
ช่ือแผนงานวจัิย         : วถีิชีวิตการด ารงอยูว่ฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ าเภอปาย จงัหวดั 
             แม่ฮ่องสอน 
ผู้วจัิย          : นางสาว ธนพชร นุตสาระและคณะ  
ทุนอุดหนุนการวจัิย    : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ระยะเวลาท าการวจัิย  : 1 ปี 
 

                   บทคดัยอ่ 
งานวจิยัเร่ือง วถีิชีวติการด ารงอยูว่ฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิจยัทางดา้นมานุษยวิทยา(Anthropology) และมานุษยวิทยา
ดนตรี (Ethnomusicology) โดยมีวตัถุประสงคคื์อ  1. ศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใต ้
และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2. ศึกษาสิทธิชุมชนในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
3. ศึกษาวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวยีงใต ้และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่
นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ ทั้งน้ีจะเสนอผลการวจิยัแบบพรรณ
วิเคราะห์ผลการศึกษา พบวา่ การศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใต ้ดนตรียงัมีการด ารง
อยู ่และในชุมชนมีเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเทศกาล ดงัน้ี เคร่ืองเป่า คือ ปาลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล ฝู่ หลูนาอู่ 
และหยื่อหลุ เคร่ืองดีด จ านวน 1 เคร่ือง คือ ซือบือ เคร่ืองดนตรีปาลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล ฝู่ หลูนาอู่ 
เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทแคน มีล้ินอิสระ มีท าจากไมไ้ผ ่จ  านวน 5 ท่อ น ้าเตา้ และข้ีชั้นโรง  เคร่ือง
ดนตรีทั้ง 3 ชนิดมีขนาดท่ีแตกต่างกนั คือ ปาลิฝู่ หลู มีขนาดเล็ก  ฝู่ หลูแลแล มีขนาดกลาง และ ฝู่
หลูนาอู่มีขนาดใหญ่ เกิดเสียงจากการเป่า และการดูด จะท าให้เกิดเสียงประสานและเสียงโครน 
วธีิการเป่าและการดูดอยูท่ี่ความแตกต่างลีลาและจงัหวะของนกัดนตรี เคร่ืองดนตรีทั้ง 3 ประเภทมี
ขอ้แตกต่างท่ีความเร็วและการเตน้ของนกัดนตรี ส่วนหยื่อหลุเป็นเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมของเคร่ือง
เป่าดนตรีมี 2 แบบ คือ แบบเป่าขา้ง และเป่าปลาย มีรูไล่ระดบัเสียง 6 รู และซือบือเป็นเคร่ืองดนตรี
ประเภทดีดมีลกัษณะคลา้ยกบัซามิเซ็งเคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่น คือไม่มีเฟร็ต และมีขนาดท่ีเล็กกวา่มาก มี
สายจ านวน 3 สาย และบรรเลงโดยใชป้ลายเขาสัตวส์วมท่ีน้ิวช้ี  เพลงท่ีใชใ้นเทศกาลมีจ านวน 19 
เพลง 

ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ พบวา่ หน่อซ่ือแหล่ะเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่า มีล้ินอิสระ 
อยูใ่นตระกูลแคน หน่อซ่ือแหล่ะท าจากน ้ าเตา้ ไมไ้ผส่ าหรับท าท่อ และไมไ้ผท่  าล้ิน และข้ีชั้นโรง
อุดรอบ ๆ ท่อเพื่อไม่ใหล้มภายในออกมาดา้นนอก หน่อซ่ือแหล่ะมีหลายขนาดข้ึนอยูก่บัขนาดของ
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น ้าเตา้ การเป่าหน่อซ่ือแหล่ะสามารถผลิตเสียงท านอง เสียงประสานและเสียงโครน ส่วนบทเพลง
ท่ีใชใ้นเทศกาลทั้งหมดจ านวน 13 เพลง  

2. ศึกษาสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่
นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ความเช่ือและการนบัถือผีเป็นแนวการเช่ือมโยง เพื่อให้สมาชิกภายในชุมชนดูแลจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความย ัง่ยืน ส่วนด้านการเผาป่า ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนซ่ึงเป็นฤดูการท า
การเกษตร กลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอตอ้งมีการเตรียมพื้นดินหลงัจากการเก็บเก่ียวจะมีวชัพืชข้ึนมาและมี
ใบไมท่ี้ทบัถมเป็นระยะเวลาหลายเดือน การก าจดัวชัพืชและใบไมด้ว้ยการเผาป่าเป็นขั้นตอนท่ี
สะดวก เน่ืองจากมีใบไม้ท่ีหล่นมาทบัถมเป็นจ านวนมากและเป็นการป้องกันไฟป่า รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีป่าไมใ้ห้ใชว้ิธีการเผาแทนการใชร้ถเขา้ไปเกรดหนา้ดินแทนเพราะจะท าให้มีการบุกรุก
พื้นท่ีป่าไมไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. ศึกษาวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใต ้และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุลีซอ ต าบลเวียงใตแ้ละกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมูเซอ เป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่กลอ้  าเภอปายมากท าให้ทั้ง 2 กลุ่มชาติพนัธ์ุรับวฒันธรรมจาก
ภายนอกท าใหว้ถีิชีวติความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลงไป ในอดีตกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้ง 2 กลุ่มน้ีใชว้ฒันธรรม
กฎหมายดว้ยวิธีการนบัถือผีเป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แต่ปัจจุบนัท่ีภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปการนบัถือผีแบบดั้งเดิมไม่สามารถควบคุมสมาชิกภายในชุมชนได ้จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกกฎระเบียบของชุมชนข้ึนมา เพื่อควบคุมให้สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินยัและปฏิบติัตนให้
ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง ซ่ึงการตั้งกฎหมายท้องถ่ินมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน า
วฒันธรรมกฎหมายเขา้มาปรับเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขในชุมชน 
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Abstract  
The research entitle of “Life Living and Cultural Existence of Ethnic Groups in Pai, Mae 

Hong Son” was a qualitative research using anthropology and ethnomusicology methodologies.  
The objectives of this study were 1) to study the Lisu ethnic group’s music in Wiangtai sub-district 
and the Lahu ethnic group’ s in Mae Na-terng sub-district, 2) to study the community rights towards 
the natural resource management of the Lahu ethnic group in Mae Na-terng sub-district.  3) To 
study the cultural legal cultures of Lisu ethnic groups   in Wiang Tai sub-district and Lahu ethnic 
groups in Mae Na-terng sub-district. 
The information in this research obtained from the documents and the interviews. The results were 
presented with analytical narration research method.  The analytical results were as follows. Lisu 
ethnic‘s music in Wiangtai sub-district still existence. In the community, there has a musical 
instruments using in many cultural ceremonies.  The woodwind instruments, there had a Pali Fulu, a 
Fulu Laelae, a Fulu Na-ou and a Yaou-lu. About the pluck instruments, there has a Sou-Beu.  Pali 
Fulu, Fulu Laelae.  About the Fulu Na-ou musical instruments, they are a kind as a Khan instrument 
and had a free reeds. It mades from 5 bamboo tubes, gourd and bee wax.  It has three sizes; Pali 
Fulu is a small one, Fulu Laelae is a medium one and Fulu Na-ou is a bigger one. It made the sound 
by blowing and sucking incur harmonies and drone. The blowing and sucking were different in 
styles and rhythms of a musicians. The three instruments were different in a speed tempo and a 
dancing style of a musicians.  The Yaou-lu is a traditional musical instruments. There are 2 types: 
the transverse flute type and the end-blown type and there had 6 holes in each. The Sou-Beu is a 
type of a plucked string music instrument and similar to the Japan’s Shamisen instrument, in the 
case of without frets but much smaller than Shamisen. There are 3 strings and playing with 
plectrum, which made from the end of horny. It had 19 songs had used in the traditional 
ceremonies. 
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In the case of Muser ethnic group’s music found that the Nor Sue Lae is a kind of a wind 
musical instrument. The Nor Sue Lae is a woodwind instrument which in a Khan family and free 
reeds. It is made from the gourd.In the same time, the pipes and the reeds are made from bamboo, 
using the bee’s wax or the oakum, to cover and seal around the tubes, to prevent wind which inside, 
to come out. The Nor Sue Lae has many sizes, depending to the size of the gourd. Blowing the Nor 
Sue Lae could make the melody, the harmony and the drone. There had 13 pieces in using as the 
culture ceremony songs. 

2) The study in the community rights towards the natural resource management of Lahu 
ethnic group in Mae Na-terng sub-district, Pai District, Mae Hong Son. The findings found that the 
Muser’s natural resource management was using believes and the animistic of the community. That 
were two ideas connecting together for the sake of all members in the community to take care and 
to manage their own the natural resources for sustainability. In the part of the burning materials, 
before the rainy season which was the agriculture season also. Muser ethnic group could prepared the soil, 
because of after the harvest finished, it had unwanted weeds and leaves that heaped the several months. 
For the weeds and leaves disposal with the burning was a most convenient process. In the reason of 
there was a lot of foliage that falls disposal and could prevent wildfire to occur in the area. 
Moreover, the forest authority had suggested to have a burning method instead of soil grading for 
protecting the forest invading. 

3) To study the cultural law of of Lisu ethnic groups in Wiang Tai sub-district and Lahu 
ethnic groups’ in Mae Na-terng sub-district, Pai district, Mae Hong Son province found that both of 
communities located very closely to Pai district. For this reason, both had received the outside 
culture to their community, that made the lifestyle of the people had changed.  In the past, two 
communities using the legal culture such as an animist to control their people’s behavior. But in the 
recent time, the situation had changed, the original animist culture could not control people in the 
community further. That’s necessity to set the community’s rules for the people in the community 
to behave in the practice and the community disciplines. The setting of the local law of community 
was very important in bringing their cultural law to adapt for building the peaceful to their 
community.  
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