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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติความเปนมา บริบทชุมชน และอัต
ลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนน  2) การดํารงอัตลักษณของชาว ไทดํา บานหัวถนน  3) การ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการดํารงอัตลักษณของ ชาวไทดําบานหัว
ถนน โดยการสัมภาษณระดับลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ชาวบานไทดําหมูที่ 1 หมูที่ 6 หมูที่ 8 และ
หมูที่10 ตําบลดอนพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูกอตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิต ชาวไทดําบานหัว
ถนน ผูสนับสนุนที่เกี่ยวของอื่น ๆ จํานวนท้ังสิ้น 45 คน เปนการศึกษาที่ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอมูลจากการรวบรวมเอกสาร  การลงพื้นที่จริงโดยใชการสังเกต การสัมภาษณ  และการสนทนา
กลุม ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล จําแนกแยกแยะประเด็นขอมูลตามวัตถุประสงค 
วิเคราะหและนําเสนอโดยการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 
 ชาวไทดําบานหัวถนนอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจับจองที่ดินทํากิน รอยกวาปที่
ผานจนถึงปจจุบันมีชาวไทดําอาศัยอยูหลายรอยครอบครัว ในอดีตชาวไทดํามีอาชีพทํานาแต
ปจจุบันการสงบุตรหลานใหไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นทําใหไมมีผูสืบตออาชีพดังกลาว จึงทําใหขายท่ี
นาเพื่อประกอบอาชีพอื่น  ดานการดํารงอัตลักษณพบวาอัตลักษณของชาวไทดําบานหัวถนนมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตยังคงดํารงอัตลักษณในเร่ืองของความเช่ือตอผีบรรพบุรุษ ความเชื่อ
เร่ืองขวัญ การสืบทอดประเพณีการเสนเรือน งานศพ การปาดตง เปนตน ทั้งยังมีการอนุรักษ  
เผยแพรโดยการจัดทําพิพิธภัณฑแตยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร ท้ังนี้องคการปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชนไดสนับสนุนในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทดํา รวมท้ังสภาวัฒนธรรม 

จังหวัดสนับสนุนในการสรางเรือนพักชาวไทดําเพื่อเปนศูนยการเรียนรูชุมชน เปนตน 
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 This study aims at studying in 1) history, community content, and identity of Thai Dam 

Ethnic in Banhuathanon 2) existence of Thai Dam Ethnic identities in Banhuathanon 3) institute 

support and concerned condition for existence of Thai Dam Ethnic identities in Banhuathanon.  

In-depth interview was conducted in 45 persons consisted of Thai Dam villagers addressed Moo 

1, 6, 8, and 10 Tambon Don-Phutsa, Amphoe Muang, Changwat Nakhonpathom, the founder of 

Thai Dam life style Museum, and other support person. The study used the qualitative technique 

collecting data by study secondary data, observe in field work, interview, and group conversation.  

The researcher determined data content, specified data follow by the objective, analyzed, and oral 

presented.  The result is as follow. 

 One hundred year ago, Thai Dam Ethnic in Banhuathanon had migrated from Changwat 

Petchburi.  There are approximately 100 families existing in the present.  In the past, the main 

occupation was rice agriculture.  But they sold their farmland and have changed their occupation.  

Since their children have high level education, nobody would like to do agriculture anymore.  For 

existence of Thai Dam ethnic identities, it has been adapted continuously except ancestral spirits, 

Kwan, Sen Roen, federal, and Pad Tong believes.  In addition, they established the museum to 

preserve and promote their identities, however, it is not sufficient.  The department of local 

administration and some private sectors have supported the Thai Dam culture, as well as the 

Cultural Senate of Changwat has supported to establish Thai Dam house style to be a learning 

center of the community. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิ พนธเลมนี้ สําเร็จไดดวยความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งและของขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย 

 ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  ศิริวงศ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่ง
กรุณาสละเวลา ใหความรูและคําแนะนําตลอดการทําวิจัย 

  ขอขอบคุณชาวบานไทดําบานหัวถนน ทุกทานที่ใหมิตรภาพและความอบอุนในทุก ๆ 
วันของภาคสนามโดยเฉพาะคุณประสงค เต๊ียะตาชาง ที่ใหขอมูลเทาที่มีอยูและไดแนะนําผูวิจัยกับ
ชาวไทดําในหมูบาน 

 ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลดอนพทุราที่ใหขอมูลเก่ียวกับ บริบททัว่ไปของ
หมูบานชาวไทดําแหงนี้และโรงเรียนบานหัวถนนที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลของผูวิจัยเปน
อยางดี 

 ขอขอบคุณนางสาวกฤตติยา สัตยพานิชที่คอยชวยเหลือท้ังทางดานขอมูล รวมท้ังความ
ชวยเหลือทุกอยางที่ตองการ 

  ขอขอบคุณคุณพอ คุณแม พี่ นองและเพ่ือน ๆ ที่คอยใหการสนับสนุน ชวยเปนกําลังใจ
และสงแรงใจในการทําวิจัยมาโดยตลอด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




