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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 ส ำหรับรำยงำนแผนงำนวจิยัเร่ือง วถีิชีวติกำรด ำรงอยูว่ฒันธรรมกลุ่มชำติพนัธ์ุ อ ำเภอปำย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นกำรเก็บขอ้มูลภำคสนำม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัด้ำนมำนุษยวิทยำและ
ดนตรีชำติพนัธ์ุวทิยำ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของแผนงำนวจิยั  
  1. ศึกษำดนตรีกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูต ำบลเวยีงใต ้และกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ ต ำบลแม่นำเติง อ ำเภอ
ปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

2. ศึกษำสิทธิชุมชนในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติของกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ ต ำบลแม่
นำเติง อ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 3. ศึกษำวฒันธรรมกฎหมำยของกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซู ต ำบลเวียงใต ้และกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ 
ต ำบลแม่นำเติง อ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
5.1 สรุปผล 

5.1.1 ศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพันธ์ุลซูี ต าบลเวียงใต้ และกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
             ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู ต าบลเวียงใต้  
 กลุ่มชำติพนัธ์ุลีซู อำศยัอยูห่มู่ท่ี 7 บำ้นใหม่สหสัมพนัธ์ พบวำ่ มีดนตรีอยู ่2 ประเภท คือ 
เพลงร้อง และบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีของชำวลีซูหมู่บำ้นใหม่สหสัมพนัธ์มีอยู ่5 ชนิด 
นัน่คือ ปำลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล ฝู่ หลูนำอู่ ซือบือ และหยือ่หลุ  
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่ำ ไดแ้ก่ ปำลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล ฝู่ หลูนำอู่ เป็นเคร่ืองดนตรี
ประเภทเคร่ืองเป่ำ ล้ินอิสระ กำรท ำใหเ้กิดเสียงโดยใชว้ธีิเป่ำลมออกและดูดลมเขำ้ มีส่วนประกอบ
ดว้ย น ้ำเตำ้ ไมไ้ผ ่จ  ำนวน 5 ท่อ ล้ิน และข้ีชนัโรง  
 
 กลุ่มเสียง 
 กลุ่มเสียง ฝู่ หลูนำอู่ ไดแ้ก่ G2  B  C  F  G  B 
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 กลุ่มเสียง ฝู่ หลูแลแล ไดแ้ก่ Ab  B   Db  Eb  F Gb Ab 

 
             กลุ่มเสียง ปำลิฝู่ หลู  ไดแ้ก่ E F# G A B C# D และ E 

 
 
 เคร่ืองดนตรีมีขนำดท่ีแตกต่ำงกนั ดงัน้ี 
  ตาราง 5.1 เปรียบเทียบขนาดเคร่ืองดนตรี 

รายละเอยีด ความยาว ( ซ.ม.) 
ฝู่ หลูนำอู่ ฝู่ หลูแลแล ปำลิฝู่ หลู   

ท่อ อ้ีมำ (แม่) 110 69 48 
ท่อ อ้ีผำ่ (พอ่) 96.5 60 48 
ท่อ แหลมำหรืออ้ีแลแล (ลูกคนท่ี 1) 93.3 53.8 35 
ท่อ ล้ีมำหรืออ้ีผำ่ย ี(ลูกคนท่ี 2) 76.3 41.5 32 
ท่อ อ้ีซ่ำหรืออ้ีลิลิ (ลูกคนท่ี 3) 64 37 26.5 
อ้ีโทะ๊คุ ครอบท่อ อ้ีผำ่ (พอ่) 7.2 4 - 
อ้ีโทะ๊คุ ครอบท่อ แหลมำ (เหลน) 12 6 - 
อ้ีโทะ๊คุ ครอบท่อ ล้ีมำ (หลำน) 7.6 3 - 
อ้ีโทะ๊โทะ๊ 37.2 8.5 - 
เส้นผำ่นศูนยก์ลำงท่อเป่ำ 1.5 1.5 1.5 
ควำมยำวของน ้ำเตำ้ 38 40 28 

 
  วธีิกำรบรรเลง กำรจบัปำลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล และฝู่ หลูนำอู่ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งฝึกใหช้ ำนำญ 

เพรำะมีผลต่อเสียงท่ีเป่ำออกมำ จบัตอ้งกระชบัสบำยไม่แน่นจนเกินไป ไม่หลวมจนเกินไป หำก
จบัแน่นเกินไปท ำใหย้ำกต่อกำรเปล่ียนน้ิว อำจหลุดออกจำกต ำแหน่งของรูกดเสียง หรือท ำใหป้ำลิ
ฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล และฝู่ หลูนำอู่ หลุดมือ  

  กำรวำงมือซ้ำย มือซ้ำยเป็นมือท่ีช่วยประคองเคร่ืองดนตรีได้เป็นอย่ำงดี โดยใช้
น้ิวหวัแม่มือ ปิดรูของท่อ อ้ีผำ่ (พ่อ) น้ิวช้ีปิดรู ท่อ อ้ีมำ (แม่) น้ิวกลำงใชป้ระคองท่อเสียง น้ิวนำง
กดรูท่อ ล้ีมำ (ลูกคนท่ี 2) และน้ิวกอ้ยใชป้ระคองท่อเสียง 
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   กำรวำงมือขวำ ท ำหนำ้ท่ีประคองเคร่ืองดนตรีอีกดำ้นหน่ึง โดยน้ิวหวัแม่มือกดใตท้่อ อ้ี
ผำ่ (พ่อ) น้ิวช้ีใชป้ระคองน ้ ำเตำ้ น้ิวกลำงปิดรู ท่อ อ้ีซ่ำ (ลูกคนท่ี 3) น้ิวนำงและน้ิวกอ้ยใชป้ระคอง
น ้ำเตำ้ ควำมแตกต่ำงกนัตรงท่ีบทเพลงและจงัหวะกำรเตน้ร ำเท่ำนั้น 

กำรควบคุมลม กำรบรรเลงปำลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล และฝู่ หลูนำอู่ข้ึนอยู่กบัผูบ้รรเลงจะเป่ำ
หรือดูดช่วงไหน เพื่อให้ท ำนองของบทเพลงเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง ผูบ้รรเลงตอ้งใชท้กัษะกำรดูด 
กำรใช้ลมสั้น กำรใช้ลมยำว ให้เหมำะสมกบับทเพลงต่ำง ๆ นอกจำกกำรควบคุมลมแลว้ ตอ้งควบคุม
ควำม หนกั – เบำของลม  
             หยือ่หลุมีลกัษณะคลำ้ยขลุ่ย ใชก้ำรเป่ำผวิเพื่อใหเ้กิดเสียง มีรูส ำหรับไล่ระดบัเสียง 6 รู มี 2 
แบบ คือ แบบเป่ำขำ้ง และเป่ำปลำย ตำมแต่ผูบ้รรเลงถนดั และนิยมบรรเลงในงำนร่ืนเริง งำนปี
ใหม่ งำนฉลองกินขำ้วใหม่ 
  หยือ่หลุ ผลิตจำกไมไ้ผร่วกหรือวสัดุดดัแปลงเช่น ท่อพีวซีิ และท่ออลูมิเนียม เน่ืองดว้ย
ควำมคงทนและหำง่ำย มีเส้นผำ่ศูนยก์ลำงประมำณ 2 เชนติเมตร ควำมยำวประมำณ 50-60 
เซนติเมตร ปลำยดำ้นท่ีเป่ำจะตนัส่วนปลำยอีกดำ้นจะเปิดโล่ง มีรูเป่ำเพื่อปรับระดบัเสียง 6 รู  

กลุ่มเสียง ไดแ้ก่ G  C  D  F#  G  A  C4  D4  E4 

 
 
  กำรบรรเลงหยือ่หลุ คลำ้ยกำรเป่ำขลุ่ยไทย ต่ำงกนัท่ีวำงปำก หยือ่หลุใชว้ิธีอมปำกเป่ำ ทั้งน้ี
ไมล่ิ้มท่ีตอกเขำ้ช่องเป่ำหรือ “ดำก” อยูลึ่กลงประมำณ 5 เซนติเมตรจำกปำกเป่ำ ผูบ้รรเลงจึงตอ้ง
อมปำกเป่ำ กำรวำงน้ิวมือโดยมือซ้ำย น้ิวหัวแม่มือประคองหยื่อหลุ น้ิวช้ีวำงต ำแหน่งรูกด 1 
น้ิวกลำงวำงต ำแหน่งรูกด 2 น้ิวนำงวำงต ำแหน่งรูกด 3 มือขวำ น้ิวหวัแม่มือประคองหยื่อหลุ น้ิวช้ีวำง
ต ำแหน่งรูกด 4 น้ิวกลำงวำงต ำแหน่งรูกด 5 และน้ิวนำงวำงต ำแหน่งรูกด 6  
  บทเพลงของกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซู มีจ  ำนวน 19 เพลง ดงัน้ี 
  ฝู่ หลูนำอู่   จ ำนวน 1 เพลง 
  ฝู่ หลูแลแล  จ ำนวน 6 เพลง 
                ปำลิฝู่ หลู   จ ำนวน  5 เพลง 
                    ซือบือ   จ ำนวน  4 เพลง 
       หยือ่หลุ   จ ำนวน 3  เพลง 
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เคร่ืองดนตรีประเภทสำย ไดแ้ก่ ซือบือ ผลิตเสียงดว้ยวธีิกำรดีดเพื่อใหเ้กิดเสียง ซือบือเป็น
เคร่ืองดนตรีท่ี นิยมบรรเลงในงำนร่ืนเริง ซือบือมีส่วนประกอบดงัน้ี 

1) คอซือบือ ผลิตจำกไมเ้น้ือแข็ง เหลำคอยำวใหไ้ดส้ัดส่วนคลำ้ยคอกีตำร์ ปลำยส่วนหวัของ
คอโคง้งอ เซำะร่องเพื่อใส่ลูกบิด จ ำนวน 3 รู ดำ้นหนำ้ใสใหแ้บนเรียบ ดำ้นหลงัโคง้มน ดำ้นติดกบั
กล่องเสียงเหลำเป็นท่อนขนำดเล็กเพื่อสอดเขำ้กบัส่วนกล่อง 

2) กล่องเสียงหรือกะโหลก ผลิตจำกไมเ้น้ือแข็งทรงกลม เส้นผ่ำศูนยก์ลำงประมำณ 9 
เซนติเมตร ดำ้นหนำ้ขึงดว้ยขวดพลำสติกใส หรือขวดน ้ำอดัลม เดิมใชห้นงังูเหลือม หรือหนงัแลน 
ยึดขอบดว้ยตะปู ดำ้นหลงัฉลุลวดลำยสวยงำม ปัจจุบนัมีกล่องเสียง 2 แบบ คือ แบบดั้งเดิมท่ีผลิต
ดว้ยไมเ้น้ือแข็ง และผลิตดว้ยท่อน ้ ำประปำซ่ึงมีขนำดใกลเ้คียงกบักล่องเสียงแบบดั้งเดิม และหำ
ซ้ือ และผลิตง่ำยกวำ่ 

3) สำยของซือบือ มี3 สำย ได้แก่ อ้ีฉำฉะ คือ สำยล่ำงหรือสำย 1 เรียกว่ำ สำยลูก อ้ีผ่ำฉะ 
สำยกลำงหรือสำยท่ี 2 เรียกวำ่ สำยพ่อ และอ้ีหม่ำจะสำยบนหรือสำยท่ี 3 เรียกวำ่ สำยแม่ ในอดีต
สำยของ ซือบือ ท ำจำกสำยลวดทองแดง ปัจจุบนัมีกำรดดัแปลงน ำสำยกีตำร์สำยท่ี 1 เป็นสำยของ 
ซือบือ ไดรั้บควำมนิยมอยำ่งแพร่หลำย  

4) ลูกบิด ผลิตจำกไมเ้น้ือแข็งยำว 9 เซนติเมตร ดำ้นหน่ึงเล็กเรียว เพื่อใส่สำยมว้นยึดติด
กบัลูกบิด ส่วนอีกดำ้นหน่ึงท ำเป็นขั้น ๆ เพื่อใชห้มุนสำย 

5) หยอ่งคอซือบือ ผลิตจำกไม ้หรือโลหะ มีควำมยำวเท่ำกบัหนำ้กวำ้งของคอซือบือ เพื่อ
รักษำระยะห่ำงของแต่ละสำย 

6) สะพำนสำย ผลิตจำกเขำควำยหรือไม ้อยู่ระหว่ำงกลำงของหนังหน้ำซือบือ ท ำหน้ำท่ี
เหมือนกบัหยอ่งคอซือบือ 

7) ท่ีดีด ผลิตจำกส่วนปลำยของเขำสัตวย์ำว ลกัษณะกวงดำ้นในยำวประมำณ 5 เซนติเมตร 
ผูบ้รรเลงใชน้ิ้วช้ีสอดเขำ้ไปท่ีดีด จำกนั้นดีดสำยดว้ยส่วนปลำยของเขำสัตว ์

 
กลุ่มเสียง ซือบือ ไดแ้ก่ F  A  B  D  E  F 

 
                  

  วิธีกำรบรรเลงซือบือ มี 2 ส่วนคือ กำรวำงมือขวำ และกำรวำงมือซ้ำย โดยรวำงมือขวำ
โดยสอดน้ิวช้ีเข้ำกับท่ีดีดเขำสัตว์ หัวแม่มือกดกับท่ีดีด ลักษณะคล้ำยกับกำรจบัป๊ิกกีตำร์และ
น้ิวกลำง น้ิวนำงวำงเรียงลงมำ ใชน้ิ้วกอ้ยกดกบักล่องเสียงดนัเขำ้กบับริเวณดำ้นขวำของช่วงทอ้ง 
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ส่วนมือซ้ำย น้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวช้ีประคองคอทั้งน้ีน ้ ำหนกัซือบือจะตกลงท่ีโคนน้ิวช้ี จำกนั้นเอียง
น้ิวช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำง เขำ้มำทำงกล่องเสียงซ่ึงเป็นทิศทำงกำรกำรกดสำย และเก่ียวสำยซือบือ 
  กำรดีดซือบือใชเ้ขำสัตวดี์ดลงอยำ่งเดียวบนสำย 1 สำย 2 สำย 3 น้ิวกอ้ยมือขวำยงักด
น ้ำหนกับนหนงัหนำ้กล่องเสียงเพื่อประคองซือบือ เม่ือดีดสำยทั้ง 3 สำย ตอ้งใชข้อ้มือข้ึนลง ๆ 
ตลอดเวลำ ส่วนมือซำ้ยวำงน้ิวช้ี น้ิวกลำง น้ิวนำงให้ตรงต ำแหน่งเสียง กดสำยหรือเก่ียวสำย
ระหวำ่งดีดสำย 
  
  ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง 

หน่อซ่ือแหล่ะหรือแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่ำมีขนำดกลำงท่ีกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ
แดง ต ำบลแม่นำเติง อ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใชบ้รรเลงประกอบพิธีกรรมในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ หน่อซ่ือแหล่ะเป็นภำษำของกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอแดง และเป็นวฒันธรรมดนตรีท่ีใชร่้วมกบั
กลุ่มชำติพนัธ์ุลีซู โดยเฉพำะช่วงเทศกำลปีใหม่ 

ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของหน่อ 
หน่อซ่ือแหล่ะเป็นเคร่ืองเป่ำประเภทล้ินอิสระโดยกำรเป่ำลมออกและดูดลมเขำ้ เพื่อให้เกิด

เสียประกอบดว้ยไมไ้ผต่รงยำวลดหลัน่กนัจ ำนวน 5 ท่อเสียงเจำะรูเพื่อกดน้ิวท ำให้เกิดเสียงและมี
ล้ินอยูภ่ำยท่อ สอดเขำ้กบัน ้ ำเตำ้ โดยท่ีตวัน ้ ำเตำ้จะมีขอ้ต่อออกมำให้ยำวข้ึนเพื่อควำมสะดวกเวลำ
เตน้บรรเลง หน่อซ่ือแหล่ะผลิตจำกวสัดุธรรมชำติ เช่น ไมไ้ผ่ตรง น ้ ำเตำ้ ข้ีชนัโรงและไมไ้ผ่ซูวู 
ชนิดละเอียดส ำหรับท ำล้ินของแต่ละท่อท ำใหเ้กิดเสียงประกอบดว้ย  

1. น ้ำเตำ้ เรียกวำ่ อิกฝู่ ว ์ 
2. ไมไ้ผท่ี่ท ำท่อ เรียกวำ่ ไมไ้ผเ่น่ฮวู ่ 
3. ข้ีมิ้นหรือชนัโรง เรียกวำ่ เปงจ้ี  
4. ไมไ้ผท่ี่ท ำล้ิน เรียกวำ่ ไมไ้ผชู่่มู 

 
       วธีิกำรท ำหน่อซ่ือแหล่ะ 
 1) น ำลูกน ้ำเตำ้ทรงงำชำ้งท่ีมีรูปร่ำงยำว ป่องตรงปลำย ตำกแดดเม่ือแหง้แลว้
น ำมำเจำะรูเพื่อเอำเมล็ดน ้ำเตำ้ขำ้งในออกใหห้มด 
 2) เจำะรูทั้ง 2 ดำ้นของน ้ำเตำ้ทั้งหมด 5 รู กำรเจำะรูน ้ำเตำ้จะตอ้งเลือกขนำดของ
ไมเ้ฮ้ีย เพื่อน ำมำใส่ในรูน ้ำเตำ้ไดเ้หมำะสม 
              รูท่ี 1 จะเจำะแถวโคนระหวำ่งดำ้นบนกบัดำ้นล่ำงจะเยื้องกนัเล็กนอ้ย 

        รูท่ี 2 และ 3 เป็นล ำดบัต่อมำจำกรูท่ี 1 ซ่ึงจะเยื้องดำ้นหลงัทั้ง 2 รู แถว 
เดียวกนั ส่วนดำ้นล่ำงจะเยื้องกนัเล็กนอ้ย 
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                           รูท่ี 4 และ 5 จะเจำะหลงัสุด ซ่ึงอยูร่ะดบัเดียวกนั รวมทั้งดำ้นล่ำงจะเจำะเยื้อง
เล็กนอ้ย 
               3) ไมเ้ฮ้ียแลว้ตำกให้แหง้                               
               4) ตดัไม้เฮ้ียท่ีแห้งแล้วจ ำนวน 5 ท่อ กำรตดัไม้เฮ้ียจะต้องข้ึนอยู่กั[ขนำดของ
น ้ำเตำ้ ตดัไมเ้ฮ้ียเป็นท่อมีควำมสั้นยำวตำมล ำดบั ท่อท่ียำวท่ีสุดมีควำมยำวเท่ำกนั 2 ท่อ ควำมสั้น- 
ยำวของไมเ้ฮ้ียใหเ้ป็นท่อจะข้ึนอยูก่บับนัไดเสียงท่ีนกัดนตรีตอ้งกำร แลว้น ำไมเ้ฮ้ียมำวดัระดบัเพื่อ
เจำะโพรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผำ้ เพื่อส ำหรับใส่ล้ิน และเจำะรูเพื่อใหไ้ดร้ะดบัเสียงตำมตอ้งกำร 
    5) กำรท ำล้ินหน่อซ่ือแหล่ะ ท ำจำกไมไ้ผ่ชูมูตดัเป็นส่ีเหล่ียมผืนผำ้ ปำดส่วนท่ี
เป็นล้ินให้มีควำมหนำบำงตำมควำมตอ้งกำรของเสียง ถำ้ตอ้งกำรให้เสียงสูงส่วนปลำยล้ินจะตอ้ง
บำง ถำ้ตอ้งกำรให้เสียงต ่ำปลำยล้ินจะตอ้งมีควำมหนำ ควำมยำวของล้ินจะมี 5 ขนำด ลดหลัน่กนั
ตำมล ำดบัของระดบัเสียง และจะเท่ำกบัขนำดช่องของท่อท่ีจะน ำล้ินไปประกบ ระดบัเสียงสูง-ต ่ำ
จะข้ึนอยู่กับควำมหนำและควำมบำงของล้ิน โดยน ำล้ินมำทดลองเป่ำก่อน ถ้ำยงัไม่ได้เสียงท่ี
ตอ้งกำร จะตอ้งปำดให้ล้ินมีควำมบำงลงกำรตั้งเสียงจะตั้งเสียงจำกล้ินท่ีจะน ำไปประกบกบัท่อ 
โดยข้ึนอยู่กบัควำมขนำดควำมสั้น-ยำวของล้ิน และควำมหนำบำงของล้ินดว้ย เม่ือตั้งเสียงท่ีได้
แลว้ จะน ำไปประกอบกบัท่อท่ีเจำะเป็นโพรงส่ีเหล่ียมตำมขนำดของล้ิน แลว้ใชข้ี้ชั้นโรงปิดตำม
รอบ ๆ ขอบล้ินกบัท่อเพื่อไม่ใหล้มผำ่นจำกดำ้นนอกเขำ้ดำ้นในส่วนของขอบ 

หลงัจำกนั้นน ำท่อท่ีติดล้ินท่ีเรียบร้อยแลว้ใส่ลงในรูน ้ ำเตำ้ท่ีเจำะตำมขนำดของท่อไมเ้ฮ้ีย 
ขนำดของท่อไมเ้ฮ้ียจะข้ึนอยู่กบัขนำดของน ้ ำเตำ้ด้วยเช่นกนั ถ้ำน ้ ำเตำ้มีขนำดใหญ่ ท่อท่ีน ำไป
เสียบกบัน ้ ำเตำ้จะตอ้งมีขนำดใหญ่ดว้ย ถำ้น ้ ำเตำ้มีขนำดเล็กท่อไมเ้ฮ้ียจะมีขนำดเล็กตำมสัดส่วน
ของน ้ำเตำ้หน่อมีท่อทั้งหมด 5 ท่อ ควำมยำวของท่อแต่ละท่อจะข้ึนอยูก่บัขนำดของน ้ำเตำ้ 
             ระบบเสียงหน่อซ่ือแหล่ะ ในบนัไดเสียงเพนทำโทนิค ในคีย ์A เมเจอร์ 

   - ท่อท่ี 5 ขนำดเล็กสุด ช่ือ จะเกน้ ปิดรูบน โนต้E4 
      - ท่อท่ี 4 ช่ือ จะเก็นฮอ้น ปิดรูดำ้นบน โนต้ C4 
      - ท่อท่ี 3 ช่ือ โอซึม่ำฮอ้น หมำยถึง ใตอ้นักลำง ปิดรูบน โนต้B3 
      - ท่อท่ี 2 ช่ือ โอซึมำ ปิดรูบน โนต้ A3 และ ปิดรูบนและล่ำง โนต้ F3 
      - ท่อท่ี 1 ช่ือ โอละม่ำ ปิดรูบน โนต้ E3 และปิดรูบนและปิดรูล่ำงโนต้ C3 
  เพลงท่ีบรรเลงในเทศกำลปีใหม่มีทั้งหมด 13 เพลง ดงัน้ี 
   1 เพลงเก้ียวพำรำสี 

           2 เพลงอวยพร 
   3 เพลงเตน้จะคึ 
   4 เพลงตอ้นรับแขกบำ้นแขกเมือง 
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   5 เพลงชำยหญิงเตน้กระทบดำ้นขำ้ง 
   6 เพลงถอยหลงัชนกนั 
   7 เพลงเตน้โดยใชส้ะโพกระหวำ่งชำย-หญิง 
   8 เพลงจบัมือกนั 
   9 เพลงท่ำต ำพริกกบัเกลือ 
   10 เพลงท่ำมำ้เดิน 
   11 เพลงท่ำชนไก่ 
   12 เพลงแม่หมูเรียกลูกหมู 
   13 เพลงยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
5.1.2 ศึกษาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบล

แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
กลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอมกัเลือกพื้นท่ีอยู่อำศยับริเวณภูเขำหรือบนดอยท่ีใกล้แหล่งน ้ ำ แต่

ปัจจุบนั เน่ืองจำกมีกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจำกทำงภำครัฐ ท ำให้กลุ่มชำติพนัธ์ุ
มูเซอจึงไม่สำมำรถขยำยพื้นท่ีจำกเดิมไปไดม้ำกนกั จึงมีกำรลงหลกัปักฐำนอยูอ่ำศยัเป็นหลกัเป็น
แหล่งมำกข้ึนกวำ่เดิม 

ดงันั้นกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอไม่ใช่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีตั้งรกรำกมำแต่เดิม แต่เป็นกลุ่มชุมชนท่ีมี
ต้นก ำเนิดรำกเหง้ำเดียวกัน อพยพย้ำยถ่ินฐำนมำจำกดอยจิกจ้อง มีวิถีชีวิตจำรีตประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมเดียวกนั  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง 
การใช้ทรัพยากรป่าไม้ กำรใชไ้มใ้นกำรสร้ำงบำ้น แต่เดิมลกัษณะบำ้นของกลุ่มชำติพนัธ์ุ

มูเซอปลูกโดยกำรยกพื้นใตถุ้น สูง เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บฟืน เสำบำ้นเป็นไมเ้น้ือแข็ง พื้นฟำก ฝำฟำก 
มุงดว้ยหญำ้คำหรือใบกอ้ ตวับำ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนหนำ้เป็นชำนนอกชำยคำ ปูดว้ยไมฟ้ำก 
มีบนัไดเป็นไมท้่อนยำวพำด ส่วนหลงัจะเป็นห้องส่ีเหล่ียม มีฝำสำนรอบทุกดำ้น สูงประมำณ 1 
เมตรคร่ึง ท ำดว้ยไมไ้ผล่ว้นไม่มีเพดำน ตรงกลำงห้อง มีเตำไฟ 1 เตำ ส ำหรับท ำอำหำร รอบ ๆ เตำ
ไฟเป็นท่ีนอน และใช้เป็นท่ีตอ้นรับแขก ปัจจุบนัเม่ือสังคมเมืองไดเ้ขำ้มำมีอิทธิพลมำกข้ึน กลุ่ม
ชำติพนัธ์ุมูเซอมกัสร้ำงบำ้นโดยใชว้สัดุภำยนอกคือ อิฐ ปูน หลงัคำใชมุ้งกระเบ้ือง บำงบำ้นยงัคง
รูปแบบในส่วนของบำ้นเปล่ียนแปลงเพียงแค่หลงัคำ เพื่อใหมี้ควำมแขง็แรงและทนทำนเพิ่มมำกข้ึน 

กำรใชไ้มส้ ำหรับกิจกรรม ประเพณี คือ ประเพณีกินวอหรือปีใหม่ของกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ 
เป็นกำรเฉลิมฉลองหลงัจำกกำรเก็บเก่ียว รวมทั้งบูชำเทพเจำ้กือซำ กำรจดังำนปีใหม่กลุ่มชำติพนัธ์ุ
มูเซอเป็นกำรรวมเหล่ำเครือญำติท่ีอยู่ภำยนอกเดินทำงกลบัมำเยี่ยมบำ้น กำรจดังำนจดัช่วงฤดูหนำว
ช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนกุมภำพนัธ์ กำรก ำหนดวนัข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมของแต่ละหมู่บำ้น กำรจดั
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กิจกรรมตลอด 7 วนั 7 คืน กิจกรรมท่ีส ำคญัคือ กำรเตน้จะคึช่วงตอนกลำงคืน ซ่ึงจะหนำวมำก จึง
ตอ้งก่อกองไฟเพื่อสร้ำงควำมอบอุ่นให้กบัร่ำงกำย ร่วมทั้งกำรท ำอำหำรร่วมกนัในช่วงกลำงคืน
ดว้ย ฟืนท่ีน ำมำใชไ้ดแ้ก่ ไมพ้ริก ไมเ้หียง เป็นตน้ กำรเขำ้ไปตดัไมเ้พื่อน ำมำก่อกองไฟจะตอ้งขอ
อนุญำตต่อเจำ้หนำ้ท่ีก่อนทุกคร้ัง กำรแจง้น้ีจะแจง้ผำ่นผูใ้หญ่บำ้น ก ำนนัเป็นไปตำมขั้นตอน และ
ผูน้ ำชุมชนจะแจง้จ ำนวนและปริมำณท่ีจะใชใ้นกำรท ำกิจกรรม กำรเขำ้ไปตดัไมต้อ้งเขำ้ไปตดัท่ีป่ำ
ลึกเท่ำนั้น 

  ทรัพยากรน า้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
     1) กำรใชน้ ้ำเพื่อกำรเกษตรจะใชโ้ดยวธีิกำรต่อท่อตรงจำกตำน ้ำหรือตน้น ้ำจำกล ำ
หว้ยดอยจิกจอ้งและจำกน ้ำตกหมอแปง ซ่ึงเป็นตน้น ้ำ หรือตำน ้ำโดยต่อท่อพีวซีิจำกตำน ้ำและต่อ
ท่อมำยงัแปลงเกษตร 
      2) กำรใชน้ ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคโดยใชน้ ้ำจำกประปำภูเขำโดย อบต.แม่นำเติง  
ซ่ึงเป็นส่วนภำครัฐไดด้ ำเนินกำรจดักำรเพื่อสร้ำงประปำภูเขำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และส่วนกำร
บริหำรจดักำรโดยชุมชนดูแลบริหำรจดักำรเอง  
       กำรจดัดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ ดว้ยลกัษณะกำรด ำรงชีวิตของกลุ่มชำติพนัธ์ุ
มูเซอมีควำมผกูพนั เช่ือมโยงกบัควำมเช่ือ และควำมนบัถือผมีำเช่ือมโยงกบัประเพณีต่ำง ๆ ของ
กลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ เช่น กำรบวชป่ำ กำรสะเดำะเครำะห์ กำรขมำตน้ไม ้กำรขอขมำตน้น ้ำ พิธีเซ
ก่อเว เป็นตน้  

  การจัดการการเผาป่า 
      หลงัจำกกำรเก็บเก่ียวเรียบร้อยแลว้ กลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอจะเร่ิมปรับหนำ้ดินเพื่อ
เตรียมท ำกำรเกษตรในช่วงฤดูฝนท่ีจะมำถึง จึงตอ้งมีกำรเผำวชัพืชใบไมต่้ำง ๆ ซ่ึงทำงกำรมีกำร
แจง้ก ำหนดเวลำหำ้มเผำ 60 วนัในช่วงท่ีอำกำศแหง้และแลง้มำกเน่ืองจำกจะเกิดไฟป่ำ และหมอก
ควนัปกคลุม ท ำใหเ้กิดกำรชิงเผำก่อนถึงวนัท่ีทำงกำรก ำหนด 
      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอท่ีอำศยัอยูต่  ำบล
แม่นำเติง มีกำรตั้งกฎระเบียบเก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติ ไดแ้ก่ หำ้มน ำไมแ้ปรรูปออกนอก
หมู่บำ้น กำรหำ้มตดัตน้ไมบ้ริเวณหวัน ้ำตก หรือบริเวณตน้น ้ำ กำรหำ้มขำยท่ีใหบุ้คคลภำยนอก   
         5.1.3 ศึกษาวฒันธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพนัธ์ุลซูี ต าบลเวยีงใต้ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ
มูเซอ ต าบลแม่นา เติง อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

 กลุ่มชาติพนัธ์ุลซูี ต าบลเวยีงใต้ 
   กลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูมองว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงใตไ้ม่ได้ใส่ใจกับสภำพควำม
เป็นอยู่ของตน แผนพฒันำชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงใตไ้ม่ตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรของชุมชน เน่ืองจำกกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูบำ้นใหม่สหสัมพนัธ์ ตั้งอยูใ่กลต้วัเมืองปำย จึงมี 
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ควำมเจริญและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหลำยอยำ่ง ส่งผลใหห้มู่บำ้นมีสภำพเป็นสังคมเมืองเปล่ียนไป
จำกอดีตอยำ่งมำก 

กฎหรือขอ้หำ้มของหมู่บำ้นใหม่สหสัมพนัธ์ 
1) หำกผูใ้ดไม่เขำ้ร่วมประชุมโดยไม่มีเหตุผลและไม่ไดบ้อกกล่ำวในท่ี ประชุมแต่ละคร้ัง 

จะถูกตดัสิทธ์ิต่ำง ๆ ของหมู่บำ้น และจดัท ำประวติัส่งอ ำเภอใหท้รำบ 
     1.1) ผูท่ี้ไม่เขำ้ประชุมจะไม่มีสิทธ์ิในโครงกำรต่ำง  

       1.2) ผูท่ี้ไม่เขำ้ประชุมจะไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเสนอควำมคิดเห็นนอกประชุม ถือวำ่เป็นค ำพูด
เล่ือนลอย 
       1.3) ผูเ้ขำ้ประชุมตอ้งเซ็นช่ือทุกคร้ัง ถำ้ไม่มีช่ือปรำกฏในบนัทึกกำรประชุมถือวำ่ไม่
มำประชุม 

    1.4) ไม่มีช่ือไม่มีสิทธ์ิท่ีจะฟ้องร้องเร่ืองต่ำงๆ ของหมู่บำ้น 
    1.5) ผูมี้สิทธ์ิท่ีจะฟ้องร้องตอ้งมีช่ือในกำรประชุมหมู่บำ้นทุกคร้ัง 
    1.6) ผูท่ี้ขำดประชุมถือวำ่ไม่ใหค้วำมร่วมมือกบัหมู่บำ้น 
2) หำกผูใ้ดไม่เขำ้ร่วมพฒันำและกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บำ้นโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่

รำยงำนใหท้รำบจะถูกปรับคร้ังละ 200 บำท ต่อครอบครัว 
3) หำกผูใ้ดทะเลำะววิำทกนัหรือใชเ้คร่ืองทุ่นแรงโดยใหเ้กิดควำมเสียหำยทำงร่ำงกำยและ

ทรัพยสิ์นตอ้งถูกปรับตำมทรัพยสิ์นนั้น ๆ 
    3.1) โทษกำรทะเลำะววิำทโดยผูก้ระท ำหรือผูล้งมือกระท ำชกต่อยก่อนไม่วำ่จะกรณีใด

ก็ตำมจะตอ้งถูกปรับ 5,000 บำทต่อคร้ัง  
    3.2) ผูท่ี้พดูจำย ัว่ยจุนมีเหตุเกิดข้ึน โทษปรับ 2,000 บำทต่อคร้ัง 
    3.3) ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของหมู่บำ้นในขอ้ 3 (3.1,3.2,3.3,3.4) จะถูกตดัสิทธ์ิ

ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรมีสิทธ์ิท่ีจะก ำหนดกำรต่ำงๆ ถือมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรหมู่บำ้นเป็น
ขอ้ก ำหนดกำรต่ำง ๆ 

    3.4) เปิดโอกำสให้ผู ้กระท ำควำมผิดกลับตัวได้แต่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมท่ี
คณะกรรมกำรตกลงกนัก่อน 

1) ใหสิ้ทธ์ิกลบัตวั 2 คร้ังต่อปี 
2) ใหสิ้ทธ์ิคณะกรรมกำรหมู่บำ้น (ใหสิ้ทธ์ิผูใ้หญ่บำ้นเหนือคณะกรรมกำร) 

4) หำกผูใ้ดจ ำหน่ำยส่ิงเสพติดในหมู่บำ้นและครอบครองไวต้อ้งถูกตกัเตือนและส่งมอบ
ใหท้ำงรำชกำร เวน้แต่ไดรั้บอนุญำต โทษปรับตำมจ ำนวนของเหตุ 
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    4.1) ผูท่ี้จ  ำหน่ำยโทษปรับ 5,000-10,000 บำทต่อปี 
    4.2) ผูท่ี้ครอบครองไม่เกิน 2 เมด็ โทษปรับ 3,000 บำทต่อคร้ัง 
5) หำกผูใ้ดลกัขโมยตอ้งปรับและส่งมอบใหท้ำงรำชกำร 

    6) หำกผูใ้ดท ำลำยทรัพยสิ์นส่วนรวมทุกชนิด โทษปรับ 500 บำท และตอ้งชดใช้
ค่ำเสียหำยของทรัพยสิ์นนั้น  
    7) หำกผูใ้ดรับซ้ือของโจรไม่วำ่กรณีใดๆ จะตอ้งถูกปรับ 2,000-5,000 บำท และ
ตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยทั้งหมดแก่เจำ้ของหรือจดัส่งใหท้ำงรำชกำรด ำเนินกำรต่อไป 

    7.1) ผูท่ี้น ำทรัพยสิ์นท่ีขโมยมำจ ำหน่ำย โทษปรับ 4,000-6,000 บำทต่อคร้ัง 
    7.2) ผูใ้ดรับซ้ือของโจรโทษตำมขอ้ 7 

    8) หำกผูใ้ดเล่นกำรพนนัในหมู่บำ้นและบริเวณเขตรับผิดชอบหมู่บำ้น ตอ้งโทษ 
6,000-10,000 บำทต่อคร้ัง 

    8.1) ใหสิ้ทธ์ิคณะกรรมกำรหมู่บำ้นเป็นผูก้  ำหนดโทษ 
    8.2) เจำ้มือโทษปรับตำมขอ้ 8 
    8.3) ผูเ้ล่นโทษปรับตำมมติของคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 
    8.4) หำกมีเร่ืองเกิดข้ึนในวงไพ ่โทษปรับ 3,000-5,000 บำทต่อคร้ัง 

    9) ห้ำมตดัไมใ้ชป้ระโยชน์ในเขตป่ำ พื้นท่ีสำธำรณะของหมู่บำ้น เช่น ป่ำใชส้อย 
ป่ำอนุรักษ ์ป่ำชุมชน เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตจำกผูใ้หญ่บำ้นและคณะกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีลำยเซ็น
คณะกรรมกำรหมู่บำ้นทั้งหมด 
    10) หำกผูใ้ดพูดจำหม่ินประมำท พูดไม่สุภำพ และท ำควำมเสียช่ือเสียงต่อผูอ่ื้น 
ต่อตระกลูตอ้งถูกปรับคนละ 3,000 บำท ต่อคร้ัง 
     11) หำกผูใ้ดไม่ปฏิบติัตำมกฎหมู่บำ้นจะตดัสิทธ์ิต่ำง ๆ ตำมมติคณะกรรมกำร
หมู่บำ้นตอ้งปฏิบติัตำมมติของคณะกรรมกำรหมู่บำ้นอยำ่งเคร่งครัด 

     11.1) ตอ้งใหเ้กียรติคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 
     11.2) ตอ้งปฏิบติัตำมมติของคณะกรรมกำรหมู่บำ้นอยำ่งเคร่งครัด 
      สิทธ์ิท่ีถูกตดัถำ้ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหมู่บำ้น มีดงัน้ี 

(1) สิทธ์ิใหค้วำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร 
(2) สิทธ์ิเขำ้ร่วมฌำปนกิจของหมู่บำ้น 
(3) สิทธ์ิในกำรคุม้ครองในหมู่บำ้น 
(4) สิทธ์ิในกำรเจรจำเร่ืองต่ำง ๆ 
(5) สิทธ์ิตำมควำมเหมำะสมของหมู่บำ้น 
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          กลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง                                                                          
                    องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่นำเติงมีนโยบำยสนบัสนุนประเพณีและวฒันธรรมของ
ประชำชนทุกชนเผำ่ เช่น ประเพณีกินวอของชำวมูเซอ จ ำนวน 15,000 บำท มีสมำชิกสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล (ส.อบต.) จำกทุกหมู่บ้ำนหมู่บ้ำนละ 2 คน จำก 11 หมู่บ้ำน โดยมีกำร
ประสำนงำนผำ่นสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รวมทั้งหนำ้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ชำวบำ้นสำมำรถเล้ียงและดูแลตนเองได ้จึงมีกำรจดัท ำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนใหก้บัทุกหมู่บำ้น 
เช่น กำรสร้ำงถนน กำรสร้ำงระบบประปำ โดยใหแ้ต่ละหมู่บำ้นบริหำรจดักำรกนัเอง 

กฎหรือขอ้หำ้มของหมู่บำ้นป่ำยำง 
     1) ในกำรประชุมหมู่บำ้นทุกคร้ัง จะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมทุกครัวละ 1 คน ถำ้ขำด
คร้ังท่ี 1 ปรับ 50 บำท คร้ังท่ี 2 ปรับ 100 บำท 
    2) หำกมีกำรพฒันำหมู่บำ้น จะตอ้งเขำ้ร่วมพฒันำหมู่บำ้นทุกคร้ัง ถำ้ขำดคร้ังท่ี 1 
ปรับ 50 บำท คร้ังท่ี 2 ปรับ 100 บำท  

    3) หำกมีกำรทะเลำะวิวำทในหมู่บำ้น หำกมีกำรทะเลำะวิวำทกนั คร้ังท่ี 1 ปรับ 
500 บำท ถำ้ไดรั้บบำดเจบ็ตอ้งน ำส่งโรงพยำบำล คู่กรณีตอ้งใชค้่ำใชจ่้ำยทั้งหมด  

   4) หำกมีกำรลกัขโมยเกิดข้ึนภำยในหมู่บำ้น หำกมีคร้ังท่ี 1 ปรับ 300 บำท และ
ชดใช ้2 เท่ำหรือน ำส่งเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ 

     5) หำ้มมีกำรยงิปืนในหมู่บำ้น โดยไม่มีเหตุอนัควร หำกมีคร้ังท่ี 1 ปรับ 300 บำท 
คร้ังท่ี 2 ปรับ 500 บำท  

     6) ห้ำมมีกำรเล่นกำรพนนัในหมู่บำ้นหำกจบัไดพ้ร้อมของกลำงปรับ 500 บำท 
ต่อคนเวน้งำนศพและงำนประเพณีของชนเผำ่ 

     7) หำ้มมีกำรเสพ ช้ือ ขำย ยำเสพติด สำรระเหย (กำว) ทุกชนิดในหมู่บำ้น  
    8) ห้ำมส่งเสียงดงัในเวลำตั้งแต่ 21:00 นำฬิกำ เพรำะคนอ่ืนตอ้งกำรพกัผอ่น เด็ก

นกัเรียนตอ้งต่ืนแต่เชำ้ไปโรงเรียน 
   9) หำ้มมีเร่ืองชูส้ำวภำยในหมู่บำ้น หำกมีปรับคร้ังละ 500 บำท หรือตกลงกนัให้

สู่ขอตำมประเพณี หำกมีสำมีภรรยำแลว้เป็นชูก้นัปรับ 1,500 บำท 
  10) ไม่ควรน ำเร่ืองท่ีไม่เป็นควำมจริงมำเล่ำสู่กนัฟังหรือนินทำคนอ่ืนให้เสียหำย 

หรือใส่ร้ำยคนอ่ืน ผูน้ั้นยงัมีควำมผดิปรับ 1,500 บำท  
   11) สัตวเ์ล้ียงเช่น ววั และสุกร ตอ้งลอ้มคอกห้ำมปล่อยเพ่นพ่ำนไปท ำร้ำยขำ้ว

ของคนอ่ืน ตอ้งชดใช่ค่ำเสียหำยโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
   12) หำ้มน ำไมแ้ปรรูปออกนอกหมู่บำ้น 
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                13) หำกผูใ้ดท ำควำมผิดนอกเหนือจำกกฎหมู่บำ้นป่ำยำงน้ี ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำตำมแต่กรณี 

14) หำ้มขบัรถเสียงดงัในเวลำกลำงคืน 
  15) กฎของหมู่บำ้นป่ำยำง มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 19 กรกฎำคม 2555 เป็นตน้ไป 

 
    กฎหรือขอ้ห้ำมของหย่อมบำ้นยะโป๋ จะมีลกัษณะเป็นจำรีตประเพณีท่ีชำวบำ้น
ในชุมชนประพฤติปฏิบติัตำม เช่น 
    - หนุ่มสำวท่ีประสงคจ์ะแต่งงำนกนัตอ้งมีกำรท ำพิธีหมั้นก่อนหำกไม่มีกำรหมั้น
ก่อนแต่งงำนจะถือว่ำผิดผี ผีจะไม่คุม้ครองช่วยเหลือดูแล โดยพิธีกรรมท่ีท ำจะท ำโดยน ำเงินใส่ 
เดิมใส่ 40 บำท แต่ปัจจุบนัใส่ 200 บำท หำกฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมคณะกรรมกำรจะเรียกมำตกัเตือน 
    - หำกคู่ไหนประสงคจ์ะเลิกกนั หำกฝ่ำยไหนเป็นฝ่ำยประสงคจ์ะเลิกฝ่ำยนั้นตอ้ง
ใส่เงิน 300 บำท โดยเงินท่ีไดม้ำนั้นจะเก็บเขำ้กองกลำง 150 บำท และอีก 150 บำทจะน ำไปให้คู่
สมรสฝ่ำยท่ีถูกบอกเลิก 
    - ในช่วงเวลำเพำะปลูก ห้ำมปล่อยสัตวเ์ล้ียงเขำ้ไปในท่ีนำท่ีชำวบำ้นเพำะปลูก 
หำกฝ่ำฝืนปรับ 300 บำท และหำกกรณีพืชผลทำงกำรเกษตรไดรั้บควำมเสียหำย นอกจำกจะตอ้ง
จ่ำยค่ำปรับแลว้ยงัตอ้งจ่ำยค่ำเสียหำยใหแ้ก่เจำ้ท่ีดว้ย 

- หำ้มตดัตน้ไมใ้นบริเวณ หวัน ้ำตก (บริเวณตน้น ้ำ) 
- หำ้มขำยพื้นท่ีของตนเองใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 
- หำ้มพกปืนหมู่บำ้น ฯลฯ 

     
5.2 อภิปรายผล 
  5.2.1 ศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพันธ์ุลีซูต าบลเวียงใต้ และกลุ่มชาติพันธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
  จำกกำรศึกษำดนตรีกลุ่มชำติพันธ์ุลีซูและกลุ่มชำติพันธ์ุมูเซอ อ ำเภอปำย จังหวดั
แม่ฮ่องสอน พบว่ำ กลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูมีวฒันธรรมดนตรีท่ีเขม้แข็งมีกำรสืบทอดกนัอยำ่งต่อเน่ือง 
ดนตรีกลุ่มชำติพนัธ์ุทั้ง 2 กลุ่ม มีเคร่ืองดนตรีท่ีคลำ้ยกนั คือ ปำลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล ฝู่ หลูนำอู่ เป็น
เคร่ืองดนตรีของกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูกบั หน่อซ่ือแหล่ะเป็นเคร่ืองดนตรีของกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอ 
นอกจำกนั้นกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูยงัมีเคร่ืองดนตรีซือบือและหยือ่หลุท่ีใช ้
  ในงำนเทศกำลปีใหม่ เคร่ืองดนตรีของทั้ง 2 กลุ่ม ใชบ้รรเลงในงำนเทศกำล งำนประเพณี
และพิธีกรรม นอกจำกนั้นยงัมีบทเพลงและกำรเตน้ท่ีใชใ้นเทศกำลและประเพณีจนเป็นเอกลกัษณ์
ของกลุ่มชำติพนัธ์ุ  ถือว่ำเป็นกำรกระจำยวฒันธรรมจำกถ่ินหน่ึงมำสู่อีกถ่ินหน่ึงซ่ึงมีควำม
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สอดคลอ้งกบัพณัณมำศ พิชิตกุล และคณะ(2531) กล่ำวว่ำ วฒันธรรมหน่ึงจะแพร่กระจำยไปยงั
แหล่งอ่ืน ๆ ได้ตอ้งยึดหลกัว่ำวฒันธรรมคือควำมคิดและพฤติกรรมท่ีติดตวับุคคล บุคคลไปถึงท่ีใด
วฒันธรรมไปถึงท่ีนั่นกำรแพร่กระจำยของวฒันธรรมจะข้ึนอยู่พฤติกรรมของบุคคลด้วยเช่นกนั กำร
แพร่กระจำยวฒันธรรมโดยใชก้ำรแบ่งกลุ่มพื้นท่ีเชิงวฒันธรรม โดยอำศยัหน่วยต่ำง ๆ ท่ีมีลกัษณะ
ทำงกำยภำพ และลกัษณะทำงพฒันำกำรของมนุษยท่ี์สอดคล้องกนัเป็นพื้นฐำนรวมทั้งลกัษณะ
ภูมิอำกำศ ประวติัศำสตร์ ภำษำ หรืออ่ืน ๆ1 และนิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ (2540) กล่ำวว่ำ กำร
ผสมกลมกลืนทำงวฒันธรรมน้ีอำจเกิดข้ึนตำมธรรมชำติ หรือเกิดข้ึนดว้ยควำมตั้งใจของฝ่ำยท่ีมี
อ ำนำจก็ได ้ท ำให้สังคมมีวฒันธรรมเหมือนกนัโดยไม่จ  ำเป็นวำ่มีจุดก ำเนิดร่วมกนั เม่ือวฒันธรรม
แพร่จำกศูนยก์ลำงไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมขำ้งเคียงท่ีมีอยูแ่ลว้ ยอ่มมีกำรเรียนรู้และรับรู้ซ่ึง
กนัและกนั ระยะแรกอำจรับวฒันธรรมใหม่ชัว่ครำวเรียกวำ่ “กำรยืมวฒันธรรม” และต่อมำจึงรับ
ไวเ้ป็นวฒันธรรมของตน ภำยใตว้ิถีทำงในกำรด ำรงชีวิตของกำรอยู่ร่วมกนักำรแลกเปล่ียนดำ้น
วฒันธรรมทั้งในและนอกสังคม ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กนัก่อให้เกิดวฒันธรรมใหม่ข้ึนมำ เพื่อให้มี
ควำมกลมกลืนกบัควำมเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง ส่ิงเหล่ำน้ีจรรโลงให้สังคมอยูร่วมกนัไดเ้ป็นส่ิง
ท่ีสมำชิกทุกคนพึงจะกระท ำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบแบบแผนกำรเช่ือมโยง
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบุคคลในหน้ำท่ีท่ีต่ำงกนั ควำมสลบัซับซ้อนของบุคคลแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวเน่ืองควำมสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ จะท ำให้สังคมมีควำมเขม้แข็ง2และปรำณี วงษเ์ทศ3 กล่ำวถึง 
ควำมเช่ือเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้ำงหนำ้ท่ีนิยมวำ่ ศิลปะกำรดนตรีนั้นก็เหมือนงำนศิลปะสำขำอ่ืน 
ๆ ซ่ึงถือเป็นกำรแสดงออกของสังคมไม่สำมำรถอยูอ่ย่ำงโดดเด่ียวไดเ้พื่อรับใชเ้หตุผลและควำม
ตอ้งกำรทำงดำ้นจิตใจของคนในสังคม และยงักล่ำวไดว้ำ่บทบำทของดนตรีในสังคมคือ 

1) ประกอบกำรแสดงนำฏศิลป์ กำรละเล่นต่ำง ๆ และใหค้วำมบนัเทิง 
  2) ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ  
  3) ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัชีวติ 

  เคร่ืองดนตรีของกลุ่มชำติพนัธ์ุทั้ง 2 กลุ่ม ประดิษฐจ์ำกวสัดุท่ีหำในทอ้งถ่ินได ้รวมทั้งยงัมี
กำรปรับประยุกตก์ำรใชว้สัดุจำกสภำพปัจจุบนั เช่น ปำลิฝู่ หลู  ฝู่ หลูแลแล ฝู่ หลูนำอู่ และหน่อซ่ือ
แหล่ะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีผลิตจำกน ้ ำเตำ้ ไมไ้ผ ่และข้ีชนัโรง ส่ิงเหล่ำน้ีลว้นแต่เป็นวสัดุธรรมชำติท่ี
เกิดในพื้นท่ี ส่วนหยือ่หลุท ำจำกไมไ้ผห่ลงัจำกนั้นมีกำรปรับใชท้่อพีวซีีประดิษฐ์ข้ึนมำแทน และซื
อบือ ส่วนท่ีเป็นกะโหลกแต่เดิมขึงด้วยหนังงูปัจจุบนัขึงด้วยขวดน ้ ำพลำสติก และฉลุลวดลำย

                                                           
1พณัณมำศ พิชิตกุล และคณะ, ขอบข่ำยภูมิศำสตร์. (กรุงเทพฯ : คุรุสภำลำดพร้ำว. 2531).น  20-48 
2 นิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ, มำนุษยวิทยำและวฒันธรรม. (กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟว่ิง จ  ำกดั.2540).น  21-25 
3 ปรำณี วงษเ์ทศ. พ้ืนบำ้นพ้ืนเมือง กรุงงเทพฯ: เจำ้พระยำ. 2525). น 34-38 
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สวยงำม มีควำมสอดคลอ้งกบันิรุตร์ แกว้หลำ้4ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง ดนตรีกลุ่มชำติพนัธ์ุลำหู่ในเขต
พื้นท่ี โครงกำรหลวงอ่ำงขำง  อ ำเภอฝำง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลกำรวิจยัพบวำ่ ลกัษณะทำงกำยภำพ
ของเคร่ืองดนตรีชำวลำหู่ ผลิตจำกวสัดุธรรมชำติหำได้จำกป่ำ เช่นไมไ้ผ่ ไมเ้น้ือแข็ง และไมช้ี้
ชนัโรง เคร่ืองดนตรีชำวลำหู่ใชป้ระกอบพิธีต่ำง ๆ คือ งำนปีใหม่ เตน้จะคึ กินขำ้วใหม่ ประเพณี
เล้ียงผบีำ้นผเีรือน และประเพณีสงเครำะห์หมู่บำ้น  
  5.2.2 ศึกษาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุมูเซอ ต าบล
แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
  กลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอต ำบลแม่นำเติง เป็นกลุ่มชำติพนัธ์ุท่ีอพยพถ่ินฐำนมำจำกดอยจิกจอ้ง 
ซ่ึงไม่ใชชุ้มชนดั้งเดิม กำรอพยพของกลุ่มชำติพนัธ์ุน้ีจะเลือกสถำนท่ีท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์อยูใ่กล้
แหล่งน ้ำและมีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีสำมำรถพึ่งพำอำศยัได ้กำใชท้รัพยำกรธรรมชำติของกลุ่มชำติ
พนัธ์ุน้ีจำก 1) จำกพื้นท่ีในดำ้นกำรท ำกำรเกษตรกรรม 2 ) กำรสร้ำงบำ้นเรือนท่ีอยูอ่ำศยั 3) กำรท ำ
กิจกรรมในเทศกำลประเพณีปีใหม่ กำรอพยพตั้งถ่ินฐำนใหม่ของกลุ่มชำติพนัธ์ุมูเซอตอ้งมีกำรจบั
จองพื้นท่ีท ำกิน เพื่อกำรท ำกำรเกษตร กำรสร้ำงบำ้นเรือนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงอำนนัท ์กำญจนพนัธ์5 
กล่ำววำ่“สิทธิชุมชน ไม่ใช่สิทธิในกำรเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีนั้น พื้นท่ีเหล่ำนั้นยงัเป็นของ
รัฐ แต่อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำเป็นของชุมชน ชุมชนสำมำรถท่ีจะออกกฎเกณฑ์และระเบียบ
ต่ำง ๆ เพื่อพิทกัษสิ์ทธิและพื้นท่ีเหล่ำนั้นให้คงอยู ่สิทธิชุมชนจะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิอ่ืน ๆ ตำมคติท่ีมี
อยูใ่นเชิงคุณค่ำ เชิงศีลธรรมของสังคม สิทธิชุมชนจะซ่อนอยูใ่นเร่ืองสิทธิต่ำง ๆ เช่น “สิทธิหนำ้
หมู่” คือ สิทธิของคนท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัในป่ำ ใน ท่ีดินอะไรต่ำง ๆ หรือวำ่สิทธิในเร่ือง
ของ “สิทธิกำรใช้” สิทธิเหล่ำน้ีเกิดข้ึนตำมหลกัท่ีว่ำทุกคนควรมีสิทธิในกำรยงัชีพในกำรท่ีจะมี
ชีวิตเป็นระบบคุณค่ำทำงศีลธรรมและสิทธิชุมชนยงัขยำยตวัออกไปเก่ียวขอ้งกบัสิทธิอ่ืน ๆ ตำม
ควำมสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สิทธิในควำมเป็นมนุษยห์รือศกัด์ิศรีของควำมเป็นคน สิทธิ
ชุมชนจะเอ้ือต่อกำรพฒันำท่ีเป็นธรรมและย ัง่ยนื 
  ดงันั้นเม่ือมีกำรใชท้รัพยำกรจำกธรรมชำติ จึงควรมีกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อให้

เกิดควำมสมดุลทำงชีวภำพของป่ำไม ้ตน้น ้ ำ ต่อไป กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติทำงดำ้นป่ำไม ้
อบต.มีกำรส่งเสริมกำรบวชป่ำ กลุ่มชำติพนัธ์ุมีควำมเช่ือกำรนบัถือผี ควำมเกรงกลวัต่อส่ิงท่ีอยู่
เหนือธรรมชำติ รวมทั้งกำรออกกฎระเบียบหมู่บำ้นเพื่อให้ทรัพยำกรป่ำไมชุ้มชนยงัคงอยู ่ตำมท่ี
มำตรำ 56 “สิทธิของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชน ในกำรบ ำรุงรักษำและกำรไดป้ระโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำรคุม้ครองส่งเสริมและรักษำ

                                                           
4 นิรุตร์ แกว้หลำ้. ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ในเขตพืน้ที่ โครงการหลวงอ่างขาง  อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ และมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 2554 หนำ้ ข. 
5 เร่ืองเดิม, หนำ้ 15 
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คุณภำพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ด ำรงชีพอยูไ่ดอ้ยำ่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรำยต่อสุขภำพอนำมยั สวสัดิภำพหรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อมได้รับควำมคุม้ครอง ทั้งน้ี
ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
  5.2.3 ศึกษาวัฒนธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพันธ์ุลีซู ต าบลเวียงใต้ และกลุ่มชาติพันธ์ุ

มูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอนกบัการเปลีย่นแปลง 
  กลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูอำศยัอยู่บำ้นใหม่สหสัมพนัธ์เป็นหมู่บำ้นท่ีอยู่ใกล้กบัอ ำเภอปำย ซ่ึง
ปัจจุบนัอ ำเภอปำยเป็นอ ำเภอท่ีมีแหล่งกำรท่องเท่ียวท่ีมีทั้งชำวต่ำงชำติและชำวไทยท ำให้ท่ีดินมี
รำคำแพงข้ึนกวำ่ในอดีต กำรตั้งชุมชนท่ีใกลก้บัเมืองของกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูท ำให้บำ้นใหม่สัมพนัธ์
มีควำมเจริญและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหลำยอย่ำง ส่งผลให้หมู่บ้ำนมีสภำพเป็นสังคมเมือง 
ดงันั้นบำ้นใหม่สหสัมพนัธ์จึงได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมสมำชิกให้เป็นไปในแนวทิศทำง
เดียวกนั กฎระเบียบของกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูแต่เดิมจะใชค้วำมเช่ือในดำ้นกำรผิดผ ีแต่ดว้ยปัจจุบนัยุค
สมยัเปล่ียนไปรวมทั้งประชำกรท่ีเพิ่มมำกข้ึนท ำให้ตอ้งมีกำรออกกฎระเบียบของหมู่บำ้นเพื่อ
รองรับกฎหมำยบำ้นเมือง  
  แต่ดว้ยควำมเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้ม เช่น ดำ้นกำรท ำมำหำกิน เศรษฐกิจ กำรศึกษำ
ในปัจจุบนั ส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้กลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูตอ้งรับกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพำะดำ้น
กำรศึกษำกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูตอ้งกำรใหบุ้ตรหลำนไดรั้บกำรศึกษำขั้นสูงเพื่อจะไดท้  ำงำนท่ีดีหรือรับ
รำชกำร ท ำให้ต้องท ำงำนหนักมำกข้ึนเพื่อส่งเสียให้บุตรหลำนได้เรียน เม่ือเรียนจบแล้วไม่
สำมำรถท่ีจะท ำงำนท่ีดีหรือไม่สำมำรถสอบเขำ้รับรำชกำรไดท้  ำให้มีควำมรู้สึกผิดหวงักบัส่ิงท่ี
ไดรั้บจำกบุตรหลำนของตน ท ำใหค้นอ่ืน ๆ ไม่อยำกส่งบุตรหลำนไปเรียนสูง ๆ 
  นอกจำกนั้นแลว้เม่ือไดรั้บกำรศึกษำท่ีสูงข้ึนท ำให้บำงคนมีควำมทงนงตน ไม่เช่ือไม่ฟัง
ค ำสอนของพ่อแม่หรือผูน้ ำชุมชน ท ำใหมี้กฎหรือขอ้ห้ำมของหมู่บำ้นใหม่สหสัมพนัธ์เกิดข้ึน เพื่อ
ไวค้วบคุมสมำชิกภำยในบำ้นใหม่สหสัมพนัธ์ กำรออกกฎระเบียบต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกในชุมชน
ไดรั้บรู้และช่วยกนัแกปั้ญหำร่วมกนั  เช่น 

วฒันธรรมกฎหมำยของกลุ่มชำติพนัธ์ุลีซูมีขอ้หำ้มท่ีก ำหนดอยำ่งชดัเจน ดงัน้ี 
                1) กำรไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม 
                2) กำรไม่เขำ้ร่วมกิจกรรมหมู่บำ้น 

3) กำรทะเลำะววิำม 
4) ยำเสพติด 
5) กำรลกัขโมย กำรรับขอโจร กำรเล่นกำรพนนั กำรพดูจำหม่ินประมำท 
6) กำรตดัไมจ้ำกป่ำต่ำง ๆ  
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    กลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอ ต าบลแม่นาเติง 
   จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ หย่อมบำ้นป่ำยำงมีกำรกฎระเบียบหมู่บำ้นไวอ้ย่ำงชัดเจน เช่น 

กำรลกัขโมย ยำเสพติด ชูส้ำว กำรดูแลสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 
  แมก้ฎจะมีกำรประกำศใช้ในปี 2555 แต่ก่อนหน้ำนั้นก็มีกฎอย่ำงเดียวกันใช้บงัคบัใน

หมู่บำ้นสืบทอดต่อกนัมำตั้งแต่ก่อนยำ้ยมำอยูท่ี่หยอ่มบำ้นป่ำยำง โดยสมำชิกส่วนใหญ่ทุกคนให้
ควำมเคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมู่บำ้น แต่ยงัมีสมำชิกท่ีฝ่ำฝืนกฎหมู่บำ้น คณะกรรมกำรหมู่บำ้น
จะด ำเนินกำรตำมกฎ แต่กระนั้นภำยในหมู่บำ้นยงัคงมีปัญหำเร่ืองยำเสพติด ซ่ึงคณะกรรมกำร
หมู่บำ้นไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้เน่ืองจำกคนเหล่ำนั้นไม่เช่ือฟัง แมจ้ะมีกำรแจง้ควำมด ำเนินคดี
แต่เม่ือพน้โทษแลว้ก็จะกลบัมำแกแ้คน้ผูไ้ปแจง้ควำม ส่งผลให้ชำวบำ้นไม่กลำ้เขำ้ไปยุง่เก่ียวกบัผู ้
ท่ีคำ้ขำยยำเสพติด 
   กฎระเบียบหยอ่มบำ้นยะโป๋แมไ้ม่มีกำรบญัญติัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร แต่สมำชิกภำยใน
บำ้นยะโป๋เช่ือฟังและปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่เช่ือฟังจะมีกำรปรับ และถำ้ยงัไม่เช่ือฟัง
หรือปฏิบติัตำมอีกจะน ำตวัส่งเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ  

  เห็นไดว้ำ่ภำครัฐให้อิสระในกำรดูแลกนัภำยในชุมชน ซ่ึงภำยในแต่ละชุมชนถำ้ยงัจดักำร
ไม่ไดถึ้งส่งมำท่ีภำครัฐ จึงมีควำมสอดคลอ้งกบัมำตรำ 40 “ชนเผำ่พื้นเมืองมีสิทธิในกำรเขำ้ถึง และ
กำรตดัสินใจท่ีทนักำรณ์โดยผำ่นกระบวนกำรท่ีดี และยติุธรรมในกำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้และขอ้
พิพำทกบัรัฐและคนกลุ่มอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรแก้ไขท่ีมีประสิทธิผลต่อกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
และสิทธิร่วมกนัทั้งหมด กำรตดัสินใจดงักล่ำวตอ้งพิจำรณำถึงขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ์ 
และระบบกฎหมำยของชนเผำ่ท่ีเก่ียวขอ้งและสิทธิมนุษยชนระหวำ่งประเทศดว้ย” 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้งข้ึนตำม
พระรำชบญัญติัสภำต ำบล และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 โดยกำรจดัตั้งองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีแนวคิดเพื่อแก้ปัญหำควำมเหล่ือมล ้ ำในกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ีเทศบำล และ 
สุขำภิบำล ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งข้ึนมำก่อนแต่ยงัไม่อำจแก ้หรือ จดักำรปัญหำ
ควำมเหล่ือมล ้ำดงักล่ำวได ้
   กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนอยูก่บัสภำพแวดลอ้มแต่ละพื้นท่ี มีปัจจยัหลำยประกำรท่ีมี
ส่วนต่อกำรเกิดควำมเจริญเติบโต และกำรพฒันำของกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ประวติัศำสตร์ 
กำรปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศำสตร์ ประชำกรและปัจจยัอ่ืน ๆ ดงันั้น รูปแบบโครงสร้ำงและหนำ้ท่ี
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ของกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นผลผลิตมำจำกปัจจยัเหล่ำน้ี แนวคิดเก่ียวกบักำรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีดว้ยกนัหลำยมิติ ซ่ึงอำจจ ำแนกไดเ้ป็น 7 มิติ ดงัน้ี6 
    1. มิติทำงสังคม  คือ กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันจำกคนท่ีอำศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพำะทำง
ภูมิศำสตร์ ซ่ึงได้พฒันำควำมรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัข้ึนมำ และมีลกัษณะทำงสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีโดดเด่นเป็นของตนเอง จนกระทัง่ประกอบกนัเป็นหน่วยทำงสังคมท่ีมี องคป์ระกอบ
ทำงสังคมของชุมชนจึงสะทอ้นออกมำเป็นกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    2. มิติทำงชุมชน เป็นกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดจำกกำรเป็นชุมชนเดียวกนัของคนใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรทำงเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัทำงภูมิศำสตร์และเศรษฐกิจจึงเป็น
ตวัก ำหนดควำมเป็นอิสระของคนทอ้งถ่ิน และเป็นมิติหน่ึงของควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
   3. มิติทำงเศรษฐกิจ กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติทำงเศรษฐกิจมีสองด้ำน ดำ้นหน่ึง 
เศรษฐกิจเป็นตวัก ำหนดกำรปกครองตนเองของทอ้งถ่ิน และอีกดำ้นหน่ึง ทอ้งถ่ินเป็นแหล่งส ำคญั
ของกำรพฒันำประเทศ 
  4. มิติทำงภูมิศำสตร์ พื้นท่ีภูมิศำสตร์เป็นมิติส ำคัญของกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ผลกระทบต่อคนในทอ้งถ่ิน และมีผลต่อกฎหมำย กำรเมืองและกำรบริหำร ผูก้  ำหนดนโยบำยจึง
ตอ้งรู้ควำมแตกต่ำงทำงภูมิศำสตร์และประชำกรของทอ้งถ่ิน เพื่อใหบ้ริกำรท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำร
ของคนในทอ้งถ่ิน 
   5. มิติทำงกฎหมำย ในฐำนะท่ีเป็นกำรปกครองตนเอง กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งมี
คุณสมบติัตำมกฎหมำย 3 ประกำร คือ 1 ตอ้งเป็นองค์กำรและมีอ ำนำจอิสระเก่ียวกบัรำยได ้กำร
ควบคุมและจดักำรทรัพยำกรในทอ้งถ่ิน 2 ตอ้งมีลกัษณะเป็นกำรปกครองท่ีเลือกมำจำกคนใน
ทอ้งถ่ิน และ 3 ตอ้งมีสิทธิเขำ้ท ำสัญญำและจดักำรทรัพยสิ์นของตนเอง ในสถำนะตำมกฎหมำย 
   6. มิติทำงกำรเมือง เป็นมิติท่ีส ำคญัท่ีสุดของกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพรำะกำรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นรำกฐำนส ำคญัท่ีสุดของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย กำรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปจึงเป็นประชำธิปไตย มีส่วนให้กำรศึกษำทำงกำรเมืองแก่คนในทอ้งถ่ิน ขณะท่ี
กำรปกครองระดบัชำติอำจใหก้ำรศึกษำทำงกำรเมืองหรือไม่ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัระบบหรือรูปแบบกำร
ปกครอง 
   7. มิติทำงกำรบริหำร หมำยควำมวำ่ องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์ำรบริหำรท่ี
น ำเอำกำรเมือง กำรบริหำรและเทคโนโลยมีำผสมผสำนกนั 

                                                           
6 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, แนวคิดและทฤษฎีกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ : บริษทั บพิธกำรพิมพ ์จ ำกดั, 2555) 
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   ดังนั้ นกฎระเบียบระหว่ำงชุมชนกับกำรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีเป็นในทิศทำง
เดียวกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหำข้ึนในอนำคต 
 
5.3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิถีชีวิตการด ารงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  ดำ้นหน่วยงำนรัฐ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ควรให้มีกำรสืบทอดเคร่ืองดนตรีของกลุ่ม
ชำติพนัธ์ุท่ีอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวมทั้งมีกำรประชำคมเพื่อปรับกฎหมำยทอ้งถ่ินของกลุ่ม
ชำติพนัธ์ุใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  
 
 5.4 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการศึกษาวจัิย 
  5.4.1 ควรมีกำรศึกษำดนตรีกลุ่มชำติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่มีกำรบนัทึก แล้วน ำมำบนัทึก
ขอ้มูลเก็บรวบรวม  
  5.4.2 ควรมีกำรอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชิวิตกลุ่มชำติพนัธ์ุ ทำงดำ้นวฒันธรรมดั้งเดิม และ
กำรปรับปรุงใหมี้ควำมเหมำะสมกบัสภำพปัจจุบนั 
  5.4.3มีกำรศึกษำระบบกำรจดักำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติในกลุ่มชำติพนัธ์ุอ่ืน ๆ อยำ่ง
เหมำะสม 
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