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บทคัดยอ 
งานวิจัยเร่ือง “ทุนทางสังคมของชุมชนหมูบานแอโก-แสนคําลือ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทุนทาง

สังคมของชุมชนวามีลักษณะอยางไร ผูวิจัยเลือกใชกรอบแนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3 ดาน ไดแก 1.ทุนมนุษย   2.ทุนที่เปนสถาบัน   3.ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม เปนกรอบ
ในการศึกษา  งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วิเคราะหขอมูลแบบเชิงพรรณนาความ 
(Descriptive research) และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic research)  เก็บขอมูลในสภาพธรรมชาติ 
(Natural setting) โดยผูวิจัยนําพาตัวเองลงไปอยูในชุมชนและศึกษาจากประสบการณตรง ลงสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

ผลการศึกษาพบวาทุนทางสังคมในบานแอโก-แสนคําลือ สามารถแบงไดเปน 3 เร่ือง คือ คน ครัว ขาว    
ทุนมนุษย หรือ “คน”   แตละวัยมีลักษณะเฉพาะโดดเดน สามารถเห็นคุณลักษณะต้ังแตเด็กที่รักอิสระ พึ่งพาตนเองไดและ
ชวยเหลือเกื้อกูลคนในครอบครัวได ตลอดจนผูใหญที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง ทํามาหากินโดยการทําไรปลูกขาวไวกินเอง 
ตลอดจนผูสูงอายุที่เปนหลักใหกับครอบครัวและชุมชน เปนแบบอยางของการมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย  ทุนสถาบันหรือ “ครัว” 
พบวามีสถาบันตางๆในหมูบาน เร่ิมต้ังแตหนวยเล็กๆ คือ ครอบครัว ขยับมาสูความเปนเครือญาติ ความเปนกลุมเปนชุมชน 
และระบบตางๆในหมูบานที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิตของผูคน เชน การเกษตร การคา สาธารณูปโภค ตลอดจนเรื่องการ
รักษาพยาบาล และการศึกษา ซ่ึงส่ือใหเห็นถึงความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่คอยๆ เกิดข้ึน   ทุนภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมหรือ “ขาว” จะพบความสําคัญของขาวซ่ึงเปนวิถีชีวิตแหงการพึ่งพาตนเองของชาวลาหูแหงบานแอ
โก-แสนคําลือ ตลอดจนมีงานประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญที่จัดในหมูบาน ซ่ึงงานประเพณีที่สําคัญๆหลายงานเกี่ยวพันอยู
กับเร่ืองขาว  รวมถึงพิธีกรรมอื่นๆ ที่ชาวบานยังคงถือปฏิบัติ เชน วันศีล พิธีสะเดาะเคราะห  พิธีกรรมในงานศพ ซ่ึงลวนแต
ส่ือถึงความหมาย คุณคาตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงดํารงอยู 

บทวิเคราะห พบวาชุมชนมีทุนทางสังคมไดแก ความเขมแข็งในตัวบุคคล ลักษณะของเด็กที่เปนอิสระ คน
รุนใหมยังคงมีความยึดโยงกับชุมชน พอเฒาแมเฒาที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง สถานะของผูหญิงลาหูที่มีบทบาทสําคัญใน
ครอบครัวและในการตัดสินใจ  ความเขมแข็งในครอบครัวไดแก การอบรมเลี้ยงดูลูกของพอแมที่ทําใหเด็กเขมแข็งอดทน
และชวยเหลือตนเองได มารดาเลี้ยงดูและใหบุตรดื่มนมแม ความเขมแข็งของระบบเครือญาติ ที่ทําใหเกิดการรวมตัวเปน
พลังในการชวยเหลือ   เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน   กระแสการพัฒนาที่ทําใหคนในชุมชนได รับโอกาสตางๆ การมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและไดใชธรรมชาติเหลานั้นเพื่อการยังชีพ  ตลอดจนมีความเขมแข็งในวัฒนธรรม เชน
การพึ่งพาตนเองไดดวยการปลูกขาวไวกินเอง การมีเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองเปนของตนเอง การรักษาประเพณี วัฒนธรรม
และพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวลาหูไวไดจนปจจุบันและยังคงไดรับการยึดถือปฏิบัติ 

ในสวนของจุดเปราะบางของชุมชนไดแก จุดเปลี่ยนของคนท่ีเขาสูระบบการศึกษา  เยาวชนกลุมเส่ียงที่
เรียนไมจบ สถาบันครอบครัวเร่ิมมีความออนแอ กระแสของการพัฒนาสงผลตอวิถีชีวิต 
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ABSTRACT 

The research “Social Capital in Baan Airko – Sankumlur Pangmapha 
district, Maehongson Province” aimed to study the village’s social capitals as referred 
to the concept initiated by The Office of the National Economic and Social 
Development  Board , where  3 dimensions are used in the study, i.e. Human Capital, 
Institutional Capital, and Cultural Capital. The research was a Qualitative one, using 
descriptive ethnographic method  and  in the natural setting.  The researcher  lived 
temporarily in the location to gather  information with direct experience through the 
community’s daily life. 

The research, Social Capital in Baan Airko – Sankumlur was divided into 3 
aspects, following the concepts  mentioned earlier, as  Human, Family, and Rice. For 
Human Capital or “People”, there’s difference among generations. The young people 
tended to desire freedom, self-dependency, and were able to support the family. The 
mature people were also self-dependent, in the way of doing the rice planting for food. 
Meanwhile the elderly people, primarily for their own family and community, 
remained as a role model of a simple lifestyle.  Institutional capital or "Family" were 
found in the village’s various institutional components. From small units of the family 
to extended ones with many relatives. The community and the village system had 
influence over the people’s lifestyle, relating to how they dealt with  agriculture, trade, 
infrastructure, as well as healthcare and education, which reflected the strength of 
community and the changes that gradually occurred. Cultural capital or “Rice”, is 
important  for the self-dependent  lifestyle of Lahu, in Baan Airko – Sankumlur . The 
traditional and important  rituals were still regularly held in the village, many festival 
were related to rice importantly as well as to other rituals such as exorcism, funeral 
rites, indicating that indigenous wisdom and traditions still existed. 
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