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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา บริบทชุมชน การสนับสนุนจากหนวยงานและ
เงื่อนไขตาง ๆ ของการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําหมูบานหัวถนน กลุมเปาหมายคือชาวไทดําตําบลดอนพุทรา 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 45 คน การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการลงพื้นที่สํารวจและ
เก็บรวมรวมขอมูล พบวาปจจุบันหมูบานแหงนี้ยังคงมีชาวไทดําอาศัยอยูหลายรอยครัวเรือน จากตําแหนงที่ตั้งของ
หมูบานไมหางไกลตัวเมืองมากนักทําใหกระแสความเจริญ สังคมยุคโลกาภิวัฒน ภาวะทางเศรษฐกิจ ระบบ
การศึกษา การปกครองและนโยบายของรัฐไดถาโถมเขามาไดงาย ซึ่งชาวไทดําตองพยายามปรับตัวอยูตลอดเวลา 
จากผลพวงของการปรับตวันี้ทําใหสภาพการดําเนินชีวิต อาทิ  ที่อยูอาศัย การแตงกายในชีวิตประจําวัน อาหารการ
กิน อาชีพ ภูมิปญญา ภาษาที่ตองใชสื่อสารที่มีความเปนอัตลักษณดั้งเดิมของชาวไทดําเริ่มมลายหายไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยางหลีกเลี่ยงไมได แตชาวไทดําเหลานี้ก็ยังคงดํารงอัตลักษณที่ตนเองใหความสําคัญ
และคิดวาเปนพรมแดนที่แยกพวกเขาออกจากกลุมชาติพันธุอื่น นั่นคือ ความเชื่อที่มีตอผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่อง
ขวัญโดยการปลูกฝงและซึมซับตั้งแตเด็ก ทําใหมีการสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรมตาง ๆ มาไดจนถึงปจจุบัน เชน 
พิธีเสนเรือน การปาดตง พิธีแปลงขวัญ พิธีศพ เปนตน อีกทั้งเยาวชนรุนใหมหันมาสนใจและพยายามอนุรักษ
วัฒนธรรมไทดํานี้ไวในรูปแบบพิพิธภัณฑของหมูบานซึ่งใชทุนสวนตัว ทั้งนี้ยังไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใด
เทาที่ควร  สวนที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนคือ การจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทดําในชวงสงกรานต ประกอบกับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมในการจัดสราง
เรือนจําลองที่อยูอาศัยตามแบบทรงของชาวไทดําสมัยกอนเพื่อจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน ทําใหหวังไดวา
ชุมชนชาวไทดําแหงนี้คงจะเปนแหลงการเรียนรูที่ดีและทําใหการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําที่นี่เปนรูปเปนราง
และแข็งแรงมากขึ้นในการที่จะดํารงอยูไดภายใตกระแสสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต 
 
คําสําคัญ :  การดํารงอัตลักษณ  ชาวไทดํา  ตําบลดอนพุทรา  
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Abstract 
This study aims at studying history, community content, institution support, condition and the 

possibility for identity preservation of Taidam ethnicity. It’s qualitative research with surveys. The 
researchers collected data from 45 Taidam persons in Hua Thanon Village, Donphutsa, Dontum, 
Nakhonpathom. There are around one hundred households of Taidam available in the village which is 
located not far from Nakhonpathom province.  Although some Taidam’s unique customs life style 
include clothing, food, occupation, local wisdom, and language. These customs are changing as a 
result of outside rapid urban growth, globalization, economic and education circumstance, and 
governance policy. One of the important findings of this study is that Taidam persons can preserve their 
principal identity. The principal identity which is unique from other ethnicities is influenced from 
ancestral spirits and morale believe.  The ceremony occurs from beliefs such as Sen Roen, Pad Tong, 
Plang Kwan etc.  A new generation of Taidam tries to preserve these identity by establishing the Taidam 
Museum with their own budget.  In addition, Department of local administration and some private 
sectors support Taidam by holding Taidam culture activities in Songkran Festival Day and built a 
Taidam style house to serve as a learning center for the community.  So in the near future, The Taidam 
community will be an important learning center for identity preservation of Taidam people among the 
rapidly growing society. 
 
Keywords : The Existence Ethnic Identities, Thai Dam, Tambon Don-phutchar  
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คํานํา 
ชาวไทดําไดเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเปนระยะเวลายาวนาน 200 กวาปแลว ชาวไทดํามีความ

ผูกพันกันแบบเครือญาติ มีภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเอง ทํานาเปนอาชีพหลัก นิยมผลิตเครื่องใชไมสอยตาง 
ๆ โดยใชไมไผรวกเปนหลัก รวมถึงการผลิตเสื้อผาที่ถือเปนอัตลักษณเฉพาะของชาวไทดํา แตเดิมที่อยูอาศัยของชาว
ไทดําเปนเรือนเครื่องผูก มีขอกุดบนหลังคาเหนือจั่ว มุงแฝกหรือหญาคา ใตถุนสูง ชาวไทดํานิยมรับประทานขาว
เหนียวกับปลา ซึ่งมีการนํามาแปรรูปแบบตางๆ เชน ปลารา ปลาสม นอกจากนี้ยังนิยมดื่มเหลากันมาก ในเรื่อง
ดนตรี การขับรองและการละเลนจะใชแคนและการปรบมือเปนพื้นฐาน ชาวไทดําเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่ดํารงอัต
ลักษณของตนไวไดดีภายใตกระบวนการพัฒนาของรัฐ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และกระแสสังคมยุคโลกาภิ
วัตน สิ่งที่แสดงออกถึงอัตลักษณของชาวไทดําที่สําคัญคือความผูกพันที่มีตอผีบรรพบุรุษ การนับถือผีเปนเรื่อง
สําคัญโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษนั้นเปนสาระสําคัญที่นําไปสูประเพณีและพิธีกรรมอื่น ๆ 
ในวัฒนธรรมชาวไทดํา เชน ประเพณีปาดตง และพิธีเสนเรือน เปนตน จากขอมูลเบื้องตนเห็นวาชาวไทดํามี
วัฒนธรรมหลายดานที่เปนอัตลักษณเฉพาะตัว รวมไปถึงความเชื่อที่สืบทอดกันมานานกอใหเกิดพิธีกรรมและ
ประเพณีที่นาสนใจ เปนลักษณะรวมของกลุมชาติพันธุหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ที่หมูบานหัวถนน 
ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนอีกที่หนึ่งที่ชาวไทดํายังคงดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุไวได



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1399 

ทามกลางกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ที่อาศัยอยูในพื้นที่ ดวยเหตุนี้จึงนํามาซึ่งการศึกษาเพื่อสืบคนคําตอบเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา บริบทชุมชน การดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการดํารงอัตลักษณ รวมทั้งการ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และแนวโนมการดํารงอัตลักษณในอนาคตของชาวไทดําแหงนี ้
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา บริบทชุมชน และอัตลักษณของชาวไทดํา 
เพื่อศึกษาการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา เพื่อศึกษาถึงการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
กับการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา และเพื่อศึกษาแนวโนมของการดํารงอัตลักษณในอนาคตของชาวไทดํา 
หมูบานหัวถนน ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้เปนการศึกษาทางมานุษวิทยา
วัฒนธรรม ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรที่สนใจ คือ ชาวไทดําหมูบานหัวถนน
ประกอบดวยหมูที ่1 6 8 และ 10 ของตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนชาวไทดํากลุมแรก ๆ 
ที่อพยพจากจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงยึดถือคติแบบดั้งเดิม มีการปฏิบัติตามประเพณี ความเชื่อ กรอบจารีต และ
คานิยมของกลุมแสดงใหเห็นถึงการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุอยางชัดเจน และเปนหมูบานที่มีหลักฐานและศูนย
การเรียนรูทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูลประมาณ 1 ปเริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2552 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเองโดยใชวิธีการหลายวิธี ไดแก การ
สนทนากลุม การสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมและการบันทึกขอมูลดวยการเขียน 
บันทึกภาพ เสียง และวีดีโอ ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แยกแยะเปนหมวดหมู ตีความ และนําเสนอ
ดวยการบรรยาย 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

 ตําบลดอนพุทรามีที่มาคือเมื่อกอนมีตนพุทราขึ้นมาก เปนที่ดอนยังไมคอยมีใครอยูอาศัยจนกระทั่งเมื่อ
ประมาณปพ.ศ. 2420 มีชาวไทดําจากจังหวัดเพชรบุรีไดอพยพมาหักลางถางพงเพื่อจับจองที่ดินทํากินหลายรอย
ครัวเรือน ตําบลดอนพุทรามีทั้งหมด 10 หมูบาน สวนที่มีชาวไทดําอยูหนาแนนคือหมูที ่1 6 8 และหมู 10 บางสวน 
นอกนั้นเปนชาวไทย จีน ลาวครั่ง และมอญ ในเรื่องการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุตาง ๆ จากคําบอกเลามีการรวม
กิจกรรมที่เปนอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุ อาทิ ชาวจีนมีเทศกาลกินเจในชวงตนเดือนตุลาคม ซึ่งชาวไทดําก็
จะไปเขารวมเดินขบวนแหดวย เมื่อชาวไทดําจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทดํา ชาวไทย จีน ลาวครั่ง และมอญ ก็
สามารถมารวมงานได เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปนสวนรวม เชน มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอาย ุมีการประชุม
และทํากิจกรรมกับผูสูงอายุทุกเดือน ผูสูงอายุของกลุมชาติพันธุตาง ๆ จะมาเขารวมทํากิจกรรมกัน ซึ่งสะทอนให
เห็นวากลุมชาติพันธุที่แตกตางกันในพื้นที่สามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืนและสงบสุข ในการดํารงอัตลักษณ
ของชาวไทดําในพื้นที่อาจกลาวเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี ้
 1. การประกอบอาชีพ ชาวบานในพื้นที่ตําบลดอนพุทรานั้นยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะการทํานาซึ่งทํานาไดปละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากมีระบบชลประทานเขาถึงหลายสาย แตชาวไทดํากลับมี
แนวโนมการทํานาลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแตประมาณปพ.ศ. 2530 ชาวไทดําไดขายที่นาเพื่อสงบุตรหลานเรียนใน
สถานศึกษาตาง ๆ กรอปกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุตอเนื่องนี้ลูกหลานชาวไทดําที่จบการศึกษาใน
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ระดับสูงจะหาอาชีพอื่นทดแทนการรับชวงทํานาตอจากบรรพบุรุษของตน อยางไรก็ตามยังคงมีชาวไทดําที่ทํานาอยู
ในพื้นที่รวมกันประมาณ 2,000 ไร สวนชาวไทดําในพื้นที่ที่ไมมีงานประจําทําในปจจุบันสรางรายไดโดยการเย็บ
ผาเหลืองเปนสวนใหญ   
 2. อัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดําในหมูบานหัวถนนเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนหนานี้เห็นไดวา
เมื่อกอนลูกหลานชาวไทดําเรียนจบแคในระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย ตั้งแตเด็กจนเติบโตเขาสูวัยหนุมสาวก็คลุก
คลีอยูกับครอบครัวไทดําและอาจรับชวงทํานาตอจากครอบครัวตนเอง  ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
อาชีพ การคมนาคม การสื่อสาร ระบบการศึกษาแบบไทย กระแสสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทําใหชาวไทดําใน
หมูบานหัวถนนจําเปนตองปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตอยูตลอดเวลา ทําใหไมมากก็นอยที่อัตลักษณทางชาติพันธุ
ของชาวไทดําที่นี่ถูกผสม กลมกลืนทางวัฒนธรรม รวมถึงขั้นเปลี่ยนแปลงไป เชน ที่อยูอาศัยก็จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  และการใชสอย ปจจุบันจะไมสามารถพบเห็นเรือนไทดําแบบ
ดั้งเดิมที่ชาวไทดําอาศัยอยูจริงในหมูบานแหงนี้แลว รวมถึงการแตงกายแบบดั้งเดิมในชีวิตประจําวันซึ่งเนนสีดําไม
เหมาะกับภูมิอากาศที่รอนและไมสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งตองพบปะผูคนที่แตงกายตามสมัยนิยมมาก
ขึ้นทําใหรับเอาคานิยมในการแตงกายมาในชีวิตประจําวัน  นอยครั้งที่ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงในหมูบานจะสวมใส
ชุดแบบดั้งเดิมของชาวไทดํา นอกจากในพิธีกรรมและเทศกาลสําคัญตาง ๆ ดานอาหารการกินของชาวไทดําจากวิถี
ชีวิตที่เก็บผักตามริมรั้ว จับปลาตามทองนา เลี้ยงหมูและไกกินเอง ทํากะปเองเพื่อใชทําน้ําพริกหรือแจว และ
ทําอาหารที่เปนแบบเฉพาะของชาวไทดําก็เปลี่ยนเปนซื้อของสดมาทําหรือซื้ออาหารปรุงสําเร็จรูปมารับประทานกัน
มากขึ้น อาหารเฉพาะของชาวไทดําก็ทํากินกันนอยลงจะเปนอาหารที่คนทั่วไปนิยมกินกันมากกกวา ทางดานภาษา
แทบไมมีชาวไทดําในหมูบานอานหรือเขียนภาษาไทดําไดแลว  ในขณะที่ชาวไทดําวัยกลางคนและผูสูงอายุสวน
ใหญยังคงใชภาษาไทดําสื่อสารกันคอนขางมากแตเริ่มจะมีการผสมผสานสําเนียงของภาษาไทยเขาไปดวย  สวน
เด็กรุนใหมจะใชภาษาไทยแทนภาษาไทดําในการติดตอสื่อสารกัน เนื่องจากตองพบปะกับคนตางกลุมชาติพันธุมาก
ขึ้น ซึ่งเด็กรุนใหมมักจะพูดไทดําผสมกับภาษาไทย เด็กบางคนไดแคฟงพอรูเรื่องแตพูดไมไดเลย เปนตน  
 3. ภูมิปญญาของชาวไทดํา จากพื้นฐานความเปนอยูของกลุมชาติพันธุไทดําเคยทํานาเปนหลัก  เมื่อมี
เวลาวางจากการทํานาผูชายก็จะนั่งทําจักสานสวนผูหญิงจะทอผาเปนการพึ่งตนเองไดดีในดานปจจัยสี ่แตในรุน
ลูกหลานที่เรียนจบสูงขึ้นก็หันไปประกอบอาชีพอื่นจึงไมคอยมีเวลามานั่งทําจักสานหรือทอผาเหมือนคนรุนกอน โดย
ใหเหตุผลวาหาซื้อสะดวกและประหยัดเวลากวา รวมถึงการยายไปอยูที่อื่นตามสถานที่ทํางาน พบเจอผูคนตางชาติ
พันธุมากขึ้นทําใหการแสดงอัตลักษณทางชาติพันธุของตนลดลงไมมากก็นอย จึงทําใหไมไดรับการรับการปลูกฝง
หรือไมเกิดความเคยชินเทาที่ควรในการซึบซับอัตลักษณของชาวไทดํา สงผลตอการสืบทอดทางดานภาษา ภูมิ
ปญญาในดานการจักสานและการทอผาของชาวไทดําจากคนรุนลูกหลาน จึงเปนเรื่องยากที่จะบอกไดวามีใครสาน
ตอภูมิปญญาเหลานี้ในอนาคตหรือไมเพราะภาวะทางเศรษฐกิจทําใหเด็กรุนใหมไมมีเวลามาสนใจอยางจริงจัง 

4. ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ชาวไทดําหมูบานหัวถนนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีการ
ถือศีลและปฏิบัติธรรมทุกวันพระที่วัดหัวถนน เวลามีพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาตาง ๆ ในรอบปชาวไทดําก็พรอมใจ
กันมาทําบุญที่วัดเสมอ ผูชายนิยมบวชเรียนกันเกือบทุกคน อีกทั้งพิธีกรรมบางอยางของชาวไทดําก็มีความเชื่อทาง
พุทธศาสนาเขาไปผสมผสานมากขึ้น  เชน งานศพนิยมนิมนตพระสงฆมาสวดที่บานทั้งที่เมื่อกอนไมม ีเปนตน ความ
เชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องขวัญ ทําใหเกิดพิธีกรรมตาง ๆ ที่ชาวไทดําที่นี่ยังดํารงอัตลักษณและสืบ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1401 

ทอดไวไดเปนอยางดี ยังคงมีการธํารงพิธีเสนเรือน การปาดตง ปาดตงขาวใหม เสนขวัญ เสนตัว พิธีไหวศาลพอปู
ประจําป และพิธีศพ ถึงแมวาขั้นตอนจะเปลี่ยนไปบางหรือมีการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาเขามาบางแต
พิธีของชาวไทดําก็ยังคงดําเนินไปตามความเชื่อ ในการดํารงอัตลักษณตาง ๆ เหลานี้ของชาวไทดําไดถูกปลูกฝงมา
ตั้งแตเดก็ รวมทั้งในการรวมประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ตั้งแตเด็กทําใหเกิดการเรียนรูและซึบซับถึงหนาที่ที่จะตองทําใน
อนาคตประกอบกับเมื่อโตขึ้นอาจไดประสบกับตนเองในเรื่องความเชื่อที่ไมเจอกับตัวเองอาจจะยังไมเชื่อซึ่งอาจ
พิสูจนทางวิทยาศาสตรไมไดแตชาวไทดําที่นี่เทาที่ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยไดสัมผัสดวยตนเอง ทั้งหมดมีความเชื่อวา
ในการไมทําพิธีกรรมตาง ๆ หรือทําผิดวิธีก็จะทําใหคนนั้นหรือบานนั้นเกิดเหตุไมดี ชาวไทดําเหลานี้เชื่อวาสิ่งไมดีนี้
เกิดจากการไมทําพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิม เปนเหตผลสําคัญที่ทําใหอัตลักษณทางชาติพันธุที่ชาวไทดําให
ความสําคัญเหลานี้ดํารงอยูไดตอไป สวนประเพณีการละเลนรื่นเริงที่จัดขึ้นในชวงสงกรานตของทุกปที่หมูบานหัว
ถนนนี้ก็เหมือนกับที่อื่น ๆ ที่มีชาวไทดําอาศัยอยู โดยเริ่มตนจัดขึ้นที่เพชรบุรีเนื่องมาจากตองการที่จะอนุรักษ
ประเพณีในสวนนี้ไวใหรุนลูกหลานของชาวไทดําเองไดรับรูและคนภายนอกไดศึกษาหรือในแงของการทองเที่ยว 
เพราะวาในชวงหนึ่งประเพณีที่เรียกวาอิ้นกอนฟอนแคนนี้เหมือนกับวาจะเริ่มหายไปจากวัฒนธรรมของชาวไทดําใน
ประเทศไทย อาจจะเปนเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชาวไทดําประกอบอาชีพอื่นนอกจากการทํานากันมากขึ้น จะนําเวลา
หลังฤดูเก็บเกี่ยวในชวงทั้งเดือนสี่เดือนหาไปตระเวนเลนรื่นเริงกันตามหมูบานไทดําลดนอยลง ทําใหพี่นองชาวไทดํา
ในพื้นที่ตาง ๆ พบเจอและมีงานรื่นเริงรวมกันนอยลง จึงทําใหชาวไทดําที่เพชรบุรีซึ่งเปนชุมชมใหญไดจัดเปนที่แรก
และชุมชนชาวไทดําในที่อื่น ๆ ก็เริ่มจัดงานนี้กันเพิ่มมากขี้นเรื่อย ๆ เปนการจําลองงานรื่นเริงที่เคยเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตชาวไทดําไมใหสูญหายไป งานที่หมูบานหัวถนนนี้มีการเลนคอนหรือลูกชวงในงาน มีการฟอนแคน และการ
แสดงของนางรํา แตในการวานสาวซึ่งแตดั้งเดิมเปนสวนหนึ่งของประเพณีงานรื่นเริงนี้ก็ดูเหมือนจะหายไปอาจเปน
เพราะชุมชนชาวไทดําเปนชุมชนเปดมากขึ้น การศึกษาและการไปทํางานนอกพื้นที่ของชาวไทดํารุนใหมทําใหพบ
เจอกับผูคนตางชาติพันธุ จึงดูเหมือนวาการวานสาวเพื่อใหหนุมสาวชาวไทดําสมัยกอนไดพบปะพูดคุยกันเปนการ
สวนตัวจนถึงเชาและอาจนําไปสูการแตงงานกันนั้นไมจําเปนแลว แตปญหาที่พบตามมาในการจัดงานนี้ก็คือปญหา
ทางเศรษฐกิจที่ซบเซา สงผลตอการเขารวมงานของชาวไทดําลดนอยลงทุกปเพราะตองมีคาใชจายจากการเดินทาง
ในการไปรวมงานที่ตาง ๆ จึงมีระบบการเอาแรงเกิดขึ้น เชน ถาชาวไทดําหมูบานหัวถนนไปเอาแรงหมูบานชาวไทดํา
ที่อื่นมาก ชาวไทดําที่อื่นก็จะมาเอาแรงตอบแทนมาก แตถาไมไดไปเอาแรงที่อื่นเทาใดดูเหมือนที่อื่นก็จะมาเอาแรง
หรือมารวมงานเรานอยเทานั้น เปนตน ในการเอาแรงนี้ก็เหมือนเปนการชวยงานคืออาจมีการใสซองใหเงินหรือมีการ
จัดนางรํา เครื่องดนตรีมาชวยก็แลวแตจะตกลงกัน จากที่ผูวิจัยไดไปรวมงานดวยสังเกตเห็นวาผูที่มาเอาแรงมีนอย
และจากคําบอกเลาก็นอยกวาทุกปเพราะทางเราเองก็ไมคอยไดไปเอาแรงที่อื่น และปญหาที่สําคัญอีกอยางคือ
วัยรุนกอเหตุทะเลาะวิวาทกันมากเกือบทุกงานจนถึงขั้นเสียชวีิตก็มี  

5. การจัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนน คุณประสงค เตี๊ยะตาชาง เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2523 อยูบานเลขที่ 28 หมูที่ 6 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม จบการศึกษาสูงสุดระดับปวช. จาก
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา(หลวงพอเปนอุปถัมภ) ปจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนอาสาสมัครใน
ดานตาง ๆ ของชุมชน เปนคนหนุมไทดําในหมูบานหัวถนนซึ่งไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมไทดําโดยไดจัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนนที่บริเวณบานตนเอง ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและ
อุปกรณตาง ๆ ซึ่งใชทุนสวนตัวเกือบทั้งสิ้น ภายในพิพิธภัณฑจะมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับผา และการเย็บปกของคนใน
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ชุมชนจําหนาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เมื่อมีหนวยงานตาง ๆ จางวานใหไปจัดแสดงหรือไปชวยงานโดย
ไมมีคาจางใด ๆ โดยจัดแสดงในรูปของโปสเตอรประวัติความเปนมาของชาวไทดํา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
พิธีกรรมตาง ๆ รวมถึงมีการแสดงเครื่องมือที่ใชในการทําขาวซอมมือ อุปกรณหาปลา การทอผา ตลอดจนการสาธิต
การใชเครื่องมือเหลานี้ มีวงแคนและนางรําแสดงโชว มีบริการผูเขาชมใหไดแตงชุดแบบชาวไทดํา ทั้งนี้เพื่อเปนการ
โปรโมทในเชิงการทองเที่ยวของหมูบานดวย เปนการอนุรักษณวัฒนธรรมไทดําไปดวย ตลอดจนไดเผยแพรใหคน
ภายนอกไดรับรูวาที่หมูบานหัวถนนแหงนี้มีชาวไทดําที่ยังคงดําเนินวิถีชีวิต มีความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมแบบ
ชาวไทดําใหเห็นอยู  
 6. การสนับสนุนในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําหมูบานหัวถนนที่สําคัญคือการไดงบประมาณจาก
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราเองสวนหนึ่ง และจากภาคเอกชนอีก
สวนหนึ่งที่ทําใหหมูบานหัวถนนไดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทดําของทุกปในชวงสงกรานต มีงบจากทางสภา
วัฒนธรรมจังหวัดใหจัดสรางเรือนไทดําจําลองแบบที่อยูอาศัยของชาวไทดําดั้งเดิมเพื่อเปนศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับ
ชาวไทดําในหมูบานนั้นทางนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราบอกวาจะสรางเสร็จภายในสิ้นปพ.ศ. 2553 นี้
ซึ่งนาจะทําใหการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําหมูบานหัวถนนเปนรูปเปนรางมากขึ้น และคาดหวังวาปญหาในการ
รวมงานกันระหวางชาวไทดําที่เปนชาวบานดวยกันเองหรือชาวไทดํากับบุคลากรจากหนวยงานของรัฐจะทํางาน
รวมกันไดดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียนบานหัวถนนเองก็ใหความสําคัญในการที่จะทําใหเด็กในโรงเรียนซึ่งสวนใหญเปนเชื้อ
สายชาวไทดําไดเรียนรู ปลูกฝง ไมใหลืมอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเองโดยการนํางบไทยเข็มแข็งจากโครงการ
ของรัฐบาลมาจางชาวไทดําในพื้นที่ที่เปนผูรูทางประวัติความเปนมา การดํารงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและ
พิธีกรรมตาง ๆ รวมทั้งการเปาแคนมาสอนใหกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนซึ่งนาจะหวังไดวาในอนาคตเด็ก ๆ เหลานี้จะเปน
กําลังสําคัญในการชวยดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดําที่หมูบานหัวถนนตอไป 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผล 
 การวิจัยนี้พบวาการดํารงอัตลักษณของชาวบานไทดําเองเปนการปลูกฝง และความเคยชิน เปนการขัด
เกลาทางสังคมระดับครอบครัวซึ่งมีแนวโนมในการเขมงวดลงลงหรืออาจเปนเพราะไมสามารถตานทานกระแส
สังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ และการศึกษาที่สูงขึ้นที่เด็กรุนใหมชาวไทดําตองพบเจอ โดยที่อัตลักษณในบางเรื่องก็
ไมไดมีการบังคับใหรุนลูกหลานวาจะตองทําตอไปหรือไม อยางไร ตองอาศัยจิตสํานึก ความเชื่อ และผลของการขัด
เกลาที่คอนขางนอยลงที่มีตอชาวไทดํารุนใหมเองดวยวาในอนาคตจะเห็นความสําคัญและชวยดํารงอัตลักษณของ
ชาวไทดําไวไดแคไหน ทั้งนี้ก็ยังมีเยาวชนคนรุนใหมหนึ่งคนที่ตองการอนุรักษ เผยแพรวัฒนธรรมไทดําใหเปน
รูปธรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ อีกทั้งการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมในการจัดสรางเรือนของ
ชาวไทดําแบบดั้งเดิมเพื่อเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน ซึ่งนาจะเปนจุดเริ่มตนใหชาวบานไทดําในพื้นที ่เด็กไทดํารุน
ใหม บุคลากรของภาครัฐ ซึ่งก็เปนชาวไทดําดวย ประกอบกับทางโรงเรียนในพื้นที่ หรือภาคเอกชนที่จะไดชวยกันให
ความสําคัญอยางจริงจังในการทํางานรวมกันใหไดและสานตอไปในระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อความเปนไทดํา
ของหมูบานหัวถนนจะไดดํารงอยูตอไปอยางไมตองขัดแยงกัน รวมตัวกันไดอยางเหนียวแนนและเขมแข็งมากขึ้น 
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เสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําหมูบานหัวถนนที่อยูไม
หางไกลความเจริญ ผูสนใจอาจยกแงมุมอื่นมาพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม เชน เปรียบเทียบการดํารงอัตลักษณของ
ชาวไทดําที่หางไกลความเจริญกับที่อยูไมหางไกลความเจริญวามีการผสมผสานมากนอยแตกตางกันอยางไรหรือมี
วิธีการแตกตางกันอยางไรในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําในดานตาง ๆ หรือเปรียบเทียบการดํารงอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุที่ตางกันแตอยูในพื้นที่เดียวกันวามีกระบวนการในการดํารงอัตลักษณและผลของการดํารงอัตล
กัษณแตกตางกันอยางไร รวมทั้งในการดํารงอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุนั้นมีผลตอการปฏิสัมพันธระหวาง
กันหรือไม อยางไร อาจผสมผสานการวิจัยในเชิงปริมาณเขามาเพื่อใหงานวิจัยมีขอมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
เปนตน 
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