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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมส ำคัญ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อพยพมาอยูร่วมกนั จึงมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีทั้งหมด ๗ อ าเภอดว้ยกนั คือ  

อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
อ าเภอขนุยวม 
อ าเภอปาย 
อ าเภอแม่สะเรียง 
อ าเภอแม่ลานอ้ย 
อ าเภอสบเมย 
อ าเภอปางมะผา้ 
ประชากรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายในการอยูร่วมกนัมีทั้งคนเมือง ชาวไต (ไท

ใหญ่) จีนฮ่อ พม่าและกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ มง้ (แมว้)  
ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) ลวัะและปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) เป็นตน้ โดยต่างรักษาวฒันธรรมของตน
เอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัก็อยูร่่วมกบัเพื่อนบา้นท่ีมีวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดโ้ดยไม่เคยปรากฏ
ความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมแต่อยา่งใด 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นท่ีมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นภูเขา พื้นท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 100 – 2,000 เมตร สามารถพบป่าไมท่ี้มี
ความหลากหลาย กล่าวคือ มีป่าไมไ้ม่ผลดัใบ ไดแ้ก่ ป่าดงดิบช้ืน ป่าดงดิบเขา ป่าสน อีกทั้งมีป่าไม้
ผลดัใบ อนัไดแ้ก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง นอกจากน้ียงัมีป่าไร่ร้าง และ ป่าไร่เล่ือนลอยใน
หลายๆพื้นท่ี และพืชพรรณท่ีพบส่วนมากจะเป็นพืชพรรณท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไมส้ัก ไมเ้ต็งรัง 
ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมชิ้งชงั ไมม้ะค่าโมง ไมร้กฟ้า ไมย้มหอม ไมต้ะเคียนทอง ไมต้ะแบก ฯลฯ1 

                                                           
1 ขอ้มูลจากกรมป่าไม ้www.forest.go.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 
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โดยจงัหวดัแม่ฮ่องสอนถือเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 8  ของประเทศ2 และ
เน้ือท่ีกว่าร้อยละ 88.85 ของพื้นท่ีจงัหวดัเป็นพื้นท่ีป่า ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่า
ไมถ้าวร เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า วนอุทยาน และ สวนรุกขชาติ 

ในส่วนทรัพยากรน ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีแม่น ้าสายท่ีส าคญั คือ  
1) แม่น ้ าปาย ตน้น ้ าอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว ในเขต

อ าเภอปาย สายน ้ าไหลเขา้สู่เขตอ าเภอปาย ทางทิศใตแ้ลว้จึงหกัเหไปทางทิศตะวนัตก ผา่นอ าเภอเมือง 
มีความยาว 135 กิโลเมตร มีปริมาณน ้าไหลเฉล่ียตลอดปี 1,570 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

2) แม่น ้ ายวม มีตน้น ้ าเกิดจากทิวเขาทางตอนใตข้องช่องปากเก๊ียะในอ าเภอขุนยวม ไหลผา่น
อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลา-น้อย อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย มีความยาว 215 กิโลเมตร มี
ปริมาณน ้าเฉล่ียตลอดปี 521 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

3) แม่น ้ าสาละวิน มีตน้ก าเนิดจากธิเบต ไหลผ่านตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน
ดา้นตะวนัตกของสหภาพเมียนมาร์ และ ดา้นตะวนัตกของไทย ไดช่ื้อวา่เป็นแม่น ้ านานาชาติเน่ืองจาก
ไหลผา่นหลายประเทศ 
  4) แม่น ้ าเมย มีตน้ก าเนิดจากอ าเภอพบพระในจงัหวดัตาก และไหลมาบรรจบแม่น ้ าสาละวิน 
ท่ีอ าเภอสบเมย 

นอกจากน้ี จงัหวดัแม่ฮ่องสอนยงัมีความหลากหลายในชาติพนัธ์ุ และวฒันธรรมดว้ย กล่าวคือ 
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีประชากรท่ีอาศัยอยู่หลากหลาย โดยมีทั้ งชาวไต (ไทใหญ่) จีนฮ่อ พม่า 
นอกจากน้ียงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมากมายหลายกลุ่ม โดยกลุ่มคนแต่ละกลุ่มต่างมีวฒันธรรมประเพณีของ
ตวัเองเป็นเฉพาะ และยงัมีการใชภ้าษาเฉพาะในกลุ่มของตนอีกดว้ย ดว้ยเหตุผลท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
พื้นท่ีติดชายแดน จึงท าให้เกิดความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ และวฒันธรรมอยา่งชดัเจนจนกลายเป็น
เอกลกัษณ์  

เม่ือพิจารณาถึงความหลากหลายไม่วา่ในทางระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้ า 
รวมทั้งความหลากหลายทางวฒันธรรม และกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีรากฐานแตกต่างกนัส่งผลให้การใชชี้วิต 
และ การด ารงอยู่ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มย่อมมีเอกลกัษณ์ และลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไป 
รวมทั้งการดูแลจดัการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณท่ีกลุ่มชุมชนนั้น ๆ อยู่อาศยั ย่อมมีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมการด ารงตนของกลุ่มชุมชนแต่ละกลุ่มนั้นสร้างข้ึนมา จึงควรค่าอยา่งยิ่งต่อ
ท านุบ ารุง รักษาวฒันธรรมของกลุ่มชุมชนแต่ละกลุ่มให้คงอยู ่และเพื่อการศึกษาแนวทางการจดัการ

                                                           
2 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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ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละกลุ่มชุมชน เพื่อความเขา้ใจอนัดีระหว่างกลุ่มชุมชนด้วยกนัเอง และ 
ระหวา่งชุมชนกบัภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพฒันาแนวทางอยา่งย ัง่ยืนโดยมีภาครัฐคอยให้การ
สนบัสนุน 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาส าคัญท่ีภาครัฐให้ความส าคัญ 
เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากปัจจยัในหลาย ๆ 
สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของสังคม การเพิ่มจ านวนประชากรท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้
ท รัพยากรธรรมชาติ ท่ีมาก ข้ึนหรือเพราะความ เห็นแก่ตัว ท่ี เพิ่ ม ข้ึนของมนุษย์ อย่างไรก็ ดี
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นถือเป็นสมบติัท่ีประชาชนทุกคนในชาติตอ้งช่วยกนัดูแล และจดัสรรการใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยกนัฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมใหก้ลบัมามีสภาพดีดงัเดิม 

 การจดัการดูแล และ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติได้มีความพยายามด าเนินการเร่ือยมาโดย
ภาครัฐ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค) แต่ยงัคงประสบปัญหา เน่ืองจากความเขา้ใจไม่
ตรงกันระหว่างคนในชุมชน และ ภาครัฐ ตลอดจนความเข้าใจของภาครัฐในสภาพพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ิน ตลอดจนการจดัการดูแล และ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติไม่อาจ
น ารูปแบบเดียวไปใช้แบบบูรณาการได้ในทุกท้องท่ีเน่ืองจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดงันั้นในช่วงหลงัจึงมีแนวความคิดข้ึนใหม่ในเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
แนวความคิดให้คนในท้องถ่ิน หรือคนในพื้นท่ีช่วยกันดูแลจดัการสอดส่อง โดยใช้แนวคิดท่ีให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกรัก หวงแหนวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เสมือนตนเองเป็น
เจา้ของร่วมกนั เน่ืองจากการให้คนในพื้นท่ีดูแลจดัการวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติน้ี นอกจาก
จะรู้จกัสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และตนเอง รวมไปถึงลกัษณะพื้นท่ีดีกว่าบุคคลนอกแล้ว 
การใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมการดูแลจดัการ ยอ่มส่งผลประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนนั้น ๆ  

“วิถีชีวิตการด ารงอยู่วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” เป็นการศึกษา
วิถีชีวิตของชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีความหลากหลายท่ีก าลงัพฒันาจากบุคคลภายนอกท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง การยอมรับหรือการขัดขืนวฒันธรรมภายนอก หรือการรับเพื่อน ามาปรับประยุกต์ของ
วฒันธรรมนั้นมีผลกระทบในการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตในการด ารงอยู่ของชุมชนเป็นการศึกษาความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน มีการใช้ทุนทางวฒันธรรมสังคมเป็นเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุน้
จิตส านึกของการใชทุ้นเดิมท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความหมายดา้นคุณค่าต่อมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื  

การจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคน (Tacit knowledge) เป็นการน าคุณค่าของทุนสังคมวฒันธรรม 
โดยการมองลึกเขา้ไปขา้งในดว้ยความลึกซ้ึงถึงคุณภาพอยา่งรอบดา้น การมองเห็นความเป็นนายของ
วฒันธรรม รากเหงา้ ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาและความเป็นธรรมชาติอยู ่เพื่อกระตุน้จิตส านึกชุมชนดา้น
คุณค่าของทุนทางสังคมวฒันธรรม 
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กระบวนการท าการวจิยัแบบมีส่วนร่วมจะช่วยกระตุน้จิตส านึกการรักทอ้งถ่ิน การมองเห็นคุณค่าของ
ทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จะท าให้เกิดความรักหวงแหนมรดกทางปัญญา รู้จกั
สิทธิทางว ัฒนธรรม รู้หน้าท่ี ในการท่ีจะเพิ่มพูนความสามารถด้านความรู้ ให้ เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลงเชิงสังคมเศรษฐกิจการเมือง ดา้นการรู้จกัคิดวิเคราะห์จากฐานขอ้มูลชุมชน จะน าไปสู่ความ
สังคมแห่งการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดพลังชุมชนท่ีมีศกัยภาพมีความเขม้แข็ง เพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการจดัการวางแผนให้กบัชีวิตชุมชนและตนเอง นอกจากน้ีชุดโครงการวิจยัน้ียงัเพิ่ม
พลงัความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยตระหนกัในคุณค่าของตน้ทุนทางสังคม โดยนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นช่วยต่อยอดความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนชาติพันธ์ุ เพื่อการด ารงอยู่ของ
วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุต่อไป  

 
2. วตัถุประสงค์หลกัของแผนงำนวจัิย  

1.1 ศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซูต าบลเวยีงใต ้และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

1.2 ศึกษาสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวมูเซอ  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 1.3 ศึกษาวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวยีงใต ้และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
3. ขอบเขตงำนวจัิย 
 ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา 

1. ศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวยีงใต ้และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอ 
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
             2. ศึกษาสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

3. ศึกษาวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใต้ และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตประชากร 
1. กลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
2. กลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตเวลา 1 ปี  
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4 วธีิกำรด ำเนินงำน 
         วิธีด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตและการด ารงอยู่วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน  เป็นงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) วธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ การสังเกต การบนัทึกเป็นหลกั คณะนกัวจิยั
ไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัท าและ
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
          ส าหรับการวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตและการด ารงอยู่วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เป็นการศึกษาดนตรี สิทธิชุมชน และวฒันธรรมกฎหมาย ท่ีอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของสังคมปัจจุบนัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธ์ุ ดงันั้นคณะนกัวิจยัจึงด าเนินการวิจยั
ตั้งแต่สภาพปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี สิทธิชุมชน และวฒันธรรมกฎหมาย ตลอดจนการน าดนตรี 
สิทธิชุมชน และกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุไปประยุกตใ์ชใ้นมิติมุมมองต่าง ๆ โดยเนน้ให้สมาชิกใน
ชุมชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีท่ีจะศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเป็น 3 จุดประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวยีงใต ้และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบล       
แม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

1.2 ศึกษาสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวมูเซอ  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 1.3  ศึกษาวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซอ ต าบลเวียงใตแ้ละกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ
ต าบล   แม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

จุดประสงค์ที ่1 ศึกษำดนตรีกลุ่มชำติพันธ์ุลีซู ต ำบลเวียงใต้ และกลุ่มชำติพันธ์ุมูเซอ ต ำบล
แม่นำเติง อ ำเภอปำย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

 โดยการส ารวจรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
อ าเภอปาย มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั 
   1. ส ารวจและรวบรวมวฒันธรรมเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุลีซูและกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ท่ียงัคง
ด ารงอยูแ่ละส่วนท่ีสูญหายไป 

     1.1 วตัถุประสงค์การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มูลภูมิปัญญา
ชุมชน โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมดงัน้ี 
                       1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัขอ้มูลพื้นฐานของดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมูเซอ  
                    2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการด ารงอยู่หรือการสูญหายของ
ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
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     1.2 ขั้นตอนวิธีการท าวิจยั โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพในภาพรวมของปัญหา ขั้นตอน
ดงักล่าวมีดงัน้ี 
                1) ส ารวจขอ้มูลทัว่ไป โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
                2) ภาคสนาม ดงัน้ี 
               - ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ศึกษาภาคสนาม สนทนากลุ่ม (Focus group) ศึกษา
กิจกรรมท่ีมีดนตรีเป็นองค์ประกอบท่ีอยู่ในพื้นท่ี โดยเน้นดนตรีท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ตลอดจนการ
ด ารงอยู ่การสืบทอดและการปรับตวัต่อบริบทต่าง ๆ ของสังคม 
                  - สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (In-depth interview) ในเร่ืองปัญหาท่ีพบดนตรี 
โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากปราชญ์ลีซู มูเซอ อ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

     1.3 ประชากรเป้าหมายการด าเนินการวจิยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
                         1) ปราชญ์กลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีท่ีตั้งถ่ินฐาน
อยูต่  าบลแม่นาเติงและต าบลเวียงใต ้โดยการสัมภาษณ์และท าการประชุมกลุ่มเพื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน 
ตลอดจนขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของมูเซอท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ 
                         2) ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
ผูรู้้ ผูน้  าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นท่ี โดยท าการวเิคราะห์ชุมชนในพื้นท่ี 
            1.4 วเิคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี คน้หาปัญหาสถานภาพของวฒันธรรม  
                 1.5 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
                    1) ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ผูว้ิจยัได้จากการลงภาคสนามท่ีศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลรวมระยะเวลา 10 เดือน  
                       2) ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary source) ศึกษาจากเอกสารท่ีน าเสนอแนวคิด
และประสบการณ์จากผูเ้ขียนโดยตรง ไดแ้ก่ ต ารา ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ส่ือดา้นอินเตอร์เน็ต จากบทความ
ทางวชิาการ นอกจากน้ียงัมีส่ือจากฐานขอ้มูลแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาจากเอกสารเชิงพื้นท่ีศึกษา 
       1.6 วธีิการเก็บและประมวลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนาม 
                    1) ส ารวจสภาวะดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน
ทัว่ไป และขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี การด ารงอยู ่การปรับเปล่ียนตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ 
            2) เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
                3) เก็บขอ้มูลจากการประชุมกลุ่ม สนทนากลุ่มปราชญ์กลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมูเซอ ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นดนตรี 
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              4) จดัการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียงและเก็บขอ้มูล 
       1.7 วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
                      1) วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัดนตรีกลุ่มชาติ
พนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ น าขอ้มูลท่ีเก็บจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา รวมถึงการ
ใชแ้นวคิดทฤษฎีการตีความปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม และทฤษฎีทางมานุษยวทิยา และแนวคิดอ่ืน  
                 2) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์หา
สาเหตุของปัญหา เพื่อหาปัญหาสาเหตุปัจจยั สรุปจากการศึกษาเชิงคุณภาพ สอดคลอ้งกบัผลขอ้มูล
จากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อสรุปเป็นเป้าประสงค์ทางด้านองค์ความรู้ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมูเซอ 

การสรุปขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัองค์ความรู้ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
สภาพสาเหตุปัญหาปัจจยั และแนวทางการพฒันาร่วมกัน โดยเอาข้อมูลมาเรียงล าดับเพื่อให้ได้
ประเด็นหลกัในการศึกษา 
 

จุดประสงค์ที่ 2 ศึกษำสิทธิชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของกลุ่มชำติพันธ์ุชำว
มูเซอ ต ำบลแม่นำเติง อ ำเภอปำย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการส ารวจการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวมูเซอ ต าบล
แม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2.1 วตัถุประสงคก์ารด าเนินการวจิยั เพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มูลภูมิปัญญาชุมชน โดยมี 
ชุมชนเป็นส่วนร่วม ดงัน้ี 
                1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัขอ้มูลสิทธิชุมชน  
             2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเก่ียวกบัสิทธิชุมชนดา้นการจดัการทรัพยากร
ป่าไม ้

 2.2 ขอบเขตการวจิยั ผูว้จิยัแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
            1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ชาวมูเซอ ต าบลแม่นาเติง  
              2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
              - สภาพขอ้เทจ็จริงสิทธิชุมชนในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 2.3 วธีิการท าวจิยัโดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพภาพรวมของปัญหา ซ่ึงขั้นตอน 
กล่าวมีดงัน้ี 
                1) ส ารวจขอ้มูลทัว่ไป โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
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                2) ภาคสนาม ดงัน้ี 
                       - ศึกษาชุมชน วเิคราะห์ชุมชน ศึกษาภาคสนาม ศึกษากิจกรรมของมูเซอท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  
                        - สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (In-depth interview) ปราชญ์มูเซอ เจา้หน้าท่ีการ
ปกครอง จากปัญหาท่ีพบแนว ทางการแกไ้ข  
                       - สนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น และสถานประกอบการ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสนใจ โดยใหก้ลุ่มคนต่าง ๆ ตระหนกัถึงปัญหาท่ีด าเนินการในอนาคตถึง
การเปล่ียนแปลง ความส าคญัของสิทธิชุมชนในมิติต่าง ๆ แบบองคร์วม  

  2.4 ประชากรเป้าหมาย ในการด าเนินการวจิยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
                      1) สมาชิกมูเซอท่ีตั้ งถ่ินฐานอยู่ต  าบลแม่นาเติง โดยการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาข้อมูล
พื้นฐาน ตลอดจนขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัสิทธิชุมชนในดา้นการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
                     2) ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ 
ผูน้  าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นท่ี โดยท าการวเิคราะห์ชุมชนในพื้นท่ี 
          2.5 วเิคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี โดยมีประเด็น ดงัน้ี 
                       - การรู้จกัสิทธิชุมชน  
                       - การจดัการทรัพยากรป่าไม ้
                       - การดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกนั  

โดยเลือกมาประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผูใ้หญ่บา้น และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2.6 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
                 1) ศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ จากภาคสนาม การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วม 
                     2) ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ  
   2.7 วธีิการเก็บและประมวลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนาม 
                1) ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป  
        2) เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
            3) เก็บขอ้มูลจากการประชุมกลุ่ม สนทนากลุ่ม 
          4) จดัการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียงและเก็บขอ้มูล 
   2.8 วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
                   1) วธีิวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใชข้อ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร
ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน น าขอ้มูลท่ีเก็บจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา รวมถึงการใช้
แนวคิดทฤษฎีการตีความปรากฏการณ์ และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและแนวคิดอ่ืน ๆ ทางดา้นสิทธิ
ชุมชน 
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              2) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ หา
สาเหตุของปัญหา สรุปจากการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัผลขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อสรุปเป็น
เป้าประสงคท์างดา้นสิทธิชุมชนของชาวมูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
           
 จุดประสงค์ที่ 3 ศึกษำวัฒนธรรมกฎหมำยของกลุ่มชำติพันธ์ุลีซู ต ำบลเวียงใต้ และมูเซอ
ต ำบลแม่นำเติง อ ำเภอปำย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
  ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจวฒันธรรมกฎหมายชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซูและชาวมูเซอ ต าบลเวียง
ใตแ้ละต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 3.1 วตัถุประสงคก์ารด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 
                 1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัขอ้มูลวฒันธรรมกฎหมายลีซูและมูเซอเดิม 
              2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
กฎหมายเดิมและกฎหมายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       3.2 ขอบเขตการวจิยั ผูว้จิยัแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
           1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ชาวลีซูต าบลเวยีงใตแ้ละ ชาวมูเซอ ต าบลแม่นาเติง  
             2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
             - สภาพขอ้เท็จจริงของวฒันธรรมกฎหมายกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใตแ้ละชาว
มูเซอต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
   3.3 วธีิการท าวจิยัโดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดงัน้ี 
                1) ส ารวจขอ้มูลทัว่ไป โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
                2) ภาคสนาม ดงัน้ี 
                      - ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ศึกษาภาคสนามด้านวฒันธรรมกฎหมายของชาวลีซู
ต าบลเวยีงใตแ้ละชาวมูเซอต าบลแม่นาเติงท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  
               - สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (In-depth interview) ชาวลีซู มูเซอ เจา้หน้าท่ี
การปกครอง จากปัญหาท่ีพบแนว ทางการแกไ้ข  
               - สนทนากลุ่ม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บ้าน ด้านการสร้างการมี
ส่วนร่วม การสนใจเพื่อให้กลุ่มคนต่าง ๆ ดา้นการเปล่ียนแปลงความส าคญัของวฒันธรรมกฎหมาย
ชุมชนในมิติต่าง ๆ แบบองคร์วม  

 3.4 ประชากรเป้าหมาย ในการด าเนินการวจิยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
                     1) สมาชิกชาวลีซูต าบลเวียงใตแ้ละสมาชิกชาวมูเซอท่ีตั้งถ่ินฐานอยูต่  าบลแม่นาเติงโดย
การสัมภาษณ์เพื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน ตลอดจนขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัวฒันธรรมกฎหมาย 
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                      2) ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
ผูรู้้ ผูน้  าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นท่ี โดยท าการวเิคราะห์ชุมชนในพื้นท่ี 
         3.5 วเิคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี โดยมีประเด็น ดงัน้ี 
                      - วฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
                      - กฎหมายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
                      - ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายของทั้งสองร่วมกนั  
         โดยเลือกมาประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผูใ้หญ่บา้น และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  3.6 วธีิการเก็บและประมวลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนาม 
                 1) ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป  
         2) เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
             3) เก็บขอ้มูลจากการประชุมกลุ่ม สนทนากลุ่ม 
           4) จดัการสนทนากลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียงและเก็บขอ้มูล 
        วิธีการเก็บขอ้มูลใช้ การจดบนัทึก บนัทึกวิดีโอ การสนทนากลุ่ม บนัทึกเสียงการสนทนา 
สัมภาษณ์บุคคลและภาพถ่าย เพื่อน ามาวิเคราะห์รายละเอียดจ าแนกประเด็นต่าง ๆ และสรุปเป็น
ประเด็นการวจิยั 
  3.7 วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
                  1) วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมกฎหมาย
ของสมาชิกในชุมชน น าขอ้มูลท่ีเก็บจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา รวมถึงการใช้แนวคิด
ทฤษฎีการตีความปรากฏการณ์ และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและแนวคิดอ่ืน ๆ ทางด้านกฎหมายท่ี
บงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
             2) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ หา
สาเหตุของปัญหา สรุปจากการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัผลขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อสรุปเป็น
เป้าประสงคท์างดา้นวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใตแ้ละกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
             น าผลวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ น าขอ้มูลมาเรียงล าดบัประเด็นหลกั ๆ สรุปผลออกมาเป็น
ปัญหาสาเหตุปัจจยั 
       4. น าขอ้มูลวเิคราะห์ ตามหลกัมานุษยวทิยาดนตรีรวมทั้งทฤษฎีทางดนตรี  
       5. จดัพิมพรู์ปเล่มฉบบัสมบูรณ์ 
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1.5 ตำรำงที ่1.1 แผนกำรวจัิยด ำเนินกำรวจัิย 

กจิกรรม 
เดือน 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค.
๕๙ 

1. ศึกษาเอกสาร             
2. เก็บขอ้มูล             
3. ตรวจสอบขอ้มูล             
4. วเิคราะห์ขอ้มูล             
5.  เขียนรายงาน
การวจิยั 

            

6.  จดัท ารายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 

            

 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สิทธิชุมชน   หมายถึง สิทธิร่วมเหนือทรัพยสิ์นของชุมชน สมาชิกของชุมชนซ่ึง 

ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาป่าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใชแ้ละได้

ประโยชน์จากป่า โดยนยัน้ีสิทธิชุมชนใหค้วามส าคญักบั

การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงชุมชนสามารถใชอ้ านาจออก

กฎเกณฑโ์ดยค านึงถึงความเป็นธรรมในสังคม  

วฒันธรรมกฎหมาย  หมายถึง วฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ ์ 

                                                      เพื่อใหค้นในสังคมอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข รวมทั้งเป็น   

                                            ท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) เป็น 

                                             แนวทางในการด าเนินชีวติในสังคม เช่น ความซ่ือสัตย ์ 

                                            สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 

   กลุ่มชาติพนัธ์ุ  หมายถึง กลุ่มท่ีมีพนัธะเก่ียวขอ้งกนั และท่ีแสดงเอกลกัษณ์ออกมา 
 โดยการผกูพนัลกัษณะเช้ือชาติ และสัญชาติ เขา้ดว้ยกนั 
  หรือกลุ่มท่ีมีพนัธะทางเช้ือชาติและทางวฒันธรรม 
  ประสานกนัเขา้จนสมาชิกของกลุ่มเอง ไม่รู้สึกถึงพนัธะ  
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  ของทั้งสองน้ีและคนภายนอก ท่ีไม่มีความเช่ียวชาญ จะ   
  ไม่แลเห็นถึง ความแตกต่างกนั" 

             ลาหู่   หมายถึง กลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
             ลีซอ   หมายถึง กลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู  
 
7. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

7.1 ไดแ้นวทางการอนุรักษด์นตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ 
7.2 ไดแ้นวทางการรักษาวฒันธรรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

         7.3 ไดเ้ผยแพร่ในวารสารและหน่วยงานท่ีใชป้ระโยชน์จาก ชุมชนต าบลเวยีงใต ้ต าบลแม่นาเติง 
ต าบลทุ่งยาว จากพลงัท่ีจะจดัการทุนทางสังคมวฒันธรรมดว้ยตนเองและเพื่อประโยชน์ชุมชนของตนเอง 

7.4 ไดแ้นวทางการศึกษาในดา้นมานุษยวทิยา สังคมวทิยา วฒันธรรม มานุษยวทิยาดนตรี
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