


แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  บ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 

1 
 

 
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท  บ้านหนองห้าง  อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวอาริยา  ป้องศริิ 
นายนพพล  อัคฮาด 

นางสาวจริยา  ชาตะสวุัจนานนท์ 
นายอ าพล  บุญพินิช 

 



 คณะผู้วิจัย :  นางสาวอาริยา  ป้องศิริ / นายนพพล  อัคฮาด /  นางสาวจริยา  ชาตะสุวัจนานนท์  และ นายอ าพล  บุญพินิช  
 
 

  

2 
 

 

 
 

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง  “แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน  
: กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม  ในชนเผ่าภูไท   
บ้านหนองห้าง  อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์” 

 

ด าเนินการวิจัยโดย นางสาวอาริยา  ป้องศิริ 
นายนพพล  อัคฮาด 

นางสาวจริยา  ชาตะสุวัจนานนท์    
นายอ าพล  บุญพินิช 

 

สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า 

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคารบี)  ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้  เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ   
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท์ 02-1419600      โทรสาร  02-1438181 

 http://www.kpi.ac.th 
 

จัดรูปเล่มและประสานงาน นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ์ 
ส านักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า 
โทรศัพท์ 02-1419598     

 

ออกแบบปก นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์ 
 

เผยแพร่ พฤษภาคม 2560 
  



แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  บ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 

3 
 

ค าน า 
 

ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เรื่อง“แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : 
กรณีศึกษา พ่อล่าม – แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์” ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยชุมชน เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจ าปี
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ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ท่ีเน้นการศึกษา
การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยมุ่งศึกษาบทบาทของพ่อล่าม – แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชนเผ่าภูไทท่ีชนเผ่าอื่นไม่มี โดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดย
ผลการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหา 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสามารถน าไปใช้กับชุมชนอื่นได้ต่อไป 

งานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผู้สนใจศึกษาท่ัวไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านผู้น าในชุมชนระดับต่างๆ เพื่อให้แก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดการเรียนรู้วิธีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง เพื่อสร้างความรู้สึกรักกัน
ในชุมชนและความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ชุมชนเกิดความสงบสุข อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อ

ล่าม – แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ท่ีเน้นการศึกษาการแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยมุ่งศึกษาบทบาทของพ่อล่าม – แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าภูไทท่ี
ชนเผ่าอื่นไม่มี เป็นความเข้มแข็งของชุมชนท่ีช่วยลดปัญหาสังคมได้ระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะการ
แก้ไขปัญหาสังคมในการใช้บาบาทของพ่อล่าม – แม่ล่ามจะเป็นไปในลักษณะการไกล่เกลี่ย 
พูดคุย และให้ค าปรึกษาแก่คู่แต่งงานใหม่ โดยเฉพาะปัญหาภายในครอบครัว โดยการใช้การ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group Discussion) จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น 
กลุ่มผู้ท่ีเป็น พ่อล่าม – แม่ล่าม และประชาชนชาวภูไทท่ีครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อล่าม – แม่
ล่าม นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพ่อล่าม – แม่ล่ามก็เคยเป็นลูกล่ามมาก่อน หรือกลุ่ม
ท่ีเป็นลูกล่ามมาก่อน ปัจจุบันก็เป็นพ่อล่าม – แม่ล่าม แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความ
เกี่ยวข้องระหว่างกันของคนหมู่บ้าน ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจึงเป็น
มุมมองการสะท้อนผลท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นท้ังกลุ่มพ่อล่าม – แม่ล่าม และกลุ่มลูกล่ามในคน
เดียวกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้น ประกอบด้วย ขั้นตอนการค้นหา
ปัญหา เป็นการค้นหาข้อมูลจากการสังเกต และการท่ีบุคคลอื่นๆมาเล่าให้ฟัง ขั้นตอนการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นการน าข้อมูลท่ีได้รับมาเสนอแนวทางแก่ลูกล่าม เพื่อสู่ขั้นตอน
ต่อไปคือขั้นตอนการน าแนวทางท่ีเลือกไว้ไปปฏิบัติ ซึ่งแนวทางท่ีเสนอท้ังสามารถและไม่สารถ
แก้ไขปัญหาได้ และขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน ซึ่งถ้าหากประสบ
ความส าเร็จจะมีการแนะน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอีกในกรณีปัญหาใกล้เคียงกัน ซึ่งใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาของครอบครัวนั้น จะมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหา คือ ลักษณะนิสัย
ส่วนตัว และกระบวนการอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งจะท าให้พ่อล่าม – แม่ล่ามแต่ละคนมีวิธีการท่ี
แตกต่างกัน 
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Abstract 

This research aims to study the social problems in the 
community through a case study of male and female conciliator in 
Phu Thai Community, 

Ban Nong Hang, Kuchinarai District, Kalasin Province using 
qualitative method highlighting the problems of the community 
focusing on the role of male and female conciliator - Phu Thai 
interpreter.  Strong senses of community help to reduce social 
problems to some degree. The nature of social problems in male and 
female conciliator, and male and female conciliator  are in mediation 
talks and advice to newlyweds. The data is collected using in-depth 
interview and a small focus group discussion from three sample 
groups, including local administrators. The male and female 
conciliator family and the people of Phu Thai involved in his 
interpreter, and find that before, the male and female conciliator 
have been a tetherball or translator group. Currently, male and 
female conciliator demonstrate the link between the people involved 
and the village. The information gained from the interviews is a 
reflection of the sample as a whole; the group's interpreter - mother 
interpreter and translator in the same group. 

The study found that the steps to solve social problems 
include steps to find the problem according to the information from 
observations and the others. The research also shows that the data 
obtained suggest the young interpreter. The next step is the 
implementation approach selected to perform. This approach offers 
both substances if not resolved. And the final step is the process of 
monitoring and evaluation which if successful, would have 
suggested such an approach to practice in similar cases. In the 
process, the issues of the family and personal traits are factors that 
affect the solution. And other social processes make each interpreter 
to use a different approach. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคโลกาภิวัฒน์ ปัญหาต่างๆ มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น  
การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีความรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความ
รอบรู้ และต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย จะต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า รว่มสรุปบทเรียน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน 
โดยในการรวมตัวของประชาชนท่ีหลากหลายนั้นท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ 
และต่อเชื่อมประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้ทุกคน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังต้องสร้างการบริหารจัดการ
ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าท่ี และบทบาท 
ในการแก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น ท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองได้ การท าให้ชุมชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือ
ท าโดยการสอน การฝึกอบรม ชุมชนท่ีเข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะ
สร้างความสัมพันธ์” ดังนั้น ชุมชนจึงต้องร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาสังคมโดยชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553) 

ชนเผ่าภูไท หรือ ผู้ไท (Phutai) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใหญ่ท่ีสุด รองลงมาจากกลุ่มไทลาว 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่น้ าโขงแยกกลุ่มนี้ออกจากภูไทใน
ภาคเหนือของลาวและญวน กลุ่มภูไทกลุ่มใหญ่ท่ีสุดอาจจะอยู่แถบลุ่มน้ าโขง และแถบเทือกเขา
ภูพาน  ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวภูไทเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  
โดยราชอาณาจักรไทยได้สูญเสียดินแดนแคว้นสิบสองจุไทยให้ฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ.107(พ.ศ. 2431) 
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วัฒนธรรมของชนเผ่าภูไทมีความเข้มแข็งเพราะสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน (มนตรี โคตรคันทา
, 2558) แม้ว่าจะอพยพผ่านดินแดนต่างๆ และต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ท้ังทางด้านสังคม 
การเมือง ก่อนท่ีจะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ แต่ความเป็นภูไทยังคงเข้มข้นใน
สายเลือดของคนภูไท ประเพณีและวิถีชีวิตต่างๆ ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นคนภูไทแต่ดั้งเดิม  
แม้ว่าในหลายแห่งจะเสื่อมคลายไปบ้างแล้วก็ตาม  แต่ประเพณีในหลายชุมชนของชาวภูไท
ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น 

ชนเผ่าภูไท มีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และ
บางส่วนกระจายอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี  อุดรธานี  ร้อยเอ็ด 
และยโสธร  ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีชนเผ่าภูไทอาศัยอยู่ โดยอาศัยอยู่ในอ าเภอกุฉินารายณ์ 
อ าเภอเขาวง อ าเภอค าม่วง อ าเภอสมเด็จ และอ าเภอสหัสขันธ์  ส าหรับบ้านหนองห้าง อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ เป็นอ าเภอหนึ่งท่ีมีชนเผ่าภูไทอาศัยอยู่และสามารถรักษาวัฒนธรรมของตน 
ไว้ได้อย่างดี มีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกันเป็นกลุ่มคนท างาน 
ท่ีมีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ท างานได้หลายอาชีพ  เช่น  ท านา  ท าไร่  ค้าวัว  ค้าควาย  
น ากองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า “นายฮ้อย” เผ่าภูไทเป็นกลุ่มท่ีมีหน้าตาท่ีสวย 
ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นท่ี
กล่าวขวัญถึง เผ่าภูไทเป็นกลุ่มท่ีพัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจและ 
มีความเข้มแข็งในการปกครอง รวมท้ังมีความเชื่อและวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ปฏิบัติสืบทอด
ร่วมกันมา คือ  พ่อล่าม - แม่ล่าม 

พ่อล่าม - แม่ล่าม เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในสังคมภูไทเนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีฐานะทางสังคม
มั่นคงและเป็นผู้ท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพ พ่อล่าม-แม่ล่ามได้มาก่อนแต่งงาน โดยฝ่ายชาย
เป็นคนเลือกและผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายหญิง พ่อล่าม-แม่ล่ามมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ  
ต้องมีอายุมากกว่าลูกล่ามอย่างน้อยสามปี  มีครอบครัวดี พฤติกรรมท่ัวไปเป็นท่ียอมรับ และ 
ไม่เป็นพี่เขย-น้องเขย ใคร  ได้รับเลือกเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม จะถือเป็นความภาคภูมิใจและถือว่า
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ได้รับเกียรติ  จะตั้งใจท าหน้าท่ีอย่างเท่ียงธรรม  ขณะเดียวกันต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น 
ผู้แนะน าลูกล่ามหรือผู้ท่ีจะเป็นเขยใหม่ให้ขยันท างานและอ่อนน้อมให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่
ฝ่ายหญิง  ส าหรับคนท่ีมาเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม มาจากหลายอาชีพ เช่น ข้าราชการ พ่อค้า และ
เกษตรกร คนท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม จะมีบทบาทต่อลูกล่ามซึ่งเป็นคู่สมรสใหม่ ท้ังก่อนแต่ง  
และบทบาทระหว่างจัดพิธี และหลังจัดงานแต่งงานเรียบร้อยแล้ว  พ่อล่าม-แม่ล่าม ก็ยังมี
หน้าท่ีดูแลคู่สมรสใหม่ในเรื่องต่างๆ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่อื่นๆ ส่วนลูกล่ามก็
จะให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานต่อครอบครัวของพ่อล่าม-แม่ล่าม  ชาวภูไทถือว่าพ่อล่าม- 
แม่ล่าม เปรียบเสมือนพ่อคนท่ี 2 ท่ีมีพระคุณต่อชีวิต  นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญโดยเปรียบ
เป็นตุลาการหรือเป็นคนกลางท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา เนื่องจากพ่อตัวแม่ตัว มักจะเข้าข้างลูกตัวเอง เวลาลูก 
มีปัญหาจึงต้องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ย (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคม บทบาทของพ่อล่าม - 
แม่ล่าม ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในสังคมจึงเพิ่มขึ้น   

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเรื่อง “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” เนื่องจากเป็นชุมชนชาวภูไทท่ีความเข็มแข็งและโดดเด่นในด้าน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการใช้ พ่อล่าม-แม่ล่าม และเพื่อเป็นการน าองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้น 
ในชุมชนไปประยุกต์ใช้ในสังคมอื่นๆ และต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม 
กับบริบทในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
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1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม -
แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.3 ประเด็นในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดย
ชุมชน โดยศึกษาจากขั้นตอนและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชนเน้นการศึกษา
จากบทบาทพ่อล่าม-แม่ล่าม ซึ่งเป็นเอกลักษณใ์นชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1.4.1 ทราบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม -แม่ล่าม  
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.4.2 ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาพ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.4.3 ทราบแนวทางการปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา      
พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย  

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Studies) เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ถูกต้อง ผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการท าวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาประเด็นท่ีสนใจในขอบเขตจ ากัดหรือแคบๆ และใช้ จ านวน
ตัวอย่างไม่มากนัก แต่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง จนมีความ
เข้าใจและชัดเจนแล้ว จึงก าหนดพื้นที่ในการศึกษาซึ่งผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีบ้านหนองห้าง  อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นพื้นท่ีศึกษา  เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวมีกลุ่มชนเผ่าภูไทอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น ยังคงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  

1.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้จ าแนกประชากรกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1.6.1 กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการวัฒนธรรม 
และนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะ
บุคคลเหล่านี้มีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทุนทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์
ด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 คน   

1.6.2 กลุ่มผู้ท่ีเป็น พ่อล่าม-แม่ล่าม  ได้แก่  พ่อล่าม-แม่ล่าม ท่ีเคยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในชุมชนบ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ศึกษาใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้คือ เป็นประชาชนท่ีมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน
ในเขตพื้นท่ีศึกษา จ านวน 10 คน    

1.6.3 ประชาชนชาวภูไทท่ีครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อล่าม-แม่ล่าม  ได้แก่  ครอบครัว 
ท่ีมีพ่อล่าม-แม่ล่าม  ครอบครัวท่ีเคยให้พ่อล่าม-แม่ล่าม ตัดสินข้อพิพาท ในพื้นท่ีศึกษาโดย
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Quota Sampling) ซึ่งก าหนดคุณสมบัติไว้ต้องเป็น
ประชาชนท่ีมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีศึกษา จ านวน 10 ครอบครัว 
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1.7 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

1.7.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง    

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดท่ีได้มีการก าหนด
ประเด็นค าถามไว้อย่างกว้างๆ เป็นการล่วงหน้า  โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อ 
ให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก โดยสามารถยืดหยุ่นหรือปรับปรุงค าถามได้ตลอดตามสถานการณ์ของการ
สัมภาษณ์  โดยน าวัตถุประสงค์หลัก แตกเป็นประเด็นย่อยๆ แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือใน
การลงภาคสนามโดยประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้   

1) บริบทชุมชน 

2) ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์  
3) ลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ 

4) วิถีการด าเนินชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) ภูมิหลัง/คุณสมบัติของการเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม 

6) ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

7) แนวทางท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

8) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของพ่อล่าม-แม่ล่าม   

1.7.2 การสังเกต 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กันไป 
เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลในการศึกษา 

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  โดยผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ  ผู้บริหารท้องถิ่น   
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ผู้น าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชน เป็นต้น  โดยผู้ศึกษาได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  ใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนเสมือนว่าเป็นประชาชน 
คนหนึ่งในชุมชน 

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  เป็นการเฝ้าสังเกตในขณะท่ีผู้ศึกษาอาศัยอยู่ใน
ชุมชน โดยไม่ให้ผู้ให้ข้อมูลรู้ตัว เพ่ือสังเกตดูพฤติกรรมและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น   

1.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้อาศัยการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ  

1.8.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการอ่านและศึกษา
จากบทความ งานวิชาการ แนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบาย
ของส านักงานเทศบาลต าบล และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ท่ีเป็น
แนวคิดและทฤษฎี รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อล่าม-แม่ล่ามในชนเผ่าภูไท  
 1.8.2 ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มบุคคล เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาภาคสนาม (Field 

Study) โดยการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ได้แก่        

1) การจัดประชุมชี้แจง  เป็นการประชุมชี้แจงเริ่มแรกของการเข้าศึกษาเพื่อท า
ความเข้าใจกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาตลอดจนหาแนวร่วมในการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้อง  

2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  ซึ่งเป็นการเลือกโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัยประกอบด้วย 
กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มผู้ท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม และประชาชนชาวภูไทท่ีครอบครัวท่ีเกี่ยวข้อง
กับพ่อล่าม-แม่ล่าม 

3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด
ไว้ล่วงหนา้ เนื้อหาการสัมภาษณ์ ดังนี้    
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3.1) กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น  คือ ข้อมูลส่วนตัว  บริบทชุมชน  ประวัติศาสตร์ 
ชาติพันธุ์ ลักษณะทางกายภาพ  ภูมิประเทศ       

3.2) กลุ่มผู้ท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม คือ ข้อมูลส่วนตัว  ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในชุมชน  แนวทางท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  ปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของพ่อล่าม-แม่ล่าม  

3.3) ประชาชนชาวภูไทท่ีครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อล่าม-แม่ล่าม คือ ข้อมูล
ส่วนตัว  ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  แนวทางท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามใช้ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนของพ่อล่าม-แม่ล่าม  

1.8.3 การทบทวนหลังการจัดกิจกรรม (After Action Review: AAR) ในการศึกษา 
ครั้งนี้จะใช้รูปแบบ AAR เพื่อทบทวนเป้าหมายในการลงพื้นท่ีศึกษาทุกครั้ง ว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่จะปรับปรุงอย่างไร โดยมีค าถามหลักในการทบทวนคือ    

1) การลงพื้นท่ีส ารวจครั้งนี้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่    

2) อะไรท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย  เพราะเหตุใด      

3) จะแก้ไขในการลงส ารวจพื้นท่ีครั้งต่อไปอย่างไร     

จากการท า AAR จะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจสถานการณ์และเป้าหมายของการศึกษา 
อยู่ตลอดเวลา และมีการปรับรูปแบบและกระบวนการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ ตาม
สภาพปัญหา ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีได้พบเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด  

1.9 การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล      

เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลงพื้นท่ี
ภาคสนามจะใช้การจดบันทึกจากการสังเกต ประกอบกับการบันทึกภาพ บันทึกเสียง แล้วจัด
หมวดให้เป็นระบบ หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุป  แยกประเภท และจัด
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หมวดหมู่ข้อมูลของผู้ศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้วน าเสนอข้อมูลท่ีได้มาสรุป
อภิปรายผลในเชิงเชิงพรรณนาวิเคราะห์   

1.10 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559 

 

ตาราง 1 แผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนนิงาน 
มี.ค.
59 

เม.ย
.59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค.
59 

ระยะที ่1 : การเตรียมการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการ 

        

ระยะที่ 2 : การถอดบทเรียน 
- การเตรียมการ 

- ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ 

- การศึกษาข้ันตอน รูปแบบ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน 
โดยพ่อล่าม-แม่ล่าม ในพ้ืนที่เป้าหมาย  
- การประชุมกลุ่มย่อย 

        

ระยะที่ 3 : การสรุปผลการวิจัยและ 
             จัดท ารายงาน  

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุป
บทเรียน 

-  การสรุปและจัดท ารายงานการวิจัย 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยชุมชนเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม- 
แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” มีวัตถุประสงค์ 
ในการวิจัยเพื่อศึกษาขั้นตอน รูปแบบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน รวมถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน ซึ่งในการศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวผู้วิจัย 
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  
โดยเสนอแนวคิดตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
2.1.1 ความหมายของปัญหา  
2.1.2 ความหมายของการแก้ปัญหา  
2.1.3 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา  
2.1.4 ประเภทของการแก้ปัญหา  
2.1.5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา  
2.1.6 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior Theory) 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรม 

2.2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรม 

2.2.3 พฤติกรรมด้านเจตคติ 
2.2.4 พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ  
2.2.5 ประเภทของพฤติกรรม 

2.2.6 สิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ 
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2.3 รายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.3.1 การส ารวจสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ใน 6 ด้าน  

2.3.2 การส ารวจสถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับพัฒนา 7 ด้าน 

2.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ่อล่าม-แม่ล่าม 
2.4.1 ท่ีมาของพ่อล่าม-แม่ล่าม 

2.4.2 บทบาทของพ่อล่าม  
2.4.3 การเลือกพ่อล่ามของชาวผู้ไทย 

2.4.4 คุณสมบัติเบ้ืองต้นของครอบครัวท่ีจะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม 

2.4.5 ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพระหว่างพ่อล่ามกับลูกล่าม 

2.5 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของชุมชนบ้านหนองห้าง 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

2.1.1 ความหมายของปญัหา  

ปัญหา คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบุคคลต้องเผชิญและแก้ไข ซึ่งต้องใช้วิธีการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  รวมไปถึงการใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลในการ 
คิดหาค าตอบด้วย  โดยเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคท่ีมาขัดขวางมิให้บรรลุ
เป้าหมาย จ าเป็นต้องศึกษาจากสาเหตุและท่ีมาของปัญหา แล้วใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อ
ขจัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป (สุกัญญา ศรีสาคร, 2547, น.68) สอดคล้องกับอัจฉรา จันหา 
(2549, น. 73) ท่ีได้ให้ความหมายของปัญหาไว้ว่า ปัญหา หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคล หรือ
กลุ่มคนเผชิญและต้องการหาค าตอบ ซึ่งการได้มาซึ่งค าตอบต้องใช้ความรู้และวิธีการต่างๆ  
ท่ีมีอยู่มาผสมผสานเป็นแนวทางในการหาค าตอบและปัญหายังเป็นสภาวะหรือสถานการณ์ท่ี 
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ท าให้บุคคลไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไม่สนองตอบความต้องการจ าเป็นพื้นฐานของบุคคล 

(โกวิทย์ วรพิมพัฒน,์ 2540) 

ส าหรับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 687) ให้ความหมาย
ของปัญหา คือ ข้อสงสัย ข้อขัดข้อง ข้อท่ีต้องพิจารณาแก้ไข ซึ่งเป็นช่องว่างหรือความแตกต่าง
ระหว่างสภาพปัจจุบันกับสถานการณ์ท่ีเราต้องการให้ เกิดขึ้น หรือสภาพการณ์ไม่ดีท่ีคาดว่า  
จะเกิดขึ้นอนาคต (ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2542) 

ดังนั้น โดยสรุปปัญหาจึงเป็นสถานการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่า
บุคคลจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ เช่นเดียวกับ 
บุญเลี้ยง พลอาวุธ (2546) ท่ีได้สรุปความหมายของปัญหาไว้ว่า ปัญหา คือ สิ่งท่ีต้องแก้ไข 

(Solve) โดยมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งทางท่ีจะไปสู่จุดมุ่งหมายของปัญหานั้นมีอุปสรรคมาขัดขวาง และ
ในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จบุคคลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

2.1.2 ความหมายของการแก้ปัญหา  

การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีผ่านการคิด โดยอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ ในการขจัดอุปสรรคหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ  
โดยการแก้ปัญหาเป็นการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการโดยอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ และความคิดมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน
อย่างมีคุณภาพและประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีการเลือกใช้วิธีการหรือกระบวนการ 
ในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด (สุกัญญา ศรีสาคร, 2547, น.68) ซึ่งลักษณะส าคัญประการหนึ่ง 
ของการแก้ปัญหา คือ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความรู้สึก และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหา  ท้ังนี้เพื่อให้ได้รับทักษะ ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

เมื่อบุคคลมีจุดมุ่งหมาย (Goal) แต่มีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ไปถึงหรือได้มาซึ่งสิ่งท่ี
ต้องประสงค์ จะท าให้เกิดปัญหาขึ้น หรือปัญหาอาจเกิดจากการไม่ทราบจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน
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ว่าคืออะไร บุคคลจึงพยายามขจัดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใหม่ให้หมดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ท่ีต้องการ  การแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดท่ีมีจุดมุ่งหมาย (Directed Thinking) (ชูชีพ อ่อนโคกสูง, 
2522, น.120) รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีซับซ้อนในรูปแบบต่างๆ มากมาย (ชม ภูมิภาค, 2523, 

น.98) โดยพฤติกรรมในการแก้ปัญหาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคิดรวบรวม 
หรือเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเข้าด้วยกันเพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการขจัดปัญหาให้หมดไป (กัลยา ตากูล, 2550, น.20) 

ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงเป็นกระบวนการท างานของสมองซึ่งต้องอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการพิจารณาโครงสร้างของปัญหา ตลอดจนการคิดหาแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป และบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ (วยุภา จิตรสิงห์, 2534, น.8) 

และเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริง การตั้งสมมติฐาน 
เพื่อหาข้อยุติปัญหาของแต่ละคน อาจไม่เหมือนกันและวิธีการให้เหตุผลก็ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมมาได้ หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่ (Good, 1973, p.44) 

2.1.3 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา  

ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ประสบผลส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย 

ประการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 

หทัยรัช รังสุวรรณ (2539, น.44; อ้างอิงจาก Morgan. 1978, p.154-155) 

สรุปว่าวิธีคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้น แตกต่างกันท าให้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
แตกต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) สติปัญญา (Intelligence) ผู้มีสติปัญญาดีจะสามารถคิดแก้ปัญหาได้ดี  
2) แรงจูงใจ (Motivation) ในการท าให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา  
3) ความพร้อม (Readiness) ในการท่ีจะแก้ปัญหาใหม่ๆ โดยทันทีทันใดจาก 

ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน  

4) การเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Functional Fixedness) 



แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  บ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 

27 
 

โดยองค์ประกอบท่ีท าให้บุคคลแตกต่างกันในการแก้ปัญหา Ausubel (1968, p.551) 

ได้แก่ ความรู้ในเรื่องนั้นและความเคยชินในการคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิด
ประสบการณ์และเข้าใจในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี  มีการใช ้“แบบการคิด” ท่ีไวต่อการแก้ปัญหา 

และความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเคยผ่านประสบการณ์ท่ีเคย
แก้ไขปัญหาเหล่านั้นมาแล้ว ท าให้มีวิธีการจัดการกับปัญหาท่ีหลากหลายและองค์ประกอบ 
ท่ีส าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น แรงขับ ความมั่นคงในอารมณ์ 
ความวิตกกังวล เป็นต้น  เป็นปัจจัยหนุนน าท่ีอยู่ภายในและเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความรวดเร็ว
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาของบุคคลมีความแตกต่างกัน 

กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2528, น.259) กล่าวถึง องค์ประกอบของการแก้ปัญหาไว้
ว่า การแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งจะส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ระดับความสามารถของเชาว์ปัญญา คือ ผู้มีเชาว์ปัญญาสูงย่อมแก้ปัญหาได้ดีกว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญาต่ า  

2) การเรียนรู้  ถ้าสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว  
เมื่อประสบปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

3) การรู้จักคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศัย 

3.1) ข้อเท็จจริงและความรู้จากประสบการณ์เดิม 

3.2) จุดมุ่งหมายในการคิดและแก้ปัญหา  
3.3) ระยะเวลาในการไตร่ตรองหาเหตุผลท่ีดีที่สุด 

สอดคลองกับ ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2522, น.121) ท่ีได้อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อการแก้ปัญหา 3 ประการ คือ 

1) ตัวผู้ประสบปัญหา (Condition in Learner)  ได้แก่ ระดับเชาว์ปัญญา ลักษณะ
อารมณ์ อาย ุแรงจูงใจ และประสบการณ์ของผู้ประสบปัญหา 
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2) สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Condition in Learning Situation) ถ้าปัญหาเป็น 
ท่ีน่าสนใจจะท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนหรือแก้ปัญหา หรือถ้ามีผู้ชี้แนะส าหรับปัญหายากๆ 

จะให้มองเห็นแนวทางแก้ปัญหา หรือถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีต่อเนื่องหรือคล้ายคลึงกับปัญหา
ท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วก็จะท าให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น 

3) การแก้ปัญหาเป็นหมู่ (Problem Solving in Group) คือ การให้โอกาสในการ
ร่วมกันแก้ปัญหา ส าหรับกรณีท่ีมีผู้เกี่ยวข้องมีหลายคน โดยให้สมาชิกมีการอภิปรายและ 
การถกเถียงกัน ซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อ 

3.1) สมาชิกของกลุ่มมีจุดมุ่งหมายร่วมกันท่ีจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จ  

3.2) สมาชิกแต่ละคนมีข้อมูลและความรู้ท่ีจะแก้ปัญหา  
3.3) สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเท่ากัน 

3.4) เป็นงานยากสลับซับซ้อน  

3.5) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม  

ดังนั้น องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา ได้แก่ ความแตกต่างของระดับ
สติปัญญาของผู้ประสบปัญหา ความน่าสนใจของปัญหา การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

และการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มคิดแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งส าคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ท้ังหมดได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระโดยเท่าเทียมกัน  ร่วมกับการสร้างบรรยากาศ  
ท่ีเหมาะสมหรือเอื้อต่อการแก้ไขปัญหา  
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2.1.4 ประเภทของการแก้ปัญหา  

Frederiksen (1984, p. 363) ได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1) ปัญหาท่ีมีโครงสร้างสมบูรณ์ (Well-Structured Problem) คือ ปัญหาท่ี
ก าหนดรายละเอียดไว้ชัดเจนครบถ้วน ส าหรับแก้ปัญหา ได้แก่ โจทย์คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร ์

2) ปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ (Ill-Structured Problem) คือ ตัวค าถาม 
ไม่กระจ่างชัด อาจเพราะมีความซับซ้อน ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณา 
หรือไม่มีแนวทางในการหาค าตอบ เป็นปัญหาท่ีผู้ตอบต้องใช้ความพยายามในการหาความ 
สัมพันธ์และแยกแยะประเด็นของปัญหา โดยต้องอาศัยความรู้ด้านการคิดและความจ าเป็น 
ท่ีเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยก่อนท่ีจะด าเนินการคิดตามขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้  

เปลว ปุริสาร (2543, น.29; อ้างอิงจาก Thomas, p.1972) จ าแนกลักษณะการ
แก้ปัญหาออกเป็น ประเภท คือ  

1) ปัญหาท่ีมีค าตอบอยู่แล้ว  ได้แก่  การค้นคว้าหาค าตอบในวิชาคณิตศาสตร์ และ
แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักเป็นปัญหาท่ีพบในห้องเรียน  

2) ปัญหาท่ีเปิดกว้าง ไม่มีกฎเกณฑ์ เป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ได้แก่ ปัญหาส าหรับฝึกความคิดสร้างสรรค์  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาท่ีก าหนดรายละเอียดไว้ชัดเจนครบถ้วน คือ 
ปัญหาท่ีมีโครงสร้างสมบูรณ์หรือปัญหาท่ีมีค าตอบอยู่แล้ว  ส่วนปัญหาท่ีไม่ระบุรายละเอียดใน
การพิจารณาหรือไม่มีแนวทางในการหาค าตอบ คือ ปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ หรือปัญหา 
ท่ีเปิดกว้าง 
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2.1.5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา  

การแก้ปัญหาเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ควรค านึงถึงขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วย 

โดยนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญในการ
น ามาใช้ในกระบวนการคิดและแก้ปัญหา ได้แก่  

ทิศนา แขมมณ ี(2554) กล่าวถึงการแก้ปัญหาท่ีสามารถช่วยให้บุคลากรด าเนินการ
ได้อย่างมีระเบียบ ไม่สับสน และสามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผล มีขั้นตอนดังนี้  

1)  ระบุปัญหา 
2)  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  
3)  แสวงหาทางแก้ปัญหาท่ีดีที่สุด  

4)  เลือกทางแก้ปัญหาท่ีดีที่สุด  

5)  ลงมือด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการท่ีเลือกไว ้ 

6)  รวบรวมข้อมูล  

7)  ประเมินผล  

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต. 2537, น.56) และส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาแห่งชาติ. (2540, น. 201-202) ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ซึ่งมีหลักการและ
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 ขั้นทุกข์ คือ สภาพปัญหา ความคับข้อง ความบีบคั้นท่ีชีวิต หน้าท่ีของ
บุคคลท่ีมีต่อทุกข์ เทียบได้กับการก าหนดปัญหา เข้าใจและก าหนดขอบเขตให้ชัด  

ขั้นท่ี 2 ขั้นสมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาซึ่งต้องค้นให้พบ 
แล้วท าหน้าท่ีก าจัดหรือละเสีย เทียบได้กับขั้นตั้งสมมติฐาน  

ขั้นท่ี 3 ขั้นนิโรธ  คือ  ความดับทุกข์  ความพ้นทุกข์  ภาวะปราศจากปัญหาท่ี
บุคคลมีหน้าท่ีท าให้เป็นจริง ท าให้ส าเร็จโดยจะต้องก าหนดไว้ว่าจุดหมายท่ีต้องการเลือก 
คืออะไร การท่ีปฏิบัติอยู่ท่ีเพ่ืออะไร เปรียบได้กับขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  
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ขั้นท่ี 4 มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือวิธีแก้ปัญหา
จาก การปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง แล้วสรุปผลด้วย เปรียบได้กับขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การสรุปผล  

นอกจากนี้ อ านวย เลิศชยันตี (2523, น.19-20 ; อ้างอิงจาก John Dewey. 

1970, p.130) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติที่ท าให้สามารถก าหนดระยะเวลาและวิธีการท างานท่ีแน่นอนได้ดี 
โดยสอดคล้องกับ Weir (1974, p.16)  และ Guiford (1971) ไว้ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง  ขั้นการตั้งปัญหาหรือค้นหาว่าปัญหา 
ท่ีแท้จริงของเหตุการณ์คืออะไร หรือค้นหาข้อมูลท่ีแท้จริงของปัญหานั้นๆ  อาจกล่าวได้ว่า 
เป็นความสามารถในการบอกปัญหาภายในขอบเขตที่ก าหนด  

2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดบ้าง 
ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา หรือมีสิ่งใดบ้างท่ีไม่ใช่สาเหตุของปัญหา เพื่อบอกสาเหตุท่ีแท้จริง 
หรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 

3) ขั้นในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการ
แก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา แล้วเสนอออกมาในรูปของวิธีการ เป็นการใช้
ความสามารถในการหาวิธี การแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ออกมา 

4) ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขั้นในการน าเสนอเกณฑ์เพื่อ
ตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้จากการเสนอวิธีการแก้ปัญหา ถ้าผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ต้องมีการเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้วิธีการท่ีดีหรือถูกต้องท่ีสุด 

5) ขั้นการน าไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) หมายถึง การน าวิธีการแก้ปัญหา 
ท่ีถูกต้องไปใช้ในโอกาสข้างหน้า เมื่อพบเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์ท่ีเคยพบมาแล้ว  
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2.1.6 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีหลายแนวท่ีคิดมาจากนักวิจัยหลายคน ซึ่งแต่ละ
แนวคิดมี ความน่าสนใจแตกต่างกัน คู่มือเล่มนี้ใช้แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของสิทธิ
ชัย ชมพูพาทย์ (2554) ท่ีได้ศึกษาแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากหลายแนวคิดและ
น ามาปรับปรุงจนได้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาต่อไป  

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ กระบวนการแก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
หรือเป็นขั้นตอนของการบรรลุความต้องการ หรือวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ 
ความคิดวิจารณญาณ การใช้ความคิดท้ังสองท่ีกล่าวถึงได้แก่ผู้แก้ไขปัญหาจะใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดวิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดยปราศจากการตัดสินว่าดี
หรือถูกต้องหรือไม่ จากนั้นจึงประเมินและเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดวิจารณญาณ
เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด พร้อมท้ังน าวิธีการแก้ปัญหานั้นมาวางแผนการแก้ปัญหาบน
เง่ือนไข บริบทและทรัพยากรท่ีมีอยู่ และน าแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ โดยเชื่อมั่นว่าสามารถ
แก้ปัญหาและก ากับตนเอง ขณะท าการแก้ปัญหาได้  เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การเข้าถึงปัญหา  เป็นขั้นของการท าความเข้าใจ รับรู้ความท้าทายท่ีจะ 
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน การระบุ
ปัญหาท่ีแท้จริงและวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถเลือกใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
หรือใช้ทุกขั้นตอนตามความชัดเจนของปัญหา ซึ่งมีดังต่อไปนี้  

1.1) การเห็นความส าคัญ  เป็นขั้นตอนการระบุและอธิบายความส าคัญของ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในมุมมองของตนเองและผู้อื่น การสร้างความคิดที่เหมาะสมต่อปัญหา  

1.2) การส ารวจข้อมูล  เป็นการศึกษารายละเอียดของสถานการณ์หรือการ 
สืบค้นข้อมูลเพื่อท าให้สถานการณ์มีความชัดเจน ประกอบด้วย การศึกษาลักษณะและสาเหตุ
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ของ สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหารวมถึงความเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น โดยใช้การส ารวจข้อมูล 
ประเมินและ เลือกใช้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  

1.3) การระบุปัญหา  เป็นการตัดสินว่าสถานการณ์ท่ีศึกษานั้น ปัญหาใดเป็น 
ปัญหาท่ีต้องน ามาแก้ไขหรือเรียกว่าเป็น “ปัญหาท่ีแท้จริง” พร้อมกับวางเป้าหมายในการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2 การคิดวิธีการแก้ปัญหา เป็นการคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้มากท่ีสุด โดยไม่มี
การตัดสินว่าความคิดนั้นผิดหรือถูก ใช่หรือไม่ใช่ รวมถึงการปรับวิธีการแก้ปัญหาจากแนวคิด
การแก้ปัญหาของผู้อื่น  

ขั้นที่ 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การท าให้วิธีการแก้ปัญหามีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยการประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีการท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจึง
พิจารณาส่ิงสนับสนุนและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแก้ปัญหาโดยมีขั้นตอนดังนี้  

3.1) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา เป็นการคัดเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เกณฑ์ 
ใน การเลือกวิธีการแก้ปัญหา  

3.2) การคาดการณ์ผลกระทบ  เป็นการระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังท่ี 
เป็น อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนในระหว่างการแก้ปัญหา  

ขั้นที่ 4 การวางแผนการแก้ปัญหา คือ การวางแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความ 
สามารถและข้อจ ากัดของบุคคล  รวมถึงบริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และอุปสรรค โดยมีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้  

4.1) การประเมินงาน  เป็นการระบุแนวทางและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการ 
แก้ปัญหาภายใต้ เง่ือนไข ข้อจ ากัด บริบท ข้อมูล หรือสิ่งสนับสนุนในการแก้ปัญหา 

4.2) การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขั้นตอนและกิจกรรมการแก้ปัญหา 
จากการแนวทางและทรัพยากรท่ีมีอยู่และแบ่งหน้าท่ีสมาชิกในกลุ่ม 
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ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ  เป็นการน าแผนท่ีวางไว้ไปปฏิบัติจริง มีการก ากับ
ตนเองในการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบกิจกรรมและผลการแก้ปัญหากับเป้าหมายท่ีวางไว้ 
มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหา เมื่อการแก้ปัญหาเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 
ก็ให้การเสริมแรงแก่ตนเอง ซึ่งขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  

5.1) การลงมือปฏิบัติ  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกตและสะท้อน
ระหว่างการแก้ปัญหา รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาให้เหมาะสมมากขึ้น  

5.2) การเผชิญปัญหา  เป็นการก ากับตนเองระหว่างการแก้ปัญหาประกอบด้วย 
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ การควบคุมตน และ
เสริมแรงตนเอง 

นอกจากนี้ ไพฑูรย์  กานต์ธัญลักษณ์ (2559)  ได้อธิบายกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้การระดม 
สมองเน้นการคิดเชิงบวก เลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีท่ีดีที่สุด สามารถแก้ปัญหา
ท่ียุ่งยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพขั้นตอนท่ีส า คัญเพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1  การค้นหาปัญหา (Problem Finding)  

ขั้นตอนท่ี 2  การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding)  

ขั้นตอนท่ี 3  การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา (Solution Finding)  

ขั้นตอนท่ี 4  การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) 

ขั้นตอนที่ 1  การค้นหาปัญหา (Problem Finding) เป็นการก าหนดกรอบ
ของปัญหา (framing problem) มีความส าคัญเนื่องจากการสรุปปัญหาผิด ท าให้เสียเวลาและ
โอกาสในการแก้ไขปัญหา 
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x ระยะสร้าง  ค าถามน าโดยใช้ค าถามเชิงบวกและกระตุ้นให้สมาชิก 
ตอบค าถามสมาชิกของกลุ่มมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ท าให้มองเห็นสภาพของปัญหาในทางท่ี
เป็นไปได้แตกต่างกัน ได้กรอบปัญหาจ านวนมาก ท าให้เกิดการขยายความคิดในกลุ่ม  

x ระยะปรับ  เป็นการน ากรอบปัญหาท่ีได้ มาวิเคราะห์เพื่อเน้นความคิด 
ท่ีเป็นกรอบปัญหาท่ีแท้จริง โดยเลือกจากการถามความคิดเห็นของกลุ่มและน ามาจัดกลุ่ม 
ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือยืนยันในการสรุปปัญหา 

ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding) เป็นการ
ค้นหาแนวความคิด ทางเลือก วิธีการท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการพิจารณา ปัจจัย  
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  

x ระยะสร้าง เป็นการใช้จินตนาการหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยระดม
ความคิด (Brainstorming) ภายในกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในสถานการณ์ ยอมรับทุกความคิดท่ีเสนอมา 
ไม่มีการวิจารณ์ความคิดและการตัดสินว่า ความคิดนั้นดี ไม่ดี ระดมความคิดให้ได้จ านวนมาก
ท่ีสุด เพราะจ านวนความคิดท่ีมากเกี่ยวข้องกับคุณภาพและประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไข
ปัญหา  

x ระยะปรับ เป็นการน าความคิด ทางเลือก วิธีการแก้ไขปัญหามา
วิเคราะห์ ตัดสินเลือกโดยเน้นแนวคิด ทางเลือก วิธีการแก้ไขปัญหา มาวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
ท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จากการถามความคิดเห็นของกลุ่มและน ามา 
จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสรุปแนวคิด ทางเลือก วิธีการแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอนที่ 3  การค้าหาทางเลือกในการแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็น
การค้นหาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหา โดยการพิจารณาและการ
วิเคราะห์  
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x ระยะสร้าง   สมาชิกของกลุ่มสร้างเกณฑ์ในการแก้ ไขปัญหาซึ่ ง
ประกอบด้วย เวลา บริบท การยอมรับ แหล่งทรัพยากร ลักษณะปัญหา เพื่อใช้ในการประเมิน
ทางเลือก วิธีการแก้ปัญหาและปรับแนวคิด ทางเลือก วิธีการแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีความเป็นไปได้  

x ระยะปรับ  เป็นการน าเอาเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหามาเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้วิเคราะห์ ประเมินผล และเป็นผู้ให้คะแนน
ในแต่ละทางเลือก วิธีการแก้ปัญหาท่ีได้จะถูกน ามาจัดเรียงตามจ านวนมากไปหาน้อย วิธีการ 
ท่ีมีคะแนนมากที่สุด จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์

ขั้นตอนที่ 4  การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) เป็นการสร้าง
แผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา โดยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีอ านวย และอุปสรรค 
ในวิธีการแก้ไขปัญหาจากบุคคลท่ีเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง การพิจารณาและ  
การวิเคราะห์วิธีการแก้ไขหาจากหลายมุมมองท่ีแตกต่างกัน ช่วยให้แผนการปฏิบัติเป็น 
ท่ียอมรับและสู่ความเป็นจริง 

x ระยะสร้าง  เป็นการค้นหาข้อมูล สิ่งท่ีอ านวย และอุปสรรคในวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากมุมมองบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด โดยข้อมูลท่ีได้
จากสิ่งท่ีเอ้ืออ านวยในวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นข้อมูลส่งเสริมให้วิธีการแก้ปัญหา น าไปใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงวิธีการให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ซึ่งท าให้มีโอกาสเกิดการประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาได้เพ่ิมขึ้น 

x ระยะปรับ  เป็นการน าข้อมูลสิ่งท่ีเอ้ืออ านวยและอุปสรรคในวิธีการแก้ไข
ปัญหามาจัดท าแผนการปฏิบัติ สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาในการจัดท าแผน 
จัดท าแผนตามระยะเวลา ได้แก่ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว การวางแผน 
ตามระยะเวลาเป็นการจัดล าดับความส าคัญของวิธีการแก้ไขปัญหา และบอกถึงระดับความ 
ต้องการท่ีน าวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้มากท่ีสุด ก่อนท่ีจะน าแผนการปฏิบัติ 
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ไปปฏิบัติจริง มีตรวจสอบแผนการปฏิบัติอีกครั้ง โดยผู้ เกี่ยวข้อง หรือได้รับการยอมรับเป็น 
ผู้ถามค าถามเชิงบวก สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ตอบ แต่ถ้าค าตอบออกมาว่าแผนการปฏิบัติน่าจะ
ไม่ประสบความส าเร็จ กลุ่มน าแผนไปปรับปรุงแก้ไขจนกระท่ังพบว่าแผนการปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จ จึงน าแผนการปฏิบัตินั้นลงปฏิบัติจริงการน าการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาใช ้

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหา ส าหรับ
งานวิจัยนี้ได้ดังนี้  

1) ขั้นตอนการค้นหาปัญหา 
2) ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
3) ขั้นตอนการน าแนวทางท่ีเลือกไว้ไปปฏิบัติ 
4) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมมนุษย์ (Human Behavior Theory) 

พฤติกรรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผู้อื่นอาจเห็นได้ เช่น การยิ้ม การ
เดินหรือผู้อื่นอาจเห็นได้ยากต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่าง  
ท่ีบุคคลแสดงออกมานั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุด  
ตามสถานการณ์นั้นๆ พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ จะมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติ 
ท่ีคอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป เนื่องจากได้รับ
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่เท่ากัน  มีการตีความสารท่ีรับมาไปคนละทิศคนละทางท าให้เกิด 
การเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องความรู้ท่ีไม่เท่ากัน 

นักจิตวิทยามักสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ เช่น ทัศนคติ 
น าไปสู่พฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร  ซึ่งเมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ภายใน
จิตใจของมนุษย์แล้ว สิ่งท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ พฤติกรรมของมนุษย์ 
ท่ีแสดงออกต่อผู้อื่น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534) 
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2.2.1 ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรม ( Behavior ) หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ 

ความคิดของบุคคลท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในจิตใจและภายนอก อาจท าไปโดยรู้ตัว ไม่รู้ตัว 
อาจเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ผู้อื่นอาจสังเกตการกระท านั้นได้และ
สามารถใช้เคร่ืองมือทดสอบได้ (ราชบัณฑิตยสถาน 2525, น.573) 

พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษย์แสดงออกทางรูปธรรม
นามธรรมตลอดเวลา สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส วาจา และการกระท า สามารถแบ่ง
พฤติกรรมออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเป็นการ
กระท าท่ีสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสหรืออาจใช้เครื่องมือช่วย และพฤติกรรมภายใน ( Covert 

Behavior) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตได้ (เฉลิมพล 
ตันสกุล 2541, น.2) 

พฤติกรรม  หมายถึง  การกระท าท่ีสังเกตได้ เช่น การพูด การเดิน การเต้นของ
หัวใจ  การรับรู้  การคิด  การจ า และการรู้สึก การกระท าท่ีสังเกตไม่ได้ เช่น ผู้กระท ารู้ตัว  
ไม่รู้ตัว หรือเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เป็นการกระท าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก (โยธิน ศันสนยุทธ 2533, 

น.3) 

โกลเดนสัน (Goldenson, 1984, p.90) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมไว้ว่า 
เป็นการกระท าหรือตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็นปฏิสัมพันธ์ 
ในการตอบสนองสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก  รวมท้ังเป็นกิจกรรมการกระท าต่างๆ ท่ีเป็นไป
อย่างมีจุดหมาย สังเกตเห็นได้หรือเป็นกิจกรรมการกระท าต่างๆ ท่ีได้ผ่านการใคร่ครวญแล้ว 
หรือเป็นไปอย่างไม่รู้ตัว 
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จากความหมายของพฤติกรรมท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง 
การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกของจิตใจท้ังภายในและภายนอก เป็นการกระท าเพื่อสนอง
ความต้องการของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นสังเกต และใช้เคร่ืองมือทดสอบได้ 

2.2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรม 
ครอนบาค (Cronbach, 1963, p.68-70) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะ

เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 

1) ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม 
คนเรามีพฤติกรรมเกิดขึ้นก็เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือต้องการ  
ท าตามวัตถุประสงค์ท่ีตนได้ตั้งไว้ คนเรามักมีความต้องการหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน และ
มักจะเลือกสนองตอบความต้องการท่ีรีบด่วนก่อนความต้องการอ่ืนๆ 

2) ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบพฤติกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านท่ีไม่
เหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน และไม่สามารถจะประกอบ
พฤติกรรมได้ทุกรูปแบบ 

3) สถานการณ์ (Situation)  คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองต้องการ  
เมื่อมีโอกาสหรือสถานการณ์นั้นๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

4) การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรม
แล้วคนเราก็มักจะประเมินสถานการณ์ หรือคิดพิจารณาก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นๆ ลงไป 
เพื่อให้พฤติกรรมนั้นมีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด และสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของเขา
ได้มากท่ีสุด 

5) การตอบสนอง (Response) หลังจากได้แปลความหมาย หรือได้ประเมิน
สถานการณ์แล้วพฤติกรรมก็จะถูกกระท าตามวิธีการที่ได้เลือกในขั ้นตอนของการแปล
ความหมาย 
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6) ผลท่ีได้รับ (Consequence) เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลท่ีได้จากการ
กระท านั้นๆ อาจจะตรงกับความต้องการ หรืออาจจะไม่ตรงกับความต้องการท่ีตนเองได้
คาดหวังไว ้

7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตนเองได้ก็จะประสบกับความผิดหวัง ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วคนๆ นั้น 
ก็อาจจะกลับไปแปลความหมายใหม่ เพ่ือท่ีจะหาวิธีท่ีจะสนองความต้องการของตนเองใหม่ 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมมนุษย์นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
อย่างด้วยกัน ได้แก่ เป้าหมาย  ความพร้อม  สถานการณ์  การแปลความหมาย  การตอบสนอง 
ผลลัพธ์ท่ีตามมา และปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น นับว่าเป็นเง่ือนไขท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง 

บลูม (Bloom, 1975, p.65-197) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุก
ประเภทท่ีมนุษย์กระท าอาจเป็นสิ่งสังเกตได้หรือไม่ได้ และพฤติกรรมดังกล่าวนี้ ได้แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 

1) พฤติกรรมด้านความรู้ (Cognitive domain) 

2) พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective domain) 

3) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Psychomotor domain) 

1) พฤติกรรมด้านความรู้    พฤติกรรมด้านความรู้ เป็นกระบวนการทางด้านสมอง
เป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้  การจ าข้อเท็จจริงต่างๆ รวมท้ัง
การพัฒนาความสามารถ และทักษะทางสติปัญญา การใช้ความคิด วิจารณญาณเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ จัดจ าแนกได้ตามล าดับขั้นจากง่ายไปยาก ดังนี้ 

1.1) ความรู้ ความจ า (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นต้นเกี่ยวกับความจ าได้
หรือระลึกได้ 
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1.2) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเนื่องมาจากความรู้ 
คือ จะต้องมีความรู้มาก่อนถึงจะเข้าใจได้ ความเข้าใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ 
ตีความและคาดคะเน 

1.3) การน าไปใช้ (Application) เป็นการน าเอาวิชาการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์และ
แนวคิดต่างๆ ไปใช ้

1.4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความสามารถและมีทักษะใน
การจ าแนกเรื่องราวท่ีสมบูรณ์ใดๆ ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นความสัมพันธ์อย่างแน่ชัด
ระหว่างส่วนประกอบท่ีรวมเป็นปัญหาหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1.5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวม
ส่วนย่อยต่างๆ เข้าเป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างใหม่ มีความชัดเจน และมีคุณภาพสูงขึ้น 

1.6) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัย 
ตีราคาของสิ่งของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์ท่ีใช้ช่วยประเมินค่านี้ อาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีบุคคลสร้าง
ขึ้นมา หรือมีอยู่แล้วก็ตาม 

2) พฤติกรรมด้านเจตคติ  เจตคติเป็นกระบวนการทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก 
ความสนใจ เจตคติ การให้คุณค่าการปรับปรุงค่านิยม การแสดงคุณลักษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ 
รวมไปถึงความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ กันจะบอกแนวโน้มของบุคคลในการ
กระท าพฤติกรรม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการเกิดพฤติกรรม
ด้านเจตคติได้ดังนี้ 

2.1) การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั้นท่ีบุคคล
ถูกกระตุ้นให้ทราบว่าเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าบางอย่างเกิดขึ้น และบุคคลนั้นมีความยินดี หรือ  
มีภาวะจิตใจพร้อมท่ีจะรับ หรือให้ความพอใจต่อสิ่งเร้านั้น  ในการยอมรับนี้ประกอบด้วย  
ความตระหนัก ความยินดีที่ควรรับและการเลือกรับ 
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2.2) การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นท่ีบุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึก
ผูกมัดต่อสิ่งเร้า เป็นเหตุให้บุคคลพยายามท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง พฤติกรรมขั้นนี้ 
ประกอบด้วย ความยินยอม ความเต็มใจ และความพอใจท่ีจะตอบสนอง 

2.3) การให้ค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคคลนั้นยอมรับว่า เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าส าหรับตนเอง และได้น าไปพัฒนาเป็นของตนอย่างแท้จริง
พฤติกรรมขั้นนี้ส่วนมากใช้ค าว่า “ค่านิยม” ซึ่งการเกิดค่านิยมนี้ ประกอบด้วย การยอมรับ 
ความชอบและการผูกมัดค่านิยมเข้ากับตนเอง 

2.4) การจัดกลุ่มค่า (Organization) เป็นขั้นท่ีบุคคลจัดระบบของค่านิยมต่างๆ
ให้เข้ากลุ่มโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมนั้น  ในการจัดกลุ่มนี้ ประกอบด้วย  
การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม และการจัดระบบของค่านิยม 

2.5) การแสดงลักษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ (Characterization by a Value 

or Complex) พฤติกรรมขั้นนี้ถือว่า บุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจัดอันดับของค่านิยม
เหล่านั้นจากดีที่สุดไปถึงน้อยท่ีสุด พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 
พฤติกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย การวางแนวทางของการปฏิบัติ และการแสดงลักษณะท่ีจะ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีเขาก าหนด 

3) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ  พฤติกรรมด้านการปฏิบัตินี้เป็นการใช้ความสามารถ
ท่ีแสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมท้ังพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได้ เป็นพฤติกรรมขั้น
สุดท้ายท่ีบุคคลปฏิบัติออกมาโดยมีด้านความรู้และด้านเจตคติ เป็นตัวช่วยให้เกิดพฤติกรรม  
ด้านการปฏิบัติท่ีถูกต้อง แต่กระบวนการในการจะก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลา
และการตัดสินใจหลายขั้นตอน แต่นักวิชาการก็เชื่อว่ากระบวนการทางการศึกษาจะช่วยให้เกิด
พฤติกรรมการปฏิบัติได้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้( Knowledge) เจตคติ (Attitude) และ
การปฏิบัติ (Practice) 
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ชาร์ท (Schwartz, 1975, p.28-31) ได้ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ สามารถ
สรุปรูปแบบของความสัมพันธ์ได้เป็น 4 ลักษณะคือ 

1) ความรู้    เจตคติ        การปฏิบัติ 

เจตคติเป็นตัวกลางท่ีท าให้เกิดความรู้และการปฏิบัติ ดังนั้นความรู้มีความ 
สัมพันธ์กับเจตคติและเจตคติมีผลต่อการปฏิบัติ 

2) ความรู ้ 

       การปฏิบัติ  

        เจตคติ 

ความรู้และเจตคติมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท าให้เกิดการปฏิบัติตามมา 

3) ความรู ้

            การปฏิบัติ 

        เจตคติ 

ความรู้และเจตคติต่างกัน ท าให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยท่ีความรู้และเจตคติ 
ไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กัน 

4)                       เจตคติ 
 

        ความรู้        การปฏิบัติ 

ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางอ้อม ส าหรับทางอ้อมนั้นมีเจตคติ
เป็นตัวกลางท าให้เกิดการปฏิบัติตามมาได้ 
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จากรูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมแต่ละด้าน
ส่งผลท าให้เกิดการปฏิบัติตามมาในตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นการกระท าของสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถวัดได้
หรือสังเกตได้นั่นเอง มนุษย์มีพฤติกรรมต่างๆมากมาย พฤติกรรมท่ีนับได้ว่ามีความส าคัญอย่าง
หนึ่งคือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิบัติของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร 
เพ่ือช่วยท าให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาพท่ีดี 

2.2.3 ประเภทของพฤติกรรม 

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2542, น.2-5) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น 
ในลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้ 

1) พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีปรากฏด้วยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก 
(Overt) คือ พฤติกรรมท่ีปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือ
พฤติกรรมท่ีไม่ปรากฏให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

2) พิจารณาจากแหล่งท่ีเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในร่างกาย 
เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะเป็นพฤติกรรมความพร้อมท่ีเกิดขึ้นโดยมีธรรมชาติเป็นตัวก าหนดให้เป็นไป
ตามเผ่าพันธุ์ และวงจรชีวิต และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น  
เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 

3) พิจารณาจากภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมท่ีกระท าโดยรู้ตัว (Conscious) 

เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีกระท าโดยไม่รู้ตัว (Unconscious)  

เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับจิตไร้ส านึก หรือจิตใต้ส านึก หรือเรียกอีกอย่างว่า พฤติกรรมท่ี 
ขาดสติสัมปชัญญะ 

4) พิจารณาจากแหล่งพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย์ พฤติกรรมทาง
กายภาพ (Physiological Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยใช้อวัยวะของร่างกาย
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแขนหรือขา การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของ
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ร่างกาย การพยักหน้า การโคลงตัว เป็นต้น และพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological 

Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับความคิด ความเข้าใจหรือเกิดอารมณ์ เป็นต้น 

5) พิจารณาจากการท างานของระบบประสาท  พฤติกรรมท่ีควบคุมได้
(Voluntary) เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในความควบคุม และการสั่งการด้วยสมอง จึงสามารถแสดง
พฤติกรรมได้ตามท่ีต้องการ และพฤติกรรมท่ีควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็นพฤติกรรมการ 
ท างานของระบบร่างกายท่ีเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น กิริยาสะท้อน สัญชาตญาณ และการ
ท างานของระบบอวัยวะภายใน เป็นต้น 

จากแนวคิดข้างต้นชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ พฤติกรรมท่ีเกิดจากภาวะทางกาย และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากสภาวะทางจิตใจ ซึ่งมีท้ัง
ประเภทท่ีรูต้ัวและไม่รู้ตัว แบ่งออกเป็นท่ีควบคุมได้ และแบบท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

2.2.4 สิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ 

ชุดา จิตพิทักษ์ (2525, น.59-66) ได้อธิบายว่าสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 
มี 2 ประเภท คือ 

1) ลักษณะนิสัยส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคน ประกอบด้วย 

x ความเชื่อ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือ
ปรากฏการณ์บางอย่าง หรือส่ิงของบางอย่าง หรือคุณสมบัติของสิ่งของหรือของบุคคลบางอย่าง
มีอยู่จริง หรือเกิดขึ้นจริงๆ กล่าวโดยสรุปคือ การท่ีบุคคลหนึ่งคิดถึงอาจจะดีในแง่ข้อเท็จจริงได้ 
แต่ถ้าเขาคิดว่าความจริงเป็นเช่นนั้นแล้ว นั่นคือความเชื่อของเขา 

x ค่านิยม หมายถึง แนวความคิดท้ังท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่เด่นชัด 
ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับว่าอะไรเป็นสิ่งดี ซึ่งเป็นความคิด  
ท่ีมีอิทธิพลให้บุคคลเลือกกระท าการอันใดอันหนึ่งท่ีมีอยู่หลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอันใด
อันหน่ึงจากหลายๆ อันท่ีมีอยู ่
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x ทัศนคติหรือเจตนคติ  ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของ
พฤติกรรมนักจิตวิทยาบางท่านเรียกว่า ทัศนคติเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าทางจิตใจ ซึ่งคล้ายกับ
การตอบสนองทางร่างกาย ต่างกันแต่ว่ายังไม่ได้ออกก าลังกายเท่านั้น (ฑิตยา สุวรรณชา, 

2517, น.223) ทัศนคติแม้จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของพฤติกรรม แต่ทัศนคติมิได้ก าหนดเวลา 
ท่ีควรแสดงพฤติกรรม ท้ังยังมิได้ก าหนดว่าควรแสดงพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด สิ่ง ท่ี
ก าหนดเวลาและปริมาณของพฤติกรรมนั้น เรียกว่าแรงจูงใจ ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็นผู้วางแนว
หรือทิศทางให้แรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ง 

x บุคลิกภาพ  เป็นสิ่งท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ 
การอธิบายว่าบุคลิกภาพได้มาอย่างไรนั้น จะต้องอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือทฤษฏีการ
เรียนรู้ มาอธิบายหลักของทฤษฎีนี้บ่งว่าคนหรือสัตว์ก็ตามถ้าพฤติกรรมใดน ามาซึ่งรางวัล สัตว์
หรือคนสถานการณ์หนึ่งๆ การอธิบายว่าบุคลิกภาพได้มาได้อย่างไรนั้น จะมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฤติกรรมแบบนั้นเมื่อมีโอกาส แต่ถ้าพฤติกรรมใดน ามาซึ่งการลงโทษ สัตว์หรือคนนั้นจะมี
แนวโน้มท่ีจะไม่ท าเช่นนั้นอีก 

2) กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของมนุษย์ 
สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

x สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) และความเข้มข้นของสิ่ง
กระตุ้นพฤติกรรม (Strength of Stimulus Object) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี 
สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมนั้นเป็นอะไรก็ได้ เช่น อาหาร เสียงปืน ค าสบ
ประมาท ฯลฯ 

x สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นบุคคล และไม่ใช่
บุคคล   ซึ่งอยู่ในสภาวะท่ีบุคคลก าลังจะมีพฤติกรรม 

จากแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมข้างต้น ท าให้ทราบว่าพฤติกรรม จะมีพื้นฐานมาจาก
ความรู้และทัศนคติท่ีคอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
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ออกไปสืบเนื่องมาจากการได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่เท่ากัน รวมถึงการตีความหมาย 
ของสารท่ีได้รับมาไปคนละทิศคนละทางอีกด้วย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ  
มีประโยชน์ในการท าให้บุคคลมีความรู้ น าความรู้ท่ีได้มาสร้างทัศนคติ สุดท้ายจะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล สามารถน าแนวคิดท่ีได้มาเป็นอ้างอิงในการสรุปผล
การศึกษาในด้านแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าต้องอาศัยปัจจัยในด้านใดบ้าง ท่ีมี  
ส่วนให้แต่ละบุคคลมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมจากการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ จึงมี
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน 

2.3 รายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนได้รับหลักประกันชีวิต สามารถ
ท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  รวมท้ังมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน น าไปสู่สังคมท่ีดีงามและอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ 
2558 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังคม ท่ีจัดเก็บรวบรวมโดยท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีสามารถน าไปเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการ
พัฒนาสังคม ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดบริการสังคมและการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคมให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและสภาพปัญหาสังคมแต่ละพื้นท่ี       

(รายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดกาฬสินธ์ุ, 2559) 

โดยในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 18 อ าเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล 
150 แห่ง และได้รับแบบส ารวจคืนมา จ านวน 139 แห่ง แยกเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล 
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103 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง และเทศบาลเมือง 2 แห่ง ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจ
สถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ใน 6 ด้าน ดังนี้ 

1) สถานการณ์ด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม (6 ประเด็นย่อย) 
2) สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย (8 ประเด็นย่อย) 
3) สถานการณ์ด้านการศึกษา (4 ประเด็นย่อย) 
4) สถานการณ์ด้านการมีงานท าและรายได้ (3 ประเด็นย่อย) 
5) สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (7 ประเด็นย่อย) 
6) สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม (2 ประเด็นย่อย) 

การส ารวจสถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับพัฒนา 7 ดา้น 
1) สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากวา่ 18 ปี) (12 ประเด็นย่อย) 
2) สถานการณ์เยาวชน (อายุต่ ากวา่ 18-25 ปี) (9 ประเด็นย่อย) 
3) สถานการณ์ครอบครัว (5 ประเด็นย่อย) 
4) สถานการณ์สตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป - 60 ปี) (4 ประเด็นย่อย) 
5) สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) (7 ประเด็นย่อย) 
6) สถานการณ์คนพิการ (7 ประเด็นย่อย) 
7) สถานการณ์แรงงาน (5 ประเด็นย่อย) 

ซึ่งผลการส ารวจ พบว่า ประชากรและครัวเรือนในท้องถิ่น จ านวนประชากรในท้องถิ่น
จ านวน 893,483 คน แยกเป็นเพศชาย 444,395 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 และเพศหญิง 
449,088 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 และมีจ านวนครัวเรือนในท้องถิ่นจ านวน 248,096 
ครัวเรือน 
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2.3.1 การส ารวจสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นใน 6 ด้าน  สามารถเรียงล าดับ
ข้อมูลจากระดับสถานการณ์มากไปน้อย ได้ดังนี้  

1) สถานการณ์ด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 

1.1) ครัวเรือนท่ีมีสภาพท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร ร้อยละ 35.8  

1.2) ครัวเรือนท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย เช่น อาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ  
ท่ีราชพัสดุ อยู่ในเขตป่าสงวน ภายในบริเวณวัด ท่ีเช่า การถูกไล่ท่ี เป็นต้น ร้อยละ 24.90 

1.3) ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ร้อยละ 16.49 

2) สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย  

2.1) ประชาชนท่ีเสียชีวิตในรอบปีจากโรคมะเร็ง/ โรคเบาหวาน/ โรคความดัน/
โรคหัวใจ เป็นต้น ร้อยละ 27.94  

2.2) ประชาชนติดสุรา ร้อยละ 27.22  

2.3) ประชาชนท่ีติดสารเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี สารระเหย กัญชา  
เป็นต้น ร้อยละ 11.49 

3) สถานการณ์ด้านการศึกษา  

3.1) เยาวชน (อายุ 18-25 ปี) หลังจบการศึกษา แล้วไม่มีงานท าในรอบ 1 ปี 
(ระดับปริญญาตรี/การศึกษาสายอาชีพ/มัธยม/ประถม/สายอาชีพ/มหาวิทยาลัย/การศึกษา
พิเศษ) ร้อยละ 73.36  

3.2) เด็ก (อายุ 6-15 ปี) ท่ีไม่สามารถเข้าศึกษาต่อตามภาคบังคับได้ ร้อยละ 
15.25  

3.3) เด็ก (อายุ 6-15 ปี) ท่ีออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ ร้อยละ 
5.59 
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4) สถานการณ์ด้านการมีงานท าและรายได้  
4.1) ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ ร้อยละ 

41.73  

4.2) ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยท่ีมีหนี้และมีปัญหาในการส่งใช้เงินยืม ร้อยละ 
25.27  

4.3) ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ร้อยละ 22.55 

5) สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

5.1) ประชาชนประสบสาธารณภัยในรอบปี (ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ) ร้อยละ 
83.24  

5.2) ประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 9.78  

5.3) ประชาชนถูกท าร้ายร่างกายในรอบปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 2.38 

6) สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม 

6.1) ร้านค้าท่ีขายเหลา้/บุหร่ี อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและศาสนสถาน 
ร้อยละ 51.03 

6.2) สถานท่ีไม่เหมาะสมในท้องถิ่น  ร้านสื่อลามก/ร้านเกม/ร้านคาราโอเกะ/
สถานเริงรมย์/โต๊ะสนุ๊ก/ ร้อยละ 48.97 

7) สรุปสถานการณ์เชิงประเด็นสังคม 

7.1) สถานการณ์ด้านการมีงานท าและรายได้ ร้อยละ 41.46 

7.2) สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 20.34 

7.3) สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 17.65 

7.4) สถานการณ์ด้านการศึกษา ร้อยละ 9.76 

7.5) สถานการณ์ด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดลอม ร้อยละ 9.54 

7.6) สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 1.25 



แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  บ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 

51 
 

2.3.2 สถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา  
สามารถเรียงล าดับข้อมูลจากระดับสถานการณ์มากไปน้อย ได้ดังนี้ 

1) สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  

1.1) เด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในท่ีสาธารณะ ร้อยละ 39.96  

1.2) เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ร้อยละ 18.91  

1.3) เด็กในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายในทางการศึกษา ร้อยละ 15.34 

2) สถานการณ์เยาวชน (อายุ 18-25 ปี) 

2.1) เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในท่ีสาธารณะ ร้อยละ 
69.01 

2.2) เยาวชนท่ีอยู่ในครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ร้อยละ 20.74 

2.3) เยาวชนในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จา่ยในทางการศึกษา ร้อยละ 9.16 

3) สถานการณ์ครอบครัว 

3.1) ครอบครัวหยา่ร้าง (เลิกกัน/ไม่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา) ร้อยละ 78.63 

3.2) ครอบครัวท่ีมีหัวหนา้ครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม ร้อยละ 6.89 

3.3) ครอบครัวท่ีไม่เลี้ยงดูบุพการี (พ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย) ร้อยละ 6.44 

4) สถานการณ์สตรี (อายุ 25-60 ปี) 

4.1) สตรีท่ีมีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 71.90 

4.2) สตรีหม้ายท่ีต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง ร้อยละ 27.15 

4.3) สตรีท่ีถูกท ารา้ยร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 0.79 

5) สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

5.1) ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
ร้อยละ 40.08 
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5.2) ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับ
ความช่วยเหลือ ร้อยละ 28.05 

5.3) ผู้สูงอายุท่ียังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามก าหนด  
ร้อยละ 6.60 

6) สถานการณ์คนพิการ 

6.1) บุคคลท่ีเข้าข่ายความพิการแต่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์และ
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ ร้อยละ 35.29 

6.2) คนพิการท่ีมีความต้องการกายอุปกรณ์ ร้อยละ 34.19 

6.3) คนพิการท่ียังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ (ท้ังท่ีจดทะเบียนแล้วและยัง
ไม่ได้จดทะเบียน) ร้อยละ 27.71 

7) สถานการณ์แรงงาน 

7.1) แรงงานไทยท่ีอพยพมาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 100 

8) สรุปสถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องได้รับการพัฒนา 

8.1) สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ร้อยละ 24.65 

8.2) สถานการณ์สตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป-60 ปี) ร้อยละ 

8.3) สถานการณ์เยาวชน (อายุ 18-25 ปี) ร้อยละ 18.02 

8.4) สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 12.54 

8.5) สถานการณ์แรงงาน ร้อยละ 8.95 

8.6) สถานการณ์คนพิการ ร้อยละ 7.68 

8.7) สถานการณ์ครอบครัว ร้อยละ 7.33 
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2.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ่อล่าม-แม่ล่าม 

2.4.1 ที่มาของพ่อล่าม – แม่ล่าม 

ชนเผ่าผู้ไทมีภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์  โดยเฉพาะ 
พิธีแต่งงาน (ประเพณีกินดอง) เพราะนอกจากจะเป็นการเริ่มสร้างครอบครัวและเพิ่มสมาชิก
ให้แก่ชุมชนแล้ว  ยังเป็นการสร้างญาติพี่น้องแก่คู่บ่าวสาวเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ครอบครัว 
โดยผ่านคู่คนท่ีเรียกว่า “ล่าม” หรือ “พ่อล่าม-แม่ล่าม” ผู้กุมบทบาทส าคัญในพิธีแต่งงาน 
“ล่าม” หรือ “ล้าม” ในส าเนียงชนชาวผู้ไท  มีความหมายเดียวกับการดูแลวัวควายด้วยการ
ล่ามไว้ด้วยเชือก โดยผู้ดูแลจะเฝ้าอยู่ไม่ห่างจากสัตว์ท่ีล่าม อธิบายเพิ่มเติมว่า “ล่าม ใน
ความหมายของคนผู้ไท จะท าหน้าท่ีแทนพ่อแม่ คือ พ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูมาจนโต แต่พ่อล่าม-
แม่ล่ามจะท าหน้าท่ีคอยดูแล หลังจากท่ีแยกครอบครัวแล้ว คอยให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องครอบครัว
และการท ามาหากิน 

“ล่าม” คือ คู่สามี-ภรรยาท่ีอยู่กินกันอย่างยาวนานและไม่มีฝ่ายใดด่วนเสียชีวิตไป
ก่อน ชนเผ่าผู้ไทเรียกคู่สามี-ภรรยานี้ว่า “พ่อล่าม-แม่ล่าม” และคู่สมรสก็กลายเป็น “ลูกล่าม” 

ของพ่อล่าม-แม่ล่าม  ในภายหลังท่ีพิธีแต่งงาน (ประเพณีกินดอง) แล้วเสร็จ (กิตติกาญจน์  
หาญกุล, 2553) ประเพณีการแต่งงานของชาวผู้ไทนั้น ล่ามหรือพ่อล่ามมีความส าคัญท่ีสุด 
เพราะเป็นผู้จัดการแทนเจ้าคึด 

พ่อล่าม หรือพ่อล่าม-แม่ล่าม เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญคนหนึ่งในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับประเพณีการแต่งงานตามประเพณีโบราณของชนชาวผู้ไทมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ในการออกหน้าน าขบวนเจ้าบ่าว เข้าพิธีแต่งงานท่ีบ้านของเจ้าสาวหรือท่ีเรือนหอท่ีสร้างไว้  
โดยพ่อล่าม-แม่ล่ามก็จะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวยงาม เดินน าขบวนแห่เจ้าบ่าวจากบ้าน 
พ่อแม่ไปยังบริเวณงาน ลักษณะเด่นของพ่อล่ามท่ีสังเกตได้ง่ายคือจะถือง้าว และสะพายย่าม 
เดินน าหน้า และมีภรรยาหรือแม่ล่ามเดินตามหลัง แล้วตามด้วยเจ้าบ่าว ตามมาติดๆ ด้วยญาติ
ฝ่ายเจ้าบ่าวถือสัมภาระท่ีจ าเป็น เช่น ขันหมาก ถาดบรรจุสิ่งของท่ีจ าเป็นต้องใช้ท าพิธีอื่นๆ 
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ภาพ 1 : ลักษณะเด่นของพ่อล่ามท่ีสังเกตได้ง่ายคือจะถือง้าว และสะพายย่าม 
 

2.4.2 บทบาทของพ่อล่าม  

พ่อล่าม (พ่อล่าม-แม่ล่าม) เปรียบเป็นตุลาการหรือเป็นคนกลางท่ีจะท าหน้าท่ีเป็น 
ผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา เนื่องจากพ่อตัวแม่ตัวมักจะเข้าข้างลูกตัวเอง 
เวลาลูกมีปัญหา จึงต้องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ย พ่อล่าม-แม่ล่ามได้มาจากก่อนแต่งงาน ผู้ชาย
เป็นคนเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายหญิง มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ อายุมากกว่าอย่าง
น้อยสามปี มีครอบครัวดี พฤติกรรมท่ัวไปเป็นท่ียอมรับ และไม่เป็นพี่เขย -น้องเขย ใครได้รับ
เลือกเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม จะถือเป็นความภาคภูมิใจและถือว่าได้รับเกียรติ จะตั้ งใจท าหน้าท่ี
อย่างเท่ียงธรรม  ขณะเดียวกันต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ในวันแต่งงานจะมีพิธีมอบตัวเป็นลูก 
ของพ่อล่าม-แม่ล่าม  ส่วนใหญ่พ่อล่ามจะสร้างความเคารพและศรัทธาให้แก่ลูกล่ามหรือผู้ชาย 
ท่ีเป็นสามี ซึ่งเบื้องต้นจะเชื่อและปฏิบัติตามท่ีพ่อล่ามอบรมสั่งสอน ส่วนมากปัญหาท่ีพ่อล่าม
มักจะอบรมสั่งสอนหรือกล่าวตักเตือนเป็นเรื่อง กินเหล้า เจ้าชู้ เท่ียวกลางคืน  เมื่อมีปัญหา
ระหว่างสามีภรรยา พ่อล่ามจะไกล่เกลี่ยด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลาง โดยจะเรียกมา 
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ครั้งละคนเพื่อไกล่เกลี่ย ถ้าพบว่าใครผิดจะเตือน ถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ฟัง พ่อล่ ามจะปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมประเพณีของชาวผู้ไท คือ การคืนเทียน นั่นก็คือการตัดความสัมพันธ์ในความ
เป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม  ลูกล่ามคนใดหรือเขยผู้ไทคนใดท่ีถูกพ่อล่ามคืนเทียน ในสังคมถือว่า 
เป็นคนท่ีมีพฤติกรรมไม่ดีไม่เหมาะสม จะได้รับการปฏิเสธจากสังคม ท่ีผ่านมาการหย่าร้าง 
มีน้อยมาก เพราะได้พ่อล่ามแม่ล่ามไปช่วยแก้ปัญหาให้ แต่บางคู่ท่ีไปกันไม่ได้ต้องหย่ากัน  
อีกประการหนึ่งคือ หญิงสาวชาวผู้ไทแต่งงานกับชายท่ีไม่ได้มีพื้นฐานครอบครัวมาจากชาวผู้ไท
โดยตรงก็อาจไม่เข้าใจหรือยึดถือตามธรรมเนียมประเพณีนี้อย่างลึกซึ้งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ี  
ท าให้ประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคมท่ีส าคัญนี้เสื่อมความเชื่อมั่นลงไป 

พ่อล่ามเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในสังคมผู้ไท เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีครอบครัวท่ีมั่นคงและ
เป็นผู้ท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพ และเป็นผู้แนะน าลูกล่ามหรือผู้ท่ีจะเป็นเขยใหม่ให้ขยัน
ท างานและอ่อนน้อมให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ส าหรับคนท่ีมาเป็นพ่อล่าม มาจาก
หลายอาชีพ เช่น ข้าราชการ พ่อค้าและเกษตรกร คนท่ีเป็นพ่อล่ามจะมีบทบาทต่อลูกล่าม 
ซึ่งเป็นคู่สมรสใหม่ ท้ังก่อนแต่งและบทบาทระหว่างจัดพิธี และหลังจัดงานแต่งงานเรียบร้อย
แล้ว พ่อล่ามก็ยังมีหน้าท่ีดูแลคู่สมรสใหม่ในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่
อื่นๆ ส่วนลูกล่ามก็จะให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานต่อครอบครัวของพ่อล่าม ชาวผู้ไทถือว่า 
พ่อล่ามเปรียบเสมือนพ่อคนท่ี 2 ท่ีมีพระคุณต่อชีวิต การเจรจาระหว่างญาติฝ่ายชายและฝ่าย
หญิงเมื่อท้ังคู่ท่ีมีความสัมพันธ์ด้านชู้สาวและจะต้องเข้าสู่พิธีแต่งงาน 

บรรพชนหลายรุ่นได้ใช้เป็นกุศโลบายการให้มีพ่อล่าม-แม่ล่ามในการเชื่อมความ 
สัมพันธ์ของคนในครอบครัว และรักษาสัมพันธภาพของคู่แต่งงาน (บ่าว-สาว) ให้เกิดสายสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกันและมีต้นแบบในการยึดเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ และให้ความเคารพ 
เสมือนพ่อแม่ของตนอีกหนึ่งคู่  โดยเชื่อว่าภูมิปัญญานี้เกิดขึ้นอาจเพราะความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ทางจิตวิทยาของคนโดยท่ัวไป ท่ีมองเห็นและเชื่อมั่นว่า “พ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูก” และเมื่อมี
เหตุให้คู่แต่งงานเกิดความไม่เข้าใจกันหลังแต่งงานในช่วงเวลาท่ีมีปัญหา และหากไม่มีคนกลาง 
หรือไม่มี “พ่อล่าม-แม่ล่าม” ท่ีจะมาช่วยเป็นคนคอยบอกกล่าว ตักเตือน รับฟัง และไกล่เกลี่ย
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แล้ว เมื่อต่างฝ่ายมีปัญหาก็อาจจะปรึกษาพ่อแม่ตนเอง แล้วพ่อแม่แต่ละฝ่ายก็จะต้องเชื่อฟัง 
และเข้าข้างลูกตนเอง ท าให้บางครั้งยากแก่การประสานความเข้าใจกัน  ในบางครั้งถึงขนาด
ต้องเลิกรากันก็มี แต่เหตุการณ์นี้จะเกิดไม่บ่อยนักกับคู่แต่งงานท่ีเป็นชาวผู้ไทท่ีมีความศรัทธา 
ในการสืบทอดประเพณีการมีพ่อล่าม–แม่ล่ามไว้ 

บทบาทของพ่อล่ามในประเพณีการแต่งงานหรืองานกินดองของชนชาวผู้ไทท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันนี ้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมอันหลากหลายท่ีไหลบ่าเข้ามา
ภายในชุมชน บางครั้งอาจจะแทรกตัวอยู่ในท่ามกลางความเป็นคนผู้ไทของคนท่ีมีชาติพันธุ์ 
ชาวผู้ไทโดยก าเนิดก็ตาม ประเพณีการแต่งงานของคนหนุ่มสาวชาวผู้ไทก็ยังยึดถือใน
ขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดต่อกันมาแต่ครั้งอดีตอันยาวนาน นั่นคือ การทาบทามจัดหาพ่อล่าม
เพ่ือมาท าหน้าท่ีอันส าคัญในการใช้ชีวิตคู่ของหนุ่มสาวท่ีตกลงปลงใจว่าจะลงเอยหรือเข้าสู่ประตู
วิวาห์ เพื่ออยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นสามี-ภรรยา พร้อมท่ีจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันแล้ว 
พ่อล่าม-แม่ล่าม จะเป็นผู้ดูแล เอาใจใส่ หาวิธีการปรองดองท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มั่นคงเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น และธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนเผ่าผู้ไทให้ด ารงสืบต่อไป 

2.4.3 การเลือกพ่อล่ามของชาวผู้ไท 

พ่อล่าม- แม่ล่าม เข้ามามีบทบาทกับประเพณีการแต่งงานตามประเพณีโบราณของ
ชาวผู้ไทท่ีได้สืบทอดรักษากันไว้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจมีขั้นตอนท่ีแตกต่างกันในทางปฏิบัติของ
ชาวผู้ไทแต่ละพื้นท่ี กระบวนการมีส่วนร่วมตามบทบาทของพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้นจะเกิดหลังจาก
เหตุการณ์ท่ีหนุ่มสาวชาวผู้ไทได้ท าความคุ้นเคยและศึกษานิสัยใจคอกันท้ังสองฝ่าย และตกลง
ปลงใจวางแผนท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกัน รวมท้ังญาติผู้ใหญ่ท้ังสองฝ่ายรับทราบและให้ความยินยอม
เห็นชอบท่ีจะจัดให้มีการทาบทามสู่ขอเพื่อจะด าเนินการจัดพิธีแต่งงานให้กับคู่บ่าว-สาว และ
แม้ว่าปัจจุบันอาจมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปบ้าง  
ในบางพื้นท่ีอาจจะมีการข้ามขั้นตอน ลดขั้นตอน หรืออาจจะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน แต่หลาย
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พิธีกรรมยังคงต้องด ารงรักษาไว้ตาม ฮีต - ครอง1 เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีท่ีสืบทอดกัน
มาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีไว้ซึ่งพ่อล่ามผู้ท่ีมีความส าคัญของประเพณีการแต่งงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบ่าว-สาว ใช้ชีวิตร่วมกัน 

วิธีทาบทามพ่อล่าม-แม่ล่าม ในขั้นตอนแรกนั้น ว่าท่ีเจ้าบ่าวได้แจ้งเรื่องให้ญาติ 
พี่น้องพ่อ แม่ ได้ทราบถึงจุดประสงค์ท่ีจะท าการแต่งงาน เมื่อมีความพร้อมแล้ว และทุกคน
เห็นชอบก็จะมีการปรึกษาหารือกันและกันว่าจะไปทาบทามครอบครัวไหนมาเป็นพ่อล่าม หรือ
เป็นล่ามในการติดต่อกับญาติฝ่ายเจ้าสาวให้  เมื่อมีชื่อครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวท่ีเห็นว่า
มีความเหมาะสม ตามคุณสมบัติของการเลือกเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามแล้ว ก็จะไปทาบทามโดยอาจ
มีการหมายไว้หลายคู่เผื่อทาบทามแล้วครอบครัวท่ีไปปฏิเสธไม่รับ ก็ไม่มีการกล่าวโทษหรือ 
โกธรกัน เพราะถือว่าเป็นการเสี่ยงทายอีกลักษณะหนึ่ง 

2.4.4 คุณสมบัติเบื้องต้นของครอบครัวที่จะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม 

1) เป็นครอบครัวท่ีมีผู้น าครอบครัว ท้ังสามี-ภรรยาอยู่พร้อมหน้า ขยันขันแข็ง และ
เป็นท่ียอมรับเรื่องการประพฤติตนในการครองเรือน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในปัจจุบัน
และภายภาคหน้าได้ 

2) ต้องไม่มีประวัติการหย่าร้าง ทะเลาะเบาะแว้ง ตบตีกัน หรือมีสถานภาพ 
เป็นหม้าย 

3) คนในชุมชนให้การยอมรับว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่การเป็น 
พ่อ-แม่คนท่ีสองของคู่สมรสได้ 

4) มีอายุมากกว่าคู่สมรส และอยู่ในฐานะท่ีจะว่ากล่าว ตักเตือน อบรมสั่งสอน หรือ
สนับสนุนคู่บ่าวสาวให้ควรค่าแก่การถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

                                                           
1 ฮีต เป็นแนวปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนและขนบธรรมเนียม ส่วนแนวทางที่ใช้ปฏิบัติในการด า เนิน

ชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคม เรียกว่า ครอง 
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5) คนท่ีจะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม จะมีลูกล่ามได้เท่ากับจ านวนบุตรของตนเท่านั้น 
เช่น มีบุตร 3 คนก็จะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามให้คู่สมรสท่ีแต่งงานได้แค่ 3 คู่เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้น
ว่าหากจะเป็นล่ามให้เกินจ านวนลูกของตนเอง ครอบครัวของเจ้าบ่าวต้องท าพิธีบายศรี-สู่ขวัญ 
ให้กับคนท่ีจะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามของลูกชายตนเอง เพ่ือป้องกันส่ิงท่ีไม่ดีท่ีอาจจะเกิดตามความ
เช่ือของคนผู้ไทว่า “มันจะแพ้” (เกิดสิ่งไม่ดี เช่น เจ็บป่วย ไม่สบายหรือเกิดเรื่องราวอื่นๆ)  

เมื่อตกลงกันแล้วครอบครัวเป้าหมายตามท่ีพิจารณาไว้แล้วว่าเป็นครอบครัวท่ีมี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น พ่อ-แม่ฝ่ายว่าท่ีเจ้าบ่าวก็จะเตรียมตัวไปท าการทาบทามครอบครัว
ดังกล่าว  โดยการเตรียมสิ่งของดังนี้ คือ ดอกไม้ เทียนคู่ เป็นเครื่องขอสมาบอกกล่าว (มีดอกไม้ 
2 ดอก เทียน 2 เล่ม) เตรียมถือไปด้วย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมในการไปทาบทามท่ีถือปฏิบัติ)  
เมื่อไปถึงบ้านของครอบครัวเป้าหมายหลังแรกท่ีจะไปทาบทาม พ่อ-แม่ว่าท่ีเจ้าบ่าวก็จะเกริ่น
ถามผู้น าครอบครัวท่ีจะทาบทามให้เป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม ส าหรับลูกชายของตนด้วยภาษา
พื้นบ้าน คือภาษาผู้ไท ว่า “เป็นซะเลอเด้....มื่อคืนฝันดีอยู่...แหน่บ่อหน้อ” หรือ “มื่อคืนฝันว่า
ซะเลอ ฝันดีอยู่บ่” (เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อคืนฝันดีบ้างหรือเปล่า ฝันว่าอย่างไร) ถ้าครอบครัว
เป้าหมายตอบว่าฝันไม่ค่อยดี ก็จะให้เขาไขความฝันให้คนท่ีไปทาบทามรู้ เมื่อได้ฟังความฝัน  
ท่ีเขาตอบว่าไม่ดี ก็จะไม่ท าการทาบทามให้เป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม แต่จะยังคงบอกกล่าวเป็นการ
เชิญชวนให้เข้าร่วมงานมงคลของลูกท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแทน แล้วก็จะจากไป และไปยังบ้าน
เป้าหมายต่อไปเพื่อถามในลักษณะเดิม  

แต่กรณีท่ีถามบ้านแรกแล้วเขาตอบว่าฝันดี ก็จะรีบแจ้งให้ครอบครัวนั้นทราบว่า
วันนี้เอาข่าวดีมาให้ เอาสิ่งมงคลมาฝากไว้ให้ช่วยดูแลสั่งสอน และก็จะแจ้งให้ทราบจุดประสงค์
ท่ีมาหาท่ีบ้านเพื่อให้ครอบครัวเป้าหมายได้ทราบจุดประสงค์ และถามความคิดเห็นว่าพร้อม 
ท่ีจะรับเอาสิ่งมงคลท่ีมามอบให้หรือเปล่า ถ้าเขารับก็จะมอบธรรมเนียม คือ ดอกไม้ เทียนคู่  
ท่ีเตรียมมามอบให้แก่ครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้ถือว่าเป็นการรับปาก รับค าในการจะช่วยรับ 
ลูกชายของผู้มาทาบทามไว้เป็นบุตรชายอีกคน และเป็นธุระต่อไปในการไปสู่ขอทาบทามว่าท่ี
เจ้าสาว โดยพ่อ-แม่ ฝ่ายว่าท่ีเจ้าบ่าวจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ครอบครัวท่ีรับเป็นพ่อล่ามฟัง 
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ทุกเรื่องทุกขั้นตอนจนเป็นท่ีเข้าใจแล้วก็จะลากลับเพื่อบอกข่าวดีแก่ญาติๆ ท่ีรอรับฟังความ
คืบหน้าท่ีบ้าน 

ความส าคัญอีกประการหนึ่งของพ่อล่ามนั้นต้องเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ด้านวาทศิลป์ในการพูดจา ด้านการไกล่เกลี่ย สามารถอบรมสั่งสอนให้ลูกล่ามเป็นคนดี สามารถ
ด าเนินชีวิตคู่ในฐานะผู้เป็นลูกเขย ลูกล่าม เป็นสามีหรือเป็นพ่อในอนาคตท่ีดีได้  สิ่งท่ีส าคัญนั้น
ก็คือสิ่งใดท่ีพ่อล่ามเคยปฏิบัติมาแล้วเกิดผลดี ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูลของ
ตนเองและของญาติฝ่ายภรรยา ถือว่าสิ่งเหล่านั้นน่าจะเป็นค าสอนท่ีดีท่ีพ่อล่ามจะน ามาเป็น
ประสบการณ์ท่ีน่าจะถ่ายทอดให้กับลูกล่ามได้น าไปเป็นแบบอย่าง ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
ชาวผู้ไทนั้น ผู้ท่ีจะได้รับการทาบทาม หรือพิจารณาว่าเหมาะสมท่ีจะเป็นพ่อล่ามได้นั้น ต้องมี
คุณสมบัติมากมาย ซึ่งตามธรรมดาคนท่ัวไปอาจจะไม่มีใครท่ีมีความสมบูรณ์แบบ ครบถ้วน 
ในทุกๆ ด้าน อาจจะมีจุดบกพร่องหรือข้อต าหนิบ้างในบางเรื่อง แต่คุณสมบัติของพ่อล่ามท่ี 
ชนชาวผู้ไทได้บัญญัติไว้ อาทิเช่น ต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะค าว่าเป็นแบบอย่าง
นี้มันครอบคลุมไปเกือบทุกเรื่องแล้วในชีวิตของความเป็นคนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมา นอกจากนั้น 
จะต้องมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดี เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่  ไม่เป็นคนเจ้าชู้  มีลูกเมียหลายคน  
มีชีวิตครอบครัวท่ีเป็นสุข ไม่เป็นหม้าย (นั่นหมายความว่า แม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนดี เป็น
บุคคลตัวอย่างท่ีผู้คนในสังคมให้ความเคารพนับถือมากน้อยเพียงใด ถ้าขาดภรรยาหรือไม่มี
คู่ครองแล้วก็หมดสิทธิ์ท่ีจะด ารงต าแหน่งพ่อล่าม เพราะไม่สอดคล้องกับค าเต็มของต าแหน่งนี้ 
ซึ่งในวัฒนธรรมของชนชาวผู้ไทจะเรียกว่า “พ่อล่าม-แม่ล่าม” แต่คนท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ 
พ่อล่าม ดังนั้นคนท่ัวไปจะนึกถึงพ่อล่ามเพียงต าแหน่งเดียว และอีกคุณสมบัติท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ต้องเคยแต่งงานมาเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

คุณสมบัติท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีรับรองได้ว่าบุคคลท่ีจะมาเป็น  
“พ่อล่าม”นั้น ดีเพียงพอท่ีจะอบรมบ่มนิสัยเป็นเบ้าหลอมให้กับอีกครอบครัวๆ หนึ่งให้เป็น
ครอบครัวท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรองดอง มีความสมานฉันท์ สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
สามี-ภรรยา  สามารถด าเนินชีวิตได้ตามครรลองคลองธรรม โดยได้รับการอบรมสั่งสอน ดูแล
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เอาใจใส่ โดยการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้อย่างภาคภูมิ เพื่อให้คู่บ่าว-สาวน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและสร้างครอบครัวใหม่ให้ถาวรต่อไป 

2.4.5 ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพระหว่างพ่อล่ามกับลูกล่าม 

เมื่อผ่านพิธีแต่งงานแล้ว ลูกเขยคนใหม่ของชาวผู้ไทยังต้องมีภารกิจส าคัญยิ่ง คือ 
จะต้องถูกซักถามจากฝ่ายหญิงเพื่อให้สัญญาว่าจะเป็นเขยท่ีดี ชาวผู้ไทเรียกว่า “เข้นเขย”หรือ 
เฆี้ยนเขย” ผู้เข้าร่วมในพิธีนอกจากเจ้าบ่าวแล้วยังมี “พ่อล่าม” ร่วมพิธีด้วย ซึ่งนอกจากจะมา
ในฐานะพยานแล้ว ยังต้องร่วมรบัปากให้ค ามั่นสัญญาร่วมกับเจ้าบ่าวด้วย ผู้จะท าหน้าท่ีเข้นเขย
ก็ได้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว  ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้พี่ชายของแม่เจ้าสาว หากไม่มีก็ใช้ญาติผู้ใหญ่คนอื่น 
สาระส าคัญของการซักถามเจ้าบ่าวก็เพื่อจะให้เจ้าบ่าวให้ค ามั่นให้ได้ว่าจะเป็นเขยท่ีดี ท่ามกลาง
ญาติผู้ใหญ่ของท้ังสองฝ่ายท่ีล้อมวงรับฟังการซักถาม ค าถามท่ีใช้ซักถามเจ้าบ่าวมักเกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตนของเจ้าบ่าวภายหลังการแต่งงาน เช่น จะเกียจคร้านหรือไม่ จะซื่อสัตย์ต่อ
ภรรยาหรือไม่ จะให้ความเคารพญาติของฝ่ายผู้หญิงหรือไม่ จะให้เกียรติผู้เป็นภรรยาหรือไม่ 
เป็นต้น  

เมื่อท้ังเจ้าบ่าวและพ่อล่ามเอ่ยปากให้ค ามั่นแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี หลังพิธี“เข้นเขย”

หรือ “เฆี้ยนเขย” คู่บ่าวสาวและญาติจะออกไปส่งพ่อล่าม-แม่ล่ามจนถึงบ้าน เรียกว่า “พิธ ี
ส่งล่าม” แล้วสามี-ภรรยาคู่ใหม่จะแบ่งอาหารบางส่วนจากงานแต่งงานของตนมาสมทบท่ีบ้าน
พ่อล่าม-แม่ล่ามเพื่อเลี้ยงแขกเหรื่อท่ีบ้านของพ่อล่าม-แม่ล่าม งานเลี้ยงนี้เรียกว่า “กินล่าม” 

เมื่อชาวบ้านท่ีเป็นญาติของท้ังฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะผูกข้อไม้ข้อมือให้กับพ่อล่าม -แม่ล่าม 
รวมถึงลูกๆ ของพ่อล่าม-แม่ล่ามเสมือนเป็นการสร้างเครือญาติกัน  เมื่อเรียบร้อยจึงจะถือว่าพิธี
แต่งงานเสร็จสมบูรณ ์

เมื่อพ่อล่ามได้รับสามีภรรยาคู่ใหม่มาเป็นลูกล่ามให้อยู่ในความดูแลของตนเองตั้งแต่
เริ่มต้นความรัก  นั่นหมายความว่า พ่อล่ามจะต้องให้การดูแล เอาใจใส่ครอบครัวนี้ตลอดไป 
โดยการให้ความอบอุ่น ดูแลทุกข์สุข รวมท้ังปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา เปรียบเสมือน
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รับมาไว้ในฐานะท่ีเป็นลูกของตนอีกคนหนึ่ง ซึ่งความรับผิดชอบของพ่อล่ามจะต้องหมั่นไปเยี่ยม
เยือนถามสารทุกสุกดิบ  ให้ค าแนะน าด้านการด าเนินชีวิต  ชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 
แนะแนวทางในการวางแผนชีวิตครอบครัวไม่ให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ท้ังชีวิตการครองเรือน 
แนวทางการปฏิบัติตนระหว่างสามี-ภรรยา หรือหน้าท่ีของสามีคืออะไร หน้าท่ีของภรรยา 
คืออะไร การอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอาจท าให้เกิดปัญหากระทบกระท่ังกัน พ่อล่ามก็ต้อง 
ท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ย หรือเข้ามามีส่วนช่วยในการสะสางปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายลงไป
ความรับผิดชอบท่ีเป็นสิ่งท่ีน่ายกย่องนับถือในบทบาทหน้าท่ีอันส าคัญของพ่อล่ามในฐานะ 
ของผู้ดูแลความเป็นอยู่ การช่วยเหลือเจือจุนด้านการให้ฐานะให้ความมั่นคงในการด ารงชีวิต
ของลูกล่ามให้มีอยู่มีกิน หาวิธีการยกระดับฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นทัดเทียมกันคนอื่น 
ในสังคมอย่างไม่ขาดแคลน ท้ังข้าวปลาอาหาร ของกินของใช้หรือเงินทอง รวมท้ังทรัพย์สิน  
อื่นๆ โดยสอนให้ครอบครัวของลูกล่ามรู้จักหากินหาใช้ ประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่าย 
เกินตัว เพราะพ่อล่ามบางคนอาจจะได้รับการทาบทามให้เป็นพ่อล่ามส าหรับชายหนุ่มท่ีมี
กิจการงานท่ีไม่มั่นคง มีฐานะไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าพ่อล่ามเป็นคนท่ีมีฐานะท่ีดีกว่าเป็นคหบดีของ
ชุมชนนั้นๆ มีเงินมีทองมากมาย ผู้คนนับถือ ให้ความเคารพ หรือพ่อล่ามบางคนอาจจะเป็น
เกษตรกรท่ีมีความขยันขันแข็ง มีไร่นาหลายร้อยไร่ แต่ไม่มีแรงงาน ไม่มีผู้ดูแลกิจการต่างๆ ให้ 
เพราะลูกแท้ๆ ของพ่อล่ามออกเรือนไปหมดแล้ว หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ ในต่างถิ่นต่างพื้นท่ี 
จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานจากลูกล่าม โดยการให้รับผิดชอบกิจการต่างๆ แทน ซึ่งจะเป็นความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของพ่อล่ามกับลูกล่าม จะเห็นได้อยู่เสมอในสังคมชนชาวผู้ไทท่ีมักจะ
ปฏิบัติดังท่ีกล่าวมา 

ในขณะเดียวกันถ้าหากพ่อล่ามได้รับผิดชอบดูแลลูกล่ามท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ดีหรือครอบครัวเกษตรกรท่ีมีไร่นามากมาย มีท่ีท ากินไม่น้อยเช่นเดียวกัน ท้ังสองฝ่ายก็จะให้
ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันให้เห็นอยู่มากมาย ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเมื่อมีหมากหวานหมากส้ม 
หรือเมื่อฤดูเก็บเกี่ยว ลูกล่ามคนใดท านาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆ ก็จะสีข้าวสารใส่กระสอบ 
มามอบให้กับพ่อล่ามเพื่อให้ได้กินข้าวใหม่ท่ีพึ่งเก็บเกี่ยว มีรสชาติดี หอมหวาน สีขาวสวย 
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เหมาะส าหรับการน ามาเป็นของก านัลเพื่อตอบแทนคุณ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ 
พ่อล่ามผู้มีพระคุณ พ่อล่ามบางคนในบางพื้นท่ีมักมีอาชีพเป็นข้าราชการ ไม่มีเวลาในการดูแล
กิจการงานภายในครอบครัวของพ่อล่ามได้ ก็มีบ้างเหมือนกันท่ีต้องอาศัยลูกล่ามให้มาช่วยงาน
ในบ้านหรืองานอื่นๆ ท่ีพ่อล่ามไม่มีเวลาในการบริหารจัดการในส่วนท่ีต้องรับผิดชอบ จ าเป็น 
ต้องขอให้ลูกล่ามรับผิดชอบภาระหน้าท่ีท้ังหมดเหล่านั้นแทน  

พ่อล่ามบางคนมีลูกล่ามท่ีอยู่ในความดูแลรับเป็นพ่อล่ามมากถึง 7 คู่ก็มี ลูกล่าม 
แต่ละคนก็มีฐานะแตกต่างกันออกไป บางคนก็ประกอบธุรกิจส่วนตัว บางคนก็รับราชการ หรือ
เป็นเกษตรกรก็มี พ่อล่ามจะต้องพิจารณาว่าลูกล่ามแต่ละคนมีความสามารถด้านใด หรือ
เหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบหรือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีใดแทนตนเองได้บ้าง พ่อล่ามบางคนบอกว่า
เมื่อถึงคราวจ าเป็นต้องอาศัยขอแรงจากพวกลูกล่ามมาใช้แรงงานบ้าง ควบคุมดูแลคนงาน 
แทนบ้าง เพราะบางครั้งงานท่ีก าลังด าเนินการอยู่นั้นจ าเป็นต้องใช้คนท่ีไว้วางใจได้ ลูกล่าม 
ท่ีมีเวลาก็จะอาสามาช่วยดูแลงานแทนให้อย่างไม่อิดออด หรือหวังค่าจ้างแรงงานแต่อย่างใด  

การสร้างความปรองดองในครอบครัวของลูกล่าม ปัญหาอันดับหนึ่งของครอบครัว 
ก็คือ การไม่ปรองดอง ความแตกแยกในครอบครัวเป็นความทุกข์อย่างมาก ท้ังของผู้มีครอบครัว
เอง ท้ังของลูกหลาน ท้ังของญาติพี่น้อง แต่ความปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน เห็นอก  
เห็นใจกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งส าคัญในครอบครัว “ถ้าคนในครอบครัวมีความสมาน
สามัคคีกันดี ก็พอต่อสู้ปัญหาอื่นได้ เหมือนคนท่ีมีร่างกายแข็งแรงก าลังวังชาดีแม้จะมีภาระหนัก
ก็พอเข็นไปได้ แต่ตรงกันข้าม ถ้าร่างกายไม่ดี ก าลังวังชาไม่ดี แม้มีของเล็กน้อยก็เข็นไปไม่ได้
เพราะไม่มีก าลัง หลักทางรัฐศาสตร์ได้บอกเราว่า ครอบครัวเป็นรากฐานส าคัญของสังคม 
และของรัฐถ้าครอบครัวไม่ดี เปรียบเหมือนต้นไม้ท่ีรากเน่า ลองนึกภาพดูว่าต้นไม้ท่ีรากเน่า  
แม้จะรดน้ าต้นไม้สักเท่าไหร่ บ ารุงมันสักเท่าไหร่ อย่างไร รากมันเน่าเสียแล้ว ถ้าแก้ไขท่ีราก
ไม่ได้ก็หมดหวัง ท่ีจะให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญเติบโตต่อไปได้ มีแต่ตายกับตายอย่างเดียว” (วศิน 
อินทสระ, ม.ป.ป.) 
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การกระทบกระท่ังกัน การไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการไม่ยอมรับจนเกิด
ปัญหาการขัดแย้งกันขึ้น พฤติกรรมเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากคู่สามี -ภรรยายอมและยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน ทางท่ีดีคู่สมรสจะต้องเกรงใจกัน ถนอมน้ าใจกัน เสียสละให้แก่กันอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบกันก็จะท าให้เกิดความราบรื่น สงบสุขในครอบครัว ถ้า
เหตุการณ์ในครอบครัวไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมายของคนรอบข้าง จึงจ าเป็นต้องมีบุคคลท่ีเป็น
กลางมาท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น  พ่อล่ามต้องท าหน้าท่ีเป็น 
ตุลาการท่ีมีอ านาจในการตัดสินคดีความท่ีเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรมตามหน้าท่ี ในเรื่องปัญหาของครอบครัวท่ีเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องกระทบท่ังกัน
เล็กน้อยเหมือนลิ้นกับฟัน เพราะด้วยความท่ีท้ังคู่ยังใหม่ การศึกษาเรียนรู้ดูใจกันนั้น อาจจะยัง
ไม่ทะลุปรุโปร่ง บางครั้งอาจจะมีการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (ในกรณีคู่สามีท่ีเพิ่งแต่งงาน
กัน) ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขึ้นเสียงเถียงกันตามประสา  

เหตุการณ์เหล่านี้ พ่อล่ามต้องเข้าไปสอบถามหาสาเหตุแห่งปัญหาเมื่อทราบแล้ว 
ก็จะหาวิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันขึ้นและให้เหตุผลท่ีไม่เข้าข้างคนใด 
คนหนึ่ง นอกจากนั้นพ่อล่ามจ าเป็นต้องหยั่งเสียงหรือโดยโยนหินถามทางถึงความปรองดอง 
ท่ีจะเกิดขึ้นนั้นเป็นความปรองดองเพียงชั่วคราวหรือถาวร ต้องหมั่นสังเกตว่าปัญหาระหอง -
ระแหงนั้นจะปะทุขึ้นเมื่อใด  ดังนั้นจะพบว่าสาเหตุท่ีพ่อล่ามต้องแสดงบทบาทเป็นตุลาการ
ตัดสินคดีความเล็กน้อยเช่นนี้นั้นปัญหาท่ีเกิดขึ้นท า ให้ครอบครัวอยู่กันอย่างไม่สงบสุข  
มีเรื่องราวท่ีเดือดเนื้อร้อนใจนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้เป็นสามีหรือลูกล่ามนั่นเอง ซึ่งอาจเกิด  
มาจากการคบเพื่อนฝูง จนลืมไปว่าตนเองนั้นได้แต่งงานมีเหย้ามีเรือนมีภรรยา (บางคนอาจเพิ่ง
มีลูกตัวเล็กๆ) ท่ีคอยอยู่บ้านเพียงคนเดียว (เพิ่งแยกเรือนออกมาอยู่กันเพียงล าพังนั่นเอง)  
ซึ่งความว้าเหว่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะผู้หญิงชาวผู้ไทส่วนใหญ่มักจะท าหน้าท่ีเป็นภรรยา หรือ
แม่บ้านท่ีดีต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน “ฮีต” ใน “ครอง” ของวัฒนธรรมประเพณีชาวผู้ไท
นั่นเอง แต่สามีบางคนอาจจะไม่เคร่งครัดในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมากเท่าไหร่  
อาจเนื่องมาจากที่ตนเองเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนนี้ใหม่ ๆ ยังเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิต
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ของชุมชนไม่ถ่องแท้ เขยใหม่บางคนอาจไม่ซาบซึ้ง เข้าถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนท่ีตนเองเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่นัก 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของสังคมชนเผ่าภูไทท่ีมีพ่อล่าม-แม่ล่าม ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในชีวิตคู่ ซึ่งจะต้องมีครอบครัวต่อไป นับได้ว่าเป็นบทบาทหนึ่งท่ีช่วยให้ครอบครัว
มีความแข็งแรง และสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างครอบครัวก่อนท่ีจะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา 
เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด เป็นบริบทของการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งก าเนิด หล่อหลอมปลูกฝังสิ่งท่ีดี และขัดเกลาสมาชิกในสังคมให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามนุษย์ไปสู่
สังคม สถาบันครอบครัวจึงเป็น “ทุนทางสังคม (Capital Society)” ท่ีส าคัญในการพัฒนาคน 
พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงและยั้งยืนโดยตรง  (ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552) 

2.5 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชนบ้านหนองห้าง 

ชุมชนบ้านหนองห้าง  ต าบลหนองห้าง  อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวอ าเภอกุฉินารายณ์ และตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยห่างจากอ าเภอ
กุฉินารายณ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 89 กิโลเมตร และห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 680 กิโลเมตร ซึ่งการเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ชุมชนบ้าน
หนองห้าง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านอ าเภอสมเด็จ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านตัวอ าเภอห้วยผึ้ง ถึงอ าเภอกุฉินารายณ์  ตรงไปทางจังหวัดมุกดาหาร 
ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าชุมชนบ้านหนองห้าง ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4002  
บ้านโนนสวรรค์-บ้านโพนนาดี  สภาพถนนลาดยางตลอดทาง 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของชุมชนบ้านหนองห้าง  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา
ลาดเอียงจากทางทิศเหนือมาสู่ทิศใต้  สูงจากระดับน้ าทะเลจากระดับต่ าสุดถึงสูงสุด 170-450  

เมตร ประกอบด้วย ภูเขาหินปูนอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านหนองห้างและภูน้อยและภูผาผึ้ง 
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อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองห้าง ภูเขาโหล่ย  ซึ่งทอดยาวมาจากอ าเภอเขาวง  
มาสิ้นสุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งภูเขาท้ังหมดท่ีอยู่ในเขตต าบลหนองห้างเป็นสาขาของ
เทือกเขาภูพาน   

 
ภาพ 2 : แผนทีจ่ังหวัดกาฬสินธ์ุแสดงพื้นท่ีวิจัย 

สภาพท่ัวไปของชุมชนบ้านหนองห้างเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา ลาดจากตะวันออกมาทาง
ตะวันตก ท้ังนี้เพราะชาวผู้ไทชอบเลือกท าเลท่ีตั้งใกล้ท่ีราบเชิงเขา  เพราะภูเขาเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและอาหารจ านวนมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีกลุ่มผู้ไทบ้านหนองห้างใช้ตั้ง
ชุมชนจะติดกับภูน้อยและภูศรีฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน และล าน้ าชื่อล าห้วยม่วง 
ขนานไปกับแนวภูเขา ท าให้พื้นท่ีรอบๆ ชุมชนใช้ประโยชน์ในทางกสิกรรมได้ดี โดยเฉพาะการ
ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 6 หรือท่ีเรียกกันว่าข้าวเหนียวพันธุ์เขาวง มีความนุ่มและมีกลิ่นหอม 

ชุมชนบ้านหนองห้าง 
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เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ และข้าวท่ีนึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิด หลายชั่วโมง
จนข้าวเย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่มได้อยู่ (ตลาดวิถีภูไทชาวเขาวง, 2558) สามารถปลูกได้ดี 
ในเขตราบลุ่มภูเขาท่ีมีดินตะกอนสะสม  ซึ่งนายอ านวย สุรเสียง อดีตข้าราชการกรมวิชาการ
เกษตร  ปัจจุบันเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชาวผู้ ไทบ้านหนองห้าง 
ท่ีได้กล่าวถึงว่า “จริงๆ แล้วข้าวพันธุ์ กข. 6 ท่ีน าไปประกวดและชนะเลิศพันธุ์ข้าวในเวทีต่างๆ 
มาจากบ้านหนองห้างก่อน เพราะตอนแรกๆ ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ มาส ารวจพันธุ์ข้าว
และให้ชาวบ้านส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวด ผมเป็นข้าราชการท่ีดูแลเรื่องนี้อยู่ขณะนั้น จึงใช้ 
พันธุ์ข้าวจากหนองห้างไปประกวดและได้รับรางวัลพันธุ์ข้าวเหนียวดีเด่น จึงท าให้ข้าวพันธุ์นี้
ได้รับความนิยมและมีราคาสูงตามมาในปัจจุบัน (อ านวย สุรเสียง, 2558 : สัมภาษณ์) ซึ่ง
ปัจจุบันพื้นท่ีชุมชนบ้านหนองห้างก็มีลักษณะความเป็นกลุ่มชุมชนหมู่บ้านท่ีมีลั กษณะเป็น 
กลุ่มก้อนของบ้านเรือนท่ีตั้งบ้านเรือนชิดติดต่อกันเป็นกลุ่มใหญ่ และรายล้อมด้วยท้องทุ่งนา  
เมื่อถึงฤดูฝน สมาชิกในชุมชนจะท านาสร้างความเขียวขจีกลับคืนสู่ท้องทุ่งนารอบหมู่บ้านให้
เกิดขึ้น โดยรอบๆ ชุมชนบ้านหนองห้างนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอต่างๆ ดังนี ้  

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง ม.9 ต าบลห้องห้าง   
ทิศใต้     ติดต่อกับ   บ้านหนองสระพัง ม. 9 ต าบลหนองห้าง 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    บ้านวังมน  ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์   

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านนาโก  ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ 
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ภาพ 3 : สภาพทั่วไปของต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    ภาพ 4 : ภาพหลักบ้านของต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สภาพท่ัวไปทางด้านการปกครองของชุมชนบ้านหนองห้าง ต าบลหนองห้าง อ าเภอ    
กุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 6 หมู่ ซึ่งแสดงข้อมูล 
ได้ดังนี้  (ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอกุฉินารายณ์ ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2558) 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลท่ัวไปด้านการปกครองในชุมชนบ้านหนองห้าง 

หมู่
ที ่

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 

1 หนองห้าง 319 320 639 237 นายสงวนศลิป ทะเสนฮด 

2 หนองห้าง 347 382 729 233 นายพยักฆ์  ศรีพอ 

5 หนองกะตัน 224 223 447 146 นายบุญช ู โคตรพัฒน ์

6 หนองห้าง 276 279 555 191 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีจ าพลัง 

7 หนองห้าง 269 288 557 145 นายสงัข์ทอง มะลิซ้อน (ก านนั) 

8 หนองห้าง 199 202 401 133 นายวิวฒัน์ วรชิน 

รวม 1,634 1,694 3,328 1,085  
  

2.5.1 ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  

ชุมชนบ้านหนองห้างมีวัดประจ าหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวชุมชน 
ท่ีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งก่อตั้งชุมชนขึ้นเมื่อ 150 ปีท่ีแล้ว โดยวัดแรก 
ท่ีสร้างขึ้น คือ วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง วัดแห่งนี้เป็นวัดท่ีมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมการก่อตั้ง
ชุมชนขึ้นคือ หลักฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่าท่ีมีอายุกว่า 200 ปี 
เป็นศิลปะแบบลาวล้านช้าง ซึ่งชาวชุมชนบางส่วนเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีกลุ่มบรรพบุรุษ 
ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านน ามาจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงเมื่อครั้งพวกตนอพยพมาจากเมืองวัง (ปัจจุบันอยู่ใน
แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว) หรือเป็นการปั้นขึ้นด้วยศิลปะของช่างพื้นบ้านท่ีใช้แบบจ าลอง
ของพระพุทธรูปศิลปะของลาวล้านช้างท่ีแผ่อิทธิพลในดินแดนท่ีชนชาติผู้ไทอาศัยอยู่ (ปานทอง 
จิตร์จักร์, 2558 : สัมภาษณ์; อ้างอิงจาก นพพล อัคฮาด, 2558)  ส่วนอีกวัดอยู่ทางทิศเหนือ



แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  บ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 

69 
 

ของหมู่บ้าน ชื่อว่า ศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นเป็นวัดท่ีสองเพราะชุมชน
บ้านหนองห้างได้ขยายไปทางเหนือเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้นมาก ท าให้มีการ  
คิดจะสร้างวัดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวัดเพื่อให้ชาวชุมชนแถบทางเหนือของหมู่บ้านได้ใช้เป็นสถานท่ี
ท าบุญและยึดเหนี่ยวจิตใจ และต่อมาได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นพระ
คู่บ้านคู่เมือง  เมื่อ ปี พ.ศ.2512 ท่ี ชื่อพระพุทธรังสฤษฎ์ คนท่ัวไปเรียก“หลวงพ่อโต”(ปานทอง 
จิตร์จักร์, 2558; อ้างอิงจาก นพพล อัคฮาด, 2558) นอกจากนี้ยังมีส านักสงฆอ์ีกหนึ่งแห่งชื่อว่า  

 

วัดบูรพาราม หรือคนท่ัวไปชอบเรียกว่า วัดโคกป่าซี เพราะสถานท่ีวัดตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชน  
โคกป่าซี  โดยมีพระครูสถิตย์ธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะต าบลหนองห้าง  
ในปัจจุบัน จากข้อมูลด้านการสร้างวัดและพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ียึดเหนียวจิตใจ ใช้วัดเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมตามฮีต 12 หรือ
ประเพณี 12 เดือนซึ่งขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยสภาวัฒนธรรมต าบลหนองห้าง ซึ่งก่อตั้งขึ้น
หน่วยงานในสภาต าบล และต่อมาสังกัดในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง  สภาวัฒนธรรม

ภาพ 5 : พระพุทธรังสฤษฎ์  หรือ “หลวงพ่อโต” ภาพ 6 : วัดพระแม่ราชินีแห่งสันตภิาพ 
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ต าบลหนองห้าง  ปัจจุบันมีนายปานทอง จิตรจักร์ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมต าบลหนองห้าง 
ซึ่งได้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับวัดในฐานะเครื่องมือในการจัดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเพื่อสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนซึ่งถือเป็นกิจกรรมท้ังของวัดและ
ชุมชนในการรักษาและสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองของชาวชุมชนบ้านหนองห้างดังนี้ (ปานทอง  
จิตรจักร์, 2558; อ้างอิงจาก นพพล อัคฮาด, 2558) 

เดือนหนึ่ง  ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี  เป็นประเพณีเข้ากรรมหรือ
ปริวาสกรรมซึ่งบางปีสมาชิกชุมชนบ้านหนองห้างจะจัดขึ้นเองท่ีส านักสงฆ์โคกป่าซี  บางปีก็ไป
ร่วมกันจัดขึ้นท่ีชุมชนอื่น เช่น วัดนาโก ต าบลนาโก แล้วพี่น้องชาวบ้านหนองห้างก็ไปร่วมงาน 

เดือนสอง ประมาณเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นประเพณี
ท าบุญคูนข้าว หรือบุญคูนลาน หรือบุญกุ้มข้าว  หรือประเพณีสู่ขวัญข้าวหลังจากนวดเสร็จแล้ว
จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็น  ตื่นเช้าถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ปัจจุบันประเพณีนี้
หาดูยาก ค่อยๆ หายไปตามยุคตามสมัยแต่ชุมชนบ้านหนองห้างยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้ 

เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่และบุญเปิดประตูเล้าหรือบุญเบิกฟ้า น าปุ๋ยคอก 
ปุย๋หมักไปใส่นาท าพิธีบูชาเจ้าแม่โภสพท่ีประทานเม็ดข้าวให้มนุษย์ได้กินเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต 

เดือนสี่ ประเพณีท าบุญพระเวสหรือบุญมหาชาติอย่างน้อย 2 วัน วันแรก 
เรียกว่าวันรวม (วันโฮม) ตอนกลางคืนมีมหรสพสมโภชตลอดคืน หลังตี 1 ไปหาสว่างเป็นพิธีแห่
ข้าวพันก้อนและเริ่มเทศน์มหาชาติไปตลอดวันท่ี 2 มีการแห่กัณฑ์หลอน ไปถวายพระท่ีวัด 
ถวายกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์ 

เดือนห้า  ประเพณีสงกรานต์  ท าพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปลงจากหอพระมาไว้  
ณ จุดสรงน้ า  เรียกอีกอย่างว่าพิธีเอาพระลง วันท่ี 13-14-15 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ 

เดือนหก  ประเพณีบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา บางหมู่บ้านท าบุญบวช
ประจ าป ี
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เดือนเจ็ด  ประเพณีบุญเบิกบ้าน  นิยมไปรวมกันท าท่ีศาลากลางบ้านหรือศาลา
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน (เสาหลักบ้าน) เป็นสิริมงคล 
แก่ครอบครัว  มีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประพรมน้ ามนต์ น าด้ายสายสิญจน์ หิน กรวด  
ทรายมาไล่เสนียดจัญไรออกจากบ้าน 

เดือนแปด  ประเพณีบุญเข้าพรรษา 

เดือนเก้า  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เพื่ออุทิศแด่ญาติท่ีล่วงลับไปแล้วและ
อุทิศแด่ผี หรือเปรตที่ไร้ญาติทั้งหลายจะมารับเอาส่วนบุญ  เพราะวันนั้นเป็นวันท่ียมบาลปล่อย
ผีและเปรตท้ังหมด  ไปรับส่วนบุญตามวัดต่างๆ หลังจากนั้นก็จะเป็นการไปทอดเทียนตาม 
วัดต่างๆ 

เดือนสิบ  ประเพณีบุญข้างสากหรือบุญข้าวสลากภัตร  เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้
ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว 

เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา  มีการจุดประทีปบูชา   

เดือนสิบสอง  ประเพณีท าบุญกฐิน  บุญต้นดอกเงินและลอยกระทง 

นอกจากนี้ ในชุมชนบ้านหนองห้างยังมีประชาชนส่วนหนึ่งท่ีเคารพนับถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ซึ่งเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในหมู่บ้านและตั้งวัดขึ้นในปี พ.ศ.2520 ชื่อว่า 
“วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ” หรือ วัดคาทอลิกหนองห้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนขยายออกมาและยกฐานะเป็นหมู่บ้าน เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า 
“หนองกะตัน” ซึ่งคริสตศาสนิกชนท่ีอยู่ในชุมชนหนองห้างมีประมาณ 20 หลังคาเรือน ส่วน
ใหญ่มีการจัดกิจกรรมท่ีวัดทุกวันอาทิตย์ และมีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีภายใต้การพัฒนา 
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ขององค์กรทางศาสนาท่ีเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชน
สม่ าเสมอ  โดยมีแกนน าเครือข่ายชาวคริสต์ท่ีมีความสามารถในชุมชน อย่างเช่น นายสมนึก 
จิตรจักร์ อดีตนักพัฒนาองค์กรเอกชนขององค์กรคริสตจักรท่ีท างานด้านการพัฒนาชุมชน 
ผ่านการช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม การตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในพื้นท่ีต่างๆ 
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ท่ัวภาคอีสานเพื่อให้เกิดการวมตัวของเครือข่ายชาวบ้านและเกิดการแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านผ่านการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
ท้ังนี้นายสมนึก จิตรจักร์  ได้น ามาก่อตั้งในหมู่บ้านหนองห้างด้วยในปี พ.ศ.2522 ซึ่งมีบทบาท
เป็นองค์กรเครือข่ายชุมชนท่ีสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนบ้านหนองห้างต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน  

2.5.2 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ  

สมาชิกชุมชนบ้านหนองห้าง ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร  มีสมาชิกบางส่วน 
มีอาชีพรับราชการ  เป็นพนักงานของรัฐ  พนักงานหน่วยงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
และรับจ้างท่ัวไป ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเอกสารด้านอาชีพของชาวชุมชนบ้านหนองห้าง 
พบว่า โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 74,085 บาท/ปี (ข้อมูลจาก จปฐ. อบต.
หนองห้าง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558) ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับภาคตะวัน- 
ออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้เพราะชาวชุมชนผู้ไทบ้านหนองห้างมีความขยันหมั่นเพียรในการท ามา 
หากินและประหยัดอดออม ซึ่งสามารถดูได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
บ้านหนองห้างได้ดังต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง, 2558)   

การท านา ซึ่งนับว่าข้าวเป็นเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญของชุมชนบ้านหนองห้าง   
มีพื้นท่ีปลูกท้ังหมด  9,319 ไร่  พันธุ์ข้าวท่ีนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ กข.6 ประมาณร้อยละ 90  
ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ประมาณร้อยละ 6  
ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์พื้นเมือง ประมาณร้อยละ 4 ตามล าดับ 

การประกอบอาชีพท าสวน  จะมีบ้างเพียงเล็กน้อย ประมาณเฉลี่ยครอบครัว
ละ  1-5 ไร่ ซึ่งจะเป็นการท าสวนในลักษณะไว้บริโภคในครอบครัวและจ าหน่ายบ้างเพียง
เล็กน้อย  ได้แก่  การท าสวนมะม่วง  สวนหวาย (ใช้หน่ออ่อนมาปรุงเป็นอาหารพื้นเมือง)  สวน
ไผ่  การท าสวนในลักษณะสวนผสม  นอกจากนี้ประชาชนได้เริ่มท าสวนยางพารา ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการในช่วงประมาณ ปี พ.ศ.2547   
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อาชีพเสริม  รายได้ของชาวชุมชนบ้านหนองห้างส่วนมากจะมาจากการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง  ผ้ายอมสีธรรมชาติ  ผ้าไหม  
การจักสานกระติบข้าวเหนียว การจักสานกระเป๋าไม้ไผ่ลายขิด (กระเตาะ) เป็นผลผลิตหรือ
สินค้าท่ีส าคัญของต าบลซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชนได้   ซึ่งต่อมา
ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้างจ ากัด ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยจัดตั้งเป็น “ศูนย์ 
หัตถกรรมผู้ไทหนองห้าง” เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน 
บ้านหนองห้างท่ีมีฝีมือหัตถกรรมได้ใช้ภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมี
ความจ าเป็นต่างๆ เมื่อผลิตเสร็จแล้วมอบให้ทางศูนย์หัตถกรรมผู้ไทหนองห้าง เป็นผู้รวบรวม
และจัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ท่ีสนใจและน ารายได้จากการจัดจ าหน่ายส่งคืนสมาชิก ซึ่งท าให้
สินค้าท่ีมาจากศูนย์หัตถกรรมผู้ไทหนองห้างสามารถมีมาตรฐานและสร้างชื่อเสียงจนเป็นท่ีรู้จัก
ได้ในปัจจุบัน  

นอกนี้ทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน ได้มีกลุ่มของชาวบ้านเกิดขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกันภายในชุมชนดังนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง, 
2558) 

1) การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าลายขิต, กลุ่มจักสานไม้ไผ่, 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ, กลุ่มปลูกยางพารา, กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
หนองห้าง, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, กลุ่มท าขนม, กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว และ 
กลุ่มบริหารจัดการน้ าตามโครงการพระราชด าริฯ  

2) การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ จ านวน 18 กลุ่ม แยกเป็น กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
(เงินล้าน) 9 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง มีสมาชิก  
จ านวน 6,531 คน ซึ่งจะใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการสาธารณะในชุมชน
ผู้ไทหนองห้างในล าดับถัดไป  
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จากข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท่ีแสดงมา จะท าให้เห็นว่าชุมชนผู้ไทบ้านหนองห้าง  
มีการตั้งชุมชนขึ้นโดยเลือกท าเลท่ีตั้งใกล้กับเชิงเขาเพื่อประโยชน์ด้ านแหล่งทรัพยากรและ
อุปนิสัยท่ีเป็นกลุ่มชนท่ีสันโดษ รักความเป็นอิสระ และขยันขันแข็งในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน  ซึ่งชุมชนหนองห้างเป็นชุมชนใหญ่ท่ีพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอจนเป็นท่ีรู้จักกันดี 
ในฐานะชุมชนหรือต าบลน าร่องจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนผู้ไทท่ีสามารถจัดการดูแลตนเอง 
ได้ด้วยวิถีวัฒนธรรมผู้ไทในการน ามาปรับใช้กับการพัฒนาด้านต่างๆ ประกอบกับชุมชนมี
จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ ในระแวก
เดียวกัน   

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

น าชัย  อุปัญญ์ (2538)  ศึกษาบทบาทของพ่อล่ามชาวผู้ไทย ต าบลค าชะอี อ าเภอ 
ค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  พบว่า บทบาทของพ่อล่ามหรือผู้รับรองหรือเป็นผู้ค้ าประกันความ
มั่นคงของชีวิตการแต่งงาน กรณีผู้ไทยต าบลค าชะอี  อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร กล่าวคือ 
พ่อล่ามเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในสังคมผู้ไทย  เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีครอบครัวท่ีมั่นคงและเป็นผู้ท่ี
คนในชุมชนให้ความเคารพ และเป็นผู้แนะน าลูกล่ามหรือผู้ท่ีจะเป็นเขยใหม่ให้ขยันท างานและ
อ่อนน้อมให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ส าหรับคนท่ีมาเป็นพ่อล่าม มาจากหลายอาชีพ 
เช่น ข้าราชการ พ่อค้า และเกษตรกร คนท่ีเป็นพ่อล่ามจะมีบทบาทต่อลูกล่ามซึ่งเป็น คู่สมรส
ใหม่ ท้ังก่อนแต่งและบทบาทระหว่างจัดพิธี และหลังจัดงานแต่งงานเรียบร้อยแล้ว พ่อล่ามก็ยัง
มีหน้าท่ีดูแลคู่สมรสใหม่ในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่อื่นๆ ส่วนลูกล่าม  
ก็จะให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานต่อครอบครอบของพ่อล่าม ผู้ไทยถือว่าพ่อล่ามเปรียบเสมือน
พ่อคนท่ี 2 ทีม่ีพระคุณต่อชีวิต  

นุชพร  สมสวย  (2557)  ได้ศึกษาวิถีการยังชีพของครัวเรือนในวัฒนธรรมภูไท พบว่า
บ้านบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทท่ียังคงสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ประเพณีพ่อล่ามแม่ล่ามซึ่งเป็นวิธีรักษา
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สัมพันธภาพให้ชีวิตการครองเรือนมีต้นแบบยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และให้ความ
เคารพเสมือนพ่อแม่ของตน และการให้ความเคารพญาติฝ่ายหญิงท่ีเป็นผู้ชาย แม้จะเป็นเด็ก 
ก็ตาม เรียกว่า “ลุงตา” เมื่อปฏิบัติแล้วจะท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สร้างอยู่สร้างกินง่ายขึ้น  
การยอมรับปรับตัว และต่อต้านกระแสการพัฒนาจากภายนอก ผ่านกิจกรรมทางศาสนาความ
เช่ือประเพณีวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และระบบทุนในชุมชน 5 ประเภท คือ 1) ทุน
กายภาพและ 2) ทุนธรรมชาติท่ีมีการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างเข้มข้น การพัฒนา
แหล่งน้ าธรรมชาติจากภาครฐัท่ีท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินชีวิตและการเกษตร โอกาส
ทางการศึกษาและความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินท ากินและเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญ 
แต่ทรัพยากรป่าไม้ลดลงเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและเป็นพื้นท่ีการเกษตร 3) ทุนมนุษย์คือ
ทักษะฝีมือแรงงานด้านอาชีพเสริมและผู้น าชุมชนกลุ่มองค์กรเป็นผู้น าท่ีมีหัวคิดในงานพัฒนา 
ส่วน 4) ทุนการเงินคือ การออม การกู้ยืมในระบบสมาชิกกองทุน รวมท้ังการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอื่นส่งผลให้เกิดหนี้สินจากกระแสบริโภคนิยม และ  5) ทุนสังคมเป็นเครือข่ายความ 
สัมพันธ์แบบเครือญาติ จึงเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน ท้ังในส่วนของรัฐ 
ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน วัดกลุ่มองค์กร ผู้อาวุโส   

ประสิทธิ์  กุลบุญญา (2557) ความขัดแย้งและวิธีจัดการความขัดแย้งตามหลักพระ- 
พุทธศาสนา การศึกษาพบว่า ความขัดแย้งเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ตัณหา ทิฏฐิมานะ และ 
เหตุภายนอก คือ ข้อมูล ผลประโยชน์ความสัมพันธ์ชาติพันธุ์รูปแบบความขัดแย้งมีท้ังความ
ขัดแย้งภายในตน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งด้านประโยชน์ ความขัดแย้งเรื่อง
อ านาจ ความขัดแย้งด้านทิฏฐิ และความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ซึ่งวิธีบริหารจัดการความขัดแย้ง 
มีดังนี้ คือ เริ่มจากการจัดการความขัดแย้งในตนเองด้วยการเรียนรู้จริตตนเองและปรับแก้จริต
ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ขจัดสนิมภายในใจ (ปุริสมละ) พยายามพึ่งตนเองให้ได้ตามหลัก  
นาถกรณธรรม และพยายามเอาชนะตนเองให้ได้คือวิธีการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในการขจัดความ
ขัดแย้งในตนเอง จากนั้นก็จัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดยใช้หลักสาราณียธรรมโดยมี
ความปรารถนาเอื้อเฟื้อด้วยเมตตา จัดการพูดในสิ่งสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและระงับความ
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ขัดแย้งจัดการความขัดแย้งในครอบครัวด้วยการบริหารทรัพย์สิน  ในครอบครัวให้ลงตัวท้ังระดับ 
ส่วนตัว ครอบครัวและส่วนรวม และใช้ชีวิตร่วมกันด้วยหลักเมตตา ซึ่งแนวคิดในการขจัดความ
ขัดแย้งท่ัวไปเริ่มต้นด้วยความอดทน (ขันติ) ขจัดความขัดแย้งโดยกรอบอธิกรณสมถะด้วยวิธี
ระงับปัญหาด้วยพยานและหลักฐานท่ีพร้อมหน้า (สัมมุขาวินัย) ใช้เสียงข้างมาก (เยภุยยสิกา
วินัย) วิธีการประนีประนอม (ติณวัตถารกะ) และวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง   

สุกัญญา  รุ่งทองใบสุรีย์  (2556)  ได้ศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและ
รูปแบบท่ีใช้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 1) สภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้น คนในชุมชนจังหวัดปทุมธานียอมรับว่าเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึ้นได้ในการอยู่ร่วมกัน 
ในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาได้ ถ้าแก้ไขส าเร็จจะท าให้ชุมชนพัฒนาขึ้นได้จริง  ในชุมชนของ
ตนมีความขัดแย้งท้ังท่ีปรากฏออกมาแล้วและแฝงตัวอยู่ พร้อมท่ีจะลุกลามไปสู่ความขัดแย้ง 
ในระยะต่อไปถ้าไม่ได้รับการจัดการท่ีดี  ชุมชนในเขตเทศบาลมีจ านวนประเด็นความขัดแย้ง  
ท่ีปรากฏออกมาแล้วมากกว่าชุมชนนอกเขตเทศบาล  ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมองว่า
มีลักษณะแบบคนรู้จัก 2) ประเภทความขัดแย้งแบ่งตามเนื้อหาสาระได้ 4 กลุ่ม คือ ความ
ขัดแย้งจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการของรัฐ  ความขัดแย้งท่ีเกิดจากค่านิยม
ต่างกันตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติกันมา  ความขัดแย้งจากการผลประโยชน์ขัดกัน และความ
ความขัดแย้งท่ีเกิดจากอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก 3) สาเหตุของ
ความขัดแย้ง ล าดับท่ี1 มาจากสาเหตุด้านผลประโยชน์  ล าดับท่ี 2 มาจากสาเหตุความสัมพันธ์  
ล าดับท่ี 3 มาจากสาเหตุด้านค่านิยม และล าดับท่ี 4 มาจากสาเหตุด้านข้อมูลและจากสาเหตุ
ด้านโครงสร้าง/กฎระเบียบ   แนวทางจัดการความขัดแย้งมี 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ การใช้สันติ
วิธี  การไม่จัดการปัญหา  และการใช้วิธีรุนแรง  โดยการใช้สันติวิธี  โดยการใช้สันติวิธี จะแบ่ง
ได้ 2 แนวทาง คือ การเจรจา โดยใช้วิธีเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลางและการฟ้องร้อง ซึ่งรูปแบบ
การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง  จัดเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกชนะ -ชนะ 
(win-win) และได้ผลส าเร็จเป็นส่วนใหญ่ 
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วีรัตน์  ส้มส้า  (2554) ได้ศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง 
ในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า  
1) สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชน พบว่า ความขัดแย้งท่ีกลายเป็นข้อพิพาทและเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เป็นความขัดแย้งท่ีเกิดจาก
ปัญหาด้านทรัพยากร ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคล ปัญหาความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ  
ปัญหาการลักขโมย  ปัญหาการทะเลาะวิวาท  2) กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน พบว่า มีการรับแจ้งเหตุเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งขึ้นในชุมชน การนัดหมายการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ศึกษาข้อมูล สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้งหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้ว 
การสร้างข้อตกลงในการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนการเปิดเวทีการเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้น าการเจรจา
จะแจ้งข้อตกลงร่วมกันในการเปิดการเจรจาจะมีผู้เข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ย  การเจรจา  
ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติของความขัดแย้ง การเขียนบันทึกข้อตกลงการเจรจาไกล่เกลี่ย การอ่าน 

บันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ย และการพูดคุยเพื่อให้เกิดความสามัคคีความสมานฉันท์ ขอขมาหรือ
การเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อนกัน เพื่อให้สังคมสงบสุขมีความสมานฉันท์ในชมชน  3) บทบาท
ของผู้น าชุมชนในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน พบว่า มีความเป็นกลาง การเป็นผู้ น าการ
เจรจาไกล่เกลี่ยต้องไม่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน บุคลิกท่าทางและการกระท า  
ท่ีน่าเชื่อถือ ความสามารถในการใช้ภาษาและมีจิตวิทยาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นอย่างดี 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย สังคม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างดี 
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย การมีคุณธรรม ประสบการณ์ในการเจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาท      
มีวิจารณญาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และมีความมุ่งมั่นให้การเจรจาไกลเกลี่ยประสบความ 
ส าเร็จ 

 
  



 คณะผู้วิจัย :  นางสาวอาริยา  ป้องศิริ / นายนพพล  อัคฮาด /  นางสาวจริยา  ชาตะสุวัจนานนท์  และ นายอ าพล  บุญพินิช  
 
 

  

78 
 

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
1. ขั้นตอนการค้นหาปัญหา 
2. ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
3. ขั้นตอนการน าแนวทางท่ีเลือกไว้ไปปฏิบัติ 
4. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม

โดยชุมชน : กรณีศึกษา 
พ่อล่าม-แม่ล่ามในชนเผ่าภูไท  

บ้านหนองห้าง   
อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา 
1. ลักษณะนิสัยส่วนตัว 

1.1 ความเชื่อ 
1.2 ค่านิยม 
1.3 ทัศนคติหรือเจตคติ 
1.4 บุคลิกภาพ 

2. กระบวนการอ่ืนๆ ทางสังคม 

2.1 สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม 
2.2 สถานการณ์ 

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพ 7 : กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

การศึกษาของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา  
พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการ
ศึกษาวิจัยท่ีเน้นการศึกษาการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยมุ่งศึกษาบทบาทของพ่อล่าม -แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าภูไทท่ีชนเผ่าอื่นไม่มี เป็นความเข้มแข็งของชุมชน 
ท่ีช่วยลดปัญหาสังคมได้ระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะการแก้ไขปัญหาสังคมในการใช้บทบาทของ 
พ่อล่าม-แม่ล่ามจะเป็นไปในลักษณะการไกล่เกลี่ย พูดคุย และให้ค าปรึกษาแก่คู่บ่าวสาวท่ีเพิ่ง
แต่งงานใหม่ โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้บริหารท้องถิ่น  กลุ่มผู้ท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม และประชาชนชาวภูไทท่ีครอบครัวเกี่ยวข้องกับ
พ่อล่าม-แม่ล่าม ซึ่งจากการลงพื้นท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามก็เคยเป็นลูกล่าม
มาก่อนหรือกลุ่มท่ีเป็นลูกล่ามมาก่อน ปัจจุบันก็เป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องระหว่างกันของคนหมู่บ้าน  ดังนั้น ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างจึงเป็นมุมมองการสะท้อนผลท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นท้ังกลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม และกลุ่ม
ลูกล่ามในคนเดียวกัน 

ในการศึกษาคร้ังนี้คณะผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
โดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะน าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาพ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่า 
ภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ตอนที่ 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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ตอนที่ 3  หลังจากท่ีทราบถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม-แม่ล่าม และ
ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม-แม่ล่ามแล้ว คณะผู้วิจัยจึงน ามาเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาพ่อล่าม -แม่ล่ามในชนเผ่าภูไท บ้าน 
หนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ดังผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัชนเผ่าภไูท 

3.1.1 ประวัติภูไท (ผู้ไท)  

เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2559 ณ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดงาน
เหยานานาชาติ ระหว่าง วันท่ี 6-8 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมตัวของ 
ชาวภูไทท่ีอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย อาทิเช่น ลาว เวียดนาม จีน เป็นต้น 
เพื่อมาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมภูไทอันดีงาม และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว  
ให้เป็นท่ีรู้จัก  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีมีความโดดเด่น
เรื่องวัฒนธรรมภูไท ซึ่งในงานครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.สุเทพ ไชยขันธุ์ 
นักวิชาการอิสระท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภูไทและท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในงานสัมมนา
วิชาการหัวข้อเรื่อง นิทาน “ไท้แถน” ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กับท่านอาจารย์ 
เกี่ยวกับประวัติของชาวผู้ไทในกาฬสินธ์ุ ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

ชาวผู้ไทในประเทศไทยเป็นกลุ่มชนท่ีอพยพมาจากประเทศ สปป.ลาว บริเวณ 
แขวงค าม่วน (เมืองบก) และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (มีศูนย์กลางอ านาจอยู่ท่ีเมืองวัง  
ซึ่งอยู่ในบริเวณเมืองวีละบุรี  แขวงสะหวันนะเขตในปัจจุบัน) เมื่อประมาณเกือบ 200 ปี 
มาแล้ว ตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองในเขตฝั่งขวาแม่น้ าโขงในหลายพื้นท่ี เช่น กาฬสินธุ์  สกลนคร 
นครพนม มุกดาหารฯ ซึ่งมีทั้งอพยพมาโดยสมัครใจและถูกกวาดต้อนมา 

ก่อนหน้านั้นเมื่อกว่า 300 ปีท่ีแล้วและหรือก่อนหน้านั้น มีต านานเล่าขานว่าคนผู้ไท
ได้อพยพมาจากเวียดนามตอนเหนือ ต่อกับจีนตอนใต้ แต่ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ การอพยพ
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โยกย้ายว่ามาจากท่ีไหนแน่ อพยพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ท่ีเล่ากันมานั้นมักบอกว่ามาจากเมือง 
นาน้อยอ้อยหนู ซึ่งคือเมืองแถน หรือเมืองเดียนเบียนฟู ในเวียดนามปัจจุบัน แต่เท่าท่ีศึกษา  
ในสภาพแวดล้อมแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนนัก ยังขาดร่องรอยท่ีเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ส าหรับสนับสนุนตามต านานนี้  

การอพยพมาของผู้ไทอาจเป็นช่วงเวลาส้ันๆ เท่านั้น (กลุ่มท่ีอยู่นาน คือ ไทด า)  
แล้วแตกกระจายออกไป 
รวมท้ังการอพยพต่อมายัง
บริเวณตอนเหนือของลาว 
(อุดมไชย หัวพัน เชียงขวาง) 
และอพยพลงมายังแขวง
สะหวันนะเขตและแขวงค า
ม่วน สปป.ลาว ตามล าดับ
ในหลายครั้งหลายครา   
ครั้งล่าสุด คือเมื่อกว่า 300 
ปีท่ีแล้วในสมัยเจ้าอนุรุทธ
แห่งหลวงพระบาง)  
การค้นคว้าหาร่องรอย
บรรพบุรุษผู้ไทนั้นยังเป็น
เร่ืองยุ่งยากซับซ้อน ยังไม่มี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ขาดเอกสารส าคัญประกอบ 
การค้นคว้า 
  

ภาพการสัมภาษณ์ ดร.สุเทพ ไชยขันธุ์  นักวิชาการอิสระทีส่นใจศึกษา 
เร่ืองชนเผ่าภูไท สัมภาษณ์ในงานเหยาของชนเผ่าภไูท 

 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
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ส าหรับผู้ไทในต านานเมืองฟ้าแดดสงยางนั้น (จังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน) แม้ใน
หนังสือต านานเมืองฟ้าแดดสงยางจะไม่ได้พูดถึงค าว่าผู้ไทโดยตรง แต่จากการวิเคราะห์ของ  
ดร.ไพโรจน์ เพชรสังหาร บอกว่าเมืองฟ้าแดดสงยางในต านานนั้นเป็นผู้ไทกลุ่มหนึ่ง (ประมาณ 
1,200 ปีท่ีแล้ว) และส าหรับภูไทในอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ส่วนใหญ่เรียกว่า 
“ภูไทกะแตบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

จากภาพเป็นการงานเหยาของชนเผ่าภูไท ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  
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3.1.2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกบัพ่อล่าม-แม่ล่าม 

พ่อล่าม-แม่ล่าม เป็นบุคคลท่ีมคีวามส าคัญในพิธีการแต่งงานของชาวภูไท เนื่องจาก
พ่อล่าม-แม่ล่าม เปรียบเสมือนคนกลางท่ีท าหน้าท่ีในพิธีการสู่ขอเจ้าสาวของชาวภูไทและมี
บทบาทในพิธีการแต่งงาน โดยคุณสมบัติส าคัญของการท่ีจะเป็นพ่อล่าม -แม่ล่ามนั้น ต้องมี
พื้นฐานครอบครัวท่ีดี  มีความประพฤติท่ีดีสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่คู่บ่าวสาวได้ ซึ่งอาจารย์
ปานทอง จิตจักร ได้อธิบายถึงคุณสมบัติส าคัญของพ่อล่าม-แม่ล่าม ไว้ดังนี้ 

“พ่อล่าม-แม่ล่าม เป็นคนกลางที่จะมาสู่ขอสะใภ้ แล้วพ่อล่าม-แม่ล่ามนี้ 
ต้องเป็นคนท่ีตรงฉินไม่เข้ากับฝ่ายใดหรือฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเป็นญาติของฝ่ายหญิง
หรือฝ่ายชาย แล้วต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน แล้วก็เป็นคนท่ีน่านับถือ 
แล้วก็เป็นคนไหนก็ได้ที่เรามองแล้วว่าสมควรท่ีจะเป็นล่าม เหมือนกับเวลาท่ีคน
ต่างชาติมา ก็ต้องมีล่ามท่ีมาแปล พูดง่ายๆ ว่าเป็นคนกลาง ท่ีท าหน้าท่ีในการ
น าและแปล” 

นอกจากคุณสมบัติในเรื่องพื้นฐานท่ัวไปท่ีต้องเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเป็น 
ท่ีน่านับถือแล้ว ลักษณะส าคัญของการเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม นั้นจะสามารถเป็นได้ปีละ 1 ครั้ง
เท่านั้น และต้องมีดอกไม้และเทียนคู่ เพื่อน าไปมอบให้พ่อล่าม-แม่ล่ามเก็บไว้ เป็นการแสดงว่า
พ่อล่าม-แม่ล่ามดังกล่าวรับเป็นลูกล่ามแล้ว ซึ่งอาจารย์สัมฤทธ์ิ ชมศิริ ได้อธิบายว่า 

“คนท่ีจะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามจะสามารถเป็นได้ปีละ1ครั้ง โดยท่ีไม่ต้อง 
มีการจองก่อน ซึ่งก่อนท่ีจะรับเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น จะต้องฝันก่อน แล้วก็จะ
ถือดอกไม้และเทียนคู่เพื่อไปขอเป็นลูกล่าม ซึ่งต้องบอกว่าต้องฝันจริงๆ เพราะ
ถ้าเกิดมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่จะได้ไม่โทษว่าเป็นความผิดของ 
พ่อล่าม-แม่ล่าม ถ้าฝันดีก็จะรับเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม แต่ถ้าฝันไม่ดีก็จะบอกว่า 
ไม่สามารถรับเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามได้ เพราะเมื่อคืนฝันไม่ดี” 
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ซึ่งกระบวนการหรือพิธีท่ีจะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น ฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องเป็นผู้ไป
ทาบทามหาพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการสู่ขอเจ้าสาว โดยในการสู่ขอเจ้าสาวนั้น  
พ่อล่าม-แม่ล่ามจะมีดอกไม้ เทียนคู่ เหล้าขาว 1 ขวด เงิน 3 บาท (ปัจจุบัน 100 บาท) พ่อล่าม-
แม่ล่ามจะต้องมีบทกล่าวเพื่อสู่ขอเจ้าสาว ซึ่งอาจารย์ปานทอง จิตจักร ได้อธิบายถึงบทค ากล่าว
ท่ีจะไปสู่ขอเจ้าสาวไว้ว่า 

“ตูข้อยท่ังหลายเป็นเจ้าคึดล าตามบ่าว...(ชื่อเจ้าบ่าว)...มีดอกไม้เทียนคู่
มาขอไหว้ขาสาว เจ้าโคตรลุงตาทุ่งนาพาข้าวเอ๋ย เป็นสิ่งลูกสิ่งหลานนั้นแหลว 
ว่ามาเยอะมาขอแบ่งข้าวมันปันเข้าปลูกลูกแนว ขอคุดหน่วยแล้วแก้วหน่วยดี 
ไว้ เอ็ดเภ้อนางหางไก่ว่าสั่นแหลว มิเห้ออัดท้างตันทางด้ายขอเห้อลุงตาชี้เซาะ 
เบาะเห้อหยะป่องเห้อไปป่อนกะไดเห้อขึ้นเห้อลง เรื่องฮีตครองสองประการ
เผลอก็ดีความมิหลายไหว้สา” 

เมื่อท าการสู่ขอเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวจะมีญาติผู้ใหญ่ซึ่งเรียกว่า “ลุงตา”
จะเป็นผู้มารับและตกลงร่วมกับฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาว ซึ่งลุงตาจะตอบรับและเป็นผู้อธิบายถึงเรื่อง
สินสอดพร้อมกับค ากล่าว โดยอาจารย์ปานทอง จิตจักร ได้อธิบายถึงบทค ากล่าวตอบรับการ 
สู่ขอไว้วา่ 

“สาธุเดาะ อ้ายน้องท้ังหลายนี้ มีขันข้าวตอกดอกไม้สาว่าเยอะมาขอ
เภ้อนางหางไก่ว่าสั่นแหลว เออ ! ทางตูข้อยนี้ก็เลี้ยงลูกหญิงเอาไว้ท้าชาย  
เลี้ยงลูกความเอาไว้ท้าแอกท้าไถธรรมดานั้นแหลว มิอัดท้างตันทางคอก แต่
เรื่องฮีตคองสองประการนั้น ปู่สั่งมาตาสั่งไว้เพิ้นเห้อสู เจ้าท้ังหลายไขค าปาก
เสียก่อน เหล้า 1 ไห เงินไข 3 บาท (ปัจจุบัน 100 บาท) คายจึงละไขขอบอก
ทางเถิ่งค่าดอกสินสอดทองหมั้นความมิหลายไหว้สา” 
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เมื่อพ่อล่าม-แม่ล่ามมอบเหล้าและเงินให้ลุงตาแล้ว ก็จะมีการตกลงเรื่องค่าสินสอด
และนัดหมายวันแต่งงานต่อไป เมื่อถึงวันแต่งงานพ่อล่าม-แม่ล่ามจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการประกอบพิธีแต่งงาน ซึ่งลักษณะเด่นประการหนึ่งของพ่อล่าม คือ จะเป็นผู้ท่ีเดินน าหน้า
เจ้าบ่าวในขบวนแต่งงาน มีการสะพายย่ามไว้บนไหล่ ส่วนแม่ล่ามจะท าหน้าท่ียกขันโตกที่จะมา
ให้คู่บ่าวสาวรับประทานในงาน ซึ่งอาจารย์สัมฤทธิ์ ชมศิริ ได้อธิบายถึงอาหารท่ีอยู่ในขันโตก 
ว่าอาหารท่ีขาดไม่ได้ส าหรับชาวภูไท คือ แกงต าลึง ซึ่งแสดงถึงความรักใคร่ท่ียาวนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในย่ามจะมีแอบซึ่งท าจากไม้ (ตลับ) ภายในแอบจะมีสิ่งมงคลต่างๆ เช่น ใบคูณ 
ใบยอ อย่างละ 9 ใบ เงิน ทอง ดาบหรือง้าว เนื่องในสมัยก่อนพ่อล่ามจะต้องเดินออกหน้า  
การคมนาคมอาจจะไม่สะดวก ท าให้ต้องมีดาบหรือง้าว ในการถางหญ้าหรือป้องกันอันตราย
จากสิ่งต่างๆ และสิ่งท่ีขาดไม่ได้คือ ค้อน ตะปู อยู่ภายในย่าม ซึ่งในระหว่างการท าพิธีแต่งงาน
นั้นจะไม่มีการปลดย่ามออกจากบ่าจนกระท่ังเสร็จพิธี เมื่อท าพิธีเสร็จพ่อล่าม-แม่ล่ามจะขึ้นไป
ยังห้องนอนเพื่อท าหน้าท่ีในการปูท่ีนอนเพื่อเป็นสิริมงคล และน าตะปูท่ีเตรียมไว้ในย่ามตอกไป

ภาพ 8 : ภาพการยกอาหารที่จะให้คู่บ่าวสาวรับประทาน 
โดยอาหารที่ขาดไม่ได้คือแกงต าลึง 
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ยังเสาหรือบริเวณท่ีเหมาะสมในการห้อยย่ามได้ในห้องนอนของคู่บ่าวสาว และในระหว่างการ
ตอกตะปูเพื่อห้อยย่ามจะมีค ากล่าว เป็นลักษณะการถามตอบ ซึ่งอาจารย์ปานทอง จิตจักร  
ไดพู้ดถึงบทค ากล่าวท่ีพ่อล่ามจะต้องพูดไว้ว่า  

“พ่อล่าม  :  เอาม่องนี้น้อ  
คนตอบ  :  บ่อทันเอา 
พ่อล่าม  :  เอาม่องนี้น้อ   
คนตอบ  :  บ่อทันเอา 
พ่อล่าม  :  เอาม่องนี้น้อ  ม่องนี้อยู่ซุ่มกินแฮง  ความเจ็บไม่ได้ไข้ 

ความไข้ไม่ได้มี   
คนตอบ  :  เอา” 

ซึ่งเป็นการกล่าวท้ังหมด 3 ครั้ง จากนั้นจึงเอาย่ามห้อยไว้ ซึ่งเอาไว้เพื่อสร้างขวัญ
และเป็นสิริมงคล โดยท าการห้อยไว้ 3 วัน เมื่อเสร็จพิธีญาติฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องเดินทางไปส่ง 
พ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีบ้าน เพื่อไปรับมอบของสมมา (ของก านัล) ท่ีฝ่ายเจ้าบ่าวจัดเตรียมไว้ให้ 
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่พ่อล่าม-แม่ล่าม  นอกจากนี้สาเหตุท่ีต้องไปส่งพ่อล่าม- 
แม่ล่าม ท่ีบ้านเน่ืองจากในสมัยก่อนพ่อล่าม-แม่ล่าม เดินทางกลับเพียงล าพัง ท าให้ระหว่างทาง
ถูกเสือท าร้าย (สัมฤทธิ์ ชมศิริ, 2559, สัมภาษณ์) ซึ่งในพิธีการมาส่งพ่อล่าม-แม่ล่ามดังกล่าว 
จะมีการผูกแขนล่าม และรับมอบของก านัล ซึ่งของก านัลส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ผ้าไหม 
ผ้าแพร ชุดท่ีนอน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เมื่อพ่อล่าม-แม่ล่าม รับมอบของสมมา  
(ของก านัล) แล้วก็จะมอบเงินเพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้แก่คู่บ่าวสาวต่อไป ซึ่งจ านวนเงินท่ีมอบให้
ในปัจจุบันจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของของสมมา (ของก านัล) ท่ีคู่บ่าวสาวมอบให้ 
และมอบให้คืนมากกว่าราคาของสมมา (ของก านัล) นั้น ถือเป็นการส้ินสุดพิธ ี
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ส าหรับภาพความเป็นอยู่ หรือความขัดแย้งในชุมชนของชาวภูไท ต าบลหนองห้าง 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์นั้น อยู่ในระดับท่ีไม่รุนแรงมากนัก สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก
ระบบวัฒนธรรมประเพณีท่ีเข้มแข็ง ซึ่งระบบพ่อล่าม-แม่ล่าม เป็นระบบวัฒนธรรมหนึ่งท่ีช่วยให้

ภาพ 9 : การผูกแขนล่าม และรับมอบของก านัลแก่พ่อล่าม-แม่ล่าม 
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เกิดความผูกพันสามัคคีเป็นระบบเครือญาติ ทุกคนในชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  
แม้ไม่ใช่ญาติโดยสายเลือด ซึ่งความเกี่ยวข้องดังกล่าวท าให้สังคมภูไทมีลักษณะครอบครัวท่ี
เข้มแข็ง ดังนั้นเมื่อครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเล็กและส าคัญท่ีสุดในสังคมมีความ 
เขม้แข็ง จึงมักไม่มีปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา 

  

ภาพ 10 : ภาพบรรยากาศของบ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์
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แต่ไม่ใช่ว่าในสังคมภูไทจะไม่มีปัญหาเลย เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ย่อมท่ี
จะมีความแตกต่างในด้านความคิด ความชอบ ความสามารถ ฯลฯ ดังนั้นการอยู่ร่วมกันกับสิ่งท่ี
แตกต่างเหล่านี้จึงต้องมีระบบการจัดการท่ีดี ซึ่งชาวภูไทใช้ระบบพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีจะเป็นเสมือน 
ด่านแรกท่ีจะท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งสามารถอธิบาย
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้ 

 

3.2 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม -แม่ล่ามในชนเผ่าภูไท 
บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.2.1 ขั้นตอนการค้นหาปัญหา 

เมื่อมีปัญหาภายในครอบครัวเกิดขึ้น บุคคลแรกท่ีครอบครัวนั้นๆ จะนึกถึงก็คือ  
พ่อล่าม-แม่ล่าม ซึ่งในขั้นตอนนี้คู่บ่าวสาวหรือพ่อแม่ของคู่บ่าวสาวจะเป็นผู้แจ้งปัญหาให้แก่ 
พ่อล่าม-แม่ล่าม เพื่อให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติส าคัญท่ีแต่ละคู่สมรส
เลือกพ่อล่าม-แม่ล่าม คือ บุคคลท่ีมีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม และไม่ใช่ญาติฝั่งใดฝั่งหนึ่ง 
ดังนั้น การไกล่เกลี่ยโดยใช้พ่อล่าม-แม่ล่าม จึงเป็นหนทางท่ีจะสามารถได้ข้อตัดสินท่ีมีความ
ยุติธรรม ซึ่งก่อนท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามจะด าเนินการไกล่เกลี่ยจะต้องมีการสอบถามสาเหตุของ
ปัญหาเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมากเพียงพอส าหรับการแก้ไขปัญหา  

อาจารย์สัมฤทธิ์ ชมศิริ อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการหาสาเหตุของปัญหา โดยใช้ 
พ่อล่าม-แม่ล่ามไว้ว่า  

“ส่วนใหญ่เวลามีปัญหาถ้าไปหาพ่อแม่ฝ่ายใด ก็จะถูกต าหนิกลับมาว่า
ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้  หมอล าซิ่งท่ีไหนก็ไปทุกท่ี เพราะฉะนั้นคนท่ีเป็นกลาง
ท่ีสุดก็คือพ่อล่าม โดยพ่อล่ามจะถามว่าเป็นไงลูก แต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยพูด
หรอก เพราะเขาเกรง จะพูดแต่ท่ีส าคัญๆ” 
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ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์สัมฤทธิ์ ชมศิริ แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีเป็นลูกล่าม
จะความเกรงใจต่อพ่อล่าม-แม่ล่าม ท าให้การบอกกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาเป็นการพูดเพียง
ภาพรวม ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด  ดังนั้นพ่อล่าม-แม่ล่าม จึงต้องหาวิธีการอื่นๆ ท่ีจะให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามมักจะท าหน้าท่ี 
ในการไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขปัญหา คือ ปัญหาภายในครอบครัว ดังนั้น การได้มาซึ่งข้อมูลจึงใช้
การสังเกตและสอบถามคนรอบข้าง ดังผลการสัมภาษณ์ของอาจารย์ปานทอง จิตจักร ท่ีว่า 

“เวลาเขามีปัญหาเขาละมิค่อยเบาะ แต่พ่อกับแม่ ละมาเว้าเฮ้อฟัง  
ซั่นกะคนแถวบ้านมาเว้าเฮ้อฟัง บางเท้อเฮากะเห็นเอง แลวกะถามเขาว่าเป็น 
ผะเลอ แต่เขากะมิเบาะเดาะ เฮากะจอบเบ่งเอา” 

สอดคล้องกับคุณพ่อวินัย จิตปรีดา ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“แนวเลอว่าเฮาละฮู้ว่าลุล่ามเฮามันมีปัญหา เฮาละมิไปถามตงๆ เขามิ
เบาะเฮาเดาะ เฮากะจอบเบิ่งอยู่เค้อๆ ว่ามันผิดปกติแนวเลอแน เขาละมิค่อย
เว้าฮอดลุล่ามเฮา ซั่นกะมิเฮ้อเฮาย้างไปหา” 

ภาพ 11 : ภาพการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม 
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คุณพ่อประดิษฐ์ วรชิน ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“ลุล่ามของพ่อกับแม่ โซ่นหลายเขาละมาหา มาคุยกับเฮาเอง แต่มันกะ
มีว่าบางคู่มิเข้ามาเบาะ พ่อล่าม แม่ล่าม โซนหลายกะละฮู้จากผุอื่น แถวบ้าน 
ท่ีเขาฮู้เริง ฮู้เริงแต่ลุล่ามของแม่ แต่พ่อล่าม แม่ล่ามผุอื่นเขาละมิยุ่งน า คันว่า 
มิแม้นลุล่ามเจ้าของ มีแต่ไปเบาพ่อล่าม แม่ล่ามของคนท่ีมีปัญหา ว่าลุเจ้ามี
ปัญหาผะเลอแน” 

คุณแม่ส ารวย อัฐนาค ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“คันว่าเอาตามหลัก ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ทางเฮาละมิกล้าไปคุยกับ 
พ่อล่าม แม่ล่าม ย้อนว่าเกงอกเกงเจ๋อ  เพิ่มกะละฮู้เองย้อนว่าพ่อล่ามแม่ล่าม
เพ่ินมีประสบการณ์ มีอายุหลายกว่าทางพ่อล่ามแม่ล่ามเพิ่นเพิ่นสิสังเกต” 

และคุณแม่ดาวเรือง หงส์บุดดี ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

“แม่มิฮู้เดาะ ว่าเขาเป็นผะเลอ แต่พ่อแม่เขา ละมาเบาะเองว่าลุมิถึเดว 
เฮ้อไปเบิ่งแหน่ พอแม่ฮู้ว่ามิถึเดว แม่กะละไปถามว่าเริงนี้มันอิหลีบ้อ ลุได่เอ็ด 
อิหลีบ้อ แม่ได้ยินเขาเว้ามา” 

รวมถึงคุณพ่อนิเดช คนกล้า ท่ียกตัวอย่างลูกล่ามท่ีตนเคยแก้ไขปัญหาให้ว่า 

“ตอนนั้นผมเคยไกล่เกลี่ยลูกล่ามท่ีพ่อแม่เขามาบอกว่ามีเรื่องชู้สาวกัน 
พ่อแม่เขามาหาผม ผมก็เรียกผู้ชายมาคุยก่อน มาถามว่าลูกได้ท าจริงมั้ย พ่อเห็น
เขาพูดกัน ซึ่งตอนนั้นลูกล่ามผมมันก็ไม่ยอมพูด บางทีก็ชวนคุยเรื่องอื่นผมก็ 
ไม่ว่าอะไร แต่ก็บอกเขาไปว่ามันไม่ถูกต้อง ตนเองมีเมียแล้ว” 
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และตัวอย่างของคุณพ่อสิน หงส์บุดดี ท่ียกตัวอย่างว่า 

“ลุล่ามของพ่อ ต้อนนั่นมันมีปัญหา มันหลบหน้าหลบตา เวลามีงานมัน
ละมิค่อยไป ยามมีหมอล ามันกะมิค่อยไปเบิ่ง แล้วพ่อกะไปถามหมู่เขา หมู่เขา
กะเว้าสูฟังว่ามันมีปัญหากับเม” 

จากข้อมูลในบทสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการค้นหาปัญหานั้น ผู้ท่ีเป็น 
ลูกล่ามมักจะไม่ไปแจ้งถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับพ่อล่าม-แม่ล่ามด้วยตนเอง แต่วิธีในการท่ีพ่อล่าม-
แม่ล่ามจะทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น จะเป็นการได้รับข้อมูลจากคนรอบข้างหรือการสังเกต
ความผิดปกติของลูกล่ามท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การหลบหน้า การไม่ท ากิจกรรมท่ีเคยท า หรือ
การพูดบ่ายเบ่ียงเพื่อเปลี่ยนเร่ือง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเกรงหรืออิทธิพลท่ีลูกล่ามมีต่อ
พ่อล่าม-แม่ล่าม ซึ่งปัญหาภายในครอบครัวนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาชู้สาว แต่ยังมีปัญหาอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ หรือเรื่องทรัพย์สินภายในครอบครัว ดังบทสัมภาษณ์ของคุณแม่
ดาวเรือง หงส์บุดดี ท่ีว่า 

“มันกะมิได้มีแต่ปัญหาโผเมเดะ แม่กะเคยไปจัดการเริงมูล ย้อนว่าตอน
นั่นเขาแบ่งมูลเดวมิได่ แม่กะเลยไปซอยเขาเว้าว่าละเอ็ดแนวเลอ” 

นอกจากปัญหาในครอบครัวแล้ว พ่อล่าม-แม่ล่ามยังคอยช่วยในการแก้ไขปัญหา
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว ดังการสัมภาษณ์ของคุณแม่อรวรรณ อุทโท ท่ีว่า 

 “ปัญหาของเด็กวัยรุ่นยกพวกตีกันยังมีอยู่ แต่ว่าบ่หลาย แล้วกะ 
ยาเสพติด แล้วกะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นปัญหา 
ท่ีพยายามแก้มันกะยังแก้บ่ได้ พอรุ่นน้องขึ้นมากะยังเป็นคือเก่า แม่พยายามแก้ 
เอาประสบการณ์ผู้ใหญ่มาใช้กะแก้บ่ได้” 
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สอดคล้องกับ แม่อุ่นใจ ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า  

“ปัญหายาเสพติดกะได้อยู่ ต่อมากะลักเล็กขโมยน้อย ขโมยใหญ่นิแหล่ว
แต่กะพอแก้ปัญหาได้อยู่ ยาเสพติดมีทุกหมู่ แล้วแต่ไผสิยอมรับ ” 

หรือแม้กระท่ังปัญหาในเรื่องการท างานท่ีลูกล่ามจะไปขอค าปรึกษา ดังบทสัมภาษณ ์
ของคุณแม่พรทิวา พลกุล ท่ีว่า 

“ส าหรับแม่นะปัญหาในครอบครัวจะบ่เอาไปเล่าให้พ่อล่ามกับแม่ล่าม
ฟัง เอาเป็นว่าปัญหาเร่ืองงานเนาะ แม่นิว่าจะลงสมัคร อบต. สมัยแรก สมัยสอง
ควรจะลงบ่ ทุกครั้งท่ีจะลงนิจะถามพ่อล่ามแม่ล่ามก่อนว่าสมควรบ่ ถ้าเพิ่นบอก
ว่าสมควรยุ เพิ่นจะแสดงแนะสิ่งดีๆ มาทุกอย่าง พร้อมท้ังช่วยเงินมาพร้อม
ปัญหานิขึ้นอยู่กับเนื้อของปัญหา”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 12 : ภาพการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม 
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จากบทสัมภาษณ์เป็นการแสดงถึงการค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีส่วนใหญ่จะ
รับทราบจากคนรอบข้างของลูกล่าม และน าข้อมูลท่ีทราบมาเล่าให้พ่อล่าม – แม่ล่ามฟัง เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2.2 ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

เป็นขั้นตอนการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา แล้วเสนอออกมาใน
รูปของวิธีการ เป็นการใช้ความสามารถในการหาวิธี การแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา ส าหรับการเป็นพ่อล่าม – แม่ล่ามของชาวภูไทนั้น การเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจะดูท่ีสาเหตุของปัญหาก่อน แล้วจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมี
เหมาะกับสภาพปัญหา เช่น ปัญหาของลูกล่ามท่ีอาจารย์สัมฤทธ์ิ ชมศิริ เล่าให้ฟังเป็นปัญหาการ
ทะเลาะของครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังบทสัมภาษณ์นี้  

“เมื่อมีปัญหาการทะเลาะในครอบครัว พ่อล่าม-แม่ล่าม จะไม่บอกว่า 
ลูกท าอย่างนั้นไม่ถูกนะ ท าอย่างนี้ไม่ถูกนะ แต่จะบอกว่า อดทนสักนิดได้มั้ยลูก 
แล้วลูกชายบอกว่าไม่ไหวแล้ว ผมอยู่ไม่ได้แล้ว พ่อล่ามก็จะบอกว่าอยู่ให้คุณปู่
สัก 3 วัน จากนั้นลูกล่ามก็แยกย้ายกันกลับ” 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณีของความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวท่ีพ่อล่าม-แม่ล่าม 
เคยช่วยในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนายก อบต.วิทยา อัฐนาค ได้อธิบายในบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

“เร่ืองท่ีผมเคยช่วยแก้ไขปัญหาในตอนนั้น เป็นเรื่องในมุ้ง ซึ่งมันเกิดจาก
การท่ีผู้ชายมีความต้องการสูง แต่ผู้หญิงเขาไม่พร้อม ผมก็เรียกผู้ชายมาคุยก่อน 
ผมบอกเขาให้ลดลงจะได้มั ้ยลูก ผู ้หญิงเขาไม่มีความสุข ผู ้ชายก็รับปาก  
ส่วนผู้หญิงผมก็บอกให้ลองอดทนดูสัก 1 สัปดาห์ เขาก็รับปาก” 
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และสอดคล้องกับคุณแม่สว่าง ปักใคหัง 

“ยกโตอย่างของแม่เด้อ กะคือว่า ลุล่ามผุซายของแม่นิ ตั้งแต่แต่งงาน
เดวแล้ว กะปากฎว่าอยู่น าเดวมิได่ ไม่เอ็ดการบ้าน มิสนเจ๋อเม คือๆ ว่าละมี 
ผุสาวเมอนิละ พ่อแม่แท้ๆ กะเบาะมิฟัง ฝ่ายลุล่ามผุหญิงกะมิกล้ามาเบาะ 
พ่อล่าม แม่ล่าม ฮอดพฤติกรรมของผุซาย กะเลยเก็บเงบมาตลอด จนพ่อล่าม
แม่ล่ามฮ้องมาคุยกันในเท้อแรกกะเป็นผลดีผุซายกะยอม และกะกลับมาคืนดี
เดว แต่เท้อท่ีสองมิรอด อยู่น าเดวมิได่อิหลี ต่างฝ่ายต่างฮับพฤติกรรมของคู่
เจ้าของมิได่ สุดท้ายกะเลิกเดว” 

จากข้อมูลในบทสัมภาษณ์จากข้อมูลในบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด
และความไว้วางใจท่ีลูกล่ามมีต่อพ่อล่าม-แม่ล่าม ในการพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาท่ีเป็นเรื่อง
ส่วนตัวในครอบครัว และยอมรับแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีพ่อล่าม-แม่ล่าม เสนอให้ไปใช้ 
ในการแก้ไขปัญหาในครอบครัว  โดยเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีต้องการให้ครอบครัว
ของลูกล่ามยังใช้ชีวิตร่วมกัน  โดยก าหนดระยะเวลาเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ปรับตัวและทบทวน 
ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นว่าควรจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างไร สอดคล้องกับคุณแม่อุ่นใจ  
บุตรชน ท่ีอธิบายถึงการเสนอแนวทางการช่วยเหลือจากพ่อล่าม-แม่ล่าม 

“ยกโตย่างตอนลุสาวแต่งงาน แม่กะลุ่มๆ ดอนๆ กะพออยู่พอกิน ยะน า
เริงปัจจัย เพิ่นกะคือละฮู้นิละ กะว่า อ้าวนิพ่อซ้อยเด้อ พ่อเฮ้อลุไปตั้งโตเมอเด้อ 
แม่กะเกงเจ๋อ” 

เช่นเดียวกับกันคุณแม่อุ่นใจ บุตรชน ท่ีอธิบายถึงการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของครอบครัวว่า               
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“แม่นิกะมีลุล่ามอยู่ห้าคู่ คู่ท่ีสี่นิเถงแต่กันมีแต่จะเลิกกันอย่างเดว แม่กะ
เลยเฮ้อลงมาคุยเดว ผุหญิงกะลงมาก่อน ผุซายลงมาทีหลัง แม่กะถามลุแล้วว่า
เกิดผะเลอฮึ้น ผุซายกะเบาะว่าไปหาหมู่ซื่อๆ อย่าจ่มหลาย กะวาผุหญิงนิไป 
ด่าปู่ แม่กะเลยเบาะว่าเฮ้อโทรไปขอโทษเพิ่น และเบาะผุหญิงเฮ้อเจ๋อเย็นๆ มา
ฮอดนี้แล้วละกลับไปนับหนึ่งเมอเบาะ แนวเลอคึละเอาโผเมอ มิคุยเดวดีดีก่อน 
เฮ้อลุกลับไปคึดเบ่ิงเด้อ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกล่ามโดยพ่อล่าม- 
แม่ล่าม โดยเป็นการเสนอแนวทางท่ีจะเป็นไปในลักษณะให้เกิดการปรับตัวของแต่ละฝ่ายก่อน 
โดยใช้การประนีประนอม หรือให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาคิดทบทวนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
  

ภาพ 13 : ภาพการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม 
และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น 
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3.2.3 ขั้นตอนการน าแนวทางที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ 

เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางท่ีได้ถูกเสนอไว้ แล้วสังเกตและสะท้อน
ระหว่างการแก้ปัญหา รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาให้เหมาะสมมากขึ้น  ซึ่งขั้นตอนนี้
ต้องอาศัยความร่วมมือของคนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ต้องมีความ
เช่ือใจและมั่นใจว่าสิ่งท่ีเราน าไปปรึกษาพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น ต้องสามารถช่วยในการแก่ไขปัญหา
ได้จริง ดังเช่นบทสัมภาษณ์ของคุณแม่พรทิวา พลกุล ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า  

“คือค าปรึกษาของพ่อแม่น่ะ เฮาน่ะเคารพนับถือคือเพิ่นเว้าผะเลอมานิ 
ลูกล่ามต้องเชื่อฟังเพิ่น ถามว่าทุกอย่างบ่ กะแทบทุกอย่าง เพราะว่าปัญหาท่ี 
เฮาน ามาปรึกษาเพิ่นนั้น กะจะได้แต่ค าดีๆ  มิว่าโดยค าเว้าเพิ่นนิกะจะช่วย  
บางทีเฮาตัวเนาะ คิดมิออกเพิ่นกะบอก ถ้าเฮานับถือผุเลอเฮากะจะเช่ือ”   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงมุมมองของลูกล่ามท่ีมีต่อพ่อล่าม-แม่ล่าม ว่าท่านเป็น 
ท่ีปรึกษาท่ีดี มีความจริงใจท่ีจะช่วยในการแก้ไขปัญหา แต่ก็ไม่ใช่แนวทางท้ังหมดท่ีพ่อล่าม- 
แม่ล่ามเสนอแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งบางครั้งแนวทางท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามแนะน า 
ให้ปฏิบัติก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได ้ดังเช่นจากบทสัมภาษณ์อาจารย์สัมฤทธ์ิ ชมศิริ ท่ีว่า  

“หลังจากท่ีผมขอให้ลูกล่ามอยู่ด้วยกันก่อน 3 วัน พอวันท่ี 2 ลูกล่าม
ผู้ชายหายหนีออกจากบ้าน แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังอยู่นะ จากนั้นประมาณ 
2 เดือนก็ได้ข่าวว่าไปอยู่ท่ีฮ่องกง อยู่ท่ีคุก และเสียชีวิต ส่วนผู้หญิงและหลาน 
ท่ีอยู่นี่ ก็เรียกผมว่า ปู่ล่ามอยู่นะ”  

สอดคล้องกับปัญหาเรื่องส่วนตัวในครอบครัวของลูกล่าม กรณีเรื่องในมุ้ง ซึ่งนายก 
อบต.วิทยา อัฐนาค ได้อธิบายในบทสัมภาษณ์ดังนี้  

 “พอผมบอกให้ผู้ชายลดการหลับนอนกับผู้หญิง เขาก็เอาไปท านะ แต่ก็
ท าได้แค่ช่วงแรก หลังจากนั้นเขาก็เป็นเหมือนเดิม สุดท้ายผู้หญิงก็ทนไม่ได้ 
ก็เลิกกันไป แต่ตอนนี้ผู้หญิงก็ไปมีครอบครัวใหม่ ผมก็เห็นมีความสุขดี”  
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ซึ่งจากกรณีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าวิธีแก้ไขปัญหาโดยพ่อล่าม-แม่ล่ามก็ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทุกครั้ง แต่การมีพ่อล่าม-แม่ล่ามก็ช่วยท าให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
หรือลูกล่าม รู้จักทบทวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจกระท าอะไรลงไป 

นอกจากนี ้คุณพ่อเลข อุทโท ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่า 

“ปัญหาแนวนี้กะมิได้พบตลอด ในกรณีท่ีพ่อล่าม แม่ล่าม ซ้อยไก่เกมา
หลายเท้อแล้ว ประมาณ 4-5 เท้อ แนวเลอกะมิสามารถเอ็ดเฮ้อลุล่ามฝ่ายซาย 
และฝ่ายหญิงผู้น ากันได่ กะต้องเฮ้อลุล่ามแต่ขัน 5 และขันเผิ่งขันเทนมาเฮ้อ 
พ่อล่าม แม่ล่าม เพ้อเป็นการคืนเฮ้อเดวระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย ว่ามิ
สามารถละอยู่น าเดวได่”  

จากบทสัมภาษณ์เป็นข้อมูลสนับสนุนว่าการแก้ไขปัญหาของพ่อล่าม -แม่ล่ามท่ี 
อาจจะไม่ส าเร็จในทุกครั้ง ซึ่งการท่ีจะยกเลิกการเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามได้นั้นจะต้องมีพิธีกรรม 
ในการคืนเทียน หรือขัน 5 ให้พ่อล่าม-แม่ล่ามก่อนท่ียกเลิกการเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามระหว่างกัน
ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 14 : ภาพการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม และลูกล่าม 
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3.2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการวิธีการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดยจะท าการ
ติดตามตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะ
ได้วิธีการท่ีดีหรือถูกต้องท่ีสุด ดังที่คุณแม่สังวาน มะลิซ้อน อธิบายในบทสัมภาษณ์ว่า 

“แม่กะใช้เหตุผลมาคุย ถามก่อนว่าเรื่องหยัง ฟังทีละฝ่าย ถ้ามิลงโต  
แม่กะให้มาคุยพร้อมกัน แต่ถ้าลูกล่ามลงมาหาแม่มิได้ แม่ก็จะไปหาฮอดหม่อง 
บ่ว่าอยู่ไส ยกโตอย่างลูกล่ามแม่นิ บ่แมนคนในพื้นท่ีเนาะเพิ่นอยู่อยุธยา เวลา
เพ่ินมีหยังแม่ก็จะไปหาฮอดอยุธยาพุ้นแหล่ว”   

สอดคล้องกับคุณพ่อวิทยา จิตปรีดา ท่ีใหส้ัมภาษณ์ว่า 

“ยามฮอดเวลาท่ีได้ตกลงเดวไส้ในการแก้ปัญหา พ่อกะไปถามคนท่ีอยู่
เค้าๆ ว่าเขาดีเดวแล้วรึยัง เซาเถงเดวรึยัง คันว่ามิยังพ่อกะละไปคุยเมอว่าเอ็ด 
มิได่เลยบ้อคั้นมิได่ พ่อกะละเป็นวิธีแต่คั้นยังมิได่อิ พ่อกะเฮ้อเขาตัดสินเจ๋อเอา”   

เช่นเดียวกับคุณแม่อุ่นใจ บุตรชน อธิบายในบทสัมภาษณ์ว่า 

“ส าหรับแม่ ลุล่ามละโทรมาหา โทรมาเว้าเฮ้อฟังว่าเป็นแนวเลอ ดีฮึ้น
ละบ้อ หรือมิซั่นกะละหยางเฮ้อมาเบาะเอง แม่กะมีอยู่ห้าคู่ เขากะมาเว้าเฮ้อฟัง
ว่าแต่ละเริงมันเป็นแนวเลอแน ดีฮึ้นบ้อ แก้ได่บ้อ”   

เช่นเดียวกับคุณแม่พรทิวา พลกุล ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“อย่างแม่กะมีลุล่ามอยู่สองคน แต่ละคอบโคแม่กะละคอยถามเขา  
คันมิซั่นลุล่ามกะละไลน์มาเบาะว่าดีกันแล้ว หรือหนีปะเดวละ แม่กะตามอยู่
เรยๆ เยอะฮู้ว่าเขาเป็นแนวเลอ” 
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ในขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลนี้ยังเป็นการน าวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง
ไปใช้ในโอกาสข้างหน้า เมื่อพบเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์ท่ีเคยพบมาแล้ว  ดังผลการ
สัมภาษณ์ของอาจารย์ปานทอง จิตจักร ท่ีว่า 

“คันโผเมเขาเถงเดว กะฮ้องมาสั่งสอน เบาะว่าอันเลอเป็นตาเอ็ด มิโคน
เอ็ด คันอันเลอท่ีเคยเบาะแล้วมันดีกะละเอาไปเบาะลุล่ามคนอื่นเฮ้อเอ็ดคือ
เดว” 

สอดคล้องกับคุณพ่อจิระ จิตจักร ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“พ่อเคยแก้ปัญหาเรื่องโผตีน้อย ตอนนั่นเฮ้อผุหญิงย้ายเอาะมาจากเฮิน 
เขากะเอาะมาอยู่เฮินแม่ จักหน่อยโผกะไปน าเฮ้อกลับไปอยู่น าเดว พ่อกะเลยฮู้
ว่าคันเฮ้อเมย้ายเอาะมา โผมันละมาน าเม แล้วกะเซาตีเมไปเอง เลยลองเอาไป
ลองเซ้อกับลุล่ามึนอื่นน า” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ 15 : ภาพการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม และลูกล่าม 
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จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการน าวิธีการแก้ไขปัญหาของพ่อล่าม - 
แม่ล่ามท่ีได้แนะน าลูกล่าม เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลส าเร็จก็จะมีการแนะน าให้ลูกล่ามคนอื่น 
หรือคนท่ีมาขอแนะน าเอาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 16 : แผนภาพสรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน  
กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  

บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

¾  การสังเกตด้วยตนเอง 
¾  การได้รับข้อมูลจากคนรอบขา้ง 

¾ น าแนวทางที่แก้ไขปัญหาได้ 
ไปแนะน าลูกล่ามคนอ่ืน  
ในกรณีเดียวกันต่อไป 

¾  เสนอแนวทางแก้ไขจากข้อมูล 
¾  แนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 

 จะเป็นการก าหนดระยะเพื่อให้ 
 แต่ละฝ่ายพิจารณา 

¾น าแนวทางที่ได้รับการเสนอจาก 
พ่อล่าม-แม่ล่ามไปปฏิบตั ิ

สามารถ 
แก้ไขปัญหาได ้

ไม่สามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ 

1. ขั้นตอนการค้นหาปัญหา 

2. ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. ขั้นตอนการน าแนวทางที่เลือกไว้ไปปฏิบตัิ 

4. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล 
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3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่า
ภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

3.3.1 ลักษณะนิสัยส่วนตัว  ประกอบด้วย  1) ความเชื่อ  2) ค่านิยม  3) ทัศนคติหรือ
เจตนคติ และ 4) บุคลิกภาพ 

3.3.2 กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม  ประกอบด้วย  1) สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม  และ  
2) สถานการณ์  

จากการศึกษาปัจจัยทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  สามารถอธิบายถึงปัจจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้   

3.3.1 ลักษณะนิสัยส่วนตวั 

1) ความเชื่อ  

ความเชื่อเป็นการท่ีบุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือปรากฏการณ์บางอย่าง 
หรือสิ่งของบางอย่าง หรือของบุคคลบางอย่างมีอยู่จริง หรือเกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งในมุมมองของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของพ่อล่าม – แม่ล่ามในเรื่องของความเชื่อ ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ ดังนี้  

คุณพ่อค าแดง ศรีจ าพลัง ให้สัมภาษณ์ว่า  

“คอบโคภูไท เป็นคอบโคท่ีมักสงบ มิค่อยมีปัญหาผะเลอ รึย้อนว่าเฮา
เบ่ิงว่าเฮาเป็นคอบโคเดวกัน ย้อนว่าพ่อล่าม แม่ล่ามน า อย่างเช่นตอนเฮาละไป
แต่งงานเฮากะละมีพ่อล่าม – แม่ล่าม มาเอ็ดพิธีเฮ้อ พอเฮาแก่เฮากะมีลุล่าม  
ซึ่งเอ็ดเฮ้อคนภูไทมีความเกวกันเบิ่ด แม่ว่าสุคนมิได่เกวข้องเดวตามสายเลิด  
แต่มีความเกวข้องที่สุคนเข้าอกเข้าเจ๋อว่าเฮาเกวข้องเดว” 
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สอดคล้องกับ คุณพ่อไพฑูรย ์สุระเสียง ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“พ่อคึดว่าท่ีภูไทอยู่กันอย่างสงบ ย้อนว่าสุคนเป็นคือญาติกัน พ่อกะเป็น
ลุล่ามของคอบโคนี้ และกะเป็นพ่อล่ามของอิคอบโค เวลามีการมีงานสุคนกะ
ซ้อยเดว มิว่าละเป็นงานหอม หรืองานเหม็น คันมิได้ซ้อยเงิน กะซ้อยโดยแฮง 
มันเลนเอ็ดเฮ้อสุคนเป็นคือญาติเดว” 

ส่วนคุณแม่พิกุล จิตจักร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

“ความเกรงท่ีลุล่ามเป็นปู่ล่าม-ย่าล่าม เวลาท่ีเอ็ดผิด มันกะเอ็ดเฮ้อลุ
ล่ามมิกล้าเอ็ด คันถ้าเฮินเลอเป็นปู่ล่าม-ย่าล่าม ไปหาอยู่เฮิน กะแสดงว่ามี 
เริงหนัก มันละแฮงเกรงแล้วกะมิกล้าเอ็ดอิ” 

และคุณแม่พรทิวา พลกุล อธิบายถึงบาทบาทของพ่อล่าม-แม่ล่าม ท่ีมีความ 
ส าคัญมากต่อความเชื่อของครอบครัวภูไท ตามบทสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“มีหลาย ย้อนเป็นประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่กี้แต่ก่อน และกะพ่อล่าม 
แม่ล่ามกะยังเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีเฮ้อกับลุล่าม”   

เช่นเดียวกับคุณแม่มาลัยทอง ไชยอเนก ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“มี พ่อล่าม-แม่ล่ามนิ  ป่านว่าพ่อกับแม่เฮาอิคนนึง เวลามีผะเลอเพิ่น
กะละเฮ้อค าปรึกษา และกะยังเป็นประเพณีท่ีเฮามีมาตั้งแต่กี้”   

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของบุคคลท่ีเป็นลูกล่ามมีต่อพ่อล่าม 
-แม่ล่าม ท่ีให้ความเคารพและความเชื่อต่อพ่อล่าม-แม่ล่าม ท่ีมองว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ท่ีต้อง 
ให้ความเคารพเชื่อฟัง ถึงแม้ว่าพ่อล่าม-แม่ล่ามจะไม่ใช่ญาติพี่น้องตามสายเลือดก็ตาม 
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2) ค่านิยม 

แนวความคิดท้ังท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่เด่นชัดซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับว่าอะไรเป็นสิ่งดี ซึ่งเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บุคคลเลือก
กระท าการอันใดอันหนึ่งท่ีมีอยู่หลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอันใดอันหนึ่งจากหลายๆ อันท่ี 
มีอยู่ซึ่งในมุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของพ่อล่าม-แม่ล่ามในเรื่องของค่านิยม  
ตามประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

คุณพ่อนิเดช คนกล้า ให้สัมภาษณ์ว่า  

“บางเท้าลุล่ามละเซ้อพ่อล่ามหลายกว่าพ่อแม่แท้ๆ” 

สอดคล้องกับคุณแจ่มจันทร์ สุริเย็น ให้สัมภาษณ์ว่า 

“เริงบางเริงพ่อแม่แท้ๆ กะเบาะลุมิได่ ย้อนว่าพ่อแม่แท้ๆ มิได้เป็นโต
อย่างท่ีดี เขาเลยมิเซ้อ” 

  

ภาพ 17 : ภาพการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มพ่อล่าม-แม่ล่าม และลูกล่าม 
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และคุณพ่อธนชัย ไชยวาร ีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

“พ่อแม่เขาบางเท้อกะเบาะเฮ้อเฮามาซ้อย ย้อนว่าเขาเอาลุมิอยู่แบบ 
ลุกินเหล้า พ่อแม่ห้ามมิได่กะเฮ้อเฮามาซ้อยเบาะเขาเฮ้เซากิน พอเฮาเบาะเขา
กะละเซา รึย้อนว่าเฮามิได้มาเบาะเขาตลอด หรือแม้แต่เฮาหยางมาเขายังหลบ 
คันเขาเอ็ดผิด” 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีมี 
ต่อลูกล่าม ในการท่ีลูกล่ามจะหยุดแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง อันเนื่องมาจากการได้รับ
อิทธิพลมาจากค าพูด การกระท า หรือสิ่งท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามพยายามจะสื่อให้ลูกล่ามทราบและ
เข้าใจว่าพฤติกรรมนั้นๆ เป็นพฤติกรรมไม่ดี 

3) ทัศนคติหรือเจตนคติ  

ทัศนคติเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าทางจิตใจ ซึ่งคล้ายกับการตอบสนองทาง
ร่างกาย  อาจกล่าวได้ว่าทัศนคติจะเป็นสิ่งก าหนดทิศทางของพฤติกรรม ดังนั้นทัศนคติจึงเป็น
สิ่งท่ีวางแนวทางหรือทิศทางให้แรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ง     
ซึ่งในมุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของพ่อล่าม -แม่ล่ามในเรื่องของทัศนคติหรือ 
เจตนคติ  ตามประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

อาจารย์สุนทร ภูศรีฐาน ให้สัมภาษณ์ว่า  

“ท่ีภูไทยังมีพ่อล่าม-แม่ล่ามแบบนี้  เพราะมันเป็นระบบประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวภูไท ท่ีผู้ลาวไม่มี ท าให้ภูไทแตกต่างจากอันอื่น อย่างเช่น
เวลามีงานศพ  บางครั้งลูกแท้ๆ อาจจะไม่ต้องท าอะไรเลย คนท่ีเป็นลูกล่าม 
เขาจะจัดการ ตกลงกันเอง สมัยก่อนก็จะมีไก่มากี่ตัวก็ว่ากันไป หรือใครไม่มี 
ก็มาออกแรงช่วยจัดงาน หาฟืนมาเผาศพ จนกะท้ังถึงการแบกศพไปเผา” 
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สอดคล้องกับคุณแม่เปรมฤดี จิตจักร ให้สัมภาษณ์ว่า 

“เวลาท่ีเขาละหาพ่อล่าม-แม่ล่าม นอกจากละเป็นคนท่ีมีหน้ามีตาใน
หมู่บ้านแล่ว กะต้องเบิ่งความสมบูรณ์ของคอบโคน า คือ หมายถึงเป็นคอบโค 
ท่ีโผเมมิหย่าเดว  ลุได้ดีมีงานเอ็ด เพราะละเอ็ดเฮ้อคอบโคนี้มาเป็นโตอย่าง 
เฮ้อคู่บ่าวสาวท่ีก าลังละแต่งงาน” 

และคุณแม่อรวรรณ อุทโท ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“คนท่ีละมาเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีเฮ้อลุล่าม  
กะมีอายุหลายกว่าลุล่าม และกะเป็นท่ีนับถือของคนในหมู่บ้าน”  

สอดคล้องกับนายบุญช ู- นางวนิดา โคตรพัฒน์ ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

“พ่อกะแม่ เอ็ดเฮ้อลุล่ามเห็นว่าพ่อล่ามกับแม่ล่ามเป็นคอบโคท่ีสมบูรณ์ 
มิเถงกันเฮ้อลุล่ามเห็น เป็นโตอย่างท่ีดีเฮ้อลุเห็น แม่นว่าละมีปัญหากับพ่อ 
กะต้องไปเว้ากันแค่สองคน มันละเป็นแบบอย่างมิดีเฮ้อลุล่าม” 

ส่วนคุณแม่อุ่นใจ บุตรชน และคุณแม่พรทิวา พลกุล ให้สัมภาษณเ์พ่ิมเติมว่า 

“พ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น ต้องเป็นคนท่ีเฮานับถืออยู่แล้ว เป็นคนท่ีตั้งแต่ 
พ่อแม่เฮาเฮ้อความเคารพนับถือเพิ่น กะเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถืออยู่แล้ว” 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงทัศนคติหรือเจตนคติของชาวภูไทท่ีมีการด าเนินชีวิต
ในครอบครัวโดยจะมีพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีมีความสมบูรณ์ของครอบครัวเป็นตัวอย่าง หรือเป็นแนว 
ทางในการใช้ชีวิตในครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นครอบครัวของชาวภูไทท่ีแตกต่าง
จากครอบครัวของชาติพันธุ์อื่นๆ 
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4) บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ การ
อธิบายว่าบุคลิกภาพได้มาได้อย่างไรนั้น จะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเมื่อมีโอกาส  
แต่ถ้าพฤติกรรมใดน ามาซึ่งการลงโทษคนนั้นจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ท าเช่นนั้นอีก  ซึ่งในมุมมอง
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของพ่อล่าม-แม่ล่ามในเรื่องบุคลิกภาพ ตามประเด็นการ 
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

นายก อบต.วิทยา อัฐนาค ให้สัมภาษณ์ว่า  

“คนท่ีจะเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามได้นั้น ปกติจะมีคุณสมบัติคือ มีความ
สมบูรณ์ของครอบครัว มีปู่ล่ามมาก่อน มีอายุมากกว่าคู่บ่าวสาว ต้องมีลูกเป็น
ของตัวเอง และเป็นท่ีคนสนิทกันในครอบครัว ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่ปัจจุบันก็เข้มงวดน้อยลงนะ เช่น อาจจะไม่มีลูกก็ได้ แต่เป็นคนท่ี 

ภาพ 18 : ภาพการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์นายก อบต.หนองห้าง 
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มีหน้ามีตาในสังคม มีเงินทอง หรือรับราชการก็ได้ เพราะบุคคลเหล่านี้จะ
สามารถเป็นตัวอย่าง และดูแลลูกล่ามได้” 

สอดคล้องกับ คุณพ่ออุดมพร อุทโท  ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ท่ีละมาเป็นพ่อล่าม แม่ล่ามนั่นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีเฮ้อลุล่าม” 

เนื่องจากการมีพ่อล่าม-แม่ล่ามเป็นการหาตัวอย่างของครอบครัวท่ีดี สามารถ 
สั่งสอนคู่บ่าวสาวใหม่ให้มีแบบอย่างการใช้ชีวิตครอบครัวท่ีดีได้ เนื่องจากคู่บ่าวสาวใหม่ยังไม่มี
ประสบการณ์ จึงต้องมีผู้มีประสบการณ์มาสั่งสอน ชี้แนะวิธีการท่ีถูกต้อง อีกท้ังยังช่วยแก้ไข
ปัญหาอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใช้ชีวิตครอบครัว 

สอดคล้องกับคุณแม่มาลัยทอง ไชยอเนก ให้สัมภาษณ์ว่า 

“เฮาต้องเบิ่งว่าคนท่ีจะมาเป็นนิทะเลาะกันบ่ ถ้าแมนฮ้ายกันทุกมื้อๆ 
เขากะมิเอา เพราะว่าเฮากะต้องเบิ่งว่าครอบครัวนิตื่นเช้ามากะฮ้ายกันเฮากะมิ
เอาครอบครัวนี้ ไปเบิ่งครอบครัวอื่น ต้องเบิ่งว่าเขาดีส าเหลอ บอกลูกบอกเต้า
ได้บ่ ประมาณนี้” 

และคุณแม่พรทิวา พลกุล ให้สัมภาษณ์ว่า 

“คนท่ีจะมาเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามนิเพิ่นต้องเป็นท่ีเคารพนับถือ เป็นคน
คุ้นเคย เป็นคนท่ีเป็นแบบอย่างเห้อเฮาได้และกะมีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีพื้นฐาน
ท่ีดีให้กับลูกล่าม ไม่ทะเลาะให้ลูกล่ามเห็น”   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามจะได้รับการเลือกมาเป็นพ่อล่าม 
-แม่ล่ามนั้น นอกจากจะเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่คู่บ่าวสาวใหม่ได้แล้ว ต้องมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ในทุกๆ ด้าน และประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตครอบครัวด้วย โดยจะดูจากพฤติกรรมต่างๆ 
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ท่ีแสดงออกมา อาจกล่าวได้ว่าพ่อล่าม-แม่ล่ามเป็นตัวอย่างของการมีบุคลิกภาพท่ีมีความ
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ 

3.3.2 กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม  

1) สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม  

พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมนั้น
เป็นอะไรก็ได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์มีบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อสุนทร ภูสีฐาน ท่ีได้เสนอแนะถึง
การสร้างความใกล้ชิดหรือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันระหว่างลูกล่ามกับ 
พ่อล่าม-แม่ล่าม ดังบทสัมภาษณ์ท่ีว่า   

อาจารย์สุนทร ภูศรีฐาน ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ในปัจจุบันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไป หากเราไม่อนุรักษ์พ่อล่าม-แม่ล่ามไว้ 
มันอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ และเราควรจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างเช่น  
ลูกล่ามผมนี่อยู่ต่างท่ี ไปท างานต่างจังหวัด ก็ใช้ไลน์ ใช้เฟสบุ๊คในการติดต่อ 
อยู่ตลอด เพื่อสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น ถ้าท าแบบนี้มันจะด ารงอยู่ตลอด”   

สอดคล้องกับคุณแม่สังข์ทอง มะลิซ้อน  ดังบทสัมภาษณ์ท่ีว่า   

“เดวนี้กะมิค่อยได้เจอลุล่ามดุ ย้อนว่าเขาไปเอ็ดงานอยู่ม่องอื่น เขากะ
โทรมาถามข่าวคาวอยู่ แต่โซ่งปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เขากะมาโฮ่มกันอยู่เฮิน 
ผมยุ มีของฟะของต้อนกะหลาย”   

ดังนั้นจะเป็นได้ว่าสภาพสังคมปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พ่อล่าม-แม่ล่าม และ
ลูกล่ามไม่ค่อยได้พบเจอกัน การติดต่อพูดคุยกันจึงเป็นการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ  
เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน เช่น การใช้โทรศัพท์ การใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) อื่นๆ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นการกระตุ้นและท าให้บทบาทของพ่อล่าม-แม่ล่ามยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน 
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แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการอนุรักษ์การมีพ่อล่าม-แม่ล่าม ในครอบครัว
ชาวภูไทต่อไป 

2) สถานการณ์  

สถานการณ์เป็นสิ่งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคล ซึ่งอยู่ในสภาวะ 
ท่ีบคุคลก าลังจะมีพฤติกรรม ซึ่งในมุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของพ่อล่าม-แม่ล่าม
ในเรื่องบุคลิกภาพ ตามประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

นายก อบต.วิทยา อัฐนาค ให้สัมภาษณ์ว่า 

“เวลาท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใหญ่ หรือการเลือกตั้ง
ในท้องถิ่น พวกลูกล่ามท่ีลงสมัครจะไปหาพ่อล่าม-แม่ล่ามเพื่อให้เป็นหัวคะแนน
ให้หรือแม้แต่ พ่อล่าม-แม่ล่ามเองท่ีจะลงสมัคร ก็จะไปหาลูกล่ามให้เป็น
หัวคะแนนให้ หากครอบครัวไหนมีลูกล่ามเยอะก็จะได้เปรียบ มีฐานเสียง 
อย่างเช่น ส.ส.บุญชื่น ก็มีลูกล่ามอยู่ประมาณ 50 คู่ แม้ว่าจะมีลูกตัวเองจริงๆไม่
ถึง 50 คน”   

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายของครอบครัวในการเป็นพ่อล่าม -แม่ล่าม 
ท่ีนอกจากจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา และเป็นแบบอย่างภายในครอบครัว
แล้ว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติที่ไม่ได้เป็นไปตามสายเลือด แต่เป็นความสัมพันธ์
ท่ีเช่ือมบุคคลในสังคมให้เป็นเครือญาติกัน ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยให้ผู้ท่ีต้องการได้รับการเลือกตั้งท่ีต้องการคะแนนเสียง และได้เป็นตัวแทนของพื้นท่ีนั้นๆ
ต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 19 : แผนภาพสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม-แม่ล่าม  
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท 
บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หลังจากท่ีทราบถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม -แม่ล่าม และทราบถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม-แม่ล่ามแล้ว คณะผู้วิจัยจึงน ามาสรุปเป็น 
แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม -แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้าน 
หนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแนวทางท่ีสรุปได้นั้นสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอื่นๆ หรือชุมชนอ่ืนๆ ได้อีกต่อไป  โดยเริ่มจากการท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสภาพท่ี
บุคคลไม่ปรารถนาให้มี ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ประสบปัญหามักจะไม่สื่อสารหรือเล่าให้บุคคลอื่นฟัง 
ดังนั้นคนท่ีอยู่รอบข้างจึงควรจะมีการสังเกตพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือบุคคลท่ีเป็น 

¾ ให้ความเคารพและเชื่อฟังเหมือน 
พ่อแม่คนที่สอง 

¾มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกล่าม 
¾ครอบครัวต้องมีความสมบูรณ ์
¾พ่อล่าม – แม่ล่ามต้องเป็นตัวอย่างที่ด ี

แตกต่างกันไปตามบริบท 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

¾ มีการใช้โซเชยีลมีเดีย (Social Media)  
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่าง 
พ่อล่าม-แม่ล่าม ลูกล่าม 

¾ เป็นเครือข่ายทางการเมืองในทอ้งถิ่น 
อีกรูปแบบหนึ่ง 

ลักษณะนิสัยส่วนตัว 

กระบวนการอ่ืนๆ ทางสังคม 
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พ่อล่าม-แม่ล่ามเอง ต้องสังเกตได้ด้วยตนเองว่าลูกล่ามมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
หลบหน้า การไม่ออกสังคม เป็นต้น หลังจากนั้นพ่อล่าม-แม่ล่ามต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ 
ท่ีจะได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นจะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่ในกรณีของปัญหาในครอบครัวพ่อล่าม-แม่ล่ามมักจะแนะ
แนวทางในการเว้นระยะห่างเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้กลับไปคิดทบทวนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อ  
น าแนวทางท่ีได้รับการแนะน าไปปฏิบัติแล้ว อาจมีท้ังท่ีประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ  
ซึ่งถ้าหากประสบผลส าเร็จก็จะมีการเสนอแนวทางดังกล่าวไปแนะน าให้ผู้อื่นท่ีประสบปัญหา
เดียวกันต่อไป แต่หากไม่ประสบผลส าเร็จก็จะมีการคิดทบทวนเพื่อหาสาเหตุความผิดพลาด 
และเสนอแนวทางอื่นต่อไป หรืออาจยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

โดยมีปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น ในการแก้ไขปัญหานั้นมีท้ังในเรื่ อง
ความแตกต่างท่ีเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้ลูกล่ามเกิดความเชื่อใจ ให้ความเคารพ
ต่อพ่อล่าม-แม่ล่าม ไม่ว่าจะเป็นการเป็นแบบอย่างท่ีดี การมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ และ
กระบวนการกระตุ้นอื่นๆ ของสังคม ท่ีช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพ่อล่าม-แม่ล่าม  
กับลูกล่าม ซึ่งปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคือการโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท่ีช่วยในเรื่องการ
อ านวยความสะดวกและท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงด ารงอยู่ นอกจากนี้ความ
ต้องการในการมีลูกล่ามของพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น ยังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอิทธิพลและบารมี
ส าหรบัการเล่นการเมืองในท้องถิ่นต่อไป  
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ภาพ 20 : แผนภาพแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม-แม่ล่าม 

ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

ลัก
ษณ

ะน
ิสัย

ส่ว
นต

ัว 

¾ ให้ความเคารพ และเชื่อฟังเหมือนพ่อแม่คนที่สอง 
¾ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกล่าม 
¾ ครอบครัวต้องมีความสมบูรณ์ 
¾ พ่อล่าม – แม่ล่ามต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 

 

พ่อล่าม-แม่ล่าม 

ลูกล่าม 

ปัญหา 

1.ขั้นตอนการค้นหาปัญหา 
¾ การสังเกตด้วยตนเอง 
¾ การได้รับข้อมูลจากคนรอบข้าง 

2. ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
¾ เสนอแนวทางแก้ไขจากข้อมูล 
¾ แนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวจะเป็นการ

ก าหนดระยะเพื่อให้แต่ละฝ่ายพจิารณา 

3. ขั้นตอนการน าแนวทางที่เลือกไว้ไปปฏิบตัิ 
¾ น าแนวทางที่ได้รบัการเสนอจาก 

พ่อล่าม-แม่ล่ามไปปฏิบัต ิ

สามารถแก้ไข
ปัญหาได ้

ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได ้

4. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล 
¾ น าแนวทางที่แก้ไขปัญหาได้ไปแนะน าลูกล่าม

คนอ่ืน ในกรณีเดียวกันต่อไป 

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งไป
ตา

มบ
ริบ

ทข
อง

สงั
คม

 

¾ มีการใช้โซเซียลมีเดีย (Social Media) เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อล่าม – แม่ล่าม ลูกล่าม 

¾ เป็นเครือข่ายทางการเมืองในทอ้งถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา 
พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เป็นการศึกษาวิจัยท่ีเน้นการศึกษาการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนโดยมุ่งศึกษาบทบาทของพ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า
ภูไทท่ีชนเผ่าอ่ืนไม่มี เป็นความเข้มแข็งของชุมชนท่ีช่วยลดปัญหาสังคมได้ระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะ
การแก้ไขปัญหาสังคมในการใช้บาบาทของพ่อล่าม-แม่ล่ามจะเป็นไปในลักษณะการไกล่เกลี่ย 
พูดคุย และให้ค าปรึกษาแก่คู่บ่าวสาวใหม่ท่ีเพ่ิงแต่งงานใหม่ ใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth interview) และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) จาก
บุคลากรผู้ให้ข้อมูลท่ีจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้รู้ (Key-informants) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น 
กลุ่มผู้ท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม และประชาชนชาวภูไทท่ีครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อล่าม-แม่ล่าม 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ใน 
ชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1) ขั้นตอนการค้นหาปัญหา   

เมื่อมีปัญหาภายในครอบครัวเกิดขึ้น บุคคลแรกท่ีครอบครัวนั้นๆ จะนึกถึงก็คือ 
พ่อล่าม-แม่ล่าม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีทั้งคู่บ่าวสาวหรือพ่อแม่ของคู่บ่าวสาว ท่ีจะเป็นผู้แจ้งปัญหา
ให้แก่พ่อล่าม-แม่ล่าม เพื่อให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติส าคัญท่ีแต่ละคู่
สมรสเลือกพ่อล่าม-แม่ล่าม คือ บุคคลท่ีมีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม และไม่ใช่ญาติฝั่ งใด
ฝั่งหนึ่ง ดังนั้น การไกล่เกลี่ยโดยใช้พ่อล่าม-แม่ล่าม จึงเป็นหนทางท่ีจะสามารถได้ข้อตัดสินท่ีมี
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ความยุติธรรม ซึ่งก่อนที่พ่อล่าม-แม่ล่ามจะด าเนินการไกล่เกลี่ยจะต้องมีการสอบถามสาเหตุของ
ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมากเพียงพอ ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นบุคคลท่ีเป็นลูกล่ ามจะมีความ
เกรงใจต่อพ่อล่าม-แม่ล่าม ท าให้การบอกกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาเป็นการพูดเพียงภาพรวม 
ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด ดังนั้นพ่อล่าม-แม่ล่าม จึงต้องหาวิธีการอื่นๆ ท่ีจะให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ของสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น เช่น การสังเกต และการสอบถามคนรอบข้าง 

2) ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา   

เป็นขั้นตอนการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา แล้วเสนอ
ออกมาในรูปของวิธีการ เป็นการใช้ความสามารถในการหาวิธี การแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ
ของปัญหา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ออกมา ส าหรับการเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามของชาวภูไทนั้น การเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาจะดูท่ีสาเหตุของปัญหาก่อน แล้วจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมี
เหมาะกับสภาพปัญหา โดยเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีต้องการให้ครอบครัวของลูก
ล่ามยังใช้ชีวิตร่วมกัน โดยก าหนดระยะเวลาเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ปรับตัวและทบทวนถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นว่าควรจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างไร อาจกล่าวได้ว่าจะเป็นไปในลักษณะให้เกิด
การปรับตัวของแต่ละฝ่ายก่อน โดยใช้การประนีประนอม หรือให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาคิด
ทบทวนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

3) ขั้นตอนการน าแนวทางที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ   

เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางท่ีได้ถูกเสนอไว้ แล้วสังเกตและ
สะท้อนระหว่างการแก้ปัญหา รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาให้เหมาะสมมากขึ้น  ซึ่ง
ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 
ต้องมีความเชื่อใจและมั่นใจว่าสิ่งท่ีเราน าไปปรึกษาพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น ต้องสามารถช่วยในการ
แก่ไขปัญหาได้จริง แต่ก็ไม่ใช่แนวทางท้ังหมดท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามเสนอแล้วจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ซึ่งบางครั้งแนวทางท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามแนะน าให้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา 
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4) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล   

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยขั้นตอนนี้ เป็นการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้จากการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการวิธีการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดย
จะท าการติดตามตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาใหม่
จนกว่าจะได้วิธีการท่ีดีหรือถูกต้องท่ีสุด แต่หากน าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลส าเร็จก็จะมีการแนะน า
ให้ลูกล่ามคนอื่น หรือคนท่ีมาขอแนะน าเอาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

4.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาพ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1) ลักษณะนิสัยส่วนตัว   

บุคลิกภาพเป็นลักษณะโดยรวมของความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติหรือเจตนคติ 
และบุคลิกภาพ ซึ่งอาจติดตัวมาแต่ก าเนิดและบางอย่างก็ได้รับผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในสภาพแวดล้อมหรือในสังคมท่ีใกล้ชิด  

ในเรื่องของ ความเชื่อ นั้น เป็นการท่ีบุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือ
ปรากฏการณ์บางอย่างหรือสิ่งของบางอย่างหรือของบุคคลบางอย่างมีอยู่จริง หรือเกิดขึ้นจริงๆ 
ซึ่งในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างโดยการแก้ปัญหาของพ่อล่าม-แม่ล่ามนั้น จะเป็นในลักษณะการ
ให้ความเคารพและความเชื่อถือต่อพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีมองว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ท่ีต้องให้ความ
เคารพเชื่อฟัง ถึงแม้ว่าพ่อล่าม-แม่ล่ามจะไม่ใช่ญาติพี่น้องตามสายเลือดก็ตาม  

เรื่อง ค่านิยม เป็นแนวความคิดท้ังท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน หรือไม่เด่นชัดซึ่งเป็น
ลักษณะพิเศษของบุคคลเกี่ยวกับว่าอะไรเป็นสิ่งดี ซึ่งเป็นความคิด ท่ีมีอิทธิพลให้บุคคลเลือก
กระท าการอันใดอันหนึ่งท่ีมีอยู่หลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอันใดอันหนึ่งจากหลายๆอันท่ีมีอยู่
ซึ่งในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างโดยการแก้ปัญหาของพ่อล่าม -แม่ล่าม เป็นการมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีมีต่อลูกล่าม ในการท่ีลูกล่ามจะหยุดแสดงพฤติกรรมใด
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พฤติกรรมหนึ่ง อันเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลมาจากค าพูด การกระท า หรือสิ่งท่ีพ่อล่าม - 
แม่ล่ามพยายามจะสื่อให้ลูกล่ามทราบและเข้าใจว่าพฤติกรรมนั้นๆเป็นพฤติกรรมไม่ดี  

ทัศนคติหรือเจตนคติ  เป็นการตอบสนองสิ่งเร้าทางจิตใจ ซึ่งคล้ายกับการ
ตอบสนองทางร่างกาย อาจกล่าวได้ว่าทัศนคติจะเป็นสิ่งก าหนดทิศทางของพฤติกรรม ดังนั้น 
ทัศนคติจึงเป็นสิ่งท่ีวางแนวทางหรือทิศทางให้แรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรม
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างโดยการแก้ปัญหาของพ่อล่าม-แม่ล่าม ชาวภูไทจะมี
การด าเนินชีวิตในครอบครัวโดยจะมีพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีมีความสมบูรณ์ของครอบครัวเป็น
ตัวอย่าง หรือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในครอบครัว  

บุคลิกภาพ  เป็นสิ่งท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ การ
อธิบายว่าบุคลิกภาพได้มาได้อย่างไรนั้น จะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเมื่อมีโอกาส  
แต่ถ้าพฤติกรรมใดน ามาซึ่งการลงโทษคนนั้นจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ท าเช่นนั้นอีก ซึ่งในมุมมอง
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการแก้ปัญหาโดยพ่อล่าม-แม่ล่าม นั้นจะเห็นได้ว่าการท่ีพ่อล่าม-แม่ล่าม 
จะได้รับการเลือกมาเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม นอกจากจะเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่คู่บ่าวสาวใหม่ได้แล้ว 
ต้องมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในทุกๆ ด้าน และประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตครอบครัวด้วย 
โดยจะดูจากพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมา อาจกล่าวได้ว่าพ่อล่าม -แม่ล่ามเป็นตัวอย่างของ
การมีคลิกภาพท่ีมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ 

2) กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม  

กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของมนุษย์ 
ประกอบด้วย  

สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม  โดยท่ีพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้น
พฤติกรรม สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมนั้นเป็นอะไรก็ได้ ซึ่งสภาพสังคมปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้  
พ่อล่าม-แม่ล่าม และลูกล่ามไม่ค่อยได้พบเจอกัน การติดต่อพูดคุยกันจึงจ าเป็นต้องใช้ช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน เช่น การใช้โทรศัพท์ การใช้โซเชียลมีเดีย (Social 
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Media) อื่นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นการกระตุ้นและท าให้บทบาทของพ่อล่าม-แม่ล่ามยังคงมีอยู่
ในปัจจุบันแม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการอนุรักษ์การมีพ่อล่าม-แม่ล่าม 
ในครอบครัวชาวภูไทต่อไป  

สถานการณ์   เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งท่ีเป็นบุคคล และไม่ใช่บุคคล ซึ่งอยู่ในสภาวะท่ี
บุคคลก าลังจะมีพฤติกรรม ซึ่งจากการมีพ่อล่าม-แม่ล่าม แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายของครอบครัว
ของพ่อล่าม-แม่ล่าม ท่ีนอกจากจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา และเป็น
แบบอย่างภายในครอบครัวแล้ว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติท่ีไม่ได้เป็นไปตาม
สายเลือด แต่เป็นความสัมพันธ์ ท่ีเชื่อมบุคคลในสังคมให้เป็นเครือญาติกัน ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ท่ีต้องการได้รับการเลือกตั้งท่ีต้องการคะแนน
เสียงและได้เป็นตัวแทนของพื้นท่ีนั้นๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางการเมือง 
ในท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง 

4.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาพ่อล่าม-แม่ล่าม ใน 
ชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

เป็นการน าขั้นตอน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยพ่อล่าม -แม่ล่าม 
มาสรุปเป็นแนวทางในการไขปัญหาเพื่อน าไปใช้ในชุมชนอื่นๆต่อไป โดยสิ่งท่ีส าคัญคือทุกคน  
ท่ีอยู่รอบข้างต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของผู้ท่ีประสบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อได้แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง  
ท่ีเป็นปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการกระตุ้นอื่นๆท่ีจะเป็นแรงเสริมให้สนองตอบและแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ 
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4.2 อภิปรายผล 

พ่อล่าม (พ่อล่าม-แม่ล่าม) เปรียบเป็นตุลาการหรือเป็นคนกลางท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ 
ไกล่เกลี่ยปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา เนื่องจากการตัดสินท่ีเกิดจากพ่อแม่ของตนเอง 
มักจะเข้าข้างลูกตัวเอง ดังนั้นเวลาท่ีลูกมีปัญหาจึงต้องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ย ซึ่งครอบครัว  
ภูไทจะมีพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีท าหน้าท่ีดังกล่าว ซึ่งจะได้มาจากก่อนแต่งงาน โดยผู้ชายเป็นคน
เลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายหญิง พ่อล่ามเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในสังคมภูไท 
โดยเฉพาะคู่แต่งงานใหม่ เนื่องจากจะท าหน้าท่ีในการสั่งสอน ให้ค าปรึกษา และแนะน าการ  
ใช้ชีวิตคู่ให้แก่คู่แต่งงานใหม่  ซึ่งพ่อล่าม-แม่ล่ามจะเลือกจากผู้ท่ีมีครอบครัวท่ีมั่นคงและเป็นผู้ท่ี
คนในชุมชนให้ความเคารพ  สอดคล้องกับ น าชัย อุปัญญ์ (2538)  ท่ีศึกษาบทบาทของพ่อล่าม
ชาวผู้ไทย ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  พบว่า บทบาทของพ่อล่าม หรือ  
ผู้รับรองหรือเป็นผู้ค้ าประกันความมั่นคงของชีวิตการแต่งงาน กรณีผู้ไทย ต าบลค าชะอี อ าเภอ
ค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร กล่าวคือ พ่อล่ามเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในสังคมผู้ไทย  เนื่องจากเป็น
ผู้ท่ีมีครอบครัวท่ีมั่นคงและเป็นผู้ท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพ และเป็นผู้แนะน าลูกล่ามหรื อ 
ผู้ท่ีจะเป็นเขยใหม่ให้ขยันท างานและอ่อนน้อมให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ส าหรับ 
คนท่ีมาเป็นพ่อล่าม  อาจมาจากหลายอาชีพ เช่น ข้าราชการ พ่อค้า และเกษตรกร คนท่ีเป็น
พ่อล่ามจะมีบทบาทต่อลูกล่ามซึ่งเป็น คู่สมรสใหม่ ท้ังก่อนแต่ง และบทบาทระหว่างจัดพิธี  
และหลังจัดงานแต่งงานเรียบร้อยแล้ว พ่อล่ามก็ยังมีหน้าท่ีดูแลคู่สมรสใหม่ในเรื่องต่างๆ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่อื่นๆ ส่วนลูกล่ามก็จะให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานต่อ  
ครอบครวัของพ่อล่าม ผู้ไทยถือว่าพ่อล่ามเปรียบเสมือนพ่อคนท่ี 2 ที่มีพระคุณต่อชีวิต 

ส าหรับการใช้ชีวิตคู่ของคู่แต่งงานใหม่ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาระหว่างกันได้ 
โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว ซึ่งสังคมภูไทก็จะมีพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีท าหน้าท่ีในไกล่เกลี่ยปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น โดยขั้นตอนและวิธีการการแก้ไขปัญหานั้นจะเริ่มจากการค้นหาปัญหา ซึ่งในการ
ค้นหาปัญหานั้นบุคคลท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่ามจะมีวิธีการต่างๆ ท่ีจะทราบว่าลูกล่ามของตน 
มีปัญหาท้ังจากการสังเกตจากพฤติกรรมของลูกล่ามท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือการได้รับข้อมูล 
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จากบุคคลท่ีอยู่รอบข้างลูกล่าม สอดคล้องกับ สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ท่ีได้ศึกษาแนวคิด
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า การเข้าถึงปัญหา เป็นขั้นของการท าความเข้าใจ รับรู้
ความท้าทายท่ีจะ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่าง
รอบด้าน การระบุปัญหาท่ี แท้จริงและวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา หลังจากท่ีได้ข้อมูลท่ี 
มากเพียงพอแล้ว พ่อล่าม-แม่ล่ามจะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์จากข้อมูลท่ีมี 
ซึ่งวิธีการท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามจะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกล่ามนั้น จะเป็นในลักษณะ
การไกล่เกลี่ย เพื่อยุติความขัดแย้งโดยเฉพาะปัญหาครอบครัว ลักษณะการเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาขั้นต้น จะเป็นการก าหนดระยะเวลาให้แต่ละฝ่ายไปปรับตัวหรือคิดทบทวนถึงปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากท่ีน าแนวทางท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามไปปฏิบัติแล้ว แนวทางท่ีเสนออาจสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ 
(2559) ท่ีได้อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในขั้นตอนการค้นหาแนวคิดในการ
แก้ปัญหา (Idea Finding) ว่าเป็นการค้นหาแนวความคิด ทางเลือก วิธีการท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการพิจารณา ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา หลังจากเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและน าไปปฏิบัติแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบและประเมินผล กล่าวคือ เป็นการ
ติดตามผลท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีน าไปปฏิบัติ หากไม่ประสบส าเร็จจะมีการหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ แต่หากน าแนวทางท่ีเสนอไปปฏิบัติแล้วประสบ
ผลส าเร็จก็อาจมีการแนะน าแนวทางดังกล่าวไปแนะน าแก่ลูกล่ามท่ีเกิดปัญหาในลักษณะ
เดียวกัน สอดคล้องกับ อ านวย เลิศชยันตี (2523, น.19-20 ; อ้างอิงจาก John Dewey. 1970, 

p. 130) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ในขั้นการน าไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication)  

ว่าเป็นการน าวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องไปใช้ในโอกาสข้างหน้า เมื่อพบเหตุการณ์คล้ายกับ
เหตุการณ์ท่ีเคยพบมาแล้ว 

ส่วนปัจจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหาสังคม ของพ่อล่าม -แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท  
บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์นั้น มีท้ังปัจจัยท่ีเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัว 

และกระบวนการอื่นๆ ทางสังคมท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหาในชุมชน ซึ่งลักษณะนิสัยส่วนตัวนั้นจะ



 คณะผู้วิจัย :  นางสาวอาริยา  ป้องศิริ / นายนพพล  อัคฮาด /  นางสาวจริยา  ชาตะสุวัจนานนท์  และ นายอ าพล  บุญพินิช  
 
 

  

122 
 

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีค าให้พ่อล่าม-แม่ล่ามมีวิธีการให้ค าปรึกษา หรือแนะน าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ชุดา จิตพิทักษ์ (2525) ท่ีอธิบายว่าพฤติกรรม จะมีพื้นฐาน
มาจากความรู้และทัศนคติท่ีคอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรม
แตกต่างกันออกไปสืบเนื่องมาจากการได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่เท่ากัน รวมถึงการ
ตีความหมายของสารท่ีได้รับมาไปคนละทิศคนละทางส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออก  
ท่ีแตกต่างกัน  ในส่วนของปัจจัยด้านกระบวนการอื่นๆ ทางสังคม เป็นปัจจัยกระตุ้นท่ีส่งผลให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยส่ วนตัวของมนุษย์ สอดคล้องกับ บลูม 
(Bloom, 1975) ท่ีอธิบายการตอบสนอง (Responding) ว่าเป็นขั้นท่ีบุคคลถูกจูงใจให้เกิด
ความรู้สึกผูกมัดต่อสิ่งเร้า เป็นเหตุให้บุคคลพยายามท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง พฤติกรรม  
ขั้นนี้ ประกอบด้วยความยินยอม ความเต็มใจ และความพอใจท่ีจะตอบสนอง 

ดังนั้น จากผลการวิจัยพบว่า ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษา 
พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้นมี
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีท่ีผู้วิจัยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  
ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนการค้นหาปัญหา ขั้นตอนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนการน าแนวทางท่ีเลือกไว้ไปปฏิบัติ และขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล โดยทุก
ขั้นตอนช่วยในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งในมุมมองของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
ควรมีการเพ่ิมเติมในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการพิจารณาดูว่า
มีสิ่งใดบ้างท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา หรือมีสิ่งใดบ้างท่ีไม่ใช่สาเหตุของปัญหา เพื่อบอกสาเหตุ  
ท่ีแท้จริงหรือสาเหตุท่ีเป็นไปได้ของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากในสภาพสังคม
ปัจจุบันมีความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ มากมาย มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างสัมพันธ์กัน
ในหลายลักษณะ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรอบคอบและมองหลายๆ
ด้านเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งท่ีมีส่วนส่งเสริมให้การ
แก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชนประความส าเร็จหรือไม่ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีมี
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ลักษณะเฉพาะตามสถานการณ์หรือบริบท โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหานั้น ประกอบด้วย  
ลักษณะนิสัยส่วนตัว ซึ่งผู้วิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกับรูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรม 
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ของชาร์ท (Schwartz, 1975: 28 – 31) ท่ีระบุว่าความรู้และเจตคติมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท าให้เกิดการปฏิบัติตามมา เนื่องจากการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
จากกรณีศึกษาครั้งนี้บุคคลท่ีเป็นพ่อล่าม-แม่ล่าม จะใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็น
ฐานคิดเดิมในการแก้ไขปัญหา เช่น  เมื่อเกิดปัญหาทะเลาะขึ้นในครอบครัวพ่อล่าม-แม่ล่าม  
จะแนะน าให้ลูกล่ามปรับตัวกันก่อน โดยก าหนดระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันก่อน เมื่อครบ
ก าหนดแล้วมีดีขึ้น หรือพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงจึงค่อยแยกทางกัน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การใช้ความรู้และเจตคติท่ีมีมาก่อนในการตัดสินใจเพื่อให้แสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมออกมา 
และในส่วนของกระบวนการอื่นๆ ทางสังคมนั้น  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus 

Object)  หรือสถานการณ์ (Situation) ควรเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างพ่อล่าม 
-แม่ล่าม กับลูกล่าม เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่าง  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยท่ีปัจจัยเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของมนุษย์ 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าแม้ว่าการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีจะนิยมใช้มากในปัจจุบัน 
เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างพ่อล่าม-แม่ล่าม กับลูกล่าม จะสร้างความใกล้ชิด และ
อ านวยความสะดวกในการสื่อสาร แต่การสื่อสารท่ีดีท่ีสุดคือการสื่อสารท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ต้องมีการพบปะกันโดยตรง เนื่องจากจะท าให้เกิดความใกล้ชิดมากกว่า และสามารถรับรู้ถึง
ความรู้สึกท่ีมีต่อกันได้มากกว่า และเพื่อเป็นการลดประเด็นการตีความท่ีผิดพลาด ดังนั้นจึง  
ไม่ควรละเลยประเด็นนี้ 
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4.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

4.3.1 จากข้อค้นพบในงานวิจัย คณะผู้วิจัยมองว่าในอดีต การมีพ่อล่าม-แม่ล่าม ถือเป็น
สิ่งท่ีท าให้สังคมภูไท อยู่ในกรอบจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัดจนถึงวันนี้ โดยใช้พิธีกรรม  
การแต่งงานเป็นหลักส าหรับการแสดงบทบาทของพ่อล่ามแม่ล่ามนั่นเอง ถือเป็นการเริ่มสร้าง
ครอบครัวใหม่ ท่ีแตกแยกสาขาออกไป  นอกจากนั้นประเพณีการแต่งงานของคนภูไทในอดีต
ต้องแต่งกับภูไทเท่านั้น เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ และประเพณีไม่ให้บิดเบือนไป  แต่ในปัจจุบัน เรา  
ไม่สามารถควบคุมได้ท้ังหมด  แต่สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง คือ เมื่อใครก็ตามท่ีมาแต่งงาน 
กับคนภูไทแล้ว ถือว่าจะต้องมีพิธีการ จารีต ให้เป็น และคล้ายคนภูไท ดังนั้นลักษณะการ
ด ารงชีวติของคนเหล่านั้น ก็จะถูกปรับให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมภูไทโดยไม่รู้ตัว  เปรียบเทียบ
กับในบางศาสนา หากเมื่อใครเข้ามาแต่งงานด้วยแล้ว ต้องเปลี่ยนศาสนาตามอีกฝ่าย สิ่งนี้คือ
จารีตประเพณี ซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นสิ่งท่ีควรจะกระท า ดังนั้น สิ่งท่ีชาวภูไทควรจะปฏิบัติ 
ก็คือ การอนุรักษ์ และรักษาพิธีการ หรือจารีตให้คงอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการแต่งงานกับชนชาติ
พันธุ์อื่นก็ตาม 

4.3.2 การมีพ่อล่าม-แม่ล่าม เปรียบเป็นสิ่งท่ีช่วยในการลดปัญหาภายในครอบครัว  
โดยมีพ่อล่าม-แม่ล่ามท าหน้าท่ีในการเป็นตุลาการหรือตัวกลางในการประสานความขัดแย้ง 
ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งพ่อล่าม-แม่ล่ามจะใช้วิธีการพูดคุย ไกล่เกลี่ย ตามประสบการณ์และปัจจัยกระตุ้น
อื่นๆ โดยสาเหตุที่พ่อล่าม-แม่ล่ามพูดคุย ไกล่เกลี่ยได้ส าเร็จเนื่องจากพ่อล่าม-แม่ล่าม เป็นบุคคล
ท่ีได้รับการยอมรับจากครอบครัวลูกล่ามท้ังสองฝ่าย  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า 
ควรมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของครอบครัวท่ีเป็นเฉพาะของชุมชน 
เพื่อให้ในชุมชนมีแนวปฏิบัติรวมกัน หรือเป็นแนวทางส าหรับพ่อล่าม -แม่ล่ามคู่ใหม่ๆ ท่ียัง 
ไม่เคยให้ค าปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกล่าม อีกท้ังยังเป็นการสร้างกฎการอยู่ร่วมกันของ
คนในชุมชนโดยเฉพาะ 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

4.4.1 จากความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีไม่ได้เป็นไป
ตามสายเลือดระหว่างพ่อล่าม-แม่ล่าม กับลูกล่าม แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ท าให้เกิดการ 
สร้างเครือข่ายในชุมชน  ซึ่งปัจจุบันไม่จ าเป็นท่ีพ่อล่าม-แม่ล่ามจะมีจ านวนลูกล่ามตามจ านวน
ลูกของตนเอง แต่หากพ่อล่าม-แม่ล่ามคู่ใดท่ีมีจ านวนลูกล่ามเยอะ ก็สามารถแสดงให้เห็นถึง
อ านาจ บารมี การเป็นแบบอย่างท่ีดี น่าเคารพนับถือ ช่วยท าให้เกิดฐานเสียงท่ีดี หากมีการ  
ท ากิจกรรม กิจการใดๆ ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น  พ่อล่าม-แม่ล่าม จะลงสมัครผู้น าทางการเมือง
ต่างๆ เช่น  อบจ. อบต. เทศบาล สส. สว. หากมีลูกล่ามจ านวนมากก็จะช่วยกันหาเสียง ช่วยกัน
สนับสนุนจนได้รับการเลือกตั้ง  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการศึกษาเครือข่ายความสัมพันธ์
ดังกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง หรือมีรูปแบบความเกี่ยวข้องในลักษณะใด 

4.4.2 จากการลงพื้นท่ีท าให้ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นยังไม่มีการจัดการ
ความรู้ในเรื่องพ่อล่าม-แม่ล่ามท่ีชัดเจนนัก ซึ่งข้อมูลท่ีมีในปัจจุบันเป็นข้อมูลท่ีมีการรวบรวมไว้
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อล่าม-แม่ล่ามในประเด็นอื่นๆ ท่ียังไม่มี
การศึกษายังมีอีกจ านวนมาก  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการจัดการองค์ความรู้เรื่องพ่อล่าม 
-แม่ล่าม ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  มีการจัดท าข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานในภาครัฐต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา วัด หน่วยงานเอกชนต่างๆ และประชาชน
ในท้องถิ่นเอง ให้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการใช้องค์ความรู้ด้านให้เกิดต่อประโยชน์ต่อชุมชน
สร้างเอกลักษณ์ในชุมชน และเป็นชุมชนต้นแบบในการเป็นฐานความรู้เรื่องพ่อล่าม -แม่ล่าม 
แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
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