของคนรุ่นใหม่ที่ปฏิเสธและดูถูกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของปัญหาทาง
วัฒนธรรมดนตรี ความเชื่อทางพิธีกรรม ความศรัทธาต่อหลักกฎหมายที่กล่าวว่า “กฎหมายมีไว้
ส าหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้ส าหรับบังคับประชาชน” สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาที่กล่าวว่า “การปกครองที่ดีที่สุด คือ การไม่มีระบอบการปกครอง” หรือ “วิธีการตัดสิน
ที่ยุติธรรมที่สุด คือ ตัดสินด้วยใจที่มีความสงบสุข” ปัญหาความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและ
กฎหมายของคนไทลื้อที่ก าลังก่อตัวขึ้นในชาติพันธุ์ที่เรียกร้องความทันสมัยทัดเทียมตะวันตก สมควร
ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาการวิจัยและค้นหาแนวทางฟ้ืนฟูวัฒนธรรม การอนุรักษ์ความเชื่อ
ทางพิธีกรรมและการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นธรรมเพ่ือความอยู่รอดของชาติ  

4.3.4 ผลการศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
1) หมู่ 6 บ้านแม่ลานค ามี 5 หย่อมบ้าน ได้แก่ 1 บ้านสบลาน 2 บ้านใหม่ 3 บ้าน

ห้วยย่าไซ 4 บ้านห้วยเฮ้ีย 5 บ้านแม่ลานค า มีประชากรทั้งสิ้น 400 คน ประชากรชาวกะเหรี่ยงส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธและยังคงนับถือผีบรรพบุรุษ ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ไม่เรียนหนังสือ ไม่สามารถ
อ่านเขียนภาษาไทยได้ มีเพียงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาเท่านั้น ท าให้ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน
แม่ลานค า หมู่ 6 ยังคงความเชื่อดั้งเดิมไว้ได้มากเพราะไม่ถูกครอบง าทางความคิดสมัยใหม่ 

2) หมู่ 11 บ้านป่าคามี 3 หย่อมบ้านได้แก่ 1.บ้านป่าคานอก 2.ป่าคาใน 3.บ้านแม่
อมโก๋น มีประชากรทั้งสิ้น 100 คน ประชากรชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาคริสต์ 
ที่สอนให้เชื่อว่าชาวกะเหรี่ยงควรแยกความเชื่อในจารีตประเพณีดั้งเดิมออกจากกฎระเบียบที่หมอผี      
“จิโข่”เป็นผู้ก าหนดข้อห้าม จึงมีการสร้างกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาทดแทน มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1) ห้ามผู้ใดขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เร็วในเขตชุมชน 
2.2) ห้ามผู้ใดจ าหน่ายเหล้า สิ่งเสพติดทุกชนิด โดยเด็ดขาด 
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2.3) ห้ามตัดไม้ในเขตอนุรักษ์และป่าต้นน้ า โดยเด็ดขาด 
2.4) ห้ามผู้ใดทะเลาะวิวาทในหมู่บ้านเขตชุมชนเด็ดขาด 
2.5) ห้ามทิ้งขยะตามข้างถนน ในแม่น้ าล าคลอง โดยเด็ดขาด 
2.6) ห้ามจุดไฟเผาป่าในเขตบ้านป่าคา โดยเด็ดขาด  

 
4.3.5 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมกะเหรี่ยง 

1).การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมมีผลต่อความเข้มแข็งและ
สงบสุขของกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้เปลี่ยนจากการนับถือผีเป็นนับถือศาสนา
คริสต์ ซึ่งมีค าสอนที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อและพิธีกรรมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาท าให้มีผลกระทบไป
ถึงสภาพธรรมชาติที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย 

2) ปัจจุบันหมู่บ้านป่าคา มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจ านวนน้อยเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่
ยังคงนับถือผี และยังคงประกอบพิธีตามความเชื่ออยู่เสมอ ส่วนหมู่บ้านแม่ลานค ากลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังคงนับถือผี และประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออย่างเคร่งคัด  

4.3.6 ผลการศึกษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีกฎระเบียบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 
1) ผลการศึกษาวิถีชีวิตและจารีตประเพณีกฎระเบียบชาวกะเหรี่ยงในอดีต พบว่า 

กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่อาศัยอยู่บนภูเขา
เส้นทางคมนาคมเป็นไปด้วยความล าบาก ในฤดูฝนรถยนต์ต้องใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และบางช่วง
ถนนต้องพันโซ่ไว้ที่ล้อจึงจะสามารถเดินทางเข้าออกได้ ส่งผลให้ในฤดูฝนเกือบจะไม่มีเจ้าหน้าที่
เดินทางไปยังหมู่บ้านลานค าและหมู่บ้านป่าคา 

2) กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะมีการประกาศให้พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นเขต
อนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ โดยกะเหรี่ยงกลุ่มสุดท้ายที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานตามคนกลุ่มแรกเข้ามาอยู่
อาศัยในป่าแห่งนี้ นานมากกว่า 40 ปี  

4.3.7 ผลการศึกษาองค์ความรู้ด้านกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้  
1) ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ แต่เยาวชนกะเหรี่ยงรุ่น

ใหม่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ มีส่วนน้อยที่ได้รับการศึกษาในระดับ
ปริญญา และไปท างานต่างพ้ืนที่ไม่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เมื่อกะเหรี่ยงอ่านหนังสือไม่ออก ก็อ่าน
ข้อกฎหมายส าหรับประชาชนไม่ได้ อีกทั้งภาษากฎหมายเป็นภาษานักวิชาการและต้องอาศัยทักษะ
ของนักกฎหมาย อ่านให้ฟังและช่วยตีความจากข้อกฎหมาย รวมถึงต้องอธิบายให้เข้าใจเจตนารมณ์ที่
ถ่องแท้ของกฎหมายด้วย จึงสรุปได้ว่า ชาวกะเหรี่ยงทั้งบ้านลานค าและบ้านป่าคา ขาดความรู้เรื่อง
กฎหมาย  

4.3.8 ผลการศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 
การใช้บังคับกฎหมายนั้น ไม่ว่าจะใช้บังคับกับผู้ใดในดินแดนของรัฐนั้น ย่อมจะต้อง

เหมือนกัน แต่ในทางปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่จะใช้บังคับกฎหมายได้นั้น กลับมีเหตุปัจจัยที่ต้องพิจารณา
ด้วยกันหลายประการ เพราะว่าโดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
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อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 633 (พ.ศ.2516) พ้ืนที่ท าไร่
ของชาวกะเหรี่ยงเองก็ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงอ้างว่าตนใช้ท ากินมาก่อนจะมี
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติแล้ว แต่การใช้ประโยชน์เป็นแบบหมุนเวียน 7 ปีครั้ง จึงท าให้ยังคง
สภาพความเป็นป่าอยู่  

4.3.9 ผลการศึกษาการเพ่ิมความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่

ต้องเปลี่ยนที่ดินท ากินด้วยระบบหมุนเวียนส่งผลให้เป็นปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก
การทิ้งที่ดินแต่ละผืนไปเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้สภาพที่ดินที่ถูกทิ้งไว้นั้นกลับคืนสภาพเป็นป่า เมื่อ
ชาวกะเหรี่ยงวนกลับมาท ากินในที่ดินผืนเดิมอีกย่อมกลายเป็นการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เนื่อง
ด้วยทุกวันนี้ พ้ืนที่ทั้งหมดของ หมู่ 6 บ้านแม่ลานค า และหมู่ 11 บ้านป่าคา อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติทั้งสิ้น  
 
 




