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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติความเปนมา บริบทชุมชน และอัต
ลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนน  2) การดํารงอัตลักษณของชาว ไทดํา บานหัวถนน  3) การ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการดํารงอัตลักษณของ ชาวไทดําบานหัว
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ขอมูลจากการรวบรวมเอกสาร  การลงพื้นที่จริงโดยใชการสังเกต การสัมภาษณ  และการสนทนา
กลุม ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล จําแนกแยกแยะประเด็นขอมูลตามวัตถุประสงค 
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เร่ืองขวัญ การสืบทอดประเพณีการเสนเรือน งานศพ การปาดตง เปนตน ทั้งยังมีการอนุรักษ  
เผยแพรโดยการจัดทําพิพิธภัณฑแตยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร ท้ังนี้องคการปกครองสวน
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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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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประเทศไทยมีกลุมชาติพันธุหลายกลุมที่อาศัยอยูตามภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ สวน

ใหญเปนกลุมประชากรขนาดเล็กมีจํานวนไมมากนัก อาจเปนคนชายขอบของประเทศดวยทั้งใน

ดานพื้นที่และหรืออํานาจ สวนใหญมีวิถีการดําเนินชีวิต ที่ผูกพันและใกลชิดกับธรรมชาติอยางแนบ

แนน เนนระบบการผลิต  การตั้งถิ่นฐานและการใชทรัพยากรเพ่ือการยังชีพเปนหลัก  และที่สําคัญ

สวนใหญมีวัฒนธรรมทั้งทางดานภาษา ความเชื่อ ประเพณี พีธีกรรมและบริบทของสังคมแตกตาง

กันออกไปจากสังคมไทยสวนใหญของในแตละพื้นที่ ในแต ละกลุมชาติพันธุมีระบบขัดเกลาทาง

สังคม กระบวนการถายทอดและสืบตอกันมาจากชนรุนหน่ึงไปสูชนอีกรุนหน่ึงจนปรากฏเปนอัต

ลักษณที่หลากหลายของกลุมชาติพันธุเหลานี้  แตในระยะหลังแบบแผนการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาและระบบคุณคาทางจิตใจของแตละกลุมชาติพันธุ เหลานี้เร่ิมออนแอและลดความสําคัญ

ลงไป สวนใหญเปนผลพวงมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีผานมาในอดีต  โดยเฉพาะการมุงเนน

การพัฒนาและสรางความเจริญเติบโตทางภาคเศรษฐกิจเปนหลัก  และนโยบายการรวมพวกซึ่ง

ตองการหลอมรวมเอากลุมชาติพันธุเหลานี้เขาไปสูวัฒนธรรมกระแสหลัก ถึงกระน้ันก็ตามกลุมชาติ

พันธุตางๆ  ยังพยายามที่จะยืนหยัด  ตอสู รวมถึงการผสมผสานและปรับตัวในวิถีการดําเนินชีวิต 

และการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของตนไวในกระแสสังคมปจจุบัน 

 การเรงรัดพัฒนาประเทศโดยผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะที่

ผานมาไดนํา มาซึ่งความเจริญกาวหนาและความสะดวกสบาย ตลอดจนการพัฒนาดานการสื่อสาร

และการคมนาคม การศึกษา การพัฒนาดังกลาวเปนการพัฒนาที่เนนการเพิ่มรายไดตั้งแต

ระดับประเทศชาติจนถึงระดับบุคคล แตผลของการพัฒนาประโยชนสวนใหญไปตกอยูกับคนสวน

นอย สวนประชาชนท่ัวไปยังคงยา กจนอยูโดยเฉพาะชาวไร ชาวนา นอกจากน้ียังไดสงผลในทาง

สังคมดวย ทําใหชุมชนทุกระดับถูกแทรกแซงจากเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปทํางานในชุมชนโดยผาน

โครงการพัฒนาตาง ๆ ซึ่งชุมชนเปนฝายตั้งรับ ทําใหชุมชนที่เคยพึ่งตนเองได ปจจุบันการพึง่ตนเอง

ของชุมชนไดลดนอยลงหรือห ดหายไป นอกจากนี้แลววิถีชีวิตของชุมชนอันแสดงออกถึง

วัฒนธรรมทองถิ่นไมวาจะเปนดานภาษา การแตงกาย การดําเนินวิถีชีวิตประจําวันถูกกระแสความ

ทันสมัยเขาไปแทนที่ ความเปนตัวตนหรืออัตลักษณของชุมชนเลือนหายไป ในอดีตชุมชนมีแบบ
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แผนความสัมพันธอยางหลากหลายเพื่อความดํา รงอยูของชุมชน แตปจจุบันความสัมพันธตางๆ ไม
วาจะเปนความสัมพันธในครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนบาน ชุมชน เครือขาย ลดลง กลายเปนผูคนตาง
คนตางอยูมากขึ้น ความสามารถในการวิเคราะหปญหารวมกันของคนในชุมชนลดนอยลง ความรู
ภูมิปญญาด้ังเดิมที่ถือเปนอัตลักษณ ของชุมชนเร่ิมหายไป อยางไรก็ตามยังมีชุมชนอีกมากท่ีเห็น
ผลกระทบทางลบตอชุมชนและไดมีกระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือฟนฟู อนุรักษวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตของชุมชนเอาไวและยังคงดํารงอัตลั กษณของชุมชนไวไดในเร่ืองความคิด ความเชื่อ 
ความศรัทธาในวัฒนธรรม ประเพณีของกลุมชาติพันธุ ที่ทําใหสมาชิกใชเปนกรอบเปนกติกาในการ
ดําเนิ นวิถีชีวิตอยูรวมกันเพื่อที่จะบอกคนอ่ืนวาพวกเขามีตัวตนอยูอยางไรในสังคมและจัด
ความสัมพันธกับชุมชน บุคคลภายนอกอื่น ๆ อยางไร 

  ไทดําเปนกลุม ชาติพันธุ หนึ่ง ท่ียังคง ดํารงอัตลักษณของตนไว ไดดีภายใต
กระบวนการพัฒนาของรัฐ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และกระแสสังคมยุคโลกาภิวัต นใน
ปจจุบัน ชาวไทดําไดเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเปนระยะเวลายาวนาน  200 กวาปแลว ถิ่นฐาน
เดิมอยูในแควนสิบสองจุไท ซึ่งมีที่ตั้งแถบแมน้ําแดงและแมน้ําดํา ปจจุบันอยูในเขตเวียดนามเหนือ
ตอนเช่ือมกับลาวและจีนตอนใต(วาสนา อรุณกิจ 2529 : 2) อพยพมาครั้งแรกในปลายรัชสมัยสมเด็จ
พระเจากรุงธน บุรี พระองคทรงกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพระยามหากษัตริยศึกยกไพรพลข้ึนไป
ปราบผูที่มารุกรานถ่ินที่อยูของชาวไทดํา เมื่อทรงทราบถึงความทุกขยากของชนกลุมนี้จึงโปรดเก ลา 
ใหคนไทดําอพยพยายถิ่นฐานมายังประเทศไทยพรอมกับกองทัพโดยเดินผานอาณาจักรลาวเร่ือยมา
จนถึงไทยและโปรดเกลา ฯ ใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี  ณ ตําบลทาแรง อําเภอบ านแหลม
เมื่อปพ.ศ. 2322 และมีการอพยพตามมาอีกหลายคร้ัง  สองครั้งสําคัญคือ  ในปพ.ศ.2335 สมัยรัชกาล
ที่ 1  และในปพ.ศ.2378 สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวไทดําอาศัยอยูที่บานทาแรงไดไมนานนัก เนื่องจากบาน
ทาแรงเปนที่ลุม มีน้ําทวมขัง ไมเหมา ะแกการอยูอาศัยและประกอบอาชีพ ไดยายมาตั้ง ถิ่นฐาน
บริเวณหนองปรงในปจจุบัน  จึงถือไดวาแผนดินหนองปรงน้ีคือบานเกิดเ มืองนอนของบรรพบุรุษ
ชาวไทดําในประเทศไทยและ มีการสืบเชื้อสายมาหลายชั่วอายุคน  เมื่อประชากรมากข้ึนจึงไดขยับ
ขยายออกไปตั้งถิ่นฐานใหมในหลายจังหวัด  เชน ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร นครสวรรค 
พิษณุโลก กา ญจนบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ  สุราษฎรธานี  เปนตน ชาวไทยดํา ที่
กระจัดกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทย ทุกวันน้ียังมีการติดตอสัมพันธกันรวมถึงมีการ
ติดตอกับไทดําที่ประเทศเวียดนามดวย เชน มีการรวมกลุมระหวางชาวไทดําดวยกันในประเทศไทย
จัดการทองเท่ียวเพื่อไปเยี่ยมเยียนกลุมชาวไทดําที่ประเทศลาวและประเท ศเวียดนามอยูบอยคร้ัง 
เปนตน(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
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 ชาวไทดําโดยท่ัวไป  มีความผูกพันกับเครือญาติและชาวไทดําดวยกันเองคอนขางสูง  
ชาวไทดํามีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตนเอง  ทํานาเปนอาชีพหลัก ชาวไทดํานิยมผลิต
เคร่ืองใชไมสอยตาง ๆ ดวยตนเองโดยใชไมไผรวกเปนหลัก งานหัตถกรรมท่ีโดดเดนคือ  การผลิต
เสื้อผากลาวไดวาเปน อัตลักษณเฉพาะของชาวไทดํา  เดิมชาวไทดําจะผลิตเสื้อผาเอง มีการปลูก
หมอน เล้ียงไหม และทอผาใชเอง  การแตงกายในแตละพื้นที่ อาจจะแตกตางกันบาง เคร่ืองแตงกาย
สําคัญที่ใชในพิธีตาง ๆ คือเส้ือฮีมีทั้งของผูชายและของผูหญิง แตเดิมผูชายจะใสเสื้อไท และกางเกง
ที่เรียกวาสวงกอม สวนผูหญิงนุงผาซิ่นลายแตงโม ใสเสื้อกอมหรือคาดผาเปยว นอกจากนี้ผูหญิงไท
ดําในอดีตยังแตงผมดวยการปนเกลาตั้งแตยังเปนวัยรุน ที่อยูอาศัยของชาวไทดํา เปนเรือนเคร่ืองผูก  

มีขอกุดบนหลังคาเหนือจั่ว มุงแฝก หรือหญาคา ใตถุนสูง  ชาวไทดํานิยมรับประทานขาวเหนียวกับ
ปลา ซึ่งมีการนํามาแปรรูปแบบตางๆ เชน ปลารา ปลาสม นอกจากนี้ยังนิยมดื่มเหลากันมาก  ในเร่ือง
ดนตรี การขับรองและการละเลนจะใชแคนและการปรบมือเปนพื้นฐาน  เพลงท่ีนิยมเลนคือ เพลงสุด
สะแนน เวียง  พูจําดอกและเกริงสรอย ลีลาแคนมีทั้งแคนแลน และแคนเดิน การขับใชในโอกาสร่ื น
เริงคือเปนการรายกึ่งมีทํานอง  การไปอิ้นกอน การรําแคนและเลนลูกชวงที่มีหญิงสาวคอยเลนดวย
โดยฝายชายมักจะไปคางคืนตามหมูบานตางๆ ในชวงเดือนสี่ถึงเดือนหาหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเปน
โอกาสในการหาคูครองของชายชาวไทดําตามแบบแผน ด้ังเดิมไปในตัว นอกจากน้ีชายและหญิงไท
ดํายังมีโอกาสพบปะกันในขวง(ลานบาน) อันเปนที่ตําขาว ปนดาย ฯลฯ ของบานที่มีลูกสาว ซึ่งเปด
โอกาสใหฝายชายไปคุยได  หากรักชอบกันก็จะนําไปสูกา รแตงงานในที่สุด  ทั้งนี้พิธีแตงงา น
ตลอดจนพิธีศพจะมีขั้นตอน การแตงกาย และอุปกรณที่เปนอัตลักษณเฉพาะของ ชาวไทดําซึ่งจะทํา
พิธีแบบไทดําทุกคน สิ่งที่แสดงออกถึงอัตลักษณของชาวไทดําที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือความผูกพัน
ที่มีตอผีบรรพบุรุษ การนับถือผีเปนเร่ืองสําคัญโดยเ ฉพาะผีบรรพบุรุษ  ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพ
บุรุษนั้นเปนสาระสําคัญที่นําไปสูประเพณีและพิธีกรรมอ่ืนๆ  ในวัฒนธรรมชาวไทดํา เชน ประเพณี
ปาดตงและพิธีเสนเรือนคือการทําบุญใหบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว โดยจะทําที่ กะลอหองคือมุม
หนึ่งของบานหรืออาจ มีการกั้นหองใหผีเรือนและใช ในการทําพิธี  และมีการหน็องกอทุกคร้ังที่ดื่ ม
เหลาคือใหผีบรรพบุรุษดื่มกอน นอกจากน้ีชาวไทดํายังมีความเชื่อเร่ืองขวัญ เมื่อเกิดความเจ็บปวย
จะมีการทําพิธีเรียกขวัญหรือเสนขวัญโดยมีแมมดเปนผูทําพิธี ทําหนาที่ตออายุและแกไ ขการกระทํา
ตางๆ ที่ผิดผโีดยมีความเชื่อวาเปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวย(เกษม จันทศร 2552) 
 ชาวไทดําเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่อาศัยกระจัดกระจายอยูทั่วไป มีความแตกตาง
ทางดานอัตลักษณทางชาติพันธุจากชนสวนใหญของประเทศ ในการพัฒนาสังคมหรือประเทศไมวา
จะเปนระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือระดับชาติก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยขอมูลเก่ียวกับ
โครงสรางสังคมของชนกลุมนอย เพราะเปนพลังสําคัญทางสังคมที่จะเอ้ืออํานวย หรือเปนอุปสรรค
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ตอการพัฒนานั้น ๆ ได ในการอยูรวมกันเปนพหุสังคมจึงตองมีการศึกษาถึงความแตกตางนั้น ใน
ภาวะที่กลุมชาติพันธุกําลังเผชิญกับกระแสท่ีเชี่ยวกรากของนโยบายของรัฐ กระแสทุนนิยม กระแส
โลกาภิวัฒนและปญหาตาง ๆ หลายกลุมชาติพันธุไมสามารถตานทานการไหลบาของกระแสตางๆ 
ไดทําใหกลุมชาติพันธุตองสูญเสียอัตลักษณความเปนตัวตนไป  การศึกษาการดํารงอัตลักษณทาง
ชาติพันธุในเร่ืองจิตสํานึกทางประวั ติศาสตรกลาววากลุมชาติพันธุแตละกลุมเปนผูเลือกสรร
จิตสํานึกทางประวัติศาสตรของตนเอง ผานการหยิบยกเร่ืองราวและเหตุการณตางๆ ที่มีความสําคัญ
กับชีวิตทางสังคมของตนขึ้นมาตีความและเร่ืองราวเหลานั้นไดกลายมาเปนความจริงหรือ
ประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุนั้น ในเวลาตอมา หรือการศึกษาเร่ืองประเพณีประดิษฐมองวา
ประเพณีประดิษฐเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคม ซึ่ง
โครงสรางเดิมกําลังถูกพลังทลายลงและโครงสรางใหมกําลังเกิดขึ้น รูปแบบการประดิษฐประเพณี
มีทั้งประยุกตใชของเกาในบริบทใหม หรือใชรูปแบบเกาเพื่อจุดประสงคใหม ปจจุบันการแตงแตม
อดีตเพื่อสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นมาจึงเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง และเปนกระบวนการตอสู
เพื่อนิยามความหมายของการมีตัวตนของกลุม การสรางประวัติศาสตรจึงเปนเงื่อนไขสําคัญของ
กระบวนการสืบทอด การฟนฟู และการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ อัตลักษณหรือความมีตัวตนท่ี
ถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของความเปนรัฐชาติเร่ิมเสื่อมความสําคัญลงอยางรวดเร็วภายใตการถั่งโถม
ของกระแสโลกาภิวัฒน ชุมชนจิตนาการในรูปแบบที่วางอยูบนพื้นฐานของความเปนกลุมชาติพันธุ 
เชื้อชาติ และคว ามเปนทองถิ่นเร่ิมเขามามบีทบาทและความสําคัญมากขึ้น การกอสรางตัวตนของ
ชุมชนจินตนาการบนพื้นฐานของความเปนกลุมชาติพันธุเดียวกันซึ่งกําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ 
ทั่วโลกอาจมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ในกรณีของกลุมชาติพันธุที่ถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึง
ของรัฐชาติอยางหลวม ๆ จะยังคงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมและชาติพันธุของตนไวได แตใน
กรณีของกลุมชาติพันธุที่ถูกผสมผสานในบางระดับและกลายมาเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติ อัตลักษณ
ทางชาติพันธุที่วางอยูบนพื้นฐานของการใชภาษาเดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน หรือ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางจะมีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงความเปนตัวตนของกลุมชาติ
พันธุ 
 ปจจุบันสถานภาพของชาวไทดําในหมูบานตาง ๆ เป นที่ยอบรับของสังคมมากข้ึน กวา
แตกอน ทางราชการมคีวามสนใจกับประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุมากขึ้น ประกอบกับ
ทางรัฐบาลสนับสนุนใหมีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมดานการทองเท่ียวมากขึ้น วัฒนธรรมขอ งชาว
ไทดําจึงไดรับความสนใจมากข้ึนตามลําดับ จะเห็นวามีนิทรรศการประกอบการแตงกายตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทดําไปรวมงานสําคัญ ๆ ของประเทศอยูเปนประจํา ทําใหชาว
ไทดํามีความตื่นตัวและมีความมั่ นใจในแนวทางที่จะดํารงอัตลักษณของตนไวยิ่งขึ้น  ชาวไทดําจึงมี
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โอกาสท่ีจะแสดงความเปนเอกภาพของตนเองมากขึ้น  ชาวไท ดํามีวัฒนธรรม หลายดาน ที่เปนอัต
ลักษณเฉพาะตัว รวมไปถึงความเชื่อที่สืบทอดกันมานานกอใหเกิดพิธีกรรมและประเพณีที่นาสนใจ
มากมาย  เปนลักษณะรวมของกลุมชา ติพันธุหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุมชาติพันธุอ่ืน  ๆ ที่บานหัว
ถนน ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนคร ปฐม เปนอีกที่หนึ่งที่มีชาวไท ดําอาศัยอยู หลาย
รอยครัวเรือน และยังคงดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุ หลาย ๆ อยางเอาไวได ทามกลางกลุมชาติพันธุ
อ่ืน ๆ ที่ อาศัย อยูในพื้ นที่ไดแก ไทย จีน  ลาวคร่ัง  และมอญ รวมท้ังภายใตการปกครองของรัฐ 
เศรษฐกิจ และกระแสสังคมในปจจุบัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาชุมชนชาวไทดําแหงนี้ทั้ง
ชาวบานไทดํา ผูรูพิธีกรรม หมอชาวบาน ภูมิปญญาในดานการทอผาและการจักสาน ผูนําชุมชนทั้ง
ที่เปนทางการและไม เปนทางการ รวมถึงมีพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนนที่สามารถเคลื่อนที่
ไดที่คนในชุมชนเปนคนจัดตั้งขึ้นเองวามีกระบวนการอยางไรในการดํารงอัตลักษณในดานตาง ๆ 
ของชาวไทดําแหงนี้ไว  ท้ังนี้เพื่อ ทําใหเกิดการเรียนรู  การ ทําค วามเขาใจกับหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดการรับรูที่สรางสรรค ทั้งยังสงเสริมความเข าใจอันดีระหวางวัฒนธรรม ทําให
เห็นความเขมแข็งของกลุม และเปนพลังในการตอรองในการสงเสริมใหชุมชนพึ่งตนเองไดในการ
ดํารงวิถีชีวิตของกลุมชาติพัธุ การของบประมาณสนับสนุนการดํารงอัตลักษณ หรือเปนสินคาเพื่อ
การทองเที่ยว   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเ ปนมา บริบทชุมชนของ ชาวไทดํา บานหัวถนน ตําบลดอน
พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษา อัตลักษณและ การดํารงอัตลักษณของชาว ไทดําบานหัวถนน ตําบลดอน
พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 3. เพื่อศึกษา ถึงการ สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของ  กับการ
ดํารงอัตลักษณของชาวไทดําบานหัวถนน ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

  

ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. ทําใหนักทองเที่ยว บุคคลภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทดํา
ไดทราบวาชุมชนชาวไทดําแหงนี้ยังคงมีวิถีชีวิตและดํารงอัตลักษณในดานตาง ๆ ไวได สามารถที่
จะมาศึกษหาขอมูลซึ่งมีพิพิธภัณฑชาวไทดําบานหัวถนนในพื้นที่ไวคอยใหความรู มีมัคคุเทศนที่
คอยใหคําแนะนําและพาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวไทดําในหมูบาน 
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 2. ผลการศึกษาน้ีจะชวยใหเกิดประโยชนในดานการอนุรั กษ สืบสาน และเผยแพร
มรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทดํา และเปนการกระตุนใหผูที่สนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไท
ดํากวางขวางมากข้ึน  
 3. ผลการศึกษาน้ีชี้ใหเห็นถึงการทํางานในการดํารงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุไทดํา
ในพื้นที่ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกันระหวางชาวไท ดําดวยกันหรือกับทางเจาที่หนาที่
ของรัฐวาในอนาคตจะสามารถชวยกันสรางจิตสํานึกของชาวไทดํารุนใหม มีการตอยอดใหเกิด
ความแข็มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยควรจะไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ 
อยางไร หรือเปนแนวทางใหกลุมชาติพันธุอ่ืนไดศึกษาเพื่อปรั บใชในการดํารงอัตลักษณทางชาติ
พันธุของกลุมตนตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง การดํารงอัตลักษณ ทางชาติพันธุ ของชาวไทดําบานหัวถนน ตําบลดอน
พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาทําการศึกษาในประเด็นดังนี้ บริบทของ
ชุมชน ประเด็นที่จะศึกษาไดแก  สภาพทางภูมิศาสตร เชน ทําเลที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ ขอบเขตพ้ืนที่ 
สภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ เปนตน  สภาพทั่วไปของชมุชนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ขอมูลทั่วไปของชาวไทดํา เชน  ประวัติความเปนมาในการอพยพ รวมท้ังประวัติศาสตรตํานานเร่ือง
เลาตางๆ ของหมูบาน  กิจกร รมและวิถีชีวิตของชาวบาน ภาษา  การแตงกาย อาชีพ ที่อยูอาศัย  
ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรม เปนตน การดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา ประเด็นที่จะศึกษาไดแก  
การดํารงอัตลักษณของชาว ไทดําทั่วไปในหมูบาน จากในอดีตเปรี ยบเทียบกับปจจุบัน การดํารงอัต
ลักษณโดยการจัดต้ังพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนน และพิพิธภัณฑเคลื่อนท่ีในรูปแบบ เฉพาะ
ของชุมชน ผูสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ และเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับการดํารงอัตลักษณ 
 2. ขอบเขตดานแหลงขอมูล ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูใหญบาน ชาวไทดําในหมูบาน ผู
ที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม และคุณประสงค เต๊ียะตาชางผูซึ่งเปนผูจัดต้ังพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัว
ถนน ผูใหขอมูลประกอบ ไดแก พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา กลุมคุณครูของ
โรงเรียนบานหัวถนน  
 3. ขอบเขตดานพื้นที่  พื้นที่ที่ศึกษาคือหมูบานหัวถนน หมูที่ 1 หมูที่6 หมูที่8 และหมูที่ 
10 ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยมีเหตุผลในการเลือกพื้นที่ ในการทําวิจัย
คร้ังนี้คือ เปนหมูบานที่มีชาวไทดําอาศัยอยู หลายรอยครัวเรือน  เปนกลุมแรกๆ ที่ไดมีการอ พยพมา
จากจังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีระบบผูนํา ผูอาวุโส ชาวไทดําที่ นี่ยังคงดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุใน
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ดานตาง ๆ ไวใหเห็นไดอยางชัดเจน เชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ เปนชุมชน
ที่มีพิพิธภัณฑที่จัด ตั้งโดยคนในชุมชน และสามารถ เคลื่อนที่ไดในการใหความรูเกี่ ยวกับชาวไทดํา
เปนชุมชนที่ไดรับผลกระท บจากกระแสวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่หลากหลายในพื้นที่ 
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและการปกครองของรัฐในปจจุบัน แตยัง มีความพยายามที่จะดํารงอัต
ลักษณของความเปนไทดําอยู เชน มีงานสืบสานวัฒนธรรมไทดําของทุกป เปนตน 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชเวลาในการดําเนินการวิจัยประมาณ  1 
ป 1 เดือน ต้ังแตชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้ 
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ขอจํากัดของการศึกษา 

 1. การเขาไปสังเกต และสัมภาษณชาวไทดําในหมูบาน บางคร้ังมีปญหาทางดานภาษา
โดยปกติภาษาไทดํามีสําเนียงไมตางไปจากภาษาลาวเทาใดนักและในปจจุบันก็พูดภาษาไทยกลาง
กันไดบางเปนสวนใหญ  แตผูสูงอายุบางคนจะพูดแตภาษาไทดํา ซึ่งผูวิจัยมักไมคอยเขาใจ จึงได
พยายามเรียนรูคําบางคําจากชาวไทดําในพื้นท่ี รวมท้ังบางครั้งมีคนในพื้นท่ีไปดวย นอกจากชวยใน
เร่ืองภาษาแลวยังทํา ใหผูวิจัยเปนคนแปลกหนานอยลง หรือบางคร้ังจําเป นตองไปคนเดียว เทป
บันทึกเสียงชวยไดโดยนํากลับมาสอบถามจากผูรูภาษาไทดําในทองท่ีอีกทีหนึ่ง 

 2.  เน่ืองจากอุปกรณที่ชวยในการบันทึกภาพและเสียงของผูวิจัย  จะใชกลองวีดีโอเปน
หลักเพื่อความสะดวกในการบันทึกเสียงและถายภาพไดไปในตัว บางครั้งจึงไมไดพกเคร่ือง
บันทึกเสียงและกลองที่ใชถายภาพโด ยเฉพาะไปดวย โดยใชการตัดภาพจากกลองวีดีโออีกทีหนึ่ง
เพื่อใชประกอบในงานวิจัย ทําใหไดภาพที่มีคุณภาพท่ีไมคอยดีนัก บางภาพคอนขางเบลอ เปนความ
ผิดพลาดของผูวิจัยเองท่ีไมไดศึกษาคุณภาพของกลองใหดีกอน ผู วิจัยไดพยายาม ไปถายซ้ําใหม
เพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพ ดีขึ้น แตสามารถถายซอมไดเปนบางภาพเทานั้นเพราะบางภาพเปน
ประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีผานไปแลว จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยที่บางภาพอาจไมคอยชัดมากนัก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 กลุมชาติพันธุ หมายถึงกลุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน มีภาษา 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน 

 คนชายขอบ หมายถึง  กลุมคนที่อยูชายขอบในทางภูมิศาสตร อยูขอบ ๆ ของพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง หรือเน่ืองจากความสัมพันธเชิงอํานาจที่ซับซอนผลักใหคนสวนหน่ึงตองไรอํานาจจนทํา
ใหกลายเปนคนชายขอบของสังคมแมจะมีชีวิตอยูตรงศูนยกลางของพื้นที่ ในเชิงภูมิศาสตรก็ตาม 
ขณะเดียวกันยังหมายรวมถึงกระบวนการลดทอนความเปนมนุษยดวยความพยายามทําใหคน
กลายเปนสิ่งของบางอยางที่ตายตัว 

         ชาวไทดํา หมายถึง กลุมชาติพันธุที่มีอัตลักษณเฉพาะกลุมที่แตกตางไปจากกลุมชาติ
พันธุอ่ืน  นิยมใชสีดําหรือสีครามเขมเปน เคร่ืองแตงกายในงานหรือพิธีกรรมสําคัญตาง ๆ  มีความ
เชื่อเร่ืองผีและเร่ืองขวัญ ถือการปาดตงและการเสนเรือนเปนจารีตปฏิบัติในครอบครัว อันมีบรรพ
บุรุษมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาศัยอยูที่บานหัวถนนประกอบดวยหมูที่  1 หมูที ่6 หมูที่8 และหมูที่ 
10 ของตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

         อัตลักษณ หมายถึงการบงบอกถึงลักษณะที่แสดงความเปนตัวตนของ กลุมชาติพันธุไท
ดํา ที่มีรากฐานมาจากความเชื่อ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี โดยแสดงผานบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 
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อุดมคติ สถานภาพ พิธีกรรมและพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มี ความรูสึกวาเปนพว กเรา แตกตาง
จากพวกเขาหรือคนอ่ืน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
         การศึกษาถึงการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทด าบ้านหัวถนน ต าบลดอน
พุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิ ด เพื่อช่วยให้อธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการ
ด ารงอัตลักษณ์ของชาวไทด ากลุ่มนี้โดยมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
         2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 
        3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
         4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการด ารงอัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงทางชาติพันธุ์ 
         5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
         วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาติญาณ แต่คือสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก าหนดขึ้น 
สามารถเอาอย่างกันจึงท าให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เป็นผลรวมทั้งหมดอันเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงความส าเร็จของมนุษย์ในการสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและงอกงามในวิถี
แห่งชีวิตของส่วนรวม เช่น ภาษา ศิลปะ ดนตรี วรรณคดี สถาปัตยกรรม เป็นต้น หรืออาจเป็นการ
ก าหนดพฤติกรรมและหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน  เช่น วิธีในการด าเนิน
ชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิดที่คนแสดงออกต่อสมากชิกในสังคม การแสดงออกในรูปแบบ
ต่างๆ ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกั น การยึดถือปฏิบัติในระเบียบประเพณี ความเชื่อ 
ความศรัทธา เป็นต้น วัฒนธรรมเป็นผลิตผลส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนคือสามารถ
ถ่ายทอดเเป็นมรดกแห่งสังคมซึ่งสังคมรับรักษาหรือท าให้เจริญงอกงามต่อไป 
         วัฒนธรรมคือระบบคุณค่าที่รวบรวมได้มาจากประวัติศ าสตร์และเป็นคุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและแนวคิดที่สัมพันธ์กันเป็นโครงสร้าง มีผลต่อพฤติกรรมของคนในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและคนในหมู่บ้าน ในชีวิตจริงทั้งหมด ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งเก่า เช่น ประเพณี
ต่าง ๆ เท่านั้นแต่คือบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติหรือคุณค่า ทั้งหมดที่ให้แก่สังคมและ
ส่วนรวม รวมขึ้นเป็นโครงสร้างทั้งการประกอบอาชีพ (เศรษฐกิจ ) ด้านอุดมการณ์ ความเชื่อ และ
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ดานอํานาจการตัดสินใจ การเมือง ทั้งหมดเกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก อันเปนผลจากวิวัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร ของชุมชนและสังคม (อภิชัย พันธเสน 2539 : 316-319, อางถึงใน มงคล พนม
มิตร 2551 : 9- 10) 
         วัฒนธรรมชุมชนคือ การดํารงชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบกฎเกณฑ ศาสนา และประเพณีสืบ
ทอดกันมา โดยเฉพาะอยางยิ่งมีคุณคาที่ดีงามเปนพื้นฐาน ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนถือวาเปนภูมิปญ ญา
หรือศักยภาพของชุมชนที่สามารถตอตานจากอิทธิพลภายนอกไดดวยคุณคาดั้งเดิม โดยใชความเอื้อ
อาทร การชวยเหลือเกื้อกูล การพ่ึงพาตอกัน ความรักใครฉันทพี่นอง การแบงปนจากผูที่มีไปสูผูไม
มี หรือวัฒนธรรมชุมชนคือการผลักดนัภายในชุมชนที่สรางสรรคพลังคุณคาทา งศาสนาและ
วัฒนธรรมที่อยูภายในจิตใจและวัฒนธรรมของประชาชน พ้ืนฐานสําคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ
การใหความสําคัญกับคน โดยยึดเอาคนเปนศูนยกลาง ซึ่งคนมีฐานะเปนสิ่งสรางอันประเสริฐของ
สิ่งสูงสุด ดังน้ันคนจึงมีคุณคามีศักด์ิศรีของความเปนคน และถาจะพิจาณาถึงคน ๆ หน่ึ งจะพบวา
ความสัมพันธระหวางตัวมนุษยกับสิ่งแวดลอมมีอยู 3 มิติ คือ 

         1. ความสัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนการสรางสัญลักษณแทนสิ่งศักดิ์สิทธ เปน
ตัวแทนแหงคุณคาสูงสุดที่มนุษยถือเปนแบบอยางซึ่งมีคุณและโทษกับมนุษยเพื่อนําไปสูความดีงาม 
ความปลอดภัย และมีความหวังวาอาํนาจและสิ่งศักดิ์สิทธนั้นจะชวยได ซึ่งความสัมพันธดังกลาวมัก
แสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมตางๆ เพื่อดํารงรักษาสภาวะอํานาจแหงสิ่งศักด์ิสิทธที่ไดสราง
ขึ้น ตลอดจนเปนการถายทอดความรูใหชนรุนตอไปจนกลายเปนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับ
อุดมการณ ความเชื่อของคนในสังคมนั้น 

         2. ความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน เปนความสัมพันธระหวางคนกับคน หรือ
ระบบเครือญาติเดียวกัน มีความรักกันฉันทพี่นอง มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมขมเหง
เบียดเบียนกัน มีความเสียสละไมเห็นแกตัว มีการเรีย นรูซึ่งกันและกัน เปนคุณธรรมท่ีสําคัญที่สุดที่
วัฒนธรรมดั้งเดิมปลูกฝงใหคนในชุมชนยึดถือเปนหลัก ซึ่งอาจจะแสดงออกในรูปของประเพณี 
เชนประเพณีการลงแขก ประเพณีการเคารพผูอาวุโส การใหอภัยซึ่งกันและกัน การคืนดีกัน ความ
ไมมีจิตอาฆาตกัน รวมทั้งการออนนอมถอมตน คุ ณธรรมดังกลาวไดรับการฝงรากลึกอยูในความ
เปนปกแผนของสถาบันครอบครัว เครือญาติ หมูบาน โดยปฏิบัติสืบตอกันมา มีการถายทอดจากคน
รุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหนึ่งจนกลายเปนธรรมเนียมประเพณี 
 3. ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ เปนการแสดงถึงศักยภาพในการคิดคนของ
มนุษย โดยการเรียนรูจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและมีความสอดคลองกับธรรมชาติ อาทิ เคร่ืองมือในการทําการเกษตร หรือการพึ่งพา
ธรรมชาติเกี่ยวกับปจจัย 4 คือ อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ภายใตปรัชญาการอยู
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รวมกันกับธรรมชาติ ถือเอาความประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเปนหลัก ไมขมขืนธรรมชาติดวย
ความโลภของตน ท้ังนี้เน่ืองมาจากความเชื่อที่วาสรรพสิ่งลวนแตมีเจาของ เชน ดินมีพระธรณี ควาย
มีขวัญ เปนตน 

 ความสัมพันธระหวางคนทั้งสามมิตินี้ มีความประสานโยงใย กันอยางลึกซึ้งจาก
รากฐานความเช่ือที่มีตอสิ่งสูงสุด จะทําใหชาวบานสามารถอยูรวมกันโดยเปนหน่ึงเดียวกับสิ่งสูงสุด 
เพื่อจะเปนหน่ึงเดียวกันกับมนุษยดวยกันและธรรมชาติ ฉะนั้นหากความสัมพันธระหวางคนกับสิ่ง
สูงสุดแตกสลายไป ก็จะมีผลสะเทือนไปถึงความสัมพันธในมิติ อ่ืน ๆ เชนกัน (กาญจนา แกวเทพ 
2530 : 177-181, อางถึงใน มงคล พนมมิตร 2551 : 11-12) 
 วัฒนธรรมชุมชนคือ ระบบคุณคาที่มีอยูในชุมชน หรือเปนระบบคุณคาดั้งเดิมของ
ชุมชน ที่มีปรากฎใหเห็นอยูในหลาย ๆ ชุมชน เชน การทําบุญสืบชะตา การใหความเคารพผูอาวุโส 
ความเชื่อใ นการกระทําความดี สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ชุมชนไดรวมสรางขึ้นและปฏิบัติ
รวมกันมาอยางยาวนาน มีการดํารงอยูอยางสอดคลองในชุมชนอยางตอเน่ือง ในกระบวนการพัฒนา
การทางวัฒนธรรมของประชาชน ซึ่งนอกจากจะมีสวนที่ชุมชนสรางขึ้นมาแลวยังมีสวนที่สรางจาก
อํานาจของรัฐเพื่อใชครอบงําและชุมชนก็มีความพยายามจะตอตาน จึงทําใหมีการปรับตัวหรือการ
ผลิตความคิด อุดมการณขึ้นมาใหมเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เขามากระทบ
กับชุมชน(บุญเทียน ทองประสาน 2531 : 65-72, อางถึงใน มงคล พนมมิตร 2551 : 10) 
 การเปรียบเทียบวิ ธีคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนกับวัฒนธรรมแบบใหม คือ 
วัฒนธรรมชุมชนเปนการพัฒนาแบบประสานกลมกลืน มีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยการรวมกลุม
รวมมือ มีความเปนปกแผนเปนพื้นฐานสําคัญที่ศูนยกลางของวัฒนธรรมคือคนและสิ่งสูงสุด เนน
ความเจริญทางจิตใจ วัตถุเปนเพียงหนทางเพื่อยกระดับจิตใจ เนนความสมถะไมสะสมรูจักพอ สราง
ระบบความรวมมือรวมใจภายใตระบบวัฒนธรรมและความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจการดํารงชีพ ระบบ
การอยูรวมกันของคนในชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง การผลิตจะผลิตเพื่อกิน 
แบงปน ผลิตแตพอจําเปน การปกครองเปนอิ สระมาจากชุมชนเอง ถือความยุติธรรมและสันติสุข 
ในขณะที่วัฒนธรรมแบบใหม จะมีความขัดแยง การแขงขัน การเปนปจเจก ซึ่งทําใหเกิดความ
แตกแยก ศูนยกลางของวัฒนธรรมอยูที่เงินและวัตถุมากกวาจิตใจ เนนการเจริญเติบโตทางปริมาณ 
ไมรูจักพอ สรางระบบความโลภ แขงขันชิงดีชิงเดน แบบตัวใครตัวมันทุกอยางแบงแยกเปนสวน ๆ 
ถือเงินเปนตัวตัดสินคุณคาเปนตัวนําชีวิตคนและชีวิตสังคม การปกครองไมเปนอิสระ ถูกกําหนด
จากภายนอกถือเอาอํานาจบาตรใหญไมเปนธรรม แมวาวัฒนธรรมใหม (อิทธิพลจากภายนอก ) จะ
เขาไปสั่นคลอนวัฒนธรรมเดิมของชุมชนและทําใหคว ามเชื่อด้ังเดิมจางหายไป แตก็ไมสามารถจะ
ลบลางคุณคาของศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนใหหมดไปได เราจึงเห็นไดวากระบวนการ
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สืบทอดความเช่ือด้ังเดิมที่อยูในสํานึกของชาวบ านจึงยังคงอยูตอเนื่องสืบมา เมื่อไดมีการร้ือฟน
มรดกทางคุณคาศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นมาใหม(สภาคาทอลิกแหงประเทศไทย 2528 : 61-67, อาง
ถึงใน มงคล พนมมิตร 2551 : 13-14) 
 สังคมในปจจุบันมักเปนสังคมขนาดใหญที่มีจํานวนสมาชิกเปนหลักลานคน และ
พลเมืองในแตละสังคมมักแบงออกเปนหลายกลุมที่แตกตางกันทําใหกลายเปนสังคมที่มีความ
แตกตางกันไปในหมูสมาชิกของ สังคม สังคมดังกลาวจึงมีวัฒนธรรมใน 2 ระดับคือวัฒนธรรม
ทั่วไปและวัฒนธรรมยอย  วัฒนธรรมทั่วไปนั้นหมายถึง วัฒนธรรมที่เปนหลัก ในการดําเนินชีวิต
ทั่วไปของสมาชิกจํานวนมากของสังคม เปนวัฒนธรรมท่ีคนจํานวนมากในสังคมมีอยูรวมกัน สวน
ตางๆ ของวัฒนธรรมดังกลาวจะรวมตัวกันทํา ใหเกิดระเบียบในสังคม เชนในสังคมไทย คนไทย
สวนใหญนับถือพุทธศาสนา พูดภาษาไทยกลาง เขาเรียนในระบบการศึกษาที่เปนทางการจัดโดย
รัฐบาลไทย มีระบบการปกครองท่ีแบงเปนสวนกลาง สวนภูมิ ภาคและทองถิ่นที่เหมือนกันหมดทั้ ง
ประเทศไทย มีคณะรัฐบาลเปนผูบริหารงานปกครอง มีก ฎหมายออกมาบังคับใชกับทุกคนไมมี
ขอยกเวน นอกจากนั้นคนไทยสวนใหญมีคานิยมท่ีนับถือผูใหญ เคารพผูอาวุโส เชิดชู
พระมหากษัตริย คนไทยสวนใหญปฏิบัติตาประเพณีตางๆ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต ลอย
กระทง งานสําคัญทางศาสนาและงานศพ เปนตน สวนตางๆ ของวัฒนธรรม ท่ีกลาวมานี้ เปน
วัฒนธรรมทั่วไปในสังคมไทย เพราะคนจํานวนมากในสังคมไทยมีสิ่งเหลานั้นรวมกันอยูวัฒนธรรม
ยอยหมายถึงสวนตาง ๆ ของวัฒนธรรมท่ีใชกันในกลุมคนบางกลุมเทานั้น วัฒนธรรมยอยมักเปน
สวนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ัวไป และมักเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทั่วไป แตในเว ลาเดียวกันก็มัก
แตกตางไปจากวัฒนธรรมท่ัวไปดวย วัฒนธรรมยอยจะเดนชัดในสังคมที่มีความแตกตางกันในหมู
ประชากร จึงมักไมมีวัฒนธรรมทั่วไปแตเพียงประเภทเดียว แตจะมีแกนกลางที่เปนวัฒนธรรม
ทั่วไป และมีวัฒนธรรมยอยอยูจํานวนหน่ึงในสังคมนั้นดวย แบบแผนวัฒนธรรมบางอยา ง มีอยู
รวมกันเฉพาะในกลุมคนที่มีสถานภาพทางสังคมบางอยางเทานั้น กลุมคนดังกลาวนอกจาก
จะปฎบัติตามวัฒนธรรมทั่วไปบางอยางแลว ยังปฎิบัติตามวัฒนธรรมยอยเฉพาะกลุมตัวซึ่งมีอัต
ลักษณของตนเองดวย วัฒนธรรมยอยดังกลาวแบงออกเปนปร ะเภทตาง ๆ ไดหลายประเภทตาม
สถานภาพทางสังคมประเภทตาง ๆ เชน สถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอายุ สถานภาพทางอาชีพ 
สถานภาพทางชนชั้นหรือวรรณนะ เช้ือชาติ ศาสนา เปนตน แลวยัง มีวัฒนธรรมยอยอีกหลาย
ประเภทขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลา ยอยาง เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร ทําใหเกิดวัฒนธรรมยอยเชิง
ภูมิภาคและวัฒนธรรมย อยของคนเมือง คนชนบทข้ึน  เปนตน  สังคมสมัยใหมในปจจุบัน มัก
ประกอบไปดวยสมาชิกท่ีมีเชื้อชาติตาง ๆ กัน ทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมยอยเชิงเชื้อชาติหรือชนกลุม
นอยหลายกลุม ชนกลุมนอยคือกลุมคนที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจากวัฒนธรรมทั่วไปของสังคม ใน
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สังคมไทยมีชนกลุมน อยมากมาย คนพวกนี้มักมีภาษา คานิยม ความคิด ความเชื่อทางศาสนา 
ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ ตางไปจากคนไทยท่ัวไป(งามพิศ สัตยสงวน 2538 : 30-32) 
 สังคมทุกสังคมจะตองมีวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของแตละสังคมยอมมีลักษณะ
เฉพาะที่แสดงออกใหปรากฏจนสามารถใชเปนเขตวัฒนธรรมท่ี เปนเคร่ีองแบงพรมแดนทาง
วัฒนธรรมได วัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของคนในแตละสังคมวาแตกตางกัน
อยางไร ในเร่ืองใด เชนดานภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม สถาปตยกรรม เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการดําเนินชิวิต ตลอดถึงการละเลนพื้นเมือง อันทําใหคนในสังคมเกิ ดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ และหวงแหนวัฒนธรรมในสังคมของตน แตในการรักษาหรือดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมเดิม
ควรจะตองมีการปรับปรุง ผสมผสาน หรือพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุค
สมัยและกาลเวลา  ปรากฏการณทางวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่งคือการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนรูปแบบหนึ่งของการติดตอระหวางวัฒนธรรม มันเปนผลมาจากการที่ปจเจกชนหรือกลุมคน
กลุมตางๆ แทนที่วัฒนธรรมของตนเองโดยวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นแลวและ
กําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตดวย นอกจากการแตงงานขามวัฒนธรรมแลว อาจมีการ
เปลี่ยนสัญชาติ และการกระทําอ่ืนๆ ที่ทําใหกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดเร็วขึ้น 
กระบวนการผสมผสานจะเกิดขึ้นเหมือนกัน ถึงแมวาป จจัยที่ชวยเสริมหรือชวยกีดกัน กระบวนการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมจะแตกตางกันไปตามสถานการณตาง ๆ กระบวนการดังกลาวจะ เกิดขึ้น
ในระดับวัฒนธรรมยอยดวย เพรา ะการติดตอระหวางกลุมค นกลุมตางๆ สําหรับในสังคมไทย
ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลเรงรัดพัฒนาชนบทและชนกลุมนอยกลุมตางๆ 
ในอนาคตอัตราการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอยกลุมตางๆ ในสังคมไทยคงจะเร็ว
ยิ่งขึ้น และนาเปนหวงวาอาจไมมีวัฒน ธรรมของชนกลุมนอยใหเห็นอีกตอไป (งามพิศ สัตยสงวน 
2538 : 39) 
 หลังจากวัฒนธรรมที่ตางกันมาพบกัน สัมผัสกัน และเกิดการหยิบยืมแลกเปลี่ยนกันใช
ในระยะเวลาที่สมํ่าเสมอและยาวนานพอสมควร วัฒนธรรมจะเกิดการผสมผสานกัน ปะปนกัน แตก็
ยังรูวาเปนวัฒนธรรมของใคร ไมถึงกับป นกันจนแยกไมออก เม่ือผูหยิบยืมวัฒนธรรมผูอื่นกลับเขา
สูกลุมชนเดิมของตน วัฒนธรรมเดิมนั้นก็จะดํารงรูปแบบเดิมไดดีอยู บุคคลผูนั้นก็ยังประพฤติ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมเดิมของตนไปตามเดิม แตเมื่อออกมาพบปะหรือเผชิญกับคนจากวัฒนธรรม
อ่ืนอีกเขาก็จะผสมผสานวัฒนธรรมของเขาเขากับวัฒนธรรมใหมที่มาสัมผัสกันอีก(นิยพรร  
วรรณศิริ 2540 : 66) 

 จากแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมดังกลาว  ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการศึกษา
วัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวไทดําซึ่งเปนวัฒนธรรมยอย วัฒนธรรมหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะตัว  ในขณะ
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ที่มีการปะทะสังสรรคกับวัฒนธรรมยอยของ กลุมชาติพันธุ อ่ืนๆ และ วัฒนธรรมหลักของประเทศ
โดย หลีกเลี่ยงไมได อยูตลอดเวลา ทําใหวัฒนธรรมบางอยางตอง ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลง ไป
อยางไร  หรือ มีการหยิบยืม  การ ผสมผสานทางวัฒนธรรม  เพื่อใหเหมาะสมกับ สภาพการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน อยางไร   และ ยังคง มีรูปแบบวิถี ชีวิต ประเพณี ควา มเชื่อ ทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุ อะไรบาง ที่ชาวไทดํา ยังคงยึดถือ 
ปฎิบัต ิใหความสําคัญและรักษาเอาไวได ทําใหมีการสืบทอดจากรุนสูรุนมาจนถึงปจจุบัน  
 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ 

 กลุมชาติพันธุคือกลุมคนที่มีจุดกําเนิดของบรรพบุรุษรวมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดียวกันและภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรูสึกในเผาพันธุเดียวกัน ตัวอยางของกลุมชาติ
พันธุ กลุมตาง ๆ คือ กลุมคนจีน กลุมคนไทย กลุมคนพมา กลุมคนลา ว กลุมคนเขมร กลุมคน
กะเห ร่ียง กลุมคนอินเดีย กลุมคนมง เปนตน ปจจัยสําคัญในการจําแนกกลุมชาติพันธุคือ ความ
สํานึกของคนในกลุมนั้นวามีชาติพันธุใด ปจจัยทางดานภาษาอยางเดียวไมสามารถกําหนดชาติพันธุ
ได ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดที่สําคัญกวา ทั้งนี้ เพราะคนจีนหรือคนอินเดียหรือ
คนกะเหร่ียงมีจิตสํานึกในความเปนคนจีน หรือความเปนคนอินเดีย หรือความเปนคนกะเหร่ียง โดย
ทั้ง 3 กลุมนี้ตางก็มีภาษาพูดหลายภาษา คนจีนพูดภาษาไหหลํา กวางตุง ฮกเก้ียน และตางก็เรียก
ตัวเองวาเปนคนจีน คนอินเดียที่พูดภาษาฮินดี เบงกาลี ทมิฬ ตางก็เรียกตนเองวาเปนคนอินเดีย  และ
คนกะเหร่ียงไมวาจะเปนเผาโปว หรือเผาสะกอก็เรียกตัวเองวาเปนคนกะเหร่ียง ฉะนั้นการจําแนก
กลุมชาติพันธุจึงขึ้นอยูกับเจาตัววามีความสํานึกวาเปนคนกลุมใด นอกจากนี้คนบางคนยังไมอาจจะ
ยึดในกลุมชาติพันธุกลุมใดกลุมหนึ่งไดตลอดไป เม่ืออยูในสิ่งแวดลอมหน่ึงก็มีสํานึกอยางหนึ่ง เมื่อ
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปก็มีสํานึกอยางหนึ่ง เชน คนจีนท่ีเกิดในประเทศไทย และเรียนโรงเรียนไทย 
เมื่ออยูในหมูเพื่อนที่โรงเรียนก็มักจะมองวาตัวเองเปนคนไทย แตเมื่อกลับบานไปอยูในหมูญาติพี่
นองซึ่งพูดภาษาจีนก็จะมองวาตัวเองเปนคนจีน ชาวเขาเผาตางๆ ในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน เขา
จะมองตัวเองวาเปนชาวเขาหรือคนเมืองหรือคนไทยก็ไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม คนอีสานใน
ประเทศไทยอาจจะเปนคนลาว คนอีสานหรือคนไทยก็ไดเชนเดียวกัน การที่คนคนเดียวมีความรูสึก
วา มีหลายกลุมชาติพันธุไดมิใชเปนเร่ืองแปลกประหลาด และมิใชเปนเร่ืองผิดหรือถูก แตเปนการ
ชี้ใหเห็นวา ความสํานึกในเร่ืองกลุมชาติพันธุเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดและไมถาวร เมื่อคนกลุมใด
กลุมหนึ่งมีสํานึกในกลุมชาติพันธุชัดเจนไมเปลี่ยนแปลง คนกลุมนั้นมักจะเปนคนที่มีอตัลักษณทาง
วฒันธรรม เช้ือชาติ ชาติพันธุและสัญชาติสอดคลองกัน(อมรา พงศาพิชญ 2533 : 155-156) 
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 สุทรี พรหมเมศ (2525, อางถึงใน เสาวนีย จิตตหมวด 2531 : 2) กลาววากลุมชาติพันธุ
คือกลุมสังคมซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกันกับเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เหมือน กัน มีบอย เชนกันที่ใช
หมายถึงชนกลุมนอยซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางไปจากชนกลุมใหญ 
 Kunstadter (1979, อางถึงใน อธิตา สุนทโรทก  2539 : 27-28) ไดใหความหมายกลุม
ชาติพันธุวาเปนกลุมปจเจกบุคคลที่มีจิตสํานึกเหมือนกันและมีความสนใจร วมกันอันเปนศูนยกลาง
ของกลุมคนที่มีการรับรูรวมกันหรือยึดถือคุณคาเหมือนกัน 
 กลุมชาติพันธุหรือกลุมวัฒนธรรม มีลักษณะเดนคือเปนกลุมคนที่สืบทอดมาจาบรรพ
บุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผูที่
อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึก ผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมอยูดวยพรอมๆ 
กันไป เปนความ รูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางอัต ลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ และใน
ขณะเดียวกันสามารถเราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งถาผูที่อยูในกลุมชาติพันธุนับถือ ศาสนาเดียวกัน ความคิดเร่ืองชาติพันธุนี้ คายส (C.F. Keyes, อาง
ถึงในอมรา พงศาพิชญ 2533 : 157) มองวา อาจพิจารณาแยกไดเปน 2 รูปแบบ คือ แบบที่ชาติพันธุ
ที่ตั้งถิ่นฐานใกลเคียงกัน พึ่งพาอาศัยกัน และแบบที่ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุอยูใน
ลักษณะชนกลุมใหญและชนกลุมนอย 

 1. การพ่ึงพากันของกลุมชาติพันธุ การศึกษาเร่ืองความสัมพันธไมจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหจากแงมุมของชนกลุมนอย /ชนกลุมใหญเสมอไป ในบางประเทศที่มีกลุมชาติพันธุยอย
หลายกลุม ความสัมพันธุดวยกันเอง อาจเปนเร่ืองท่ีนาศึกษา 

 2. กลุมชาติพันธที่มีคามสัมพันธแบบชนกลุมนอยชนกลุมใหญ ในกรณีที่กลุมชาติพันธุ
ที่อยูใกลเคียงและเขากันไมไดนั้น จะพบวาเปนเพราะวัฒนธรรมเขากันไมได วัตถุประสงคทาง
การเมืองไมตรงกัน และตางกลุมตางก็ไมยอมรับซึ่งกันและกัน ความเข ากันไมไดทําใหเกิดความ
ขัดแย งระหวางกลุมและจําเปนจะตองพิจารณาโดยใชแนวคิดความขัดแยงในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ 

 ประเทศตาง ๆ ทุกประเทศมีกลุมชาติพันธุหลายกลุมอาศัยอยูภายในประเทศ กลุมชาติ
พันธุที่มีอํานาจในการปกครองประเทศคือกลุมชาติพันธุที่เรียกวาเปนชนกลุมใหญ แตกลุมชาติพันธุ
ที่อาศัยอยูในประเทศที่กลุมของตนไมไดมีอํานาจในการปกครองประ เทศคือชนกลุมนอย ใน
ประเทศไทย ชนกลุมใหญก็คือคนไทย และคนกลุมนอยก็คือคนจีน คนญวน คนลาว คนเขมร 
ชาวเขาเผาตาง ๆ คนมาเลย (หรือคนมุสลิมภาคใต ) คนอินเดีย รวมทั้งคนฝร่ังจากป ระเทศตางๆ ดวย  
การศึกษากลุมชาติพันธุในสังคมใดสังคมหนึ่ง มักจะหลีกเลี่ยงท่ีจะเกี่ยวของกับเร่ืองชนกลุมนอยได
ยาก เพราะสองเร่ืองนี้คาบเกี่ยวกัน การใหความสําคัญในเร่ืองกลุมชาติพันธุ มีความหมายถึง
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การศึกษากลุมชนที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจากกลุมอื่น เมื่อศึกษากลุมวัฒนธรรมเฉพาะก็มักจะเปน
กลุมที่มีฐานะเปนชนกลุมนอยในสังคม เพราะมีลักษณะที่แตกตางและมีจํานวนนอยกวาคนสวน
ใหญหรือชนกลุมใหญ  ความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุอาจเกิดขึ้นดวยหลายสาเหตุ อาจ
พิจารณาลักษณะการเกิดชนกลุมนอยซึ่งหมายถึงการเกิดกลุมชาติพันธุที่แตกตางกัน เพื่อจะไดเขาใจ
ในเร่ืองความสัมพันธไดชัดเจนข้ึนพอสรุปได 5 ลักษณะคือ อาจเกิดจากการแบงแยกโดยวัฒนธรรม 
เกิดจากการแบงแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร เกิดจากการผนวกดินแดน เกิดจากการยายถิ่น หรือ
เกิดจากการตกเปนประเทศอาณานิคม ความเขาใจซึ่งกันและกั นระหวางกลุมชาติพันธุ จะสงเสริม
ใหเกิดความสัมพันธที่ดีได ถาเขาใจวาความแตกตางระหวางกลุ มชาติพันธุเกิดขึ้นไดอยางไร (อมรา 
พงศาพิชญ 2533 : 157-166) 
 แนวคิด ทฤษฎีเร่ืองความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ  
 1. แนวคิดระบบรวม (System Approach) การวิเค ราะหโครงสรางหนาที่ และการ
ปรับตัวของกลุมชาติพันธุ  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีระบบรวม คือ ระบบประกอบดวยสวนยอย
ตาง ๆ และระบบยอยตางๆ นั้นประสานกัน และมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะที่สมดุล 
โครงสรางหรือสวนประกอบยอยของสังคมนั้นอาจมีรูปแบบอะไรก็ได แต โครงสรางและ
องคประกอบของสังคมนั้นจะมีลักษณะเฉพาะของสังคมนั้น ๆ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนใด
สวนหน่ึงขององคประกอบหรือโครงสราง จําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงในสวนอื่น ๆดวย เพื่อ
คงไวซึ่งเสถียรภาพ และความสมดุลของสังคม การวิเคราะหสังคมในแงระบบรวม นี้เปนการมองวา
สังคมทั้งระบบคือ สิ่งที่สําคัญที่สุด และองคประกอบยอยตาง ๆ มีความสําคัญในอันดับรอง ฉะน้ัน
ถาสวนยอยสวนหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป สวนยอยสวนอ่ืนจะตองเปลี่ยนตามไปเพื่อสรางความสมดุล
ของระบบ  การมองสังคมในลักษณะที่ เนนโครงสรางหนาที่ยอมรับวา โครงสราง ประกอบดวย
สวนยอยที่มีฐานะและคุณคาตางกัน โครงสรางสังคมอาจเปนชนชั้นซึ่งประกอบดวย คนรวยคนจน 
หรือเจานาย /บาวไพร นายทุน /กรรมกร และในสังคมที่ประกอบดวยชนชาติตางกัน โครงสราง
สังคมจะประกอบดวยกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศบางประเทศในแอฟริกาที่โครงสรางสังคมอาจ
เปนคนเผาตาง ๆ จะเห็นไดวาคนแตละสวนแตละกลุมนั้นมีฐานะทางสังคมที่ไมเทากันอยูในที และ
นอกจากน้ี เน่ืองจากการมองเชิงโค รงสรางหนาที่มองวาระบบรวมยอม มีความสําคัญเหนือระบบ
ยอย  การศึกษาเร่ืองชนกลุมนอย/ชนกลุมใหญโดยทฤษฎีโครงสรางหนาที่จึงเปนการใหความสําคัญ
ตอชนกลุมใหญเพื่อเนนเร่ืองเสถียรภาพของสังคม  การศึกษาดวยทฤษฎีโครงสรางหนาที่นี้มีปญหา
ในการวิเคราะห ในกรณีที่เกิดความขัดแยงขององคประกอบยอย ของสังคม เนื่องจากทฤษฎีนี้เนน
เร่ืองเสถียรภาพของสังคม การเปลี่ยนแปลงหรือการขัดแยงขององคประกอบย อยในลักษณะรุนแรง
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จะเกิดขึ้นไมไดถาสังคมจะยังคงอยู ฉะนั้นจึงตองหาทางระงับความขัดแยงหรือปรับปรุง
องคประกอบสวนตาง ๆ เสียใหเขากันได 
    ในการศึกษาเร่ืองกลุมชาติพันธุ  ถามองจากทฤษฎีโครงสางหนาที่จะพบวากลุมชาติ
พันธุยอยถือเปนองคประกอบของโครงสร างหรือระบบรวมของสังคม ในระยะแรก ๆ จึงมีการ
พยายามรวมกลุมชาติพันธุยอยใหเปนสวนของสังคมใหญ ในสวนของการปรับตัวของกลุมชาติ
พันธุก็มีหลายรูปแบบ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปความสัมพันธของกลุมชาติพันธุจําเปนจะตอง
เปลี่ยน ทําใหเกิดการประเมิณสถานการณและประเมิ ณตัวเอง อาจเห็นไดจากการท่ีบุคคลสรางอัต
ลักษณใหม หรือปรับความหมายของอัตลักษณเดิม ไมวาจะเปนรูปแบบใดการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
จะถึงจุดสมดุลและทําใหเกิดเสถียรภาพไดพอสมควร ตัวอยางของการปรับตัวคือ การผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมชาติพันธุสองกลุม หรือการบูรณากา รทางวัฒนธรรม โดยแตละกลุมชาติพันธ ยังคง
รักษาอัตลักษณของวัฒนธรรมของตนไว กรณีที่กลุมชาติพันธุหนึ่งอพยพเขามาอยูในดินแดนใหมที่
มีกลุมชาติพันธุเดิมอยูแลว กลุมใหมอาจอพยพเขามาเปนคนงานหรือลูกจ าง เปนชนชั้นลางของ
สังคม และคอย ๆ เล่ือนฐานะทางสังคมโด ยการเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่ียนฐานะทางเศรษฐกิจ จนใน
ที่สุดก็เปนที่ยอมรับและถือวาเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมได  บางคร้ังการปรับตัวของกลุม
ชาติพันธุไมเกิดขึ้นดวยเหตุผลทางวัฒนธรรมไมเขากันเทานั้น แตอาจผสมกลมกลืนไมไดดวย
เหตุผลทางศาสนา แตก็มีลักษณะการปรั บตัว สามารถอยูในสังคมเดียวกันไดโดยไมมีความขัดแยง
รุนแรง และเกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมได 
 2. แนวคิดเร่ืองลักษณะทางกายภาพหรือสีผิว และทฤษฎีความขัดแยง เร่ืองอคติ และ
การเลือกปฏิบัติ การศึกษาเร่ืองความสัมพันธของกลุมชาติพันธุในประเทศตะวันตกในอดีต มักมุ ง
พิจารณาจากแงมุมของความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ (Racial Relations)เปนสวนใหญ เพราะปญหา
ที่เกิดขึ้นมักเปนปญหาเร่ืองสีผิว ขอแตกตางเร่ืองลักษณะทางกายภาพคือขอแตกตางที่เห็นไดชัด 
และไดเปนตนเหตุของการกีดกัน ความลําเอียงและการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ที่เกิดขึ้นจาก
การที่คนผิวขาวเชื่อวาตนเปนกลุมเชื้อชาติที่เจริญกวาและดีกวา (White Supremacy) ความเชื่อที่ยัง
ไมไดพิสูจนและอาจไมจริงเสมอไปที่บุคคลที่มีอคติ (Prejudice) ตอคนที่มีลักษณะทางกายภาพตาง
จากตัว ทําใหบุคคลนั้นไมสามารถ ยอมรับไดวาคนที่มีลักษณ ะนั้น ๆ มีฐานะทางสังคมเทาเทียมกับ
ตน บุคคลท่ีมีอคติจะไมสามารถใหความใกลชิดและความไววางใจตอคนท่ีตางจากตัวได 
นอกจากน้ันบุคคลที่มีอคติจะแสดงออกโดยการสรางความรังเกียจและเลือกปฏิบัติโดยไมใหความ
ยุติธรรมตอผูที่มีเชื้อชาติตางจากตัว การเลือปฏิบัติอาจไมชัดเจน เชน การพยายามไมอยูใกลชิด เปน
ตน หรือการเลือกปฏิบัติอาจชัดเจนและไมรุนแรง เชน การปฏิเสธท่ีจะโดยสารรถคันเดียวกัน การ
ปฏิเสธท่ีจะสรางบานเรือนอยูใกลเคียงกัน หรืออาจมีการกีดกันในเร่ืองความกาวหนาทางการงาน
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และการกีดกันไมใหเขาสังคม เปนตน  เน่ืองจากกลุมเชื้อชาติหรือกลุมชาติพันธุถูกเลือกปฏิบัติจึง
เปนกลุมดอยโอกาสและไมสามารถปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นได ผลก็คือกลุมดอยโอกาสก็จะเปนกลุม
ดอยโอกาสตลอดไป แนวคิดเร่ืองความแตกตางทางเชื้อชาติมีผลทําใหการกีดกันและความไมเสมอ
ภาคนี้เปนที่ยอมรับกัน และมีผลทําใหรัฐบาลของบางประเทศพยายามออกกฎหมายหามกีดกัน สีผิว
และใหสิทธิ์พิเศษแกกลุมผูดอยโอกาสเพื่อหาทางใหคนกลุมนี้สามารถชวยตัวเองและเลื่อนฐานะ
ทางสังคมไดจนเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไป มากขึ้น เปนการพยายามสรางความเสมอภาคในชนตาง
ผิวใหมีมากขึ้น เทาที่กลาวมานี้เปนการพยายามสรุปแนวคิดของทฤษฎีความขัดแยง โดยมุงพิจารณา
ปญหาเร่ืองความขัดแยงระหวางกลุมคนที่มีลักษณะทางกายภาพตางกันเปนหลัก แตทฤษฎีความ
ขัดแยงอาจนํามาวิเคราะหปญหากลุมชาติพันธุระหวางชนกลุมนอและชนกลุมใหญที่ไมไดเกิดจาก
ลักษณะทางกายภาพไดเชนเดียวกัน ปญหาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุมักเกิดขึ้นโดยที่กลุม
ชาติพันธุถูกกีดกันและไมไดรับความยุติธรรม บางครั้งกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมใหญไมรูตัววา
ไดกระทําการในลักษณะท่ีลําเอียงตอชนกลุมนอย ในอดีต “การเลือกปฏิบัติ ” ดวยเหตุผลทางดาน
เชือ้ชาติหรือลักษณะทางกายภาพและเหตุผลทางชาติพันธุเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นการที่ชนกลุม
นอยกับชนกลุมใหญในประเทศตาง ๆ มีปรากฏในอดีตวา ชนกลุมใหญมักดูถูกเหยียดหยามชนกลุม
นอยวาดอยกวาทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การที่ชนกลุมนอยมีคามรูสึกมีปมดอย และ
รูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจึงเปนเร่ืองท่ีมีมูลและควรที่ชนกลุมใหญจะพยายามเขาใจความรูสึก
ของชนกลุมนอยใหมากข้ึน นอกจากน้ีในฐานะที่ชนกลุมใหญเปนผูที่มีโอกาสดีกวาชนกลุมนอย
โดยท่ัว ๆ ไป ชนกลุมใหญจึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาถึงความรู สึกและการปฏิบัติตอกันและกัน
ระหวางชนกลุมใหญและชนกลุมนอยใหถองแท และพยายามมองปญหาจากแงมุมของชนกลุมนอย
บาง การดื้อร้ันและการมองปญหาจากแงมุมของชนกลุมใหญแตฝายเดียวจะไมไดภาพที่สมบูรณ 
และไมสามารถปรับความสัมพันธใหดีขึ้นได 
 จะเห็นไดวาแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุที่เสนอมานี้มีความแตกตางกันใน
ความคิดพื้นฐาน ในทฤษฎีแนวแรกที่เสนอการมองสังคมเปนระบบท่ีปดในลักษณะท่ีคอนขาง
สมบูรณ และใหความสําคัญกับความสมดุลในระบบ เปนแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับใชวิเคราะห
สังคมที่แยกอยูตางหากจากสังคมอื่ น และมีระบบที่เปนของตัวเองท่ีชัดเจน การพิจารณาเร่ืองความ
สมดุลภายในสังคมจึงเปนเร่ืองที่เหมาะสม แตในสังคมปจจุบันที่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนและ
ถายทอดวัฒนธรรมกันระหวางสังคม การมองสังคมเปนระบบเฉพาะจึงไมสอดคลองกับความเปน
จริง ในขณะเดียวกันทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองความแตกตางทางสีผิวและลักษณะทางกายภาพนั้นเหมาะที่
จะนํามาใชเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับความแตกตางทางกายภาพ ซึ่งสวนใหญแลวก็จะพบวามีความ
แตกตางทางวัฒนธรรมดวย ฉะนั้นการนําทฤษฎีนี้มาใชจึงตองพิจารณาเฉพาะสวนที่เหมาะสม 
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ทฤษฎีที่เนนเร่ืองการประสานผลประโยชนจ ะสอดคลองกับความเปนจริงในกรณีที่ความสัมพันธ
ระหวางกลุมชาติพันธุเปนความสัมพันธที่เขากันไดและไมมีปญหาและทฤษฎีเร่ืองความขัดแยงก็จะ
เหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะหในกรณีที่ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุมีปญหาขัดแยงกันหรือ
กลุมชาติพันธุที่อยูใกลเคี ยงกันเขากันไมได  ความสัมพันธที่กลุมชาติพันธุที่ตางกันพอจะเขากันได 
จะเกิดขึ้นเมื่อชนกลุมนอยมีความรูสึกวา ตนเปนสวนหน่ึงของสังคมใหญ ในกรณีประเทศไทยถา
สมาชิกของชนกลุมนอยสวนใหญมีความรูสึกวา ถึงแมตนจะเปนชนกลุมนอยแตก็ยังมีสํานึกของ
ความเปนพลเมืองไทยอยูบาง ก็ถือไดวาความสัมพันธระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญอยูใน
ลักษณะที่วาพอจะเขากันได คําทางวิชาการที่ใชกันอยูมีอยูหลายคํา เชน Assimilation(การผสม
กลมกลืนทางวฒันธรรม ) และ Integration(บูรณาการทางวัฒนธรรม ) หรือ Pluralism(การรวมเปน
พหุสังคม) เปนตน ความสัมพันธที่กลุมชาติพันธุเขากันไมได เกิดขึ้นเมื่อชนกลุมนอยมีความรูสึกวา
ถูกชนกลุมใหญกีดกันและดูถูก ทําใหไมมีความสํานึกเปนสวนหนึ่งของสังคมใหญ จะเห็นไดวา
เร่ืองชนกลุมนอยจะเกิดปญหาข้ึน ถาความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุอยู ในลักษณะเขากันไมได 
หรือมีความขัดแยง แตถาเปนความสัมพันธที่เขากันได ไมมีการแยงชิงอํานาจทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ กลุมชาติพันธก็อาจจะรวมมือกันเชิงสรางสรรคได  ทั้งนี้ไมไดหมายความวา จะตองเกิด
การผสมกลมกลืนเสมอไป ความผสมกลมกลืนเกิดขึ้นไมไดงาย ถาชนสองกลุมมีความแตกตางทาง
ลักษณะทางกายภาพอยางเห็นไดชัด เชน คนผิวขาวและคนผิวดํา หรือถามีความเชื่อทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันมาก เชน ศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธ การผสมกลมกลืนคงเกิดขึ้นไดยาก 
ถาชนกลุมนอยและชนกลุมใหญจะอยูรวมกันอยางมีสั นติไดก็หมายความวา จะตองรวมกันเปนพหุ
สังคมไมตองผนวกชนกลุมนอยใหเปนสวนหน่ึงของสังคมใหญ  ถากลุมชาติพันธุตาง ๆ มีความคิด
ตรงกันวาจะอยูรวมกันในสังคมเดียวกันอยางประสานประโยชน เพ่ือวัตถุประสงคของการอยูรอด
ของประเทศชาติ นโยบายและวิธีการที่จะประสานประโยชนยอมเปนนโยบายที่ใหสิทธิเสรีภาพทาง
ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และยึดมั่นในความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน เสรีภาพและความ
เสมอภาคนับเปนปจจัยที่สําคัญที่จะชวยสรางความเปนสมาชิกที่เทาเทียมกันของสังคม ความรูสึกวา
ชนกลุมนอยถูกเลือกปฏิบัติ และความขัดแยงระ หวางกลุมชาติพันธุคงจะไมเกิดขึ้น ความสัมพันธ
ระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญจะอยูในลักษณะความสัมพันธที่พอเขากันได เกิดการ
ประสานประโยชนและความตองการท่ีจะแยกดินแดน หรือปฏิวัติโคนลมคงจะไมมี (อมรา พงศา
พิชญ 2533 : 167-175) 
 จากแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ
ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษา ชาวไทดําซึ่งเปนชนกลุมนอยในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกตางไป
จากกลุมอื่นอันเกิดมาจากการอพยพยายถิ่น วามีจิตสํานึกในความเปนชาติพันธุของตนอยางไร ที่มี
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ความเกี่ยวพันกับเชื้อชา ติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การยึดถื อความเช่ือและระบบคุณ
คาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือดและวัฒนธรรมเดียวกัน  ทั้งนี้เพราะตองมีความสัมพันธ
กับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ อยูตลอดเวลาโดยเฉพาะกับชนสวนใหญคือคนไทยภายในประเทศหรือกับ
รัฐชาติ จากแนวคิดของทฤษฎี โครงสรางหนาที่ทําใหมีการสรางใหม การผลิตซ้ํา การผสมผสาน
หรือการปรับเปลี่ยนความหมายอยางไรในการดํารงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ ในความสัมพันธ
กับรัฐชาต ิในยุคหนึ่งถูกมองวาเปนคนชายขอบของประเทศ  ไมวาดานการทํามาหากิน การอุปโภค
บริโภค ที่อยูอาศัย หรือการรักษาโรคไมไดรับการดูแลเทาทีค่วร แตไมเกิดความขัดแยงทางดานสีผิว 
เชื้อชาติหรือศาสนาเพราะชาวไทดําเปนชนกลุมนอยในประเทศไทยที่ไดสัญชาติไทยแตกําเนิด และ
เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธทําใหไมเกิดความขัดแยงทางดานศาสนา อีกทั้งวิถีชีวิตไมกอใหเกิด
ปญหาในดานการป กครองหรือสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติทําใหความสัมพันธุระหวาง
กลุมชาติพันธุ เปน ความสัมพันธที่เขากัน ไดทั้ง กับกลุมชาติพันธุอ่ืนหรือคนไทยสวนใหญของ
ประเทศ เน่ืองจากมีความสํานึกวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคมใหญและเปนคนไทย  จากที่เคยได
สัญชาติไทยอยูแลว อี กทั้งจากการพัฒนาของรัฐในดานตาง ๆ การไดรับการศึกษาที่ดีขึ้นทําใหชาว
ไทดํามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมท้ังโอกาสทาง สังคมมีมากขึ้น และในปจจุบันรัฐบาล มีแนวคิดในเชิง
พหุลักษณทางวัฒนธรรมมากขึ้น มีนโยบายในการพัฒนาท่ีคิดถึงบริบททางวัฒนธรรมทองถิ่นมาก
ขึ้นรวมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณ ในการฟนฟู อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ มากขึ้น ผูวิจัยไดนําแนวคิดเหลานี้มาเปนขอมูลพื้นฐานใน การทําความเขาใจกับกระบวน การ
ในการดํารงอัตลกัษณของชาวไทดําบานหัวถนนแหงนี ้
 
3.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณและอัตลักษณทางชาติพันธุ 

 อัตลักษณ (Identity)มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินคือ Identitas เดิมใชคํา Idem ซึ่งมี
ความหมายวาเหมือนกัน (The Same ) อยางไรก็ตามโดยพื้นฐานของภาษาอังกฤษแลว อัตลักษณมี
ความหมายสองนัยยะดวยกัน คือความเหมือนและความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป น่ันคือ
การตีความหมายเหมือนกันบนพื้นฐานของความสัมพันธุ และการเปรียบเทียบกันระหวางคนหรือ
สิ่งของในสองแงมุมมอง คือความคลายคลึงและความแตกตาง นอกจากน้ันแลวเจนก้ินส (Richard 

Jenkins) ยังชี้ใหเห็นวาอัตลักษณไมใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้น มาพรอม
กับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคลองกับการให ความหมายของเบอรเจอรและลัคแมน (Peter Berger and Thomas Luckmann) 
ที่วาอัตลักษณถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม คร้ันเมื่อตกผลึกแลวอาจจะมีความค งที่
ปรับเปลี่ยนหรือแมกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธุทางสังคมเปนหลัก 
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กลาวโดยอีกนัยหนึ่งอัตลักษณเปนเร่ืองของการเขาใจและการรับรูเกี่ยวกับตัวเองอยางไร และคนอื่น
รับรูเราอยางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษ ณ ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับ
บริบทของความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคนหรือกลุมอื่นๆ ดวย อัตลักษณมีทั้งที่เปนปจเจก 
(Individual) และอัตลักษณรวมของกลุม (Collective) ในระดับปจเจก บุคคลหน่ึงอาจจะมีหลายอัต
ลักษณอยูในตัว เชน เพศสภา พ กลุมชาติพันธุ ชาติ ชวงชั้ นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เปนตน 
ในขณะที่อัตลักษณรวมของกลุมนั้น ความเปนอัตลักษณรวมถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของความ
เหมือนกันของสมาชิกในกลุม อยางไรก็ตามบนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุมนั้น ยอมมี
ความแตกตางจากกลุมอื่นมาเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพ าะของกลุมตนดวย ฉะนั้นเมื่อ
พูดถึงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ จึงเปนลักษณะอัตลักษณรวม ของสมาชิกของกลุมคนในสังคม
เดียวกัน  ซึ่งแตกตางออกไปจากกลุมอื่น ๆ(ประสิทธ ลีปรีชา 2547 : 32-34) อัตลักษณรวมกอใหเกิด
ความสงบอยูรวมกันของกลุมชน และไมสามารถแยกออก จากการกระทําหรือละทิ้งสถานภาพของ
ปจเจกในกลุมได กลุมที่มีลักษณะรวมกันจะตองมีประเพณีบางอยางซึ่งเรียกไดวาเปนของกลุม
ตนเอง โดยที่สมาชิกของกลุมไมจําเปนตองรูจักสมาชิกอ่ืน ๆ ทั้งหมด แตตองรูวาประเพณีอยางนั้น
เปนประเพณีของกลุม ซึ่งประเพณีเฉพาะของกลุมทําใหกลุมมีอัตลักษณของตนเองแตกตางจากกลุม
อ่ืน ๆ(ศรีศักร วัลลิโภดม 2532 : 48, อางถึงใน เกศสิรินทร แพทอง 2546 : 28) 
 อัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity)และกลุมชาติพันธุ (Ethnic Group) เปนทั้งคํา
และแนวคิดสําคัญที่นักมานุษวิทยาตะวันตกนํามาใชในยุคห ลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา 
เพื่อการศึกษากลุมชนที่มีวัฒนธรรม และภาษาเฉพาะท่ีไดสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน บริบท
ทางการเมืองในชวงเวลาดงักลาวอันเปนยุคแหงการประกาศเอกราช ไมขึ้นตอประเทศอาณานิคม
ตะวันตกของประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชีย การเกิดขึ้นของป ระเทศและรัฐชาติใหมตลอดจน
ขบวนการตอตานการลาอาณานิคมและการกอต้ังการเหยียดผิวและเช้ือชาติมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
การกอกําเนิดของแนวคิดชาติพันธุ อันเปนคําที่เขามาแทนคําวาเชื้อชาติ (Race)ที่มีที่มาทางความคิด
วาความแตกตางระหวางชนชาติถูกกําหนดโดยลักษณะทางชีว กายภาพและพันธุกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไมได แนวคิดเร่ืองชาติพันธุยังไดเขามาแทนที่แนวคิดเร่ืองเผา (Tribe)ซึ่งมักเนนอัต
ลักษณและวัฒนธรรมโดด ๆ ที่เฉพาะและแตกตางของชนเผาพื้นเมือง โดยเช่ือวาเกิดจากลักษณะ
การตั้งถิ่นฐานที่หางไกลและขาดการปฏิสัมพันธกับกลุมชนอื่ น ๆ อัตลักษณทางชาติพันธุเสนอให
มองวัฒนธรรมและการนิยามตนเองในความสัมพันธกับกลุมชนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ความสัมพันธกับรัฐชาติ (ปนแกว เหลืองอรามศรี , บรรณาธิการ 2546 : 4-5) และเมื่อกลาวถึงสิทธิ
ชุมชนตามความเชื่อในมิติของระบบคุณคา จริง ๆ แลวไมได มีนัยเฉพาะที่เปนเพียงความเชื่อด้ังเดิม
เทานั้น แตหมายถึงคุณคาที่มีการปรับเปลี่ยน  ผานกระบวนการผลิตความเช่ือเดิมมาใชใน
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สถานการณใหม เพื่อตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณใหมที่กําลังเผชิญหนาอยู ในการปรับตัว
นี้ชุมชนใหความสําคัญกับการมองสิทธิชุมชนในมิติของอํา นาจมากขึ้น เพราะการที่รูวาชุมชนมี
สิทธิอยางไรนั้นขึ้นอยูกับการสรางความชอบธรรมของชุมชน ซึ่งถือเปนความพยายามอยางหนึ่งใน
การจะบอกใหคนอ่ืนรูวาชุมชนนั้นเปนใคร และเกี่ยวของโดยตรงกับการแสดงอัตลักษณของชุมชน  
ซึ่งเปนความพยายามที่จะกําหนดความสัมพันธของชุ มชนกับกลุมชนอื่น ๆ ในสังคม ฉะนั้น เมื่อ
กลุมชนใดก็ตามที่รวมกัน ขึ้นเปนชุมชน  พวกเขาเหลานั้นจะพยายามบอกคนอื่นวามีตัวตนอยู
อยางไร กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา อัตลักษณ คือ พลังในการจัดความสัมพันธทางสังคมไมวาจะเปนการ
จัดการความสัมพันธภายในหรือภายนอก  (อานันท กาญจนพันธุ 2544 : 247, อางถึงใน มงคล พนม
มิตร 2551: 17 ) 
 อัตลักษณทางชาติพันธุหมายถึง สิ่งที่ทําใหสมาชิกในกลุมชาติพันธุนั้น ๆ รูสึกรวมกัน
วาเปนพวกเดียวกัน และรูสึกแตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืน ในแงนี้การศึกษากระบวนการสรางอัต
ลักษณทางชาติพันธุ จึงหมายถึงการศึกษากระบวนการสรางความเหมือนและความตาง (มงคล พนม
มิตร 2551: 15) กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธทางสังคมที่
สลับซับซอน หลากหลาย ไมหยุดนิ่งมาตั้งแตอดีต สันนิษฐานกันวากลุมชาติพันธตาง ๆ ที่อาศัยใน
บริเวณใกลเ คียงกัน ณ ชวงเวลาเดียวกัน มีการติดตอสัมพันธทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ
จนถึงการรบราฆาฟน ความสัมพันธดังกลาวก็ใหเกิดการหยิบยืมและผสมปนเปทางวัฒนธรรม
ระหวางกัน ดังน้ันเมื่อกลุมชาติพันธุแตละกลุมตองการรักษาความหนึ่งเดียวหรือความเปนปกแผน
ในพวกเดียวกัน กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุเพื่อสรางความเหมือนในพวกเราและ
ความแตกตางในพวกเขาจึงเกิดขึ้น ในกระบวนการน้ีอาจมีทั้งการสรางขึ้น มาใหมอยางสิ้นเชิงและ
การหยิบยืมบางสวนทางวัฒนธรรมคนอ่ืนมาทําใหเปนของเรา อัตลักษณที่ถูกสรางขึ้นในยุคหนึ่ง 
แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปอัตลักษณอาจใชไมไดผล เน่ืองจากกลุมชาติพันธุแตละกลุมมีการปรับตัว
และหยิบยืมวัฒนธรรมระหวางกัน ดวยเหตุนี้เมื่ออัตลักษณเกามีพลังนอยลง อัตลักษณใหมจึงถูก
สรางขึ้นมาทดแทน อัตลักษณจึงเปนสิ่งที่ไมแนนอนตายตัวและไมหยุดนิ่ง การสืบ ทอดและ
ผลผลิตอัตลักษณใหมจึงเกิดขึ้นไดเสมอภายใตการเวลาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป (วันดี สันติ
วุฒิเมธี 2545 : 219-221, อางถึงใน มงคล พนมมิตร 2551: 16) 
 ขอถกเถียงสําคัญในหมูนักมานุษยวิทยาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จวบจน
คริสตศตวรรษที่ 1960 ในการใชแ นวคิดเร่ืองอัตลักษณทางชาติพันธุในการอธิบายความแตกตาง
ของสังคมมนุษยคือจะใชเกณฑอะไร หากไมใชชีวกายภาพที่มองเห็นได มาอธิบายการแบงกลุมทาง
ชาติพันธุหรือกลุมทางวัฒนธรรม ทฤษฎีภาษาศาสตรหรือนิรุกติศาสตร (Linguistic Theories) ได
กลายเปนศาสตรอันทรงอิทธิพ ลท่ีนักมานุษยวิทยาจํานวนมากใชในการจัดกลุมทางชาติพันธุและ
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การคนหาหนวยทางวัฒนธรรม (Culture-bearing Units) ซึ่งเชื่อกันวาเปนแนวคิดและวิธีการที่เปน
วิทยาศาสตร ที่สามารถตวรจสอบความสมเหตุสมผลได อยางไรก็ตามในปลายทศวรรษที่ 1960 
เปนตนมา แนวทางของคําถามโดยนั กมานุษยวิทยาในเร่ืองอัตลักษณทางชาติพันธุไดเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของงานชิ้นคลาสสิคของ เอ็ดมันด อาร ลีช (Edmund R. Leach) 
เร่ือง Political Systems of Highland Burma ซึ่งไดทวนกระแสความเชื่อเร่ืองความสัมพันธระหวาง
หนวยทางวัฒนธรรม และอัตลักษณทางชาติพันธุที่มีขอบเขตและตําแหนงแหงที่ตายตัว ดวยการ
เสนอแนวคิดเร่ืองการขามไปมาระหวางวัฒนธรรมและอัตลักษณทางชาติพันธุที่แปรผันไปตาม
สถานการณ ลีช เชื่อวาการคนหาหนวยหรือขอบเขตทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหนึ่ง ๆ เปน
ความพยายามที่เสียเวลาเ ปลา ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่คนหาดังกลาวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยู
ตลอดเวลา งานของเฟรดริก บารท (Fredrilk Barth) ใน Ethnic Groups and Boundaries ไดขยายการ
อธิบายแนวคิดเร่ืองเสนขอบเขตอันยืดหยุนของความเปนกลุมชาติพันธุวา เกิดจากการที่สมาชิกใน
กลุมนั้นสามารถที่จะเลือกใชคุณสมบัติทางวัฒนธรรม (Cultural Attribute) อยางใดอยางหนึ่งที่มีอยู 
ในการนิยามความเปนตัวตนของตนเอง วัฒนธรรมจึงไมใชแบบแผนปฏบัติ หรือความเช่ืออันเดียว
(A Culture) ที่สืบทอดตอเน่ืองกันมาแตโบราณ แตเปนพหุวัฒนธรรม (Cultures) ท่ีคนเลือกและ
ปรบัเปลี่ยนเพื่อนํามานิยามตนเอง และกลุมขอบเขตหรือความเปนสมาชิกภาพของกลุมชาติพันธุจึง
เปนสิ่งที่ขยับเขยื้อนและเปลี่ยนแปลงไปมาได  หากอัตลักษณทางชาติพันธุเปนสิ่งที่เลื่อนไหล และ
ปรับเปลี่ยนไปมาได คําถามสําคัญในการศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุอีกอันหนึ่งคือ ดวยเหตุผล
อะไรที่ทําใหสมาชิกในกลุมชาติพันธุเลือกคุณสมบัติทางวัฒนธรรมแบบใดแบบหน่ึงในการนิยาม
ความเปนตัวตนทางชาติพันธุ ในขณะที่บารท อธิบายเหตุผลของการสรางขอบเขตของอัตลักษณ
ทางชาติพันธุภายใหอิทธิพลของแนวคิดเชิงโครงสรางหนาที่วา เพื่อการสรางเครือขาย ของการ
แลกเปลี่ยนทางดานสินคาและแรงงาน สวนนักมานุษยวิทยาท่ีไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก แม็ก 
เวเบอร (Max Weber) เชน คลิฟฟอรด เกิรตซ (Clifford Geertz) และชารล คายส (Charles Keyes) 
กลับเห็นวาพื้นฐานสําคัญของการสรางความเหมือนและความแตกตางของสมาชิกในกลุ มชาติพันธุ
มาจากแนวคิดเร่ืองกําเนิดหรือตนกําเนิดรวม (Shared Descent) ที่คนในกลุมเชื่อวาสืบทอด
และปฏบัติรวมกันมาจนกลายเปนที่มาและรากฐานของกลุม (Primodial Attachment) ที่มาของ
กําเนิดรวมอันเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ อาจมีลักษณะเปนเร่ืองเลาถึงที่มา การอพยพ  การตั้งถิ่น
ฐานใหม ความทรงจํารวมถึงประวัติศาสตรการถูกกดขี่จากกลุมชาติพันธุอ่ืน เพลง ตํานาน และ
การละเลนตาง ๆ เปนตน(ปนแกว เหลืองอรามศรี, บรรณาธิการ 2546 : 4-8)  
 จากแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ และอัตลักษณทางชาติพันธุ เห็นไดวาความเปน
กลุมชาติพันธุที่ตางกัน มีลักษณะทางกายภาพ การดํารงชีวิต ภาษา ประเพณีวัฒนธรรมท ตางกัน
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เปนอัตลักษณรวมขอ งกลุมคนในชาติพันธุเดียวกัน แตกตางออกไปจากกลุมอื่น ๆ  ทั้งนี้ดวยทฤษฎี
ทางชีวกาย ภาพและแนวความคิดตน กําเนิดรวม ที่คนในกลุมเชื่อวาสืบทอดและปฏิบัติรวมกันจน
กลายเปนที่มาและรากฐานของกลุม เปนพื้นฐา นทําใหรูวาตัวเราเปนใคร เหมือนหรือ แตกตางจาก
กลุมอื่นอยางไร และคนอ่ืนรับรูเราอยางไร ซึ่ง อัตลักษณทางชาติพันธุถูกสรางขึ้น หยิบยืม 
ผสมผสาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับบริบททางนิเวศ ภูมิศาสตร  สังคม การเมือง เศรษฐกิ จ
ในแตละยุคสมัย และมีการสืบทอดจากรุนสูรุน ผูวิจัยไดนําแนวควา มคิดเหลานี้มาใชในการศึกษา
เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณของชาวไทดําในสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท่ี
ชวยใหเขาใจการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําแหงน้ี 

 
4.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการดํารงอัตลักษณและการเปล่ียนแปลงทางชาติพันธุ  

 มโนทัศน “Ethnicity” แปลวา “ชาติพันธุธํารง ” หรือการศึกษาการธํารงชาติพันธุหรือ
จิตสํานึกชาติพันธุ ซึ่งมีค วามหมายแตกตางไปบางตามแตบริบท  อันหมายถึงความเปนกลุมชาติ
พันธุ ความสัมพันธระหวางชาติพันธุและการศึกษ าความสัมพันธทางชาติพันธุ เปนมโนทั ศนที่เกิด
ใหมเมื่อไมนานมานี้ คํานี้เร่ิมใชในป ค .ศ. 1953 แตในทางมานุษยวิทยากระแสการศึกษาการธํารง
ชาติพันธุ เปนกระแสสําคัญกระแสหนึ่งในการแสวงหาความรูที่เกิดขึ้นลาชากวานั้นมากคือเกือบถึง
ทศวรรษ 1970 (ฉวีวรรณ ประจวบเหม าะ 2547 : 4) กระแสความสนใจการศึกษากลุมชาติพันธุที่
ไดรับอิทธิพลจากมโนทัศนชาติพันธุธํารง (Ethnicty)ไดพัฒนาประเด็นวิจัยตาง ๆ เช่ือมโยงซึ่งกัน
และกัน และงานศึกษาหนึ่ง ๆ ก็อาจจะครอบคลุมมากกวาหนึ่งประเด็นได ในบทความนี้จะเสนอ
แนวทางการศึกษาตาง ๆโดยรวมประเด็ นเปน 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ กระบวนการและหนาที่ในการ
ดํารงความแตกตางทางชาติพันธุ ความสัมพันธทางชาติพันธุและการแสดงออกในเร่ืองอัตลักษณ
ชาติพันธุในการปฏิสัมพันธขามกลุมชาติพันธุ และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณชาติพันธุ 
 1. กระบวนการและหนาที่ในการดํารงความแตก ตางทางชาติพันธุ  ในการต้ังคําถาม
เกี่ยวกับกระบวนการและหนาที่ในการดํารงความแตกตางทางชาติพันธุ นักสังคมศาสตรไดพัฒนา
แนวคิดและมโนทัศนตาง ๆ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการศึกษา เชน แนวคิดพรมแดนชาติพันธุ (Ethnic 

Boundary) แนวคิดชาติพันธุธํารง(Ethnicity) และแนวคิดอัตลักษณชาติพันธุ(Ethnic Identity)  
     แนวคิด “พรมแดนชาติพันธุ ” (Ethnic Boundary) แมวานักมานุษยวิทยาหลายทาน 
เชน ลีช และ คายส (Charles F.Keyes) ไดวิพากษการใชมโนทัศน “กลุมชาติพันธุ ” ที่ใชมากอน
ทศวรรษ 1970 และมีสวนทําใหเกิดกระแสความเคลื่อนไหวในเร่ืองการศึกษากลุมชาติพันธุ และอัต
ลักษณชาติพันธุ แตยังไมไดพัฒนากระบวนการศึกษาอยางจริงจัง ผูที่นําเสนอแนวทางการศึกษาให
ชัดเจนมากข้ึน คือ เฟรดดริก บารทซ เขาชี้ใหเห็นชัดเจนข้ึนวาการจะเขาใจปรากฏการณทางชาติ
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พันธุได ตองพิจารณาความคิดและจิตสํานึกข องคนในแตละกลุมวา ลักษณะใดทางวัฒนธรรมมี
ความหมายกับความเปนกลุมชาติพันธุของพวกเขา เพราะกลุมชนตาง ๆ อาจจะมีแบบแผน
วัฒนธรรมรวมกันบางอยางอันเกิดจากการปรับตัวกับสภาพแวดลอมใกลเคียงกัน แตตางฝายก็มอง
วาไมใชพวกเดียวกัน ขอเสนอของบารทซก็คือ ใหเปลี่ย นมุมมองจากการที่  “กลุมชาติพันธุ ” เปน
หนวยที่มีวัฒนธรรมรวมกันมามองในแงของการเปน “รูปแบบการจัดระเบียบสังคมอยางหนึ่ง ” เมื่อ
เราหันมามองในแงนี้  ประเด็นสําคัญในการพิจารณาก็คือ การที่สมาชิกของกลุมเรียกตัวเองห รือถูก
เรียกโดยคนอื่นวาเปนใครหรือเปนสมาชิกของ กลุมชาติพันธุมใดในกระบวนการปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกัน และแมวาลักษณะทางวัฒนธรรมยังมีความสําคัญอยู แตเนนเฉพาะลักษณะที่เลือกเปน
สัญลักษณของความแตกตางทางชาติพันธุระหวางกลุมชนตาง ๆ มิใชภาพรวมของวัฒนธรรม
ทั้งหมด ในแงนี้ความเปนกลุมชาติพันธุก็เปรียบเส มือนสถานภาพอื่น ๆ ในสังคม เชน เพศสภาพ 
ชนชั้น หรือวัยวุฒิ ที่กลายเปนเคร่ืองหมายของการปฏิสัมพันธที่จะทําใหผูปฏิสัมพันธรูวา
ควรปฏบัติตอกันอยางไร และจะใชมาตรฐานและมาตรการใดเปนหลักการที่ถูกตองและเหมาะสม
ในการปฏิบัติตอกัน  
     หากพิจารณาความคิดของบาร ทซที่เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในแนวทางที่กลาวแลวนี้ 
เราไมอาจจะมองเห็นความเปนรูปธรรมของกลุมชาติพันธุใด ๆ ไดเพราะ “กลุมชาติพันธุ” เปนเพียง
กลุมอางอิงตามความคิดของปจเจกบุคคลท่ีใชจัดประเภทตัวเอง หรือกําหนดกลุมใหปจเจกบุคคล
อ่ืนโดยอาศัยสัญลักษณทา งวัฒนธรรมบางประการ เพราะในความเปนจริงอาจเปนไปไดที่หลาย ๆ 
คนถูกกําหนดใหเปนกลุมชาติพันธุหนึ่ง อาจจะระบุตัวเองเปนอีกกลุมชาติพันธุหนึ่งได ฉะนั้นสิ่งที่
มีความสําคัญในการวิจัยจึงไมใชกลุมชาติพันธุ แตเปนกระบวนการระบุและแสดงอัตลักษณทาง
ชาติพันธุ (Ethnic Identity) และเอกลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Category) ในการปฏิสัมพันธใน
สถานการณตาง ๆ เม่ือเปนเชนนี้บารทซจึงใหความสําคัญกับ “พรมแดนชาติพันธุ ” (Ethnic 

Boundary) ซึ่ง “แยกเขาแยกเรา ” (Exclusion and Inclusion) โดยอาศัยลักษณะทางวัฒนธรรมเปน
สัญลักษณกํา หนดความเปนกลุมชาติพันธุ ฉะนั้นการที่คนสองคนตางระบุวาเปนกลุมชาติพันธุ
เดียวกัน แสดงวาในการปฏิสัมพันธคนทั้งสองตาง “เลนเกมเดียวกัน ” (Playing the Same Game) แต
หากตางชาติพันธุกันก็จะตระหนักวามีขอจํากัดในการปฏิสัมพันธ ตองระแวดระวังกันและ
กลายเปนพรมแดนในการปฏิสัมพันธ 
     เพื่อใหเขาใจความคิดเกี่ยวกับการศึกษาชาติพันธุของบารทซอยางเปนรูปธรรม 
ผูเขียนจะยกตัวอยางงานวิจัยเร่ือง “Pathan Identity and Its Maintenance” ของบารทซ ที่พยายามจะ
ตั้งคําถามเกี่ยวกับพรมแดนชาติพันธุของพวก “ปาทาน”  ซึ่งเปนประชากรกลุมใหญที่อาศัยอยูใ น
พื้นที่ติดตอระหวาง อัฟกานิสถาน และปากีสถานตะวันตก และมีจิตสํานึกรวมกันวาเปนกลุมชาติ
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พันธุเดียวกัน แตในขณะเดียวกันพวกนี้ก็จะอยูกระจายตัวและปะปนกันอยูกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ 
ซึ่งถึงแมวาจะมีการติดตอกันภายในกลุมชาติพันธุ เดียวกัน แตก็อยูตางถิ่นกันและไมอาจจะกลาวได
วามีระบบคานิยมรวมกัน เขาพบวาในชุมชนตาง ๆ ของคนที่เรียกตัวเองวาเปน “ปาทาน” มีลักษณะ
ทางวัฒนธรรมแตกตางกันออกไปในการปรับตัวตามระบบนิเวศท่ีแตกตางกัน เชน ในพื้นที่
ตอนกลางที่คอนของแหงแลง มีการทําเกษตร แบบผสมผสาน มีการจัดระเบียบสังคมแบบสืบ
สายเลือดขางพอโดยไรผูนํารวมที่ชัดเจน สวนในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณมากกวาซึ่งมีทั้งท่ีเปนทุงราบ
และหุบเขา ชาวปาทานจะทําเกษตรแบบใชพื้นที่คอนของเขมขน (Intensive Agriculture) ดวยระบบ
การชลประทานและมักจะเปนเจาของท่ีดิ นในหมูบาน มีระบบการเมืองในลักษณะท่ีหลากหลาย
มากกวาคือ มีทั้งที่ถูกปกครองตามระบบกลุมสายเลือด โดยไมมีผูนํารวม และที่มีการรวมกลุม
ภายใตผูนําอยางหลวม ๆ ภายในขอบเขตของรัฐท่ีตนอาศัยอยู สวนปาทานที่อยูในเมืองของรัฐ
ปากีสถานและอัฟกานิสถานจะมีความหลากหลายท างอาชีพดวยคือ เปนเจาของที่ดิน เปนชางฝมือ 
เปนพอคา หรือแมแตเปนเจาหนาที่ปกครอง สวนพวกที่อยูทางใตสวนใหญเลี้ยงสัตวแบบเรรอน 
และมีการจัดสังคมเปนกลุม ๆ เปนอิสระจากกัน นอกจากนั้นจะมีบางคนหรือบางครอบครัว
เคลื่อนยายไปมานอกเขตปาทาน เพ่ือทําการค าหรือรับจางแรงงาน ซึ่งบารทซไดตั้งขอสังเกตวา
ความแตกตางทางวัฒนธรรมดังกลาวไมทําใหปาทานคิดวาเปนกลุมชาติพันธุที่ตางกัน แตกลับถือวา
มีอัตลักษณชาติพันธุเดียวกันดวยมาตรการทางวัฒนธรรมสําคัญที่จะใช เปนฐานในการอางอิงหรือ
วินิจฉัยความเปนปาทาน คือกา รสืบสายเลือดขางพอ การนับถือศาสนาอิสลาม การถือประเพณี
ปาทานซึ่งรวมการพูดภาษา “Pashto” และสืบประเพณีที่ใหคุณคากับความเปนชายชาตรี (Izzat) ให
ความสําคัญกับการตอนรับ รับรองแขกที่มาเยือน โดยแขกก็ตองเคารพในสิทธิเหนือทรัพยสินของ
เจาบาน และการยึดถือคานิยมของ ปาทานที่จะเก็บผูหญิงไวในบานไมปลอยใหออกมาปรากฏในที่
สาธารณะ ในทัศนะของบารทซ ลักษณะวัฒนธรรมดังกลาวซึ่งเปนสัญลักษณของการเปนปาทาน 
จะเปนพรมแดนชาติพันธุที่แยกปาทานออกจากกลุมชาติพันธุอ่ืน และรวมปาทานไวเปนกลุมชาติ
พันธุเดียวกัน เปรียบเสมือนเปนสั ญลักษณของความเหมือนสําหรับ “คนใน” ที่เปนปาทาน (ทั้งที่มี
ความแตกตางกนัมากมาย) และเปนเสนแบงพวกเขาจาก “คนอ่ืน” (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ  2547 : 
13-18) 
     แนวคิด “ชาติพันธุธํารง ”(Ethnicity) ในบทความ  “Introduction: The Lesson of 

Ethnicity” ของแอบเนอร โคเฮน ไดนําเสนอแนวคิด “Ethnicity” เพื่อใชศึกษาปรากฏการณที่ชนเผา 
หมูบาน และชุมชนที่เคยโดดเด่ียวไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของรัฐสมัยใหม และแปลงโฉมมาเปน 
“การรวมตัวทางชาติพันธุ” หรือกลุมชาติพันธุที่มีบรรทัดฐานพฤติกรรมบางอยางรวมกัน เชน ระบบ
เครือญาติ การแตงกาย  ประเพณี และพิธีกรรม ซึ่งสมาชิกของแตละกลุมไดเรียนรูโดยกระบวนการ
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ทางสังคม ทําใหมีประสบการณและจิตสํานึกทางชาติพันธุ และแสดงออกในการปฏิสัมพันธกับ
กลุมชาติพันธุอ่ืนในระบบสังคมรวมกัน โดยที่สมาชิกของแตละกลุมอาจจะยึดถือบรรทัดฐาน
พฤติกรรมของกลุมในระดับขั้ นที่ตางกันในระหวางที่ไดมีการปฏิสัมพันธกัน (ภายในกลุมเดียวกัน
หรือกับ สมาชิกที่ตางกลุมออกไป ) ในตอนแรกสัญลักษณของความเปนกลุมชาติพันธุนี้อาจมี
ลักษณะเปนจิตวิสัย แตพัฒนากลายสภาพเปนวัตถุวิสัย ในแงที่ดํารงอยูและเปนที่ยอมรับของท้ังคน
ในกลุมและนอกกลุม  และเปนขอกําหนดในเชิงพฤติกรรมสําหรับปจเจกบุคคลที่ตองมาเก่ียวของ
ปฏิสัมพันธกัน แนวคิดของโคเฮนจะชัดเจนข้ึนหากไดอานกรณีศึกษาของ พารคิน (David Parkin) 
ซึ่งเปนเร่ืองราวเก่ียวกับเมืองกัมปาลา (อยูในแอฟริกา ) ที่พวก “ลูโอ” (Luo) ไดใชสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมเชน การสืบสายตระกูลขางเดียว (Unilineal Descent) และประเพณีการแตงงานภายใน
กลุมเปนสัญลักษณของกลุมชาติพันธุ เชื่อมโยงคนลูโอท่ีอยูตางถิ่นและตางอาชีพใหเขามา
ปฏิสัมพันธกันเพื่อตัดสินใจรวมกัน เพราะวาคนลูโอในเมืองกัมปาลามิไดอยูรวมกันเปนชุมชนที่มี
พื้นที่เฉพาะพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ หากตองทํางานรับจางในหนวยงานของเอกชนและรัฐบาล 
และอาศัยอยูทามกลางกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังมีความหลากหลายในเร่ืองอาชีพ การศึกษา 
และรายได แตมารวมกลุมเปนคร้ังเปนคราวไดเพื่อตอสูกับพวกคิคูยูโดยอาศัยเครือขาย
ความสัมพันธเครือญาติและอุดมการณกลุมเร่ืองการสืบเชื้อสายตระกูลขางเดียว (Unilineal Descent) 
โดยตอกย้ําวาเปนลักษณะสําคัญทางชาติพันธุที่จําแนกลูโอจากพวกคิคูยู 
     แนวคิด “อัตลักษณชาติพันธุ ”(Ethnic Identity) ฮาโรลด ไอแซค (Harold Isaacs) ได
ใหความสําคัญกับมโนทัศ น “Basic Identity” หรือ “Ethnic Identity” ซึ่งไดมาโดยกําเนิดจากการ
เปนสมาชิกกลุมชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่ง และเปนพื้นฐานสําคัญใหมีความรูสึกผูกพันกับคนอื่น ๆ 
ที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและรวมพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งสืบทอด
อดีตและกําหนดสถานการณปจจุบัน และมีอิทธิพลตออัตลักษณและชีวิตของบุคคล  จากทัศนะของ
ไอแซคมีความเปนไปไดวาคนบางคนอาจจะปฏิเสธอัตลักษณชาติพันธุของตัวเอง ในการเก่ียวของ
กับกลุมชาติพันธุที่แข็งแกรงกวา เพราะทําใหรูสึกวากลุมชาติพันธุตนเองตํ่าตอยนาอับอาย(ฉวีวรรณ 
ประจวบเหมาะ 2547 : 21-26) 
 2. ความสัมพันธระหวางชาติพันธุและการแสดงอัตลักษณชาติพันธุในกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลขามชาติพันธุ  การวิเคราะหดวยมโนทัศน “การกลมกลืนทางวัฒนธรรม ” 
(Assimilation) การศึกษาความสัมพันธระหวางชาติพันธุกอนไดรับอิ ทธิพลความคิดในแนวชาติ
พันธุธํารง ใหความสําคัญกับมโนทัศน “การผสมผสานวัฒนธรรม ” หรือ “Acculturation” และ 
“Assimilation” ซึ่งจะเนนการผสมผสานและความกลมกลืนทางวัฒนธรรม เทสคและเนลสัน (R. 

Teske and B. Nelson) ไดพยายามชี้ใหเห็นวามโนทัศนการผสมผสานทางวัฒนธรรมเป นเร่ือง
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การศึกษากระบวนการท่ีรับและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมที่เกี่ยวของมี
ทัศนคติที่ดีตอกัน และในการผสมผสานวัฒนธรรมน้ีตางก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนความหมายให
เขากับวัฒนธรรมเดิมของแตละกลุม อยางไรก็ตามมีความเปนไปไดวาการผสมผสานทางวั ฒนธรรม
อาจเกิดขึ้นในสภาวการณที่ถูกบังคับ สวนมโนทัศน “การกลมกลืนทางวัฒนธรรม ” หากใชใน
ความหมายของพารคและเบอรเจสส (Robert Park and Ernest Burngess) หมายถึงกระบวนการที่
บุคคลหรือกลุมรับความรูสึก ความทรงจํา และทาทีของกลุมบุคคลอ่ืน ทําใหความหมายของ “ความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม ” แตกตางไปจาก “การผสมผสานวัฒนธรรม ” ในสองแงมุมดวยกันคือ ใน
กระบวนการที่เรียกวา “การกลมกลืนทางวัฒนธรรม ” นี้จําเปนตองมีการยอมรับจากกลุมที่ไปรับ
วัฒนธรรมเขามาดวย และคนหรือกลุมที่รับวัฒนธรรมคนอ่ืนมักจะตองรูสึกดีกับกลุมดังกลาวนั้น
ดวย จากความขัดแยงทางชาติพันธุที่ล้ําลึกขึ้นทั่วโลก ซึ่งสะทอนจิตสํานึกชาติพันธุ หรือทําให
เกิดปฏิกิริยาในเร่ืองจิตสํานึกชาติพันธุและรวมพลังเปนกลุมการเมือง บทความของกอรดอนในยุค
สมัยนิยมศึกษาชาติพันธุธํารงจึงเปลี่ยนแปลงออกไป เพราะเขาเร่ิมใหความสนใจกับการฟนฟู และ
หนาที่ของจิตสํานึกชาติพันธุและหนาที่ของมันในการรวมพลังกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองในการ
แยงชิงทรัพยากร  ซึ่งเขาจําแนกอํานาจเปน 2 แบบคือ “อํานาจแขงขัน ” (Competitive Power) และ 
“อํานาจกดดัน ” (Pressure Power) ฉะนั้นกระบวนการกลมกลืนทางวัฒนธรรมก็อาจชะงักงันได  
เพราะกลุมชาติพันธุที่รูสึกวาอยูในฐานะที่เสียเปรียบจะลุกขึ้นมาตอตาน และพยายามรักษาความ
เปนชาติพันธุไวเปนพลังในการตอสู 
     การวิเคราะหดวยแนวคิดการรักษาความแตกตางทางชาติพันธุ ( Ethnic 

Distinctiveness) ฮารแลนด (Gunnar Haaland) ไดเนนไปอีกทางห นึ่งคอื ถึงแมวากลุมชาติพันธุตาง 
ๆ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน แตยังคงรักษาความแตกตางของชาติพันธุได โดยท่ีระบบเศรษฐกิจ
จะเปนตัวกําหนดที่สําคัญในกระบวนการ สรางความแตกตางทางชาติพันธุ  อยางเชนในกรณีของ
พวกรอนเรเลี้ยงสัตวที่เรียกวา บักการา (Baggara) กับกลุมเฟอร (Fur) ที่เปนชาวนา มีการติดตอกัน
เปนรอย ๆ ป ทั้งยังนับถือศาสนาเดียวกันอีกดวย แตตางฝายก็ถือวาตางกลุมชาติพันธุกันและมีวิถี
ชีวิตกันคนละแบบ 

     การวิเคราะหดวยการผสมผสานแนวคิดตาง ๆ หลุยส โกลอมบ (Louis Golomb) ได
ผนวกมโนทัศนตาง ๆ เชน “การกลมกลืนทางวัฒนธรรม ” “การปรับตัวทางชาติพันธุ ” “พรมแดน
ชาติพันธุ” และ “ผูฝาฝนทางศีลธรรม ” หรือ “Brokers of Morality” ในการมองความสัมพันธของ
คนไทยในหมูบานที่อยูในรัฐของกลันตัน กับคน “มลายู” ซึ่งเปนคนสวนใหญของสังคมที่นั่น เขา
ตั้งขอสังเกตวาค นไทยในหมูบานตาง ๆ น้ันไดถูกกลืนวัฒนธรรมไปบาง แตไมใชดวยอิทธิพลจาก
การดําเนินการของรัฐโดยผานระบบโรงเรียน หรอืนโยบายผสมผสาน กลมกลืน หากเปนเพราะวา
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ไดมีปฏิสัมพันธกับชาวนามลายูซึ่งอยูใกลเคียงกัน เพราะชาวนาไทยในกลันตันก็สามารถพูดภาษ า
มลายูเพื่อสื่อสารกั บเพื่อนบาน ใกลเคียงได และในบางโอกาสก็ถือวาเปน “ชาวนา ” ดวยกัน มี
คานิยมและผลประโยชนบางอยางรวมกัน อาจจะรูสึกต่ําตอยเหมือน ๆ กันวาแตกตางจาก “คน
เมือง” อยางไรก็ตามชาวนาไทยในกลันตันก็รักษาความแตกตางทางชาติพันธุไวอยางเหนียวแนน 
ผานสถาบันวัฒนธรรม ตาง ๆ ดั้งเดิม คือทําพิธีกรรมตาง ๆ ทางพุทธศาสนา การใชภาษาไทย การ
แสดงมโนรา(ซึ่งชาวนามลายูวาจางไปแสดงในงานตาง ๆ) ความสามารถทางไสยศาสตรโดยเฉพาะ
เร่ืองยาเสนห การลาหมูปา (ซึ่งชาวนามลายูไมทํา ) บทบาทพระสงฆ (ซึ่งสนองตอบตอชุมชนจีน
บริเวณใกลเคียง) โกลอมบไดพยายามชี้ใหเห็นวาหากมองยอนกลับไปจะพบวาไดมีการปรับเปลี่ยน
สถาบันวัฒนธรรมเหลานี้ อันเปนผลจากการปรับตัวทางชาติพันธุกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและการที่ตองมีปฏิสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอ่ืน เชน มลายู และจีน นอกจากน้ีการที่คน
ไทยในกลันตัน พัฒนาการ ถือปฏิบัติที่ไมกินเน้ือ เปนการสรางพรมแดนชาติพันธุใหเห็นความ
แตกตางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับชาวมลายูที่ไมกินหมู และในขณะเดียวกันก็กลายเปนผูที่ทํา
หนาที่เอ้ืออํานวยตอการฝนกฎเกณฑศาสนาของชาวมลายูบางคนที่อยากจะฝาฝนกฎเกณฑศาสนา
อิสลามที่เครงครัด โดยอา จจะมาเลนการพนันหรือด่ืมสุราในหมูบานไทยได ผูเขียนมีขอสังเกตวา
การศึกษาความสัมพันธของชาติพันธุในยุคสมัยนิยมศึกษาชาติพันธุธํารงจะเร่ิมแตกตางไปจาก
การศึกษาชาติพันธุสมัยกอนซึ่งเนนการศึกษาวัฒนธรรม แมวาความคิดเร่ือง “กลมกลืนทาง
วัฒนธรรม ” จะยังหลงเหลือ อยู แตนักวิชาการเร่ิมใหความสนใจกับการตอตานการกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม และการต่ืนตัวเร่ืองจิตสํานึกชาติพันธุ การพยายามฟนฟูและสรางสรรควัฒนธรรมที่จะ
เปนเคร่ืองหมายของความแตกตางทางชาติพันธุ 
     การศึกษาในแนวปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) งานสําคัญที่เปน
ที่รูจักกันก็คือ งานของเจอรรัลด เบอรแมน(Gerald Berreman) ซึ่งศึกษาการปฏิสัมพันธระหวางกลุม
ตาง ๆ ในเมืองเดหรา ดัน(Dehra Dun)ของอินเดีย ซึ่งเปนเมืองที่มีหลายชาติพันธุแตเบอรแมนไมใช
คําวา “อัตลักษณชาติพันธุ” แตใชคําวา “เอกลักษณสังคม” (Social Categories) ซึ่งหากดูความหมาย
ของเขาแลวไมไดมีความหมายแตกตางจาก “อัตลักษณชาติพันธุ ” เพียงแตเขายังไมไดใชตามสมัย
นิยม คําถามของเขามีสวนรวมหรือคลายกับคําถามของพวกที่ศึกษาชาติพันธุธํารงในสมัยนั้นคือ 

     1. กลุมคนตาง ๆ ในเมืองดังกลาวจัดตัวเองวาเปน “เอกลักษณสังคม” ใด 

     2. คนแตละกลุมมองวากลุมตนเองและกลุมคนอื่นมีคุณลักษณะอะไร 

     3. คนแตละกลุมจะอาศัยลักษณะสําคัญอะไรเปนมาตรการสําคัญในการระบุ 
“เอกลักษณสังคม” ของปจเจกบุคคล และการระบุนั้นแตกตางตามสถานการณหรือไม  
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     ในการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล(ท้ังในกลุมและนอกกลุม ) จะเกี่ยวของสัมพันธกับ
คําถาม 3 คําถามขางบนอยางไร กลางอีกนัยหนึ่งคือวา เอกลักษณทางสังคม คุณลักษณะของแตละ
กลุม และการจําแนกกลุม มีความสัมพันธเกี่ยวของอยางไรกับการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

     เบอรแมนนําขอมูลมาจัดประเภทเปน 4 ประเภท หรือเอกลักษณสังคมใหญ ๆ คือ 
     1. เอกลักษณสังคมตามกลุมศาสนา(Dharam) เชน มุสลิมและซิกข 
     2. เอกลักษณสังคมตามกลุมภาษาภูมิภาค เชน ปนจารี และปาฮารี  
     3. เอกลักษณสังคมตามกลุมวรรณะด้ังเดิมของฮินดู เชน พราหมณ กษัตริ ย ไวศยะ 
จัณฑาล(Shudra) 
     4. เอกลักษณสังคมตามชนชั้นในเชิงอาชีพ และวิถีชีวิต เชน ชาวบาน และกรรมกร 
     เอกลักษณสังคมเหลานี้มีความหมายตอผูที่รูจัก และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการ
ปฏิสัมพันธของพวกเขาทั้งที่มีกับภายในและภายนอกกลุมในชีวิตประจําวัน  
     บุคคลหนึ่ง ๆ อาจจะมีไดหลายเอกลักษณสังคมคือ เปนปนจาบี , มุสลิม, เตลิ(Teli) 
(เปนวรรณะแบบหน่ึง ) และเปนขาราชการ และเอกลักษณสังคมใดจะโดดเดนก็ขึ้นอยูกับ
สถานการณแวดลอม หรือบริบทที่ปฏิสัมพันธ ประเด็นสําคัญที่เบอรแมนไดหยิบยกขึ้นมาก็คือ 
จิตสํานึกในเร่ื องความแตกตาง ทางเอกลักษณเหลานี้ไมไดมีผลตอพฤติกรรมปฏิสัมพันธเสมอไป 
อาจจะเปนในบางสถานการณเทานั้น เพราะในบางครั้งบุคคลตาง ๆ เหลานี้ไดลดความแตกตางลง
เพื่อความราบร่ืนในการปฏิสัมพันธ และเนื่องจากบุคคลหนึ่ง ๆ มีหลายเอกลัษณสังคม ก็จะมี
พฤติกรรมปฏิสัมพันธตามบริบทหรือสถานการณ 
 3. การเปล่ียนแปลงทางชาติพันธุ  นักวิชาการในสมัยนิยมศึกษาชาติพันธุธํารงมักจะให
ความสนใจนอยในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณและพรมแดนชาติพันธุ เพราะมุงเนนพรรณนา
และอธิบายการดํารงอยูของอัตลักษณและพรมแดนชาติพันธุมากกวา อยางไรก็ ตามโฮโรวิทซกไ็ด
นําเสนอแนวคิดที่นาสนใจในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของอัตลักษณและพรมแดนชาติพันธุ  เขา
ใหขอคิดวากลุมชาติพันธุตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงได อาจจะขยายใหญขึ้นหรือหดตัวเล็กลง 
เพราะวาความเปนสมาชิกของกลุมชาติพันธุเปนเร่ืองของการกําหนดความหมายทาง สังคมของ
ปจเจกบุคคลท่ีไดกําหนดอัตลักษณชาติพันธุตนเอง และที่เปนที่ยอมรับของกลุมอื่น เม่ือมองใน
ระยะยาวกลุมชาติพันธุตาง ๆ อาจเปลี่ยนพรมแดนชาติพันธุซึ่งมักจะเปนไปอยางชา ๆ แตบางกลุม
อาจเจตนาม่ีจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามอัตลักษณชาติพันธุ มีลักษณะถูกกําหนด
มากกวาเปนไปโดยสมัครใจ เพราะโดยมากจะไดมาโดยกําเนิด แมวาอาจจะมีขอยกเวนไดบาง เชน 
ไดมาโดยการแตงงาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณชาติพันธุมักใชเวลานานขามชั่วอายุคน และ
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชาติพันธุจะมีกระบวนการที่เก่ียวของกันหลายลักษณะดวยกันคือ 
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     1. การเปล่ียนแปลงพรมแดนชาติพันธุในระดับกลุม (Group Boundaries) เปนการ
เปลี่ยนแปลงรวมของกลุมสมาชิกในกลุมชาติพันธุ ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการไปรับเอาบรรทัดฐานของ
กลุมชาติพันธุอ่ืนจนถึงขั้นวามาตรการที่กําหนดความเปนสมาชิกของกลุมชาติ พันธุมีความชัดเจน
นอยลง ทําใหพรมแดนชาติพันธุคอนขางกํากวม 

     2. การเปล่ียนแปลงอัตลักษณชาติพันธุของบุคคล มีขอสังเกตวากรณีที่บุคคล
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณชาติพันธุตามบริบทหรือสถานการณ แตการเปล่ียนแปลงดังกลาวใชวาจะ
สามารถเปนไปอยางรวดเร็ว เพราะวาจริง ๆ แลวอัตลักษณชาติพันธุกอตัวมาจากการเรียนรู 
     3. เงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพรมแดนและอัตลักษณชาติพันธุ มีเงื่อนไข
หลัก ๆ 2 ประการคือ สภาวการติดตอกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ที่จะถูกมองวาเหมือนกันหรือตางกันมาก
นอยเพียงใด และสภาวะขององคกรทางการเมืองที่กลุมชาติพันธุนั้นไดอาศัยอยูจะเปนเง่ืนไขสําคัญ
(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2547 : 12-40) 
 จากแนวคิด แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการดํารงอัตลักษณ  ผูวิจัยใชแนวคิดพรมแดนทาง
ชาติพันธุในการวิเคราะห ความคิดและจิตสํา นึก กระบวนการระบุและแสดงอัตลักษณโดย อาศัย
ลักษณะใดทางวัฒนธรรมเปนสัญลักษณ ใหความหมายและกําหนดความเปนกลุมชาติพันธุของ ชาว
ไทดําบานหัวถนนแหงนี้ ในการปฏิสัมพันธหรือเปนตัวแบงแยกพวกเขาออกจากกลุมอื่น  แนวคิด
ชาติพันธุธํารงและอัตลักษณชาติพันธุ ในความสัมพันธกับรัฐชาติและกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ผูวิจัยใช
ในการศึกษาความเปนกลุมชาติพันธของชาวไทดํา ซึ่งไดมาโดยกําเนิดจากการเปนสมาชิกกลุม มี
ปฏิสัมพันธทางสังคมและรวมพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งสืบทอดอดีตและกําหนดสถานการณปจจุบัน ซึ่ง มี
อิทธิพลตออัตลักษณและชีวิตจนทําใหมีบรรทัดฐานพฤติกรรมบางอยางรวมกัน ชาวไทดํา มีบรรทัด
ฐานพฤติกรรมของกลุมในการปฏิสัมพันธทั้งในและนอกกลุมในระดับขั้นใดในแงที่ดํารงอยูและ
เปนที่ยอมรับของทั้งคนในกลุมและนอกกลุม มีกระบวนการอนุรักษ ฟนฟู และสืบทอดในการ
ดํารงอัตลักษณ ในการสรางความแตกตางทางชาติพันธุอยางไร ในกรณีที่มีการผสมผส านหรือการ
กลมกลืนทา งวัฒนธรรม  ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองมีอิทธิพลในดานใดบาง  อยางไร 
และจากแนวคิดการเป ลี่ยนแปลงทางชาติพันธุผูวิจัย ใชเปนแนวทางในการสังเกตแนวโนมของการ
ดํารงอัตลักษณของชาวไทดําบานหัวถนนในอนาคต 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

 การศึกษาเร่ือง การดํารงอตัลักษณทา งชาติพันธุของชาว ไทดําบานหัวถนน ตําบลดอน
พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ซึ่งเปนเร่ือง
เกี่ยวกับ อัตลักษณ ทาง วัฒนธรรม  การถายทอดและการสืบสาน การอนุรักษฟนฟู รวมถึงการ
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ผสมผสานทางวัฒนธรรม ของชาวไทดําในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศไทย  และการดํารงอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ  โดยสวนใหญเปนการศึกษาเชิงพรรณา ดังกลาวตอไปน้ี  
 วิลาวัลย ปานทองและคณะ (2549) ไดทําการวิจัยเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดํา 
ที่ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในดานวัฒนธรรมไดศึกษา 4 ประเด็นซึ่งลวน
เปนอัตลักษณประจํากลุมชาติพันธุ คือ ดานที่อยูอาศัยมีการกอสรางเปน “ทรหลังเตา ” หลังคามุง
ดวยหญาคา ฝาและพื้นใชไมไผเอามาทําเปนฟากสับ การกอสรางจะไมใชตะปู แตจะใชสลัก ลิ่ม 
และหวายเปนเคร่ืองผูกยึด แตตอมาบานก็จะพัฒนาไปตามยุคสมัย ดา นอาหารการกิน อาหารคาว 
ประเภทยํา เชน ยาํเตา จุบผัก เปนตน ประเภทแกง เชน แกงหนอสม แกงหนอปง แกงผํา เปนตน 
ประเภทแจว เชน แจวปลารา แจวเอือดดาน เปนตน ท้ังนี้เคร่ืองเทศสําคัญคือ “มะแขน”  สวนอาหาร
หวาน เชน ขนมกวายลุย ขนมขาวจี่ ขนมพันตอง ขนมขาวเหนี ยวงาดํา เปนตน ดานการแตงกายจะ
เปนชุดสีดํา โดยสวมใสไดทุกโอกาส ชุดที่เปนพิธีการคือชุดเสื้อฮี ซึ่งเปนเสื้อประจําตัวของแตละ
คนที่จะใชเสื้อนี้ไปจนตาย และดานความเช่ือพิธีกรรม พบวาความเชื่อเร่ืองผีเปนความเชื่อท่ีสําคัญที่
กอใหเกิดพิธีกรรมตาง ๆ ผีมีอํานาจ สูงสุดคือผีแถนซึ่งถือเปนเทพเทวดา สวนผีที่คอยปกปกรักษา
ลูกหลานคือผีบรรพบุรุษ พิธีสําคัญที่ตองปฏิบัติคือ พิธีเสนเรือน สวนพิธีกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนอัต
ลักษณ เชน พิธีศพ พิธีแตงงาน เปนตน ดานภาษาไดศึกษา 5 ประเด็นคือ ดานระบบเสียง ภาษาไทดํา
มีหนวยเสียงพยัญชน ะ 19 หนวยเสียง ทําหนาที่เปนพยัญชนะตนไดทุกหนวยเสียง เปนพยัญชนะ
ทาย 9 หนวยเสียง หนวยเสียงสระมี 21 หนวยเสียง แบงเปนสระเดีย่ว 18 หนวยเสียง สระประสม 3 
หนวยเสียง สวนระบบพยางคมีโครงสราง 5 แบบ ดานระบบคํามีลักษณะประกอบคํา 4 ประเภท คือ 
คําพยางคเดียว คํา ประสม คําซอนและคําซ้ํา คําดังกลาวจําแนกได 7 หมวด ไดแก คํานาม คําสรร
พนา คํากริยา คําคุณศัพท คําวิเศษ คําเชื่อม และคําลงทาย ดานระบบประโยคและวลี สามารถจัดแบง
ประโยคออกเปน 3 ประเภท คือ ประโยคความเดียว ประโยคความซอน และประโยคความรวม 
สวนวลีจําแนกไดเปน 4 ชนิด ไดแก นามวลี กริยาวลี สถานวลี และกาลวลี ดานภาษิต สํานวน และ
ดานสัมพันธสารคือ เพลงกลอมเด็ก บทเพลง คําขับ และนิทาน 

 จากงานวิจัยเร่ืองนี้ผูวิจัยไดขอมูลที่นาสนใจที่เก่ียวของกับประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวไทดํา เชน ที่อยูอาศัย อาหารการกิน การแตงกาย ความเชื่อ พิธีกรรม และรายละเอียดดานภาษา 
เปนตน เปนขอมูลพื้นฐานท่ีผูวิจัยใชตรวจสอบวาชาวไทดําที่บานหัวถนนยังคงดํารงอัตลักษณใน
ดานตาง ๆ น้ีไวไดอยางไรบาง 

 มยุรี วัดแกว (2521 ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาโครงสรางสังคมของลาวโซง โดย
ศึกษาผานพิธีกรรมสามพิธีคือ พิธีเสนเรือน พิธีแตงงาน และพิธีศพ พบวาการจัดระเบียบสังคมใน
ระดับครอบครัวน้ันใชระบบเครือญาติเปนเกณฑ โดยมีความคิดเร่ืองผีเดียวกันเปนสัญลักษณ
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รวมกันและการจัดลําดับเครือญาติเปนแบบฝายเดียว โดยถือฝายพอเปนสําคัญ มักใหความสําคัญกับ
ผูชายมากกวาผูหญิง เพราะลูกชายจะตองเล้ียงผีพอแมเมื่อทานตายไป แตลูกสาวเมื่อแตงงานไปแลว
ตองไปเลี้ยงผีฝายพอแมของสามีแทนที่จะไดเลี้ยงผีพอแมของตน สําหรับแนวความคิดของลาวโชง
ในเร่ืองชุมชนนั้น มิไดขึ้นอยูกับดินแดนแตขึ้นอยูกับระบบเครือญาติ อันประกอบดวยญาติทาง
สายโลหิตแล ะญาติทางการแตงงาน ไดแก พี่สะใภ นองสะใภ ลูกสะใภ หลานสะใภ ซึ่งถือวาเปน
ญาติผีเดียวกัน นอกจากน้ีชุมชนลาวโซงยังจัดลําดับชนชั้นทางสังคมโดยใชวงศตระกูลหรือ
ครอบครัวเปนเกณฑในการแบงชนชั้น โดยแบงออกเปนชนชั้นผูทาวหมายถึงลาวโซงที่สืบเชื้อสาย
มาจากเจาหรือผูปกครองเมืองในสมัยกอน และชนชั้นผูนอยหมายถึงลาวโซงที่ เกิดในตระกูลสามัญ
ชนซึ่งอยูใตการปกครองของผูทาวในสมัยกอน พิธีกรรมตาง ๆ ของผูทาวมักจะใหญกวาผูนอยและ
จะไมปฏิบัติพิธีกรรมรวมกัน โดยเฉพาะพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ แตในชีวิตประจําวัน แลวผู
ทาวกับผูนอยมีความสัมพันธกันและรวมมือกันเปนอยางดี เชน มีการลงแขกเพื่อหวานดํา เก็บเกี่ยว 
ตัดไมและชวยกันปลูกบาน เปนตน ชุมชนลาวโซงมีลักษณะเปนชุมชนเปด เน่ืองจากหนุมสาวโซง
จากสองชนชั้นนี้สามารถแตงงานกันไดแตหามแตงงานระหวางบุคคลท่ีมีส ายโลหิตเดียวกันและอยู
ในผีเดียวกัน ยังผลใหสถานภาพของผูหญิงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได โดยยึดชนชั้นทางฝายสามีเปน
หลัก ยังไดกลาวอีกวาการกระทําพิธีกรรมของลาวโซงมิใชเปนการกระทําเพียงหนาที่เทานั้น แตมี
วัตถุประสงคที่สําคัญกวานั้น เชน กระทําพิธีกรรมเพ่ือตองก ารดํารงรักษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมของตนเอาไว กระทําเพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ 
กระทําเพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ เปนตน  สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา อรุณกิจ (2528) 
ไดทําการวิจัยเร่ืองพิธีกรรมและโครงสรางทางสังคมของลาวโซง มีวัตถุปร ะสงคเพื่อศึกษาพิธีกรรม
และโครงสรางทางสังคมลาวโซงที่หมูบานบานสระ ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม โดยพิธีกรรมท่ีเลือกศึกษาคือ พิธีเสนเรือน พิธีแตงงาน พิธีศพ และพิธีบูชาศาลหมูบาน 
และเพื่อที่จะวิเคราะหพิธีกรรม โครงสรางทางสังคมและความสัมพันธ ระหวางพิธีกรรมกับ
โครงสรางทางสังคม พบวาพิธีกรรมของลาวโซงแบงไดเปน 2 ประเภทคือ พิธีกรรมตามแนวพุทธ
ศาสนา และพิธีกรรมตามความเช่ือด้ังเดิมเกี่ยวกับการนับถือผีและการบูชาบรรพบุรุษ โดยให
ความสําคัญกับพิธีกรรมตามความเช่ือด้ังเดิมมากและมีบางอยางคลายกับวัฒนธรรม จีน วิถีชีวิตที่
เห็นไดจากพิธีกรรมจะคลายคลึงกับวิถีชีวิตของคนไทยลาวทางภาคอีสาน มีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดจนกลายเปประเพณี ถือเปนหนาที่อยางหนึ่งในอันท่ีจะอยูในสังคมลาวโซง แสดงใหเห็น
ถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ ความสามัคคีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกั นในหมูคณะและใน
หมูบาน สถานภาพและศักดิ์ศรีของวงศตระกูล ตลอดจนเปนการดาํรงไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีของกลุมชน การปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ เปนการยืนยันโครงสรางทางสังคมที่มีอยู พิธีกรรม
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มีหนาที่ในการสรางความเปนปกแผนใหกับสังคม และเปนสัญลักษณทางวัฒนธรร ม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน ตลอดจนเปนสัญลักษณที่แสดงถึงสถานภาพระหวางบุคคล
ในสังคมที่ประกอบกันเปนกลุมตาง ๆ ในดานโครงสรางทางสังคมมีหลักเกณฑในการจัดระเบียบ
ทางสังคมระดับครอบครัวใชระบบเครือญาติเปนเกณฑ โดยมีแนวความคิดเร่ืองผีเดียวกันเปน
สัญลักษณรวมกัน การจัดลําดับเครือญาติมีแนวโนมเปนแบบฝายเดียวโดยถือฝายพอเปนสําคัญและ
บิดาจะเปนใหญในครอบครัว สวนการจัดระเบียบทางสังคมในระดับชุมชนหมูบานก็ขึ้นอยูกับ
ระบบเครือญาติเชนกันโดยประกอบดวยเครือญาติสายโลหิต และเครือญาติทางการแตงงาน สังคม
หมูบานลาวโซงจึงประกอบดวยครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่เกี่ยวของเปนญาติกันไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง มีการจัดลําดับชนชั้นทางสังคมโดยใชวงศตระกูลเปนเกณฑโดยแบงออกเปนชนชั้นผูทาวและ
ชนชั้นผูนอย ชุมชนลาวโซงมีลักษณะเปนชุมชนเปดเน่ืองจากหนุมสาวลาวโซงจากสองชนชั้นนี้
สามารถแตงงานกันไดและไมมีขอหามเกี่ยวกับการแตงงานกับบุคคลนอกกลุมยังผลใหสถานภาพ
ของผูหญิงเปลี่ยนแปลงข้ึนลงไดโดยยึดถือชนชั้นทางฝายสามีเปนหลัก นอกจากน้ีชุมชนลาวโซงยัง
ไดอาศัยความเชื่อในการนับถือผีและสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติในการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในชุมชน ทําใหบุคคลอยูในระเบียบวินัย มีศีลธรรมซึ่งกอใหเกิดความเปนระเบียบในชุมชน
หมูบาน จากทั้งหมดทําใหเห็นไดวาพิธีกรรมและโครงสรางทางสังคมของลาวโซงมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกัน พิธีกรรมตามความเช่ือด้ังเดิมจะสะทอนใหเห็นโครงสรางทางสังคมของกลุมชนทั้งใน
ระดับครอบครัวและในระดับหมูบาน 

 จากงานวิจัยสองเร่ืองนี้ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงโครงสรางสังคมไทดําผานทางพิธีกรรมตาง 
ๆ การอยูรวมกันระหวางชนชั้นผูทาวและผูนอย หนาที่และความรับผิดชอบของญาติที่เปนผี
เดียวกันในการประกอบพิธีกรรม รวมท้ังวัตถุประสงคทั้งทางต รงและทางออมในการประกอบ
พิธีกรรมท่ีสัมพันธกับโครงสรางทางสังคมของชาวไทดํา 

 สุกัญญา จันทะสูน (2538 ) ไดทําการวิจัยเร่ืองภูมิปญญาชาวบาน และกระบวนการ
ถายทอด : การศึกษา “พิธีเสนเรือน” ของชาวลาวโซง จังหวัดพิษณุโลก พบวา “พิธีเสนเรือน” เปน
พิธีเซนไหวบรรพบุรุษที่ตายไปแลว เปนพิธีกรรมของครอบครัวที่หัวหนาครอบครัวมีหนาที่จะตอง
จัดเปนประจําทุกป ปละคร้ังหรือ 3 ปตอคร้ัง เชือ่วาเปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ และมี
ผลกระทบใหทุกคนในครอบครัวมีความสุข เกิดความเปนสิริมงคลแกบานเรือน จากพิธีกรรมแสดง
ใหเห็นถึงกระ บวนการถายทอดวัฒนธรรมท่ีสําคัญทางดานองคประกอบทางวัฒนธรรมทั้ง 4 
ประการคือ องควัตถุ องคการ องคพิธีการ  และองคมติ มีลักษณะการถายทอดแบบไมเปนทางการ 
ชาวลาวโซงจะไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่นองโดยอบรมสั่งสอนทั้ง
ทางตรงคือการบอกเลาถึงความเชื่อ การบอกถึงขั้นตอนในการทําพิธีหรือใหรับหนาที่ตาง ๆ ในการ
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ประกอบพิธี และทางออมคือ สืบทอดไดจากการสังเกต จดจํา ทําตาม เปนการเรียนรูผานสื่อ
พิธีกรรมทุกพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นในวิถีชีวิตทําใหมีการเรียนรูต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย พิธีกรรมจะมี
เน้ือหาสาระภูมิป ญญาเก่ียวของกับการจัดองคกรครอบครัวและเครือญาติ ระบบความเช่ือในเร่ืองผี
บรรพบุรุษ การสรางความสัมพันธอันดีใหแกสมาชิกในสังคมลาวโซง และภูมิปญญาทางดานวัตถุที่
เปนเอกลักษณของสังคม ปจจัยที่เอ้ือตอการสืบเนื่องพิธีเสนเรือนไดแก ความเชื่อพื้นฐานของชาว
ไทดําในเร่ืองผี ความเชื่อมั่นตอพิธีเสนเรือนและพิธีที่เกี่ยวของ ความเปนอัตลักษณของกลุมชนไท
ดํา ระบบการจัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน สวนปจจัยที่เอ้ือตอการ
เปลี่ยนแปลงพิธีเสนเรือนไดแก อิทธิพลของพุทธศาสนา ประสบการณของคนในชุมชน การ
ประกอบอาชีพ ส ภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และการแพรกระจายทางวัฒนธรรมภายนอก เชน 
การคมนาคม และสื่อสารมวลชน เปนตน 

 จากงานวิจัยเร่ืองนี้ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับพิธีเสนเรือนซ่ึงเปนพิธี
ที่ชาวไทดําใหความสําคัญ ในเร่ืองความความเช่ือเร่ืองผีที่นํามาสูพิธีกรรม น้ี กุศโลบายและการขัด
เกลาดวยวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหอัตลักษณของพิธีกรรมน้ีสามารถดํารงอยูได รวมท้ังมีปจจัย
อะไรบางที่จะทําใหพิธีกรรมน้ีอาจตองปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

 บุญเสริม ตินตะสุวรรณ (2545) ไดทําการวิจัย เร่ืองการศึกษาผาและเครื่องนุงหมของ
ชาวไทดํา ตําบลหนองปรง อําเ ภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี พบวา มีการสืบทอดการทอผาจากบรรพ
บุรุษในสิบสองจุไทยโดยผาที่ทอมีเสนใยจากฝายและไหม ดานความเชื่อ พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับผาและ
เคร่ืองนุงหม ชาวไทดํามีความเชื่อต้ังแตขั้นตอนการปลูกหมอนและอุปกรณทอผา โดยมีการทําพิธีสู
ขวัญตนหมอน เพ่ือใหไดผลผลิตสมความมุงหมาย ทั้งสรางอุบายในลักษณะขอหามเพื่อรักษา
อุปกรณทอผาใหมีความคงทน ดานความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับลายผา เปนความเชื่อท่ีเกิดจาก
ตํานานเร่ืองเลา จินตนาการ ศาสนา ลักษณะรูปรางตามลวดลายตาง ๆ สวนความเชื่อเกี่ยวกั บ
กระบวนการผลิตผาเปนความเชื่อที่สรางขอหามเพื่อรักษาผาใหอยูในสภาพที่ดีและคงทน สําหรับ
รูปแบบผาและเคร่ืองนุงหม แบงแยกเปนของผูชาย ผูหญิง และเด็ก มีทั้งแบบที่ใชในชีวิตประจําวัน
และใชในพิธีกรรม ซึ่งลวดลายของผามีการประดิษฐดวยวิธีทอ ปก ปะ และขิด มี ชื่อลายและรูปราง
ที่สื่อความหมายสัมพันธกับวิถีชีวิตและความเชื่อ จํานวน 5 ลาย คือ ลายพันธุพฤกษา ลายสัตว ลาย
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ลายสถานที่และสิ่งของ และลายเบ็ดเตล็ด ผาและเครื่องนุงหมของชาวไทดํา 
แมวาจะไดรับการสืบทอดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน แตดวยกระแ สของวัฒนธรรมจากภายนอกได
แพรกระจายเขาสูชุมชน ไดนําความเจริญทางดานการสื่อสาร การคมนาคม รวมท้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ยอมสงผลใหหนุมสาวชาวไทดําเร่ิมออกไปทํางานนอกชุมชน 
มีการเดินทางเขาออกหมูบานเปนประจํา ทําใหมีการรับเอาวัฒนธรรมจากภ ายนอกเขามาใชใน
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ชุมชน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ โดยเฉพาะการแต งกายในชีวิตประจําวัน เร่ิมมีความ
แตกตางกับผูสูงอายุชาวไทดํา ที่ยังคงยึดมั่นตอการใชผาและเครื่องนุงหมตามความเชื่อแบบด้ังเดิม  
ทั้งนี้เพราะคนท่ีอยูในวัยหนุมสาวตองออกไปทํางานภายนอกชุมช นจึงตองปรับเปลี่ยนการแตงกาย
ใหเขากับชนกลุมใหญของประเทศ แตในการใชผาและเครื่องนุงหมในพิธีกรรมตาง ๆ ยังคงมี
รูปแบบ สี และลวดลายผาแบบดั้งเดิมที่ยังคงใชเฉพาะชาวไทดํา 

 จากงานวิจัยเร่ืองนี้ทําใหผูวิจัยทราบรายละเอียดเก่ียวกับผาและเครื่องนุงหมของชาวไ ท
ดําวามีที่มาและความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปญญาในสวนน้ีอยางไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผสมผสานการแตงกายของชาวไทดํารุนใหมไปบางแลวแตยังคงตองแตงกายดวยชุดแบบดั้งเดิมของ
ชาวไทดําอยูเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  
 มนู อุดมเวช (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองประวัติ ศาสตรไทดําในประเทศไทย เพื่อศึกษา
สํารวจ อธิบายและวิเคราะห การอพยพ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชนกลุมนี้ การวิจัยครั้งน้ีพบความจริงสําคัญสองประการ คือ ประการแรก ความตองการท่ีดินทํา
การเกษตร เปนเหตุทําใหชาวไทดําจํานวนมากอพยพจากเพชรบุรีไปยังท องถิ่นตาง ๆ ต้ังแตราว 
พ.ศ. 2350 จนถึงราว พ .ศ. 2511 การแสวงหาที่ดินในถิ่นที่อพยพไปถึงมีหลายรูปแบบแตไมมี
หลักฐานใดที่แสดงวารัฐไดรับรูปญหาความเดือดรอนของประชาชนเชนนี้ หรือเพราะพิจาราณาวา
ชาวไทดําเปนประชาชนชั้นสอง จึงไมใสใจในความเคลื่อนไหวของชนกลุ มนี้ ประการที่สอง คือ 
ไมวาจะอยูที่ใดชาวไทดํายังคงภูมิปญญาในการปรับปรุงธรรมชาติแวดลอมใหเปนประโยชนในการ
ดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของตน ในสวนปจจัยพื้นฐาน ความถนัดดานการเกษตรและการพยายาม
รักษาอาชีพเกษตรกรรมไวเปนจุดเดนของชาวไทดํามาโดยตลอด บางกลุมที่ไปอยู ในพื้นที่อันไม
สะดวกในการทํานา ก็จะเปลี่ยนไปทําไร ทําสวนและเสี้ยงสัตวบาง นี่คือความสามารถในการเรียนรู
และความทรหดอดทนท่ีมีอยูในสายเลือดของชาวไทดํา สวนปจจัยพื้นฐานในดานอ่ืนสวนใหญ
เปลี่ยนแปรไปตามสภาพสังคมสมัยใหม และเทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหไมตองเสียเวลาแล ะแรงงาน
มากมายในการจัดหาจากธรรมชาติดวยตนเองดังเชนสมัยกอน ทั้งนี้เนื่องจากสินคาและบริการใน
ทองตลาดปจจุบันมีราคาถูกและหาไดงาย แตสิ่งที่นาเสียดายคือภูมิปญญาทองถิ่นของชาวไทดํา
สวนน้ีจะตองสูญหายไป สวนปจจัยระดับสูงพบวาแมประเพณีอันนาสนใจยิ่งบางอยา ง เชนสวนที่
เกี่ยวกับการหาคูครองไดหายไป แตจารีตเก่ียวกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวและอื่น ๆ อีกหลาย
อยางยังคงมีสืบตออยูอยางเข็มแข็งในหมูชาวไทดําและถือเปนแกนหลักของวิถีชีวิตชาวไทดํา สิ่งที่
เห็นไดชัดจากผลของความเปล่ียนแปลงคือ ตอไปน้ีจะไมงายนักที่จะ บอกไดวาใครคือไทดําใน
สังคมไทย 
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 จากงานวิจัยเร่ืองน้ีผูวิจัยไดเห็นถึงภาพรวมในการอพยพเพ่ือหาที่ทํากินแหงใหมตามที่
ตาง ๆ ของประเทศไทยของชาวไทดํา รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาบางอยางท้ังที่ยังคง
ดํารงอัตลักษณไวไดในปจจุบันและท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือผสมผสานไป บางแลวตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 เรณู เหมือนจันทรเชย (2541 ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ 
ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซงท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหมูบานแหลม
กระเจา 2 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  พบวาชาวไทยโซงเปนกลุมชนชาติพันธุ
กลุมหนึ่งที่มีการสืบทอดและสามารถรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม ที่สําคัญไวได และ มีการพัฒนา
ปรับตัวใหเขากับสมัยใหมทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมทั้งการตัดทอนข้ันตอนบางอยาง
ออกซึ่งเปนผลมาจากปจจัยผลักดันทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและทรัพยากร แต
อัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะตนทุนทางวัฒนธรรม ที่ถูกสืบทอด
มาเปนมรดกของกลุมชน อีกทั้งจํานวนประชากรในชุมชนยังมีไมมากยังเปนสังคมเล็ก ๆ อยู แมวา
จะมีการติดตอกับสังคมอื่นแตชาวไทยโซ งก็ยังคงยึดความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของตน 
ลักษณะ ทางวัฒนธรรมและการปรับตัวดังกลา วพบวาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมมีผลทั้งที่
สงเสริม และไมสงเสริมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน แตโดยท่ัวไป
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งนับวาเปนวัฒนธรรมที่ควรคาแกการอนุรักษใหคงอยูตอไป 

 จากงานวิจัยเร่ืองนี้ทําใหผูวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณของชาวไทดําที่สัมพันธกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถึงแมจะมีอัตลักษณบางอยางที่ไมเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาจตองมี
การปรับเปลี่ยนไปบางตามยุคสมัย แตอั ตลักษณสําคัญหลายอยางท่ีชาวไทดําสามารถดํารงไวได
สวนใหญไมสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 สมพร เกษมสุขจรัสแสง (2526) ไดทําการวิจัยเร่ืองการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ
ลาวโซงในเขตอําเภอเขายอยจังหวัดเพชรบุรี  พบวาลาวโซงคือคนไทยสาขาหนึ่งซึ่งมีเชื้อสาย
เดียวกันกับคนไทย การดําเนินชีวิตประจําวันเหมือนกับคนไทยท่ัวไป มีการติดตอสัมพันธที่ดีตอกัน 
มีการรับการบริการจากหนวยงานของรัฐบาลเทาเทียมกัน การผสมผสานเดนชัดในลาวโซงรุนใหม
มากกวาคนรุนเกา ลาวโซงที่มีระดับการศึกษาสูงมีการผสมผสานมากกวาผูที่ไดรับการศึกษานอย
หรือไมไดรับการศึกษา ในกลุมลาวโซงที่มีการศึกษานอยที่เดินทางเขาเมืองหรือกรุงเทพฯบอย ๆ 
จะมีการผสมผสานมากกวาผูที่เดินทางนอยหรือไมไดเดินทางเลย เพศชายมีการผสมผสานมากกวา
เพศหญิง องคประกอบหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมของลาวโซงคือ ปจจัยที่ มี
อยูแลวในสังคมลาวโซงเอง ไดแกหลักความเชื่อคานิยมและความสํานึกในความเปนชาติ ปจจัยที่มี
อยูแลวในสังคมไทย ไดแกนิสัยโอบออมอารี  คานิยมและหลักความเชื่อทางพุทธศาสนา ปจจัยที่
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เกิดขึ้นภายหลังที่ชวยใหการผสมผสานทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไดแกส มรรถภาพการ
ติดตอสื่อสาร(การคมนาคม วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ) และการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน และปจจัยที่เกิดจากการจัดระบบของสังคม ไดแกความจําเปนในการ
ปรับตัวเพ่ือการอยูรอด ความจําเปนที่ตองอยูในระเบียบขอบังคับของกฎหมายเดียวกัน รวม ท้ัง
ระยะเวลาของความสัมพันธ 
 จากงานวิจัยเร่ืองนี้ทําใหเห็นถึงปจจัยและองคประกอบในดานตาง ๆ ที่ทําใหอัตลักษณ
ของชาวไทดําเกิดการผสมผสานหรือตองปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 เกศสิรินทร แพทอง (2546 ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการปรับเปลี่ยนอัตลัษณ และวิธีการ
ดํารงอัตลักษณสําคัญของชาวมอญ อําเภอพระประแดง พบวาอัตลักษณทั่วไปสามา รถแบงออกได
เปนอัตลักษณทางสังคม และอัตลัษณทางวัฒนธรรมโดยสิ่งบงชี้ความเปนมอญและเปนอัตลักษณ
สําคัญของชาวมอญพระประแดงคือ ประเพณี ภาษา การแตงกาย ลักษณะนิสัยคือชอบทําบุญ ยึด
หลักศาสนาเปนแกนของชีวิต รักสงบ มีน้ําใจ วิธีในการดํารงอัตลักษณมีทั้งลักษณะเปนรูปธรรม
และนามธรรมคือมีการจัดทําหนังสือ แผนพับ การจัดแสดงโช ว การจัดนิทรรศการ การสรางแหล ง
รวบรวมขอมูล การบรรจุในหลักสูตร การรณรงคผานสื่อตาง ๆ ปลูกฝงโดยการเลาประวัติใหฟง
เปนตัวอยาง ใชความเชื่อทางพิธีกรรมท่ีตองปฏิบัติสืบทอดสงเสริมผลักดันใหมีสวนรวมในการจัด
งาน การขูใหกลัวและการลงโทษทางสังคม ใชการประชาสัมพันธแบบปากตอปาก เนนแกนนําใน
การปลุกระดม บุคคลท่ีมีสวนสําคัญคือ กลุมชาวบาน ผูเฒาผู แก และพระในชุมชน มีการสนับสนุน
ดานการดํารงรักษาในดานความรู ความเขาใจโดยกลุมชาวบาน ครอบครัวผูสูงอายุในชุมชน ดาน
การเงินและวัสดุอุปกรณโดยชาวบาน หนวยงานรัฐ และบริษัทเอกชน ดานแรงงานโดยพลังที่สําคัญ
ก็คือกลุมชาวบานและผูนําชุมชน การปรับเปลี่ยนอัตลักษณพบวาอัตลักษณที่ปรับเปลี่ยนคือ กา ร
แตงกาย อาหาร ที่อยูอาศัย พิธีกรรมตาง ๆ ความเช่ือคานิยม การละเลน ดนตรี ศิลปะ อัตลักษณที่
เปลี่ยนไปเกือบหมดคือภาษา ภูมิปญญาดานอาชีพ ยารักษาโรค และการนับถือผี แนวโนมใน
อนาคตการดํารงรักษาภาษาคงหมดไป แต ดานอาหารและ ประเพณียังคงสืบทอดตอไป อัตลั กษณ
ทางสัง คมยังคงเหนียวแนน  ดานสถาบันที่ดํารงรักษาอัตลักษณสําคัญพบวาสถาบันครอบคัว 
หนวยงานรัฐ องคกรการปกครองทองถิ่นจะมีบทบาทลดลงยิ่งถาชาวบานตอตาน โรงเรียน องค กร
เอกชนจะมีบทบาทและการสนับสนุนมากขึ้น ปญหาและอุปสรรคคือการไมประสานงานกัน การ
ขัดแยงระหวางรัฐกับชา วบาน สภาพแวดลอมสังคมที่มีความเจริญมากขึ้น ทายท่ีสุดมีความเห็นวา
ตอไปเชื้อชาติมอญคงจะคอย ๆ หมดลง การดํารงเผาพันธุคงไมมี มอญคงกลายเปนเพียงตํานาน
ทั้งนี้จะคงอยูไดนานแตไหนก็ขึ้นกับชาวมอญในชุมชนนั้น ๆ วามีพลังในการดํารงรักษาไดมากนอย
เพียงใด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41 
 

 

 จากงานวิจั ยเร่ืองน้ีผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาการดํารงอัตลักษณของกลุมชาติ
พันธุวาในกลุมชาติพันธุอ่ืนพวกเขามีวิธีการหรือมีปจจัยอะไรบางที่พยายามดํารงอัตลักษณทางชาติ
พันธุของกลุมตน รวมถึงผลรับที่ไดและแนวโนมในการดํารงอัตลักษณของกลุมชาติพันธ ุ ในอนาคต 

 มงคล พนมมิตร (2551) ไดทําการวิจัยเร่ืองการดํารงอัตลักษณของชุมชนกลุมนอยใน
ภาคเหนือ ไดศึกษาเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับการดํารงอัตลักษณโดยเนนศึกษาถึงกระบวนการในการ
ดํารงอัตลักษณทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระแสบริโภควัตถุของระบบทุนนิยม
เสรี การตอสูเร่ืองที่ ดินทํากิน การตอสูกับการถูกรกุรานจากหทารชนกลุมนอยชาวพมา หรือ
แมกระทั่งการตอรองกับอํานาจรัฐที่พยายามเขามาครอบงําความคิดของชุมชน พบวาอัตลักษณใน
ดานตาง ๆ ของชุมชนกลุมนอยบานหวยเฮ๊ียะ หมูที่ 8 ตําบลปางมะผา อําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอนน้ันเกิดขึ้น และลื่นไหลไปตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ทุกอัตลักษณมีรากฐานมาจากความคิด ความเชื่อท่ีผูกติดวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีและความรูภูมิปญญาด้ังเดิมของชนเผาที่สั่งสมมาตั้งแตบรรพบุรุษ และชุนชนไดมีการ
สรางกระบวนการเรี ยนรูและสืบทอดจากรุนสูรุนมาจนถึงปจจุบัน โดยมีกระบวนการในการ
ดํารงอัตลักษณที่ประกอบดวยองคประกอบหลักที่สําคัญสามประการคือ ประการแรก การมีฐาน
ความคิดที่คํานึงถึงความมั่นคง ความเปนปกแผนของชุมชนเปนที่ต้ัง  ประการที่สอง มีกลไกของ
ชุมชนที่ถือเปนเสาหลักค้ํายั นหมูบานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันทําหนาที่อยางเขมขน และประการที่
สาม การมีวิธีการสรางการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหเห็นถึงคุณคาของการดํารงรักษาอัตลักษณขอ ง
ชนเผา และไดแนะนําใหผูทีส่นใจศึกษาในแงมุมอ่ืนที่หลากหลายกับชนกลุมนอยตาง ๆ ท่ีมีอยู
หลากหลาย ในประเทศไทย เชน การยอมรับวัฒนธรรมจากภายนอก   การปรับตัวทางดานวิถี ชีวิต
หรือผลของการแทรกแซงจากหนวยงานรัฐ ธุรกิจและเอกชนที่มีผลตอความพยายาม ดํารงอัตลักษณ
ของชุมชน เปนตน 

 จากงานวิจัยนี้เปนอีกเร่ืองหน่ึงที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาการดํารงอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองวากลุมชาติ
พันธุนี้สามารถดํารงอัตลักษณของกลุมตนไวไดอยางไร 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาเร่ืองการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธของชาวไทดําบานหัวถนน ตําบลดอน
พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวความคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยรวมถึ งการดําเนินการ
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

 1. วิธีที่ใชในการวิจัย 

 2. กลุมผูใหขอมูลหลัก 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การตรวจสอบขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 

  
1. วิธีที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาทางมานุษ ยวิทยาวัฒนธรรม ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  โดย
เบื้องตนไดศึกษาขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธและงานวิจัยตาง ๆ เก่ียวกับไทดํา 
หลังจากนั้นผูวิจัยไดเขาไปสํารวจ สังเกต และรวบรวมขอมูลเบื้องตนในหมูบานดวยตนเองถึง
บริบททั่วไปของชุมชน เชน ประวัติความเปนมาโดยรวมของชุมชนและหมูบาน ทําเลที่ตั้ง การ
คมนาคมขนสงและสภาพถนนหนทาง ลักษณะทางภูมิศาสตร การปกครอง ประชากร การศึกษา
การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจในพื้นที่และการใชประโยชน โทรคมนาคมและการสื่อสาร การ
สาธารณะสุขและดานความปลอดภัย ศาสนา สภาพสังคม วฒัน ธรรมและประเพณี โดยไดขอมูล
จากองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราเปนหลักประกอบกับการสังเกตและสอบถามจากชาวไท
ดําในหมูบาน ในสวนน้ีจะศึกษาแตพอสังเขปเพ่ือเปนองคประกอบนําไปสูการศึกษาในสวนตอไป  
 หลังจากทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนแลว ผูวิจยนําขอมูลมาพิจารณาเปนแ นวทางใน
การกําหนดแหลงขอมูลหลักและรองสําหรับการเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับอัตลักษณและกระบวนการ
ดํารงอัตลักษณของชาวไทดําที่นี่ โดยแบงเปนการดําร งอัตลักษณของชาวไทดําบานหัวถนน
โดยท่ัวไป ในรอบป การดํารงอัตลักษณในรูปแบบของพิพิธภัณฑพื้นบาน และการสนับสนุนการ
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ดํารงอัตลักษณจากหนวยงานราชการและโรงเรียน เปนการสืบคนขอมูล แบบเจาะ ลึกเพื่อตอบ
คําถามโดยใชวิธี สังเกตการณกลุมตัวอยาง  การสัมภาษณ ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ  การ
สนทนากลุมตลอดจน การเขารวมกิจกรรม และพิธีกรรมตาง ๆ  หลังจาก เก็บรวบรวบรวม ขอมูล
เหลานั้นมา แลวไดทําการจัดหมวดหมูและนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อตอบวัตถุประสงค ใหได
ครบถวนและสมบูรณที่สุดในการนําเสนอผลการศึกษาคร้ังนี้ 
 
2. กลุมผูใหขอมูลหลัก  

 ผูวิจัยกําหนดประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือชาวไทดําบานหัวถนนประกอบดวยหมู
ที่ 1 หมูที่ 6 หมูที่ 8 และหมูที่ 10 ของตําบลดอนพุทรา  อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  เปนชาวไท
ดํากลุมแรก ๆ ท่ีอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เปนหมูบานที่มีชาวไทดําอาศัยอยูหลายรอย ครัวเรือน 
ยังคงยึดถือคติแบบด้ังเดิม มีการปฏิบัติตามประเพณี ความเชื่อ กรอบจารีต และคานิยมของกลุมซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดําแหงนี้อยางชัดเจน และเปนหมูบานที่
มีหลักฐานและศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ของชาติพันธุ เชน พิพิธภั ณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัว
ถนน เปนตน อาจแบงกลุมผูใหขอมูลหลักดังตารางตอไปนี้ 
 

ขอมูล กลุมผูใหขอมูล 

บริบททั่วไปของชุมชน องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราและชาว
ไทดําในพื้นที่ 

อัตลักษณและการดํารงอัตลักษณในดานตาง ๆ  ชาวบานไทดําในพื้นที่  เชน ผูรูพิธีปฏิบัติ หมอ
พิธี ผูสูงอายุ เยาวชน เปนตน 

การดํารงอัตลักษณในรูปแบบของพิพิธภัณฑ นายประสงค เต๊ียะตาชาง 

ผูสนับสนุนการดํารงอัตลักษณ นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา 
ผูใหญบาน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวถนน 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดในการศึกษาครั้งน้ีคือ ตัวผูวิจัยเอง และนอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใช
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ชวยในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาจากแหลงอางอิงตาง ๆ เชนหนังสือ เอกสารตาง ๆ บทความ วารสาร และ
งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชาวไทดํา 
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 2. การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมโดยจะซักถามผูรูผสมผสานกันไป  และ
ทําการจดบันทึกไวในสมุดจดบันทึกขอมูลภาคสนาม 

 3. แนวคําถาม ผูวิจัยไดสรางคําถามขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในใการ สัมภาษณ แลวนํามา
ออกแบบเปนแบบสัมภาษณ โดยทําเปนแบบปลายเปด ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพของประเด็น
คําถามโดยตรวจสอบความครอบคลุมของคําถาม ตรวจการใชภาษา การสื่อความหมายและ
ตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงคในการศึกษา 

 4. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการหรือการสําภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยจากแบบ
สัมภาษณที่ เตรียมแนวคํา ถามไวกวาง ๆ ลวงหนาและขณะสัมภาษณ มีการต้ังคําถาม ขึ้นมาเสริม
เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการจะศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหชา วบานไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนค วาม
คิดเห็นกับผูวิจัยไดอยางเปนธรรมชาติ บางคร้ัง สัมภาษณแบบเจาะลึกผสมผสานกันไป ทั้งนี้เพื่อให
บรรยากาศในการสัมภาษณเปนกันเองมากท่ีสุดและพยายามใหไดเนื้อหาค รอบคลุมในเร่ืองท่ีจะ
ศึกษามากท่ีสุด  

 5. เคร่ืองบันทึกเสียง กลองวีดีโอและกลองถายภาพ โดยใชในกรณีตาง ๆ กันที่ผูวิจัยคิด
วามีความเหมาะสมกับเหตุการณและบริบทตาง ๆ ในตอนน้ัน และเพื่อใหเหมาะสมกับการ นํามาใช
ในการศึกษาทบทวนขอมูลที่ไดมาหรือเปนแหลงอางอิง 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมลู เพื่อศึกษาถึ งการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนนในครั้งนี้ ได
กําหนดวิธีการและแนวทางในการเก็บขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 เก็บรวมรวมขอมูลจาก เอกสารตํารา หนังสือ บทความ  ขอเขียนทางวิชาการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สื่ออิเล็กทรอนิกส  จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีผูเก็บหรือรวบรวมไวกอนแลว  ทํา
ใหไมตองเสียเวลากับการเก็บขอมูลใหมและสามารถศึกษายอนหลังได  เพื่อสรางกรอบความคิดใน
การวิจัย แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประวัตคิวามเปนมา วัฒนธรรม และอัตลักษณของชาวไทดํา โดย
แหลงขอมลูดังกลาว ไดแก สารานุกรมกลุมชาติพันธุไทยโซง  วาทกรรมอัตลักษณ เปนตน วารสาร
หรือบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทดํา อาทิ วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตนงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับชาวไทดําและการดํารงอัตลักษณทาง ชาติพันธุ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส คือ เว็บไซต ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ชาว ไทดํา เช น
http://www.thaisongdumphet.is.in.th เปนตน 
 ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณและยัง
ปรากฏในปจจุบัน  จึงกําหนดวิธีการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 1. สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน คือพยายามใหชุมชนยอมรับผูวิจัย โดยผูวิจัยยึด
หลักการเคารพ จริงใจ และพรอมที่จะเรียนรูไปกับชุมชน ผูวิจัยเร่ิมจากการแนะนําตัว ทําความรูจัก
กับผูนําที่เปนทางการและไมเปนท างการ ผูวิจัยไดรับการชวยเหลือจากคุณประสงค เต๊ียะตา ชางซึ่ง
เปนผูจัดต้ัง พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวไทดําบานหัวถนน ซึ่งไดใหความกรุณาพาไปแนะนําตัวกับ
ผูใหญบานและชาวบาน  ทําใหทราบถึงบริบททั่วไปของชุมชนอยางคราว ๆ จากการสังเกต เปน
หมูบานไทดําที่สมาชิกยังคง ไวซึ่งวิถีปฏิบัติที่มีความเปนอัตลักษณของชาติพันธุ เปนหมูบานที่มี
หลักฐาน ศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ เชน พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวไทดําบานหัวถนน  
เปนตน เปนหมูบานที่สมาชิกยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมมและถือปฏิบัติเปนวิถีชีวิต 

 2. การกําหนดแหลงขอมูลและการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลหลัก มีวิธีการดังนี้ 
     2.1 การเลือกกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลเฉพาะดาน ไดแก การสอบถามบุคคลตาง 
ๆ เพื่อใหไดบุคคลที่ถูกกลาวอางถึงมากท่ีสุด เปนผูที่มีขอมูลเกี่ยวกับบริบททั่วไปของชุมชน เปนผูมี
ความวามรูในดานตาง ๆ เก่ียวกับวัฒนธรรมไทดํา เปนผูสีบสาน หรือผูที่มีสวนชวยในการ อนุรักษ
วัฒนธรรมไทดํา ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา ผูใหญบาน กลุมครูโรงเรียนบาน
หัวถนน ผูจัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนนและผูที่เกี่ยวของ เปนตน 

     2.2 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนกลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําตามธรรมชาติและ
มีวิถีชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณทางชาติพันธของชาวไทดํา ไดแก ผูอาวุโส ผูนําดานวัฒนธรรม
และพิธีกรรม ท่ีถือเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ และสามารถลําดับเหตุการณหรือ
สามารถบอกประวัติการต้ังถิ่นฐาน ลําดับเครือญาติ  การทําหนาที่ในการถายทอดประเพณี พิธีกรรม
ที่สําคัญของชุมชนใหกับคนรุนใหม รวมถึงการเปรียบเทียบเหตุการณการเปล่ียนแปลงต าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในชุมชนระหวางอดีตและปจจุบัน 

     2.3 กลุมยอยในระดับหมูบาน ไดแก ชาวบานไทดําทั่วไป กลุมสตรี กลุมเยาวชนคน
รุนใหม ซึ่งถือเปนกลุมคนที่มีโอกาสไดรับความรู ทักษะการทํางานจากระบบการศึกษาสมัยใหม ที่
นําไปใชกับความรูภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน และที่สําคัญคือเปนกลุมคนที่ทําหนาที่ในการสืบ
ทอดความรู ภูมิปญญาของชุมชนที่ทําใหชุมชนยั งคงดํารงอัตลักษณความเปนตัวตนของชุมชนชาว
ไทดําบานหัวถนนอยูไดจนถึงปจจุบัน   

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขาไปดําเนินการเก็บขอมูลในชุมชนดวยตนเอง
ตลอดระยะเวลาการวิจัยซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการในการเก็บขอมูลดังมรีายละเอียดตอไปน้ี 

     3.1 การสั งเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขารวมกิจกรรมกับชาวไทดํา เชน การ
ออกไปต้ังพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวไทดําเคลื่อนที่ที่นอกสถานที่ การเขารวมในพิธีเสนเรือนและพิธีศพ 
การเขารวมในงานรื่นเริงประจําปของชาวไทดําในชวงวันสงกรานต เปนตน ทําใหผูวิจัยไดขอมูล
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เชิงประจักษดว ยตนเอง การสอบถามแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กับชาวบานทําใหไดขอมูลที่ชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยสวนมากใชในการสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน 
เชน ทําเลท่ีตั้ง สภาพพื้นที่ทางกายภาพ สภาพวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน ลักษณะที่อยูอาศัย อาชีพ 
ภาษา การประดิษฐสิ่งของเคร่ืองใช  การแตงกายในงานพิธีหรืองานประเพณีตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้
ผูวิจัยตองมีความชัดเจนในกรอบประเด็นของขอมูลที่ตองการ และสามารถเช่ือมโยงขอมูลไปสู
ประเด็นคําถามอื่น ๆ ไดด วย ซึ่งจะสามารถทําใหเห็นภาพ ความเช่ือมโยงในการดําเนินชีวิตของ
ชาวบาน ไดอยางองครวม และที่สําคัญคือเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไปใน
ขณะเดียวกัน 

     3.2 การสัมภาษณ  โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูลในประเด็ นสําคัญโดย
แบงเปน กลุม ชาวไทดํา บานหัวถนน โดยท่ัวไป ซึ่งยังคงดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุในดานตาง ๆ 
ทั้งที่เปนผูสูงอายุและเยาวชน กลุมที่สองคือผูมีสวนในการจัดต้ังพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวไทดําบานหัว
ถนน รวมทั้งการแสดงในสถานที่และนอกสถานที่ที่แสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทดํา เชน การ
แตงกาย การทํากิน การแตนรําฟอนแคน เปนตน และกลุมสุดทายคือกลุมองคกรของรัฐ เชน 
องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา กลุมผู ใหญบาน กลุมคุณครู โรงเรียนบานหัวถนน เปนตน 
ทั้งนี้ก็ เพื่อเก็บรวบรวมสภาพทั่ว ๆ ไปของชุมชน เพิ่มเติมจากการสังเกต  และเจาะลึกในประเด็นที่
เกี่ยวของ กับวัฒนธรรม และการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนนแหงนี้ ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย 

            การสัมภาษณแบบไมเปนทางการสวนมากใชกับผูใหขอมูลที่เปนกลุมผูอาวุโส 
หรือกลุมเยาวชน โดยใชสมุดบันทึกและเครื่องบันทึกเสียงชวยในการเก็บขอมูลไปดวย วิธีการนี้ผู
สัมภาษณจะปลอยใหบรรยากาศเปนไปอยางงาย ๆ ไมมีพิธีรีตอง ไมซับซ อนเปนทางการ ไม
เครงเครียดในลําดับขั้นตอนของคําถาม/คําตอบเพ่ือใหไดวิธีคิด ทัศนคติ และการใหความหมายของ
บุคคลตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

           การสัมภาษณแบบเปนทางการสวนมากใชกับผูใหขอมูลที่เปนผูนําหรือ
เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในชุมชน ผูวิจัยได กําหนดประเด็นหัวขอไวลวงหนา  โดยทําเปนแบบฟอรม
และเรียงลําดับหัวขอจากประเด็นที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม เชน จํานวนประชากรที่แบงเปน
เพศและชวงอายุของหมูบาน แลวตามดวยประเด็นความคิดเห็นของประชากรเหลานั้นตอการ
ประกอบประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน เปนตน ผลที่ ไดจากวิธีการนี้ขอมูลที่ไดจะชัดเจนเปน
ระบบและเปนลําดับขั้นตอน ทําใหงายตอการตรวจสอบและนํามาวิเคราะห 
           การสัมภาษณแบบเจาะลึกลงในรายละเอียด กอนที่ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณไดมี
การวางแผนเตรียมการไวลวงหนา หลังจากท่ีทําการสํารวจศึกษาขอมูลเบื้องตนในสนาม และลงเก็บ
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ขอมูลในสนามผานไปแลวหนึ่งหรือสองครั้ง ไดนําเอาขอมูลมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมาเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม
อยางไร แลวรวบรวมประเด็นคําถาม  กําหนดกรอบคําถามแบบกวาง ๆ ใหตรงกับกลุมผู ใหขอมูลท่ี
จะไปเก็บขอมูลในครั้งตอไปที่สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและตรงกับขอบเขตท่ีจะศึกษาได
อยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนกับผูใหขอมูล บางคร้ังผูใหขอมูล มีการ
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและออกนอกแนวประเด็นคําถามไปบาง แตผูวิจัยก็ไมไดขัดจังหวะ 
แตจะคอยฟงและวิเคราะหตาม อันไหนที่นอกเหนือจากประเด็นในการศึกษาก็จะไดความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชาวไทดํามากขึ้น ประเด็นไหนที่เก่ียวของกับการศึกษาก็จะพยายามใชแนวคําถามที่เตรียม
ไวในเร่ืองตาง ๆ สอดแทรกระหวางการพูดคุยใหครบถวนตามแนว คําถามมากที่สุด หรือมีการต้ัง
คําถามเสริมในตอนน้ันเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง แมนยําและตรงประเด็นมากท่ีสุด 

 ท้ังนี้การบันทึกขอมูลภาคสนา มจะบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสัง เกตและการสัมภาษณ 
จะจดบันทึกขณะที่ทําการสังเกตและสัมภาษณ แตในบางคร้ัง บางเน้ือหาจะจดบันทึกภา ยหลังจากที่
ไดสังเกตและสัมภาษณ เพื่อไมใหกระทบกระเทือนผูใหสัมภาษณ ในบางครั้งหากมีความจําเปน
จะตองจดบันทึกขณะน้ัน เนื่องจากขอมูลมีความซับซอนยากตอการจํา ก็จะทําการจดบันทึกไมให
เห็นโจงแจงและจะบันทึกยอไว และหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณแลว เมื่อไมมีผู ถูกสัมภาษณอยูจะ
ขยายรายละเอียดทันที ในกระบวนการสังเกตและการสัมภาษณไดมีการบันทึกขอมูลลงในสมุด
บันทึกขอมูลภาคสนามและแบบสัมภาษณของผูวิจัย ซึ่งไดจัดเตรียมไวเปนหมวดหมูของ
แหลงขอมูลในประเด็นคําถามที่มีการกําหนดไวกอนหนา โดยบันทึกขอมูลท่ีไดจากท้ังการ สังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และขอมู ลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองบันทึกเสียง 
กลองถายภาพและกลองวีดีโอ ชวยในการเก็บรายละเอียดขอมูลเพื่อใชเปนสวนหน่ึงของการอางอิง
ในการรวบรวมขอมูลตอไป หลังจากเก็บขอมูลแตละคร้ังผูวิจัยไดทําการต รวจสอบขอมูล หากมี
ประเด็นใดไมสมบูรณหรือไมชัดเจนผูวิจัยก็จะเก็บเพิ่มเติม 
 

5. การตรวจสอบขอมูล 

  ขณะท่ีผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลไปไดบา งสวนดวยวิธีการที่กลาวมาแลวจึง ทําการ
ตรวจสอบขอมูลควบคูกันไปตลอด การตรวจสอบขอมูลกระทําเพ่ือใหทราบว าขอมูลที่ไดมา นั้น
เปนความจริง หรือไม มากนอยเพียงใด และเพื่อใหผูวิจัยแนใจวาขอมูลนั้นเปนจริงมากที่สุดกอนที่
จะนําเสนอ อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบดูวาขอมูลที่ไดมานั้นตอบปญหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาเพียงพอหรือยัง การตรวจสอบขอมูลทําไดโดยการสังเกต สัมภาษณจ ากผูใหขอมูล
หลักที่ไดแบงกลุ มดังกลาวมาแลว เปนการยืนยันในลักษณะสามเสา วาขอมูลมีความสอดคลองกับ
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ขอมูลเดิมที่ผูวิจัยเก็บมาเปนระยะ ๆ หรือไม เพ่ือใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด  ในการตรวจสอบ
ขอมูลผูวิจัยทําในขณะท่ีอยูในภาคสนาม และยังไดยอนกลั บไปตรวจสอบอีกในระหวางการ
วิเคราะหขอมูลในขั้นสุดทาย 
 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลตลอด
ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัย โดยเม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลสวนหน่ึงสวนใดและตรวจสอบ ขอมูล
เรียบรอยแลวก็จะทําการ วิเคราะหไปดวยเลย หัวขอของประเด็นศึกษาในเร่ืองนี้เปนเร่ืองการ
ดํารงอัตลักษณ ของชาวไทดําในกระแส การเมืองของรัฐไทย กระแส เศรษฐกิจ แบบทุนนิยม  และ
กระแสสังคมโลกาภิวัต นในปจจุบัน ท่ีมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง อยูตลอดจ ะสงผลตอการ
ดํารงอัตลักษณของชุมชน ไทดําใหคงอยู ไดอยางไร  การวิเคราะหขอมูลไดนําเอาขอมูลมาจัดเปน
หมวดหมูตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยจัดหมวดหมูของขอมูลเปน 3 องคประกอบหลักคือ 1) 
ดานบริบททั่วไปของชุมชน ประวัติความเปนมา ลักษณะ ที่อยูอาศัย  ดานความเช่ือและพิธีกรรม 
ดานการแตงกาย ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณและการดํารงอัตลักษณ ของชาวไทดํา
บานหัวถนนโดยท่ัวไป 2) ดานกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ วิถีชีวิตชาวไทดําบานหัวถนน และการ
จัดแสดงนอกสถานท่ี รวมท้ังผูที่เกี่ยวของ 3) ผูสนับสนุนการดํารงอัตลักษณในดานตาง ๆ ของชาว
ไทดําบานหัวถนน  รวมถึงเงื่อนไขภายในและภายนอกชุมชนที่มีผลตอการดํารงอัตลักษณ ของชาว
ไทดําบานหัวถนนแหงนี ้ หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมาสังเคราะหและอธิบายเชื่อมโยงกั น บางคร้ังได
นําเอาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบ การตีความ ในปรากฎการณ ตาง ๆ ดวย  เพื่อสราง
ขอสรุปจากขอมูลและนําเสนอดวยวิธีการเขียนบรรยายหรือเชิงพรรณนา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

บริบทชุมชน 
 จังหวัดนครปฐมเคยเปนเมืองเกาแกที่เจริญรุงเรืองมาต้ังแตคร้ังอดีตกาลนานนับพันป 
เคยเปนศูนยกลางการคาขายและศาสนาในดินแดน “สุวรรณภูมิ” ซึ่งมีหลักฐานทางดานพุทธศาสนา 
โบราณคดี โบราณวัตถุธรรม และประเพณีมากมาย โบราณสถานที่เกา แกและยิ่งใหญที่สุดในโลก
คือองคพระปฐมเจดีย ซึ่งมีทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศนิยมเดินทางมานมัสการ วัฒนธรรม 
ประเพณีที่สําคัญมีหลากหลาย เพราะมีหลากหลายเชื้อชาติ เน่ืองจากมีผูคนอพยพมาจากหลายถิ่น
ฐาน หลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู ดวยเหตุน้ีที่อําเภอดอนตูม ตําบลดอนพุทราจึงเปนสวนหน่ึงที่มีผูคน
จากหลายถิ่นฐานอพยพมาจับจองท่ีทํามาหากินซึ่งรวมกันเปนกลุม ๆ หรือหมูบานในปจจุบันโดย
สังเกตจากหลักฐาน การใชนามสกุล และการเก่ียวพันเชื่อมโยงทางเครือญาติพบวาผูคนที่อพยพมา 
นาจะมาจากบานบางเลน วัดละมุด วัดบางพระ อําเภอน ครชัยศรีซึ่งจะเปนคนไทยและชาวจีน 
นอกจากน้ียังมีชาวไทดํา ลาวคร่ัง และมอญดวย  
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 ดอนพุทราแตเดิมในอดีตผูสูงอายุในตําบลเลาใหฟงวา   พ้ืนที่เดิมเปนที่ดอนดินปน
ทราย พื้นที่สวนใหญเปนทุงโล งใชทํานา มีบางสวนที่ผูคนอาศัย สรางบานเรือน อยู  เปนปาโปรง
เบญจพรรณนานาชนิดและปกคลุมดวยพืชหนาม เปนปาที่มีมากที่สุด  คือ ตนพุทรา รองลงมาไดแก 
ตนหนามพงดอ ตนมะขามเทศ ตนสะแก ฯ ดวยเหตุผลที่ตนพุทรา ขึ้นมาก เปนปาพุทรา และอยูที่
ดอนอากาศแหงแลง จึงเชื่อไดวานาจะ เปนที่มาของชื่อ ดอนพุทรา นายรอด จินานนทคนเกาแกของ
หมูบาน อดีตเปนอาจารยใหญโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ (โรงเรียนวัดดอนพุทร า) อายุ 84 ป ซึ่งอาศัย
อยูที่ตําบลแหงนี้มาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันเลาใหฟงวา “เดิมทีเปนหมูบานเล็ก ๆ อยูรวมกันเปนกลุม
ตามเครือญาติชายคลองดอนพุทรา เลี้ยงชีพดวย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานาขาวโดยอาศัย
น้ําจากธรรมชาติคือนํ้าฝน เสนทางคมนาคมเปนเพียงทางเ ทาเล็ก ๆ หรือทางเกวียน การถือครอง
และกรรมสิทธิ์ในที่ดินสวนใหญอาศัยแนวปาไมและคันนาเปนที่สังเกต ” สําหรับในปจจุบันมี
ชุมชนแยกการปกครองอยูในการดูแลเปนหมูบาน จํานวนประชากรเพิ่ มมากขึ้น ที่ดินทํามาหากิน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีถือครองและกรรมสิทธิ์กันมานั้นทาง ราชการไดดําเนินการจัดกําหนด
ขอบเขตเปนโฉนด นส . 3  อยางถูกตองตามกฎหมาย ดานการศึกษาสวนใหญไดรับการศึกษาเพียง
จบชั้นประถมปที่ 6 แลวจะออกไปประกอบอาชีพ ทํานา รับจาง ปลูกผัก เล้ียงสัตวอยูกับบาน และ
จากคําบอกเลาของนายรวย รบไหว อดีตอาจารยใหญโรงเรียนบานหัวถน น และนางสาวสังวาลย 
ทัตตานนททายาทรุนหลานของหลวงจํานง ทวยหาญ (คุณตา) เลาวาเดิมทีคนดั้งเดิมที่อาศัยอยูเปน
คนไทยตระกูลหลวงจํานง ทวยหาญ อยูหมูที่ 1 อาจถือไดวาเปนคนด้ังเดิมของตําบลดอนพุทรา และ
คนไทยกลุมอื่นอาศัยอยูหางกันมาทางบานหนองควายเฒา สําหรับพื้นที่ ที่ตั้งของหมูที่ 6 8 และ10 
คอนขางเปนปารกชัฎเปนพืชหนาม เปนพื้นที่ที่มีความแหงแลงมากเน่ืองจากเปนที่ดอนสูงไมมีผูคน
อาศัย ตอมาคนไทดําจากอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรีไดอพยพมารับจางซี้อท่ีทํามาหากิน พวกเขา
กลัวน้ําทวมจึงชอบที่ดอน มีความขยันทํามาหากินเ ปนพิเศษ ชอบแตงกายดวยเสื้อผาสีดํา รักหมู
พวก รักวัฒนธรรมประเพณีซึ่ งยังปรากฏถึงปจจุบันนี้ เม่ือ ผูคนมีจํานวนมาก ขึ้นทางราชการได
สํารวจและทําถนนดิน ขนาดกวางใหญกวาถนนทางเกวียนดั้งเดิม โดยเปนถนนเช่ือมตอระหวาง
ตําบลดอนพุทราถึงอําเภอดอนตูม ซึ่งเปนที่มาของชื่อหมูบาน “หัวถนน”(องคการบริหารสวน ตําบล
ดอนพุทรา 2552) 
 บานหัวถนน ตั้งอยูที่ตําบลดอนพุทรา อําเภอ ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เดิมที บานหัว
ถนนมีคนไทยอาศัยอยูกอน  รูปรางเล็กผิวขาว ใบหนาแบน ผูคนที่อาศัยแถบลุมแมน้ํานครชัยศรี
เรียกคนดอนพุทราวา “คนบานปา” เมื่อชาวไทดําอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งรกรากอยูที่บาน
หัวถนน ถางปาจับจองพ้ืนที่ใครถางไดมากก็มีที่ดินมาก ในเวลาไลเลี่ยกันนี้เองชาวไทยจีนที่อพยพ
มาจากประเท ศจีนก็ไดมาตั้งถิ่นฐานอยูใน บานหัวถนนเชนกัน แล ะไดสรางโรงเจขึ้น จากนั้นก็ได
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สรางโรงเรียนขึ้นขางโรงเจใหชื่อวาโรงเรียนบานหัวถนน เมื่อปพ.ศ.2514 ไดสรางวัดขึ้นใหชื่อวาวัด
หัวถนน ตอมารัฐบาลมีนโยบายใหสรางวัดและโรงเรียนอยูใกลกันจึงไดยายโรงเรียนบานหัวถนน
ไปอยูตรงกันขามกับวัดหัวถนน ชาวจีนที่อาศัยอยูในหมูบานไดขายท่ีดินใหกับชาวไทดําหลายคน
และยายไปอยูกรุงเทพฯ บานหัวถนนเปนชุมชนแหงหนึ่งที่มีชาวไทดํามาตั้งรกรากอาศัยอยูจํานวน
มาก ลักษณะวัฒนธรรมของชาวบานในหมูบานแหงน้ี เชน การแตงกาย ที่ อยูอาศัย และการ
ประกอบพิธีกรรมท่ีสืบเนื่องมาจากความเช่ือเร่ืองผีนั้นยังคงมีการปฏิบัติกันอย างตอเน่ือง(ประสงค 
เต๊ียะตาชาง 2552)  ชวง ทมมืด ชายไทดําซึ่งเกิดที่บานหัวถนนเมื่อ พ.ศ. 2471 มีปูและยาซึ่งอพยพมา
จากเพชรบุรีเมื่อราวพ.ศ. 2420 เลาวาดวยเหตุตองการมีที่ทํากินอันเหมาะสมกวาเดิม  การอพยพจาก
เพชรบุรีสมัยนั้นเดินทางดวนเกวียน คางแรมรายทางเร่ือยไป ไทดําซึ่งอพยพจาก เพชรบุรีเชนนี้มี
จํานวนอีกมาก ไดอพยพผาน บานหัวถนนขึ้นไปทางเหนือตอไปอีก เชนในเขตนครปฐมไดไปอยูที่
หมูบานเกาะแรต ดอนขม้ิน และดอนยอ อําเภอบางเลน กับหมูบานดอนทอง สระสี่มุม  หัวชุกบัว ไผ
หูชาง และ หนองหมู อําเภอกําแพงแสน ไทดําจาก บานหัวถนนอพยพขึ้นเหนือไปก็มี โดยไปอยูที่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุพรรณบุรีและกําแพงเพชร กลุมซึ่งอพยพไปจังหวัดทางเหนือ ใชวิธีไปขึ้น
รถไฟท่ีตัวเมืองนครปฐม แลวตอรถไฟอีกครั้งที่หัวลําโพงเพื่อข้ึนไปทางเหนือ สวนกลุมที่อพยพไป
สุพรรณบุรีใชวิธีขึ้นรถไฟจ ากนครปฐมไปบางกอกนอย แลวตอดวย เรือซึ่งวาจางจากสุพรรณบุรีมา
ขนของจากบางกอกนอย การอพยพ จากบานหัวถนนมีหลายรุน ต้ังแตราว พ .ศ. 2480 และราวพ .ศ. 
2490 แตหลังจากนั้นแลวกระแสการอพยพจาก บานหัวถนนก็เบาบางไป (ชวง ทมมืด 2543, อางถึง
ในมนู อุดมเวช 2547 : 29) สังเกตไดวาชาวไทดําแตเดิมมิไดเลือกที่ดินต ามระยะทางจากตัวเมือง
หรือตามความสะดวกในการคมนาคม แตเลือกที่ดินตามกําลังผลิต ดังนั้นปริมาณที่ดินจึงเปนสวน
สําคัญในการตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัย ตัวอยางนี้เห็นไดจากการท่ีชาวไทดําแตเดิม อาจขายที่ดินซึ่ง
ราคาแพง การคมนาคมสะดวก แตพื้นที่นอย ไปซื้อท่ีดินซึ่งหา งไกล การคมนาคมไมสะดวก แตซื้อ
ไดมากเพราะราคาถูก ตัวอยางนี้มีอยูชัดเจนในหลายกรณีรวมท้ังกรณีไทดําที่อพยพจาก บานหัวถนน 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม(ชวง ทมมืด 2543, อางถึงในมนู อุดมเวช 2547 : 100) 
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 1. ลักษณะภูมิประเทศ  สวนใหญ เปนพื้นที่ดอนสูงสลับกับที่ราบลุม ทุงโลง มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 2-4 เมตร ในสวนท่ีดอนสูงจะแหงแลงเปนดินทราย ไมดูดซับน้ํา  จะเปน
ที่ตั้งวัด โรงเรียน สวนที่ลุมริมคลองเปนที่ต้ังบานเรือนอาศัย เพาะปลูก ทําสวน เลี้ยงสัตว สําหรับที่
ราบลุมทุงโลงใชทํานา มีองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับจัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 
โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยเปน  “องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา ” ใชชื่อตามตําบล
ดอนพุทรา มีพื้นที่ 12,031 ไร หรือ 15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมูบาน 10 หมูบาน ที่ตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลดอนพุทราอยูหางจากที่วาการอําเภอดอนตูมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และ
อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร อาณาเขตท้ัง 4 ทิศเปน
ดังนี ้
     ทิศเหนือติดกับตําบลบางปลา ตําบลสามงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

     ทิศใตติดกับตําบลหวยดวน ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

     ทิศตะวันออกติดกับตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม และตําบลบางระกํา ตําบลบาง
ปลาอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

     ทิศตะวันตกติดกับตําบลหวยพระ ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

 2. ลักษณะภูมิอากาศ จากสภาพทําเลที่ตั้งของตําบลดอนพุทราอยูในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ของประเทศไทย ทําใหมีภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูรอนมีสภาพอากาศ
รอนและแหงแลง แดดแรงจัด ในฤดูฝนมีฝนนอยกวาตําบลขางเคียง ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นใน
ระยะสั้น อากาศจะอบอุน ลมแรงและแหงแลง 

 3. ประชากร ตําบลดอนพุทรามีประชากรในป พ.ศ.2553 ท้ังสิ้น  5,165  คน  แยกเปน
ชาย 2,568 คน และหญิง  2,597  คน จํานวนหลังคาเรือน 1,186 หลังคาเรือน มีประชากรหนาแนน
เฉลี่ย 344 คน/ตร.กม.                   
     ตําบล/หมูบาน       หลังคาเรือน(หลัง)    ชาย    หญิง    รวม 

     ตําบลดอนพุทรา                         1,186              2,568        2,597       5,165 

     หมูที่ 1 “บานหัวถนน”             142         306       298      604 
     หมูที่ 2 “บานดอนพุทรา”             129      254       259       513  
        หมูที่ 3 “บานดอนพุทรา”             129      372       347      719 
     หมูที่ 4 “บานปากหวา”             207      410       401      811 
     หมูที่ 5 “บานหนองบอน”             154                 318      309     627 
     หมูที่ 6 “บานหัวถนน”                     58        116      141     257 

     หมูที่ 7 “บานหนองควายเฒา”         146     292      308     600 
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     ตําบล/หมูบาน       หลังคาเรือน(หลัง)    ชาย    หญิง    รวม 

     หมูที่ 8 “บานหัวถนน”                      71     160     176    336 

     หมูที่ 9 “บานหนองปรง”               67     132     130    262 

     หมูที่ 10 “บานหัวถนน”               83     208     228    436  
 4. การศึกษา  ตําบลดอนพุทรามีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1 จํานวน 4 แหง (เปนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาท้ังหมด ) มีจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 439 คน จํานวนครู อาจารย ครูจางสอน 33 คน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหงดังน้ี โรงเรียน
ละเอียดอุปถัมภ หมูที่ 3 “บานดอนพุทรา” โรงเรียนบานปากหวา หมูที่ 4 “บานปากหวา” โรงเรียน
บานหนองบอน หมูที่ 5 “บานหนองบอน ” โรงเรียนบานหัวถนน หมูที่ 6 “บานหัวถนน” และศูนย
พฒันาเด็กเล็ก หมูที่ 3 “บานดอนพุทรา” 

 5. การปกครอง องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราแบงเขตการบริหารออกเปนตําบล
หนึ่งในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 10 หมูบาน ไดแก  หมูที่ 1 บานหัวถนน หมูที่ 
2 บานดอนพุทรา หมูที่ 3 บานดอนพุทรา หมูที่ 4 บานปากหวา หมูที่ 5 บานหนองบอน หมูที่ 6 บาน
หัวถนนหมูที่ 7 บานหนองควายเฒา หมูที่ 8 บานหัวถนน  หมูที่ 9 บานหนองปรง  และหมูที่ 10 บาน
หัวถนน 

     คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน และ เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 คน 

     สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1 คน รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  1 
คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 18 คน 

     การบริหารงานบุคคล มีดังนี้ บุคลากรทั้งสิ้น 15 คน แบงเปนพนักงานสวนตําบล 9 
คน พนักงานจางตามภารกิจ 3 คน และพนักงานจางทั่วไป 3 คน สํานัก /สวนราชการภายใน แบง
ออกเปน 1 สํานัก และ 2 สวน ประกอบดวย นักบริหารงานอบต .(ปลัดอบต .) 1 คน สํานักปลัดมี
บุคลากร 9 คน การคลังมีบุคลากร 2 คน และการโยธามีบุคลากร 3 คน ระดับการศึกษาของบุคลากร 
จบชั้นประถมศึกษา 2 คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 คน ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 10 คน และปริญญาโทหรือสูงกวานี้  
 6. การคมนาคมขนสง  ตําบลดอนพุทรามีถนนลาดยาง 33 สาย ถนนคอนกรีต 19 สาย 
ถนนลูกรัง 51 สาย สะพานไม 2 แหง สะพานคส ล. 10 สาย รถยนตโดยสาร 2 สาย แมน้ําและคลอง
ที่เปนทางสัญจร 4 แหง 
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     สภาพปจจุบันการสัญจรติดตอเดินทางสะดวกสบายดวยถนน สายหลักคือทางหลวง
แผนดินหมายเลข  233(ถนนสายดอนตูม- นครปฐม ) มีรถโดยสารประจําทางตลอดทั้งวัน และสาย
รองเปนทางหลวงจังหวัดจากตํา บลดอนพุทรา-บานหัวถนน-ทุงพิชัย ผานตําบลหวยพระ  มุงสูถนน
สายหลักดอนตูม-เศรษฐเสถียร ดวยรถประจําทางสองแถวตลอดทั้งวันเชนเดียวกัน 

 7. สภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณี มีผูนับถือศาสนาพุทธรอยละ 100 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดของตําบล ชาวบานทั่วไปประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดซึ่งมีวัดจํานวน 2 
แหง คือวัดดอนพุทรา และวัดหัวถนน 

     วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ เชน ประเพณีอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไท
ดํา ประเพณีสงกรานตมีการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การทําบุญสลากภัต การทําบุญหลังบาน ประเพณี
บวชพระ ทําบุญตรุษ ทําบุญสงกรานต ประเพณีกินเจ ทําบุญสาทรไท ย ประเพณีเสนเรือน เปนตน 
สวนการละเลนพื้นบาน เชน ไมหึ่งหรืออีหึ่ง มอญซอนผา ตี่จับ หมากเก็บ เปนตน 
     คตินิยม ความเชื่อ เชน ถือการบวชเรียนเปนการสรางกุศลพาบิดามารดาข้ึนสวรรค 
การตั้งศาลพระภูมิประจําบานใหเจาที่อยูเพื่อปกปองภัยอันตรายและเปนสิ ริมงคลกับเจาของบาน 
การบนบานไมใหถูกหมายเกณฑทหาร ชาวบานเช่ือวาเปนไปได การทําบุญหนาศาลประจําหมูบาน
เพื่อความรมเย็นเปนสุข เปนตน 
 8. การไฟฟาและน้ําประปา  ทุกชุมชนในตําบลดอนพุทรามีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
ไฟฟาสาธารณะ(ไฟฟาสองสวาง) 425 จุด ครอบคลุมถนน/ซอย 51 สาย  
     สําหรับน้ําดื่มนํ้าใชไดจากบอบาดาลที่ทางราชการชวยเหลือจัดการใหอยางเพียงพอ 
มีจํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา 490 ครัวเรือน หนวยงานเจาของกิจการประปา 12 แหง แหลงน้ํา
ดิบที่ใชผลิตนํ้าประปา 12 แหง แหลงน้ําดิบสํารอง 6 แหง สําหรับน้ําเพื่อการเก ษตรกรรมใชน้ําจาก
ระบบชลประทานสายทาเรือ-บางพระกวาง 10 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร คลองเขกวาง 5 เมตร ยาว 2.5
กิโลเมตร คลองชลประทานดอนพุทรา- บางระกํากว าง 5 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร และลําน้ํา ลําหวย
อีก 2 สาย 
 9. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร  โทรศัพทสวนบุคคลในพื้นที่ 1,074 เลขหมาย 
โทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ 5 แหง ระบบเสียงตามสาย /ไรสาย /หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุม 10 แหง มีบริการอินเตอรเน็ตตําบล(ฟรี) 1 แหง 
 10. เศรษฐกิจ พื้นที่และการใชประโยชน  พื้นที่สวนใหญเปนที่ดอนสลับกับที่ราบลุม 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพท างการเกษตรกรรม โดยการทํานารอยละ 80 ของประชากร
ทั้งหมด รองลงมาคือการทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตวรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  รายไดเฉลี่ย
ของประชากร 25,000 บาท/คน/ป 
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       การถือครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดินสวนใหญเปนของตนเอง ทรัพยากรที่สําคัญคือ
แหลงน้ําและที่ดินสําหรับทําการเกษตร โดยมีลักษณะการใชที่ดินเปนพื้นที่พักอาศัย 1,000 ไร พื้นที่
พาณิชยกรรม 200 ไร โดยมีสถานที่บริการนํ้ามัน 15 แหง รานคาทั่วไป 32 แหง  พื้นที่อุตสาหกรรม 
150 ไร โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม 5 แหง จํานวนคนงาน 500 คน พ้ืนที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ 
108 ไร ซึ่งเฉพาะที่ อยูแถวบริเวณ อบต.มีสนามกีฬาเอนกประสงค 2 แหง สนามฟุตบอล 1 แหง 
สนามบาสเกตบอล 1 แหง สนามตระกรอ 1 แหง และสวนสุขภาพ 1 แหง และแหลงทองเท่ียว (ศูนย
เผยแพรวัฒนธรรมไทดํา ) 1 แหง พื้นที่เกษตรกรรม 3,500 ไร จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม
623 ครัวเ รือน พื้นที่ปศุสัตว 800 ไร จํานวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว 537 ครัวเรือน พ้ืนที่วาง
และอ่ืน ๆ 3,617 ไร 
 11. การสาธารณะสุขและดานความปลอดภัย  มีสถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหงต้ังอยู
ในพื้นที่หมู 10 และมีสถานีตํารวจชุมชน 1 แหงต้ังอยูในพื้นที่หมู 3 

 12. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  อุณหภูมิสูงสุด 38.6 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 
15.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดพ.ศ. 2549 

 13. มวลชนจัดตั้ง มีลูกเสือชาวบาน 1 รุน จํานวนสมาชิก 50 คน ไทยอาสาปองกันชาติ
กองทุนเพื่อความม่ันคงของชาติ  กลุมสตรีแมบาน 1 รุน จํานวนสม าชิก 120 คน กลุมเยาวชน 1 รุน 
จํานวนสมาชิก 150 คน และสมาคมผูสูงอายุ 1 สมาคม(องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา 2552) 
 

อัตลักษณและการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดําบานหัวถนน 

 1. ที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิมไมมีใหเห็นแลวในหมูบานแหงนี้  บานของ
ชาวไทดําที่นี่สวนใหญ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อยางเชน ขอกุดที่อยูเหนือจั่วไมมีแลว หลังคาที่
เคยมุงดวยตับหญาคาหรือทรงที่เรียกวาหลังเตาคือการมุงหญาคาลงต่ําจนถึงพื้นบานเกือบมิดนั้น ไม
มีแลว มุงดวยสังกะสีและกระเบื้องเปนสวนใหญ แตเดิมไมมีหนา ตางก็มีหนาตางเพิ่มขึ้น ภายในตัว
บานสวนมากยังคงเปนหอง โลงกวางหองเดียว  แตบางบานได เร่ิมที่จะตอเติมเปนหองเพิ่มมากขึ้น 
ในปจจุบัน สวนใหญ เปนบานไมประยุกต  คร่ึงปูนครึ่งไม แต ยังยกใตถุนใหสูงอยู สําหรับพักผอน 
รับแขก เก็บอุปกรณการเกษตร ไวจักสา นหรือตั้งเคร่ืองมือในการทอผา บางหลัง เปนบานแบบ
สมัยใหมทั้งหลังแตสิ่งสําคัญที่ชาวไทดําแหงน้ียังคงดํารงอัตลักษณอยูคือตองกั้นหองหองหน่ึงเปน
ที่ประกอบพิธีที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษที่ชาวไทดําเรียกวากะลอหอง  บานเรือนของช าวไทดําหมูบาน
หัวถนนในปจจุบันเปนลักษณะดังภาพตอไปน้ี 
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ภาพที่ 1 บานของชาวไทดําเปนบานไม ยกใตถุนสูง มีหนาตางเพ่ิมมากข้ึน 

              และหลังคาปูกระเบื้อง 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 บานของชาวไทดําที่เปนแบบคร่ึงปูนคร่ึงไมสองชั้น ไมมีใตถุน 
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 2. การแตงกา ย ในชีวิตประจําวันการแตงกายแ บบดั้งเดิมแทบ ไมมีใหเห็นแลว มีเพียง
ผูสูงอายุที่เปนผูหญิงที่นอยมากยังคงใสผาซิ่นลายแตงโมอยูกับบาน เสื้อท่ีใสไมใชเสื้อกอม เสื้อนอย
หรือเสื้อแขนจ๊ิ ดที่ผูหญิงไทดําสมัยกอนนิยมใส แต เปนเสื้อคอกระเชามีทั้งที่ทอและเย็ บเองกับการ
ซื้อสําเร็จรูปมาใส นอกน้ัน เปนเสื้อแบบสมัยใหมเปน สวนใหญ  สวนผูชายไมมีใครใสเสื้อไท และ
กางเกงที่เรียกวาสวงกอมแลว  เส้ือไทของผูชายลัก ษณะคลายเสื้อกอมของผูหญิงแต ยาวกวามาถึง
ตะโพก เส้ือกอมของผูหญิงสมัยนี้อาจ เย็บใหเขารูปขึ้นและยาวแคเอว มีผูเฒาบางทาน ใสกางเกงเล
แบบสามสวนสีดําค ลายกับสวงกอมแบบสมัยกอนแตเปนสวนนอย สวนใหญใส เสื้อและกางเกง
แบบ สมัยใหม กันหมด  ไมพบ เยาวช นหนุมสาวในหมูบาน ใสชุดแบบนี้อยู กับบานหรือใชใน
ชีวิตประจําวัน แตงกายแบบสมัยนิยม ทั้งหมด  แตในโอกาสพิเศษ  เชน พิธีเสนเรือน พิธีแตงงาน 
หรือในงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทดําประจําปในชวงสงกรานต ยังคงเห็นชาวไทดําทั้งที่เปน
ผูสูงอายุและเยาวชนหนุ มสาวแตงกายแบบประเพณีดั้งเดิม อยู เชน การใสเสื้อฮีในในการประกอบ
พิธีเสนเรือน พิธีแตงงาน  หรือการเลนคอน ฟอนรําในชวงวันสงกรานต ผูชายไทดําสมัยกอนมัก ใส
กับกางเกงที่เรียกวา สวงฮีคือกางเกงขายาวสีดําแคบที่ทอด วยผาฝายหรือไหมแทบไมมีแลว มัก เปน
กางเกงขายาวในแบบตางๆ แตสวนมากมีสีดําหรือสีเขม สวนผูหญิงมักใสเสื้อฮี เสื้อก อมของผูหญิง 
หรือคาดผาเปยวมีสไบพาดสีสันสวยงาม นุง ผาซิ่นลายแตงโมเกือบทั้งหมด สวนในงาน ศพน้ันก็
ยังคงดําร งอัตลักษณในการแตง กายอยูคือ ตองใสเ สื้อฮีโดยเฉพาะ ลูกเขยและลูกสะใภ  ทรงผมของ
เยาวชนที่เปนหญิงไทดําไมมีใครไวทรงผมแบบปนเกลา ดั้งเดิมอีกแลว แมแตผูสูงอายุหาสิบถึงหก
สิบปเห็นการไวผมทรงปนเกลาแบบไทดํานอยมา ก มีแมเฒา อายุเจ็ดสิบถึงแปดสิบ ปหรือมากกวา
นั้นไมกี่คน ยังทําผม ทรงปนเกลาอยูในชีวิตประจําวัน  สวนเยาวชนท่ีเปนชายไวผมแบบสมัยใหม
ทั้งหมด และผูเฒานิยมไวทรงผมแบบสั้นเกรียนและรองทรง 
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ภาพที่ 3 การแตงกายของหญิงชาวไทดําบานหัวถนนในชีวิตประจําวัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 การแตงกายของชายชาวไทดําบานหัวถนนในชีวิตประจําวัน 
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ภาพที่ 5 การแตงกายของคุณยายชาวไทดําบานหัวถนนในชีวิตประจําวัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 การแตงกายของคุณตาชาวไทดําบานหัวถนนในชีวิตประจําวัน 
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 3. โครงสรางสังคม คนเฒาคนแกในหมูบานหัวถนนยังคงไดรับความเคารพสูงสุดจาก
สมาชิกภายในบ าน หรือหมูบาน การดํารงอัตลักษณเร่ืองการสืบสกุลยังคงนับถือทางฝายบิดา ลูก
ชายและภรรยานับถื อผีบรรพบุรุษฝายพอ สวนลูกสาว นับถือผีทางฝายสามี  บางครอบครัวมีลูกสาว
คนเดียวและไมมีลูกชายดวย เมื่อลูกสาวคนเดียวนั้นแตงงาน พอแมไมสามารถใหลูกสาวไปอยูบาน
ฝายชายได จําเปนตองใหฝายชายไปอยูบานฝายหญิง เมื่อถึงเวลา “สืบเฮือน” ฝายชายตองรับผีของ
ฝายชายจึงตองปลูกเรือนแยกตางหาก และถาฝายหญิงประสงคจะเซนผีบรรพบุรุษของตนตอ ไป
ตองใหลูกชายคนหน่ึงไปสืบผี คือรับผีทางฝายหญิงคือฝายมารดาตอไป ซึ่งกระบวนการเชนนี้
เรียกวา “เอาเสื้อออกเสน ” อันเปนการเอาชายหนุมคนหน่ึงไปสืบตอผีบรรพบุรุษของมารดาตนเอง 
ภาษาไทดําเรียกวา “สืบผีตาย าย” แปลวา “สืบตอผีตาและยาย ”  แตหากสืบตอผีบรรพบุรุษบิดา
เรียกวา “สืบผีอาย” นอกจากน้ันบางกรณีเมื่อใหลูกชายไป สืบผีของมารดาแลว บิดาและมารดามัก
ไปปลูกเรือนแยกตางหากเพื่อเปนเรือนของผีทางบิดาตอไป (ชวง ทมมืด 2543, อางถึงใน มนู อุดม
เวช 2547 : 205-206) การดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนนในการสืบผีนี้ยังคงเปนเชนนี้ อยู
อยางเครงครัดและผูวิจัยไดมีโอกาสรวมพิธีเสนเรือนสองคร้ัง ท่ีบานนั้นเหลือแตลู กสาวและตองให
ลูกชายของเขาสืบผีทางฝายมารดาหรือสืบผีทางผีตาและผียายตอไปที่เรียกวาการเอาเส้ือออกเสน  
     การแบงเปนตระกูลหรือ “สิง ” คือสิงเดียวกันจะ เกี่ยวของเป นญาติกัน แตเดิม
นามสกุลของไทดําข้ึนตนดวยคําวา “สิง” แลวตอดวยชื่อสกุล เชน “สิงลอ” “สิงคํา” แตในปจจุบันที่
หมูบานแหงนี้ไดเปลี่ยนมา ใชนามสกุลลักษณะเชนเดียวกับ คนไทยกันหมดแลว  เชน ออเขายอย 
อินทรเขายอย เต๊ียะตาชาง เปนตน คือไมมีใครใช “สิง” นําหนาช่ือสกุลอีกแลวแตยังคงรูวาเครือญาติ
พี่นองกันเคยใช “สิง” อะไร ในเร่ืองการต้ังชื่อสกุลมักเปนการนําชื่อของบรรพบุรุษหรือสถานที่เกิด
มาตั้ง เชน ลุงเปยง ปานเขายอย(2553) เปนชนช้ันผูทาวเลาวานามสกลุปานเขายอยนี้ไดมาจากปู ของ
ลุงชื่อปาน และเกิดที่เขายอย จึงนํามาตั้งเปนชื่อสกุลในปจจุบัน เปนตน 

     ในการแบงชนชั้นในสังคมไทดําซึ่งแบงเปนผู นอยและผูทาว ในชีวิ ตประจําวันของ
หมูบานแหงนี้แทบไมเห็นความแตกตาง แตรูได ตอเม่ือมีการประกอบพิธี กรรมตาง ๆ เชน การปาด
ตง ผูนอยทําทุกสิบวัน แตผูทาวตองทําทุกหาวัน หรือในพิธีเสนเรือน ผูนอยตองใชหมอเสนท่ีมาจาก
ชนชั้นผูนอยเทานั้น สวนผูทาวตองใชหมอเสนท่ีมาจากชนชั้นผูทาวเทานั้น เชนกัน และรายละเอียด
ของพิธีกรรมไมเหมือนกัน เปนตน 
 4. ภาษา  ชาวไทดําในบานหัวถนน แทบไมมีใครที่อานและเขียนภาษาไทดําไดแลว มี
แตหมอพิธีหนึ่งถึงสองคนยังคง อานและเขียนพอได แตยังมีการพูดและฟงรูเร่ือง เปนสวนมาก  
โดยเฉพาะผูสูงอายุหรือแมแตรุนหนุมส าวบางคนเม่ือเจอคนไทดําดวยกันสวนใหญใช ภาษาไทดํา
ในการสื่อสาร กัน จากการสอบถามจากหลาย ๆ บานไดขอมูล ตรงกันวาปจจุบันน้ีภาษาพูดสําเนียง
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ไมใชแบบเดิมแต กลายไปเร่ือยตามอายุคือ คนรุนผูเฒาผูแกในหมูบานยังคงพูดภาษาไทดําอยู มาก
และอยางคอนขางชัดเจนเปนแบบด้ังเดิม  หรืออาจเปนเพราะบางทานไมไดเรียนในระบบการศึ กษา
แบบไทยหรือเรียนจบแคระดับชั้นประถมศึกษา  บางทานจึงพูดภาษาไทยกลางไมสูสันทัดนัก  แตที่
อายุนอยลงกวานี้มาเร่ือย ๆ เน่ืองจากไดรับการศึกษาแบบไทย ไดพูดแ ละฟงภาษาไทยมากขึ้นเ ร่ือย 
ๆ ตองใชภาษาไทยกลางเวลาพบปะกับคนภายนอกหรือคนท่ีไมใชไทดําดวยกันมากกวา สําหรับ
เยาวชนเมื่ออยูกับบานไดฟงและพูดบางโดยเฉพาะกับปูยา ตายาย สวนคนรุนพอแมไมคอยไดพูดไท
ดํากับลูกแลว การพูดของเยาวชนรุนใหม จึงมีสําเนียงเปนแบบไทยแตศัพทที่ใชพูดเป นภาษาของ
ชาวไทดํา วัยรุนหรือเด็ก ๆ บางคน ไดแคฟงรูเร่ืองแตพูดไดบางหรือไมไดเลย โดยเฉพาะบานที่ไมมี
ผูสูงอายุรุนปูยา ตายายอยูดวย  เน่ืองจ ากอยูบาน พอแมไมคอยไดพูดภาษาไทดํากับลูกแลวมัก ใช
ภาษาไทยกลางมากกวา  ทําใหเห็นไดวาในกระบวนการดํารงอัตลักษณ ในดานนี้ คนไทดําในพื้นที่
ไมเห็นถึงความสําคัญมากนัก และคิดวาในอนาคตการพูดและฟงภาษาไทดําไดของชาวไ ทดําที่
หมูบานหัวถนนแหงนี้อาจคอย ๆ หมดไปในท่ีสุด  
     นางละเอียด สุริวงศ (2553) อายุ 53 ป ปจจุบันทางบานยังมีการทํานาเปนอาชีพอยู
โดยทําปละสองถึงสามครั้ง บอกวารุนปาพูดและฟงภาษาไทดําได แตอานหรือเขียนไมเปนแลว รุน
ลูกฟงไดแตพูดไมไ ดโดยใหความเห็นวาคนที่เปนพอ แมอยูบานไมพูดภาษาไทดํากับลูกเลยทําให
เด็กวัยรุนไทดําสมัยนี้ไมคอย ไดพูดไทดํากันแลวและในอนาคตไมรูวา มีใครคิดสืบทอดอัตลักษณ
ทางดานนี้หรื อเปลา ปาเปนคนไทดําแตแตงงานกับคนไทยเลยไมตองสืบผีทางฝายสามีตามความ
เชื่อของชาวไทดําและทําใหที่บานไมมีกะลอหองด วย แตเวลามีพิธีเสนเรือนผีเดียวกันตองไปรวม
พิธีโดยบอกวาปจจุบัน นี้ไมคอยไดเลี้ยงหมูกันเองแลวมัก ไปซื้อมาเปนตัว ใหญใชได เลย ตัวคุ ณปา
เองเคยทอผาเปนแตปจจุบันนี้ไมไดทอแลวเชนกัน  
 5. อาชีพ  กลาวไดวาเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหน่ึงที่สรางความ
เปลี่ยนแปลงใหแกชีวิตชาวไทดําในประเทศไทย สิ่งซึ่งสนับสนุนแนวความคิดนี้เปนอยางดีคือเร่ือง
เกี่ยวกับการโยกยายที่อยู ปญหาการประกอบอาชี พ ปญหาไมมีที่ดินทํากิน ทําใหเกิดการอพยพของ
ชาวไทดําระลอกแลวระลอกเลา (มนู อุดมเวช 2547 : 117) แนวทางการอพยพของชาวไทดําจาก
ปากคําของ ชวง ท มมืด ซึ่งสังเกตการอพยพออกจาก บานหัวถนนมาหลายตอหลายรุน สรุปไดวาผู
อพยพจะไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับที่ดินใหมอยางละเอียด ไปดู กอนวาถิ่นใหมที่คิดจะไปอยูนั้น
เหมาะสมกวาแนนอน นาอยู น าประกอบอาชีพ ดูวาในฤดูแลง ฤดูฝนพื้นที่เปนอยางไร  และเดือน 
11-12 ก็ไปดูวาพื้นที่จะทํานาไดดีหรือไม เม่ือไปดูแลวก็กลับมาเลาสูกันฟงและปรึกษาหารือให
ความเห็นกันอีกวาที่ใดดีที่ใดไมดี เก็บขอมูลอยูนานจนพอใจแลวจึงขายที่ดินเดิมไปซื้อท่ีดินใหมซึ่ง
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ถูกกวา ครอบครัวซึ่งมีบุตรหลานหลายคนก็ไปตัดไมมาเลื่อยเพื่อสรางบาน บางคนก็ไปซื้อบานอันมี
อยูแลวในทองถิ่นใหม(ชวง ทมมืด 2543, อางถึงในมนู อุดมเวช 2547 : 117) 
      เม่ือราวพ.ศ. 2490 บานหัวถนนประกอบอาชีพทํานาทั้งหมูบาน ตอมาราวพ.ศ. 2530 
ชาวหมูบานนี้ไ ดขายนากันไปเปนสวนใหญ ผูซื้อไปคือกลุม ท่ีมีทุนมาก ๆ จากน้ันก็มีชาวหัวถนน
เองบาง คนจากที่อื่นบางไปเชาที่ดินน้ันทํานา บางคนอาจทําไรแตงบาง แตในที่สุดก็หยุดและ
เปลี่ยนไปทํานา อยางไรก็ตามปจจุบัน การประกอบอาชีพดานทํานานับวานอย มีอาชีพอื่นมากกวา
เชน เลี้ยงไก ปลา เปด หมู และไปทํางานกรุงเทพฯ ผูอยูในวัยหนุมสาวสวนใหญไปทํางานกรุงเทพฯ 
กันเกือบหมด สวนที่อยูบานบางบางคนก็มีอาชีพเย็บผาเหลือง คือเคร่ืองไตรจีวรของพระซึ่งรานขาย
เคร่ืองสังฆภัณฑเอาไป สงใหเย็บ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดกับไทดําในแถบบางเลน บางหลวง 
สุพรรณบุรีดวยเหมือนกัน กลาวคือปจจุบันแถบนั้นเปนบอกุง บอปลาเกือบทั้งหมด ตางจากหมูบาน
หัวถนนซึ่งเลี้ยงปลา เลี้ยงกุงนอย มีแตเลี้ยงเปด ไก หมู และเย็บผาเหลือง สวนหน่ึงซึ่งทําใหชาวไท
ดําบางสวนใกลชิดกับอาชีพธุรกิจหรือคาขาย คือการเปนพนกังานเจาหนาที่หรือลูกจาง แตการคา
ขายเองโดยตรงจะไมถนัด มีบางก็คือคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ ตามหมูบานบางอันมีสวนนอย สิ่งที่ทําให
ไทดํารุนใหมหางจากอาชีพการเกษตรนาจะเปนการศึกษา กลาวคือปจจุบันชาวไทดําสงเ ด็ก ๆ เขา
รับการศึกษาตามแบบแผนมากขึ้น ไมไดชวยบิดามารดาทํานาดังแตกอนทําใหเยาวชนไทดํารุนใหม
ทํานาไมเปน (ชวง ทมมืด 2543 , อางถึงในมนู อุดมเวช 2547 : 115-116) สอดคลองกั บที่ผูวิจัยได
พูดคุยกับชาว ไทดํา บานหัวถนน วายังมีพื้นที่ ใชทํานากันมากอยู แตชาวไทดําใน พื้นที่ทํานากัน
นอยลงบางคนทํานาในที่ของตัวเองแตบางคน เชาที่นาคนอ่ืนทําหรือรับจา งทํานาใหคนอ่ืน จากคํา
บอกเลาของนายอําพล จอยแพง (2553) เมื่อประมาณป พ.ศ. 2508 ถึงปพ.ศ. 2511 บานหัวถนนแลง
มากและยังไมมีคลองชลประทานทําใหไมสามารถทํานากันไดเลย ชาวไทดําที่เคยทํานาตอ งออกไป
รับจางทํางานอ่ืน ๆ นอกพื้นท่ีกันหมด ตอมาเม่ือประมาณปพ.ศ. 2516 เร่ิมมีคลองชลประทานทําให
ชาวไทดําที่ไปทํางานที่อ่ืนเร่ิมกับมาทํานากันเชนเดิมแตไมทั้งหมด และเมื่อประมาณปพ.ศ. 2530 ถึง
ปพ.ศ. 2533 ชาวไทดําขายท่ีนากันมากเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและตองการนําเ งินมาใชเพื่อ
การศึกษาขของบุตรหลาน ประกอบกับดวยเหตุที่ลูกหลานชาวไทดํา ไดรับการศึกษาสูงขึ้นนี้เม่ือจบ
มาเลือกที่จะหางานทําตามที่จบมาและสวนมากไดงานทํานอกพื้นที่ ทําใหไมมีใครรับชวงทํานาตอ
จากรุนผูสูงอายุที่บางทานเร่ิมทํานาไมไหวแลว ที่นาที่ขายไปบางสวนปจจุบั นนี้กลายเปนกิจการบอ
ดิน  
     นายสมเกียรติ ออเขายอย(2553) บอกวาปจจุบันที่ตําบลดอนพุทรามีการทํานาอยูเปน
สวนมากประมาณสองพันกวาไร แตที่ของชาวไทดําเองมีนอยลง ราคาขาวตอนน้ีประมาณเกวียนละ
แปดพันบาท สวนมา กชาวไทดําในพื้นที่ จางหวานประมาณไรละหาสิบบาท รวมท้ังจางพนยาและ
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จางเก็บเกี่ยวดวย ปุยมีราคา แพงตกอยูราว ๆ ตันละหนึ่งหมื่นบาท ไหนจะคาต นกลา ไหนโรงสีจะ
โกงความช้ืนโดย คิดจุดละรอยหาสิบบาท อยางทําสิบไร นาจะไดกําไรสักแคสองหม่ืนบาทเทานั้น 
นอกจากการทํานาแลวยังมีการทําสวน ทําไร  เลี้ยงสัตวบาง ทําศาลพระภูมิบาง ทอผาซิ่นลายแตงโม 
เย็บหนาหมอน เย็บผาเปยว สไบ กระเปาใบเล็ก ๆ ใสสตางคหรือมือถือเพื่อขายเปนรายไดเสริมบาง
และการเย็บผาเหลืองคือเคร่ืองไตรจีวรของพระสงฆทํากันมากโดยมีการรับมาจากแถวเสาชิงชาแลว
นํามาแจกจายกันทํา  นอกน้ันมีคาขาย ทําพวงหรีด รานเสริมส วย รับจางทั่วไ ป ทาํโงงาน และ รับ
ราชการ จากท่ีผูวิจัยไดไปบานปูตาง ออเขายอย มีการทําเรือนหอที่ ใชในพิธีศพของชาวไทดําไวขาย
โดยจะใหผูตายที่อายุมากกวาเจ็ดสิบ ปขึ้นไปเทานั้นตามเปนความเชื่อของชาวไทดํา  และเคร่ืองจัก
สานทั่วไปแลวแตใครในหมูบานจะสั่งใหแกทํา  คุณภาพพอใชไดในราคากันเอง สวนมากเด็กรุน
ใหมหรือผูเฒาผูแกที่ไมไดเรียนรูภูมิปญญาในสวนน้ีไว ทํากันไมไดแตตองใชในชีวิตประจําวันจึง
ตองมาจางแกทํา ภูมิปญญาในสวนจักสานนี้ยังมีบานที่พอทําไดอยูอีกสองถึงสามหลัง นอกจากนี้ ยัง
เห็นคุณยายสามถึงสี่บานเก็บกะฐิน ปลูกชะอมเพื่อขายหารายไดเสริมดวย 

 6. อาหาร ปจจุบันนี้รูปแบบอาหารของคนไทดํา บานหัวถนนมีการผสมผสานระหวาง
อาหารดั้งเดิมกับอาหารของคนไทยท่ัว ๆ ไปในทองถิ่น นิยมบริโภคขาวเจา มากกวาขาวเหนียว โดย
ขาวเหนียว ใชในพิธีกรรมและเลี้ยงแขกที่มาชวยงานตาง ๆ จากเคยเก็บผัก  ปลามาประกอบอาหาร
กินเอง และจากการสอบถามผูสูงอายุหลายทานบอกวาเมื่อกอนทํากะป กินกันเองเพ่ือใชเปนวัตถุ ดิบ
ในการทําน้ําพริกหรือแจว ปจจุบันไมไดทําแลวเปลี่ยนเปนการหาซื้อจากตลาดโดยเฉพาะตลาดนัดที่
มีเปนประจํา แลวนํามาปรุงอาหารที่มีวิธีการทําที่ไม ยุงยาก หรือนิยมซื้ ออาหารปรุงสําเร็จเพราะมี
ความสะดวกและประหยัดกวา แตยังมีบางบานที่หาอาหารจากทองไรทองนา เชน ปลา ผักบุง ตําลึง 
กระถิน เปนตน อีกทั้งยังมีการปลูกพืชสวนครัวไวบริโภคเอง สวนกับข าวที่เปนลักษณะเฉพาะของ
กลุมชนยังมีบางบานทําอยูเชนกันไดแ ก แจว  แกงหนอไมเปร้ียว ยําผักชนิดตาง  ๆ และแกงหยวก 
เปนตน 

 7. ภูมิปญญาทองถิ่น ดานเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ชาวไทดําบานหัวถนนยังทําอยู  เปนผูชาย
ที่ทําและเหลือนอยเต็มที พบวา เหลือคนทําอยูสองถึงสาม คนเทานั้น  ทั้งที่ทําใชเองและถามีเพื่อน
บานที่อยากไดมาจ างทําจึงขายให  แตไมไดทําจําหนายเปนธุรกิจ เพราะยังไมละเอียดพอสูที่เขาทํา
เปนอาชีพไมได  สวนใหญทําดวยไมไผและยังคงใช ในชีวิตประจําวัน  เชน ซุม คอง ชะลอม ไซร 
กระจาด ท่ีกรอดาย เปนตน สําหรับไซรถาใครปลูกบานนิยมมีไวเช่ือวา ใหโชคลาภ ดักเงินดักทองมี
ความเชื่อวาคลายกับนางกวัก  และที่ใชในพิธีกรรมตาง ๆ เชน ปานเผือนที่ใชใสหมูและขนมในพิธี
เสนเรือน เรือนหอท่ีใหคนอายุเจ็ดสิบปขึ้นไปในพิธีศพท่ีปาชา  เปนตน การดํารงอัตลักษณในดาน
การจักสานน้ีแทบไมมีใครสานตอแลวดวยใหเหตุผลในทํานองเดียวกันวาซื้อหาเอางายกวา 
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     สวนผูเฒาผูแกที่เปนหญิงยังมีการทอผา เย็บหนาหมอน ผ าเปยว สไบ กระเปาใสมือ
ถือ แตเหลือนอยเต็มทีเชนกัน สํารวจพบวาเหลือคนทําอยูหกถึงเจ็ดทานเทานั้นในหมูบานแหงนี้ ไม
มีการปลูกหมอนเล้ียงไหมหรือฝายอีกแลว ที่ย อมสีจากตนคราม ไมมีแลวแตยั งมีตนหมอน ใหเห็น
บาง ดายที่ใชเปนดายสําเร็จรูปที่ซี้อหาไดตามทองตลา ดท่ีเรียกวาไหมสังเคราะห ผูวิจัยไดไปที่บาน
ของยายแกว ออเขายอย เปนไทดําที่ยายมาจากกําแพงแสนมาแตงงานกับปูตาง ออเขายอย เปนคน
หนึ่งในหมูบานที่ยังทอผาโดยใชเคร่ืองทอแบบด้ังเดิมโดยปูตางเปนคนทําให แตตองมีฟมที่ตองซื้อ
โดยซื้อจากสุพรรณอันละประมาณสองรอยบาท สวนเคร่ือง แบบกี่กระตุกทําเองไมไดโดยหาซื้อได
แถวสุพ รรณหรือราชบุรี  ยายแกวทํา เพื่อใชเองและ ขายดวยถามีใครมาสั่งซื้ออยางเชนชาวไทดํา
ทั่วไปที่ทําไมเปน คนภายนอกที่สนใจ นักเรียนชาวไทดําในชุมชนที่ตองมีการออกงาน  เปนตน โดย
ยายแกวขายผาซิ่นลายแตงโมผืนละประมาณหารอยถึงหกรอยบาท จากเมื่อประมาณยี่สิบปกอนยาย
ขายผีนละประมาณสามรอยถึงสี่รอยบาทโดยบอกวาเพราะวาดายท่ีซื้อมามันแพงขึ้น 

     ในการทําผาซิ่นลายแตงโมยายบอกวาการ ทอผาแบงออกเ ปนสามสวน ส ามพับคือ
สวนแรกเรียกวาตนซิ่นเปนสีครามหรือสีดําโดย ทอทีเดียวยาวไปเลยพับหนึ่ง ตอมา ทอตัวซิ่นคือ
สวนที่เห็นเปนลายแตงโมน่ันเอง ทอยาวตอกันไปหลาย เมตรอีกพับหนึ่ง และสวนสุดทาย คือตีนซิ่น
เปนสวนที่เล็กที่สุดและ มีลายดวยทออีกพับหนึ่ง เชนเดียวกับสองสวนแรก เม่ือเสร็จแลว นําผาสาม
พับนี้มาตัดและเย็บประกอบกันเปน ผาซิ่นลายโตงโมหลายผืนในทีเดียว  โดยประมาณ แลวใชเวลา
หนึ่งเดือนจึง ไดผาสองถึงสาม พับ นอกจาก ผาที่ออกสีครามหรือสีดําแลวยังมีการทอ ผาที่เปนสีสม 
แดง และเขียวไวเปนพั บ ๆ เชนเดียวกันเพื่อนําไปทําอยงอ่ื นตอไป เชน การเย็บหนาหมอนมีวิธีการ
คือกอนที่จะนํานุนใส ตองมีการเย็บที่ใสนุน  ดานขางของที่ใสนุนน้ี จะมีการเย็บลวดลายตาง ๆ ดวย
ผาสีสันตาง ๆ ท่ีทอไว เมื่อยัดนุนเสร็ จแลวทําการ เย็บติดกันกลายเปนหมอนที่มีดานขางเปนลายที่
เราเย็บไวเรียกการเย็บหนาห มอนแล วหุมอีกทีหนึ่งโดยนํา ผาที่ทอไวนํามาเย็บติดกันคลายปลอก
หมอนมีสีสันตาง ๆ กันไป สายสะพาย(สไบ)ทั้งที่เปนลายแบบดั้งเดิมและลายใหมที่คิดขึ้นเองบาง 
กระเปาเล็ก ๆ ใสสตางค (ผูวิจัยไดอุดหนุนหนึ่งใบในราคา 50 บาท) เปนตน นอกจากน้ียังมี ผาฮาง
นม ผาเปยวหรื อผาคาดอกโดยใชผาสีครามหรือดําที่ทอไวนํามาตัดเย็บและ ตองมีการเย็บลายดอก
ตาง ๆ แบบดั้งเดิมโดยเป นการเย็บสดคือไมมีการวาดลายกอน  และไมไดใชจักรเย็บผาชวยใสการ
เย็บเลย ยายแกวใหเหตุผลที่ใชไหมสังเคราะหแทนแบบดั้งเดิมวามันสะดวกกวา หาซื้องาย และสีไม
ตกอีกดวย สังเกตดูคุณยายเอง ไมไดใสซิ่นลายแตงโมอยูกับบาน เปนลักษณะผาถุงทั่วไปแตคาดผา
เปยวสีดํา ในอีกบานหนึ่งยายกํา ออเขายอยไมไดใสซิ่นลายแตงโมอยูกับบานเชนกัน ใสผาถุงกับ ใส
เสื้อคอกระเชาสีคราม ยายกํา เปนอีกคนหนึ่งที่ยังทอผาอยูโดยใ ชเคร่ืองทอผาแบ บดั้งเดิม  ใน
กระบวนการทอและผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีลักษณะและการตั้งราคา คลายกับยายแกวที่ตางคือยายกํา
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จะผลิตประเปาใสมือถือ  กระเปาคาดเอว ดวยโดยมีการใชจักร เย็บผา ชวยในการ เย็บ คุณประสงค  
เต๊ียะตาชาง(2552) ไดนํากระเปาใสมือถือของยายกําไปขายในการจัดนิทรรศการ นอกสถานที่ตาง ๆ 
บอกวาขายดี 

     นอกจากคุณยายท้ังสองทานนี้จากการสอบถามและไดไปคุยกับคุณยายทานอื่นอีกที่
ยังมีการทอผาอยูในปจจุบันคือคุณยายจืน อินทรเขายอย คุณยายบุญ อินทรเขายอย คุณยายมน เต๊ียะ
ตาชาง คุณยายเซียง จันทรแถม และคุณยายเสงี่ยม ถิ่นวงษมอม  จากการสอบถามถึงการสืบทอด อัต
ลักษณที่สําคัญดานนี้คุณยายทานตาง ๆ ใหคําตอบไปในทํานองเดียวกันวา ลูกหลานไมมีใครสืบ
ทอดตอ ไปทํางานอยางอื่นกันหมดทําใหไมมีเวลา ทําอยางอื่นไดเงินมากกวา เคยไดรับเชิญให ไป
สอนที่โรงเรียนบานหัวถนนแตไมมีเด็กคนไหน สนใจอยางจริงจัง  โดยใหเหตุผลทํานองเดียวกันวา
มันยุงยาก ตองใชเวลานาน  แกยังบอกวาถาไมมีใคร ทําตอ ภูมปญญาสวนน้ีอาจหมดไปจากบานหัว
ถนน คุณประสงค เต๊ียะตาชาง(2553) ใหความเห็นวาที่ราชบุรีมีการสืบทอดเก่ียวกับภูมิปญญาตา ง ๆ 
ของชาวไทดํามากกวาและในการทําใหเปนอาชีพดวยเพราะวาที่นั่นทํานาแคปละคร้ั งคือการทํานาป 
มีเวลาเหลือมากกวาในการหารายไดเสริม จากภูมิปญญาของตนเอง  แตที่หมูบานหัวถนนทํานาไดป
หนึ่งสองถึงสามคร้ัง เวลาวางในการผลิตสินคาหัตถกรรมตาง ๆ จึงไมมีเชนเดิม  
     ตามความเห็นของผูวิจัยถายังไมมีหนวยงานใดเขาม าใหการดูแลจัดการตลอดจนให
ความชวยเหลือในดานง บประมาณและชองทางจัดจําหนายที่ ชวยกระตุนใหมี ชาวไทดําสืบทอดอัต
ลักษณในภูมิปญญาท้ังการจักสานและการทอผาไวอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรมแลว ในอนาคตคง
สูญไปจากบานหัวถนนแนนอน ถาหมดแลวจะทําอยางไรเพราะบางอยางท้ังอุปกรณที่ตองใชในการ
ทําพิธี หรือเสื้อฮี ผาซิ่นลายแตงโมที่ชาวไทดําตองใชและใสซึ่งเปนอัตลั กษณเฉพาะท่ีไมมีขายตาม
ทองตลาด สวนมากทั้งที่เปนเยาวชนและคนเฒาคนแกบอก ตรงกันวาคงตองไปหาซื้อจากชุมชนไท
ดําที่อื่นที่ยังมีทําอยู ผูวิจัยจึงถามวา แลวถาที่อื่นคิด เหมือนกัน แลว ไมมีใครสืบตอเชนกัน จะทํา
อยางไร จากคําบอกเลาและจากการหาขอมูล ของชาวไทดําที่อ่ืน ๆ ของผูวิจัยพบวาเกิดสถานการณ
แบบนี้เชนกันคือหาคนสืบทอดนอยลงเร่ือย ๆ  ชาวไทดําบานหัวถนนบางคนบอกวาถาเวลามันใกล
หมดจริง ๆ คงมีคนคิด สืบสานตอ บ างคนบอกวามันนาจะ หายไปในที่สุดโดยถูกกลืน การแตงกาย
เปนแบบสมัยนิยมไปหมด หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช ในการทําพิธีกรรมตาง ๆ อาจตองประยุกตกันไป
ตามยุคสมัย 
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ภาพที่ 7 เคร่ืองจักสานตาง ๆ ท่ีเปนภูมิปญญาของชาวไทดําในพื้นที่ 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 ปานเผือนที่ยังไมไดประกอบ ตองใชในพิธีเสนเรือนของชาวไทดํา 
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ภาพที่ 9 ตะคองใสปลาที่ชาวไทดําในพื้นที่เปนคนสานเอง 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 คุณยายแกว ออเขายอย กําลังทอผาซิ่นลายแตงโม 
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ภาพที่ 11 คุณยายบุญ อินทรเขายอย กําลังทอผาซิ่นลายแตงโม 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 คุณยายกํา ออเขายอย กําลังนั่งกรอดาย 
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 8. ศาสนา  ความเชื่ อ พิธีกรรม และ ประเพณี  ชาวไทดํา บานหัวถนน ทั้งหมดนับถือ
ศาสนา พุทธ มีวัดดอนพุทรา และวัดหัวถนนในตําบล  มีการทําบุญตักบาตร อยูเสมอ มีการถือศีล
ปฏิบัติธรรมท่ีวัดในทุกวันพระ ในวันสําคัญทางพุทธศาสนาจะเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม เพื่อ
มาทําบุญที่วัด ฟงเทศนฟงธรรมในเท ศกาลตาง  ๆ หอยพระเปนเคร่ืองรางของขลัง มีการกรวดนํ้า
อุทิศสวนบุญส วนกุศลไปยังสรรพสิ่งทั้งหลายและ ญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว  ผูเฒาผูแกเคย ไดรับ
การบวชเรียนมาเปนสวนใหญและ นิยมใหลูกชายบวชทุกคนตามความเช่ือแบบพุทธ  แสดงใหเห็น
ถึงความเคารพ ศรัทธา และเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวไทดําแหงนีไ้ดเปนอยางดี อีกทั้ง ยังไดนํา
ศาสนาพุทธเขามา รวมในพิธีกรรมดวย เชน พิธีศพ ของชาว ไทดําแบบด้ังเดิมไมมีพระสงฆเขามา
เกี่ยวของ แตในปจจุบันพิธีศพจะปฏิบัติตามพิธีแบบดั้งเดิมโดยเพ่ิมพิธีทางพุทธศาสนาเขามาใน การ
นิมนตพระสงฆมาสวดศพ ที่บาน มีการบวชหนาไฟ มีการแหศพรอบเมรุกอนทําพิธีเผาศพ การเผา
ศพทําที่วัดบนเมรุ แทนการ เผาศพที่ปาแหว (ปาชา )ตามประเพณีดั้งเดิม เปนตน มีการรับความเชื่อ
ทางศาสนาพรามณเขามาดวยคือมีการสรางศาลพระภูมิกันมากในเกือบทุกบาน 

 

   

 
 

ภาพที่ 13 ภายในบริเวณวัดดอนพุทรา 
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ภาพที่ 14 บริเวณทางเขาวัดหัวถนน 

 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภายในบริเวณวัดหัวถนน 
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ภาพที่ 16 ชาวไทดํามาทําบุญและถือศีลในทุกวันพระที่วัดหัวถนน 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 ศาลพระภูมิที่ชาวไทดํานิยมสรางไวเกือบทุกบาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74 
 

 

     เร่ืองความเช่ือยังคงมีการนับถือผี มีการเซนบวงสรวงผีเ ปนประจํา มีการบอกกลาวผี
เรือนกอนออกจากบานเพื่อใหคุมครอง หรือบอกกลาวเมื่อมีคนแปลกหนามาบานหรือใหขึ้นบาน 
เมื่อมีการสังสรรคดื่มเหลาภายในบริเวณบานตองนําเหลาไปเซนผีเรือนกอน เช่ือวาผีจะทําใหเจ็บไข
ไดปวยไดหรือเรียกวาการผิดผี ถาผูนั้นไมทําตามประเพณีดั้งเดิม เชน ไมทําพิธีเสนเรือน พีธีปาดตง
เมื่อถึงเวลา ตองมีพิธีไหวขอขมา หรือมีเคร่ืองเซนไปเซนไหว เชน หัวหมู 1 หัว เหลา 1 ขวด เปนตน 
ผูที่เขากะลอหองไดตองเปนคนภายในบานหรือญาติพื่นองผีเดียวกัน แตตอนที่ผูวิจัยไดไปรวมพิธี
เสนเรือนเจาขอ งบานอนุญาติใหเขาไดโดยบอกวาไดบ อกกลาวผีบรรพบุรุษใหแลว  ความเชื่อเร่ือง
ขวัญยังมีการทําพิธีเสนขวัญอยูคือเมื่อไปประสบอุบัติเหตุมีความเชื่อคลายคนไทยในทํานองที่วา
ขวัญหายตองเรียกขวัญกลับมา ผูวิจัยไดมีโอกาสรวมพิธีเ สนขวัญหนึ่งคร้ัง อีกทั้งยังมีการทําพิธีเสน
ตัวกันอยูเปนพิธีที่คอนขางใหญและยุงยากกวาการเสนขวัญ  ตามความเชื่อในการทําเพื่อตออายุหรือ
สะเดาะเคราะห พิธีกรรมเก่ียวกับการเกิดไมคอยมีแลวแตยังคงมีการทําไตของเด็กผูชายและระยา
ของเด็กผูหญิงอยูไวประจําตัวเด็กแรกเกิดโดยนําไปไวที่กะลอหอง พิธีขึ้นบานใหมยังทํากันอยู ไมมี
การเซนผีเมือง หรือผีนาอยางสมัยกอน แลว แตยังคงมีการเซนศาลพอปูประจําหมูบานซึ่งปหนึ่งทํา
ประมาณสองครั้ง คุณประสงค เต๊ียะตาชาง(2553) เลาใหฟงวาศาลเดิ มสรางมารอยกวาปแลวแตเพิ่ง
มาบูรณะเมื่อปพ .ศ. 2551 เพราะวาศาลเดิมเปนไมปลวกกินหมด  ปจจุบันน้ีจึงสรางเปนปูน มีความ
เชื่อกันวาถาใคร ไมอยากถูกเกณฑ ทหารตองมาบนที่ศ าลพอปูนี้ แตถาใครไมบนสวนใหญ จะถูก
เกณฑเปนทหาร  

 
 

ภาพที่ 18 ภายในกะลอหองของบานที่เปนชนชั้นผูนอย 
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ภาพที่ 19 เคร่ืองประจําตัวของเด็กแรกเกิดผูชายจะมีกระพอ ผูหญิงจะมีพัด ธนู จ้ีกง 

                และถุงหมาก 

 

 

 
 

ภาพที่ 20 ศาลพอปูประจําหมูบาน 
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      พีธีปาดตง  ไทดําบานหัวถนน ทุกครัวเรือน ที่มีผีเรือนหรือมีกะลอหองอยู ยังคงทํา
ปาดตงทุกบานโดยมีขาว กับขาว ขนมนําใสถาดไปวางไวที่มุมหองของกะลอหอง โดยทําวันละสอง
คร้ังคือเชาและกลางวัน  อาหารท่ีเซน เปนอาหารท่ีกินกันอยูในชีวิตประจําวันแตตอง เซนใหผีเรือน
กินกอนโดยถาเปนผูทาว ทําทุกหาวันและถาเปนผูนอย ทําทุกสิบวัน เช่ือวา เปนการปฏิบัติเพื่อระลึก
ถึงพอแมและบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว เพื่อใหมีของกินเหมือนตอนท่ี มีชีวิตอยูพรอมท้ังขอพรให
อยูเย็นเปนสุขหรือคุมครองคนในบานใหปลอดภัย คน ที่กลาวเชญิผีเรือนมากิน เปนคนในบานเรือน
นั้นโดยถาเปนวัยรุนที่พูดไทดําไมคอยได อาจกลาวเชิญเปน ภาษาไทย ไดถือวาเปนการอนุโลม  แต
สวนมากที่บานหัวถนนนี้ กลาวเชิญเปนภาษาไทดํา มากกวา โดยตองดูวันเซนไหวดวยโดย มากมัก
เปนวันขึน้บานใหมที่เชิญผีมาขึ้นเรือน และตองไมตรงกับวันตายของพอแม  
     พิธีเสนเรือน  เปนพิธีกรรมที่สําคัญของชาวไทดํา โดยทําทุกสามถึงหาปและหามมี
ญาติผีเดียวกันตายในปนั้นไมอยางน้ันตองเล่ือนออกไป สวนใหญ ทําพิธีกรรม วันที่ตรงกับวันขึ้น
บานใหมหรือวันที่นําผี ขึ้นเรือนและตองไมตรงกับวันตายของพอแม ถือเปนอัตลักษณ สําคัญท่ีชาว
ไทดํา บานหัวถนนแหงนี้ยังดํารงไวอยูอยางเหนียวแนน หมอเสนเรือนที่ทําพิธีข องผูนอ ยที่อยู
หมูบานนี้มีสองคนคือนายตาง ออเขายอยกับนาย คํานึง(เฮียง) ถิ่นวงษมอม มีอายุมากแลวท้ังคู สวน
หมอเสนเรือนของผูทาวมีอยูสามคนคือนายจันทร ปานเขายอย นาย เงิน พงษสิริประยูรต และนายป  
ทมมืด ผูวิจัยไดเขาร วมการประกอบพิธีเสนเรือนสอง คร้ังโดยเปนผูนอยทั้งหมด โดย มีขั้นตอน
มากกวาผูทาว จากการสอบถามการเสนเรือนผูทาวเสร็จเร็วกวาโดยเส ร็จกอนเท่ียง แตของผูนอยพิธี
เสร็จสิ้นประมาณบายสอง ตามคววมเช่ือด้ังเดิมตองเล้ียงหมูเองและฆาเองท่ีบานโดยตองใหหมูรอง
ตอนเชือดดวยยิ่งรองดังเทาไหรยิ่งดี แลวนําไป ชําแหละที่กะลอหอง แตในปจจุบันที่บานหัวถนนนี้
มีทั้งเลี้ยงหมูเองและซื้อมาใชไดเลยบางสวน นายทองดี ออเขายอย(2553) เลาใหฟงวาบางทีบางบาน
ซื้อหมูแลวใหโรงเชือดเชือดใหเลยแลวนําชิ้นสวนของหมูตามความเชื่อมาประกอบพิธี ลุงบอก วา
สวนมากตองกลับมาทําพิธีใหมอีกครั้งเพราะทําไปแลวเกิดเหตุไมดีขึ้นกับบานนั้นจึงมีความเชื่อวา
เพราะไมทําตามขั้นตอนที่ตองนําหมูมาเชือดที่บาน  โดยในกะลอหอง จะจัดปานเผือน โดยใสสิ้น
สวนของหมูไวใตปานเผือน เรียกวาเจ็ดขอเจ็ดเคียวคือซี่โครงเจ็ดซี่กับสัน หลังเจ็ดขอแลวลอมรอบ
ดวยไสแลวจึง วางปานเผือนคลอบ ผลไม ขนมและเคร่ืองเซนอื่น ๆ จัดวางไวบนปานเผือน  และมี
ของสําหรับประกอบพิธีอ่ืน ๆ วางอยูอีก ประมาณเจ็ดนาฬิกา หมอเสน เร่ิมประกอบพิธีเซนผีเรือนท่ี
กะลอหอง มีปบผีเรือนหน่ึง เลมไวเขียนชื่อของบรรพบุรุษรุนตาง ๆ  หมอเสนใสเสื้อฮี หรือใชเสื้อฮี
คลองคอและทองคาถาเปน ภาษาไทดําเรียกใหผีเรือนมารับเคร่ืองเซน จาก นั้นจึงอานรายช่ือผีเรือน
จากปบผีเรือนทีละรายและคีบเคร่ืองเซนใสลงในชองฝากระดานใหผีเรือนทีละรายจนหมดรายชื่อ 
ในระหวางนั้นจะหยดน้ําลงไปในชองใหผีเรือนดื่มดวย ในการทําพิธีของหมอ เสนนี้จากทีไ่ดสังเกต
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หมอเสนผูนอยนั่งกับเสื่อทําพิธีและมีพัดดวย แตของผูทาวจาก การสอบถามหมอเสน มีตั่งนั่งในการ
ทําพิธี มีพัดหรือไมมีพัดก็ได  ถัดจากน้ัน เจาของบานและญาติจะรวมรับประทานอาหารในหองผี
เรือน สวนแขกที่เขารวมงานรับประทานอาหารนอกหองผีเรือน ผูวิจัยได รับเชิญใหเขา รวม
รับประทานอาหารท้ังขางนอกและในกะลอหองดวย สําหรับบานที่มีบรรพบุรุษซึ่งมีเวทยมนตหรือ
วิชาความรู สามารถรักษาผูปวยดวยเวทมนตได การทําพิธีเสนเรือนในชวงเชาจะตามดวยพิธีเสนตั้ง
บั้งหรือเสนมนตในชวงบาย  ตองจัดห้ิงมนต ใหผีมนตไวใหอยูหางจากผีบรรพบุรุษอื่น ๆ เพราะถือ
วาสิ้นชีวิตไปแลวเปนแถนหรือเทวดา เน่ื องจากผูวิจัยไมมีโอกาส รวมในพิธีเสนตั้งบั้งนี้เพราะยังไม
มีบานไหนทําในชวงที่ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูล แตจาก การสอบถามยังมีบานที่ทําพิธีนี้อยู ประมาณหา
ถึงหกหลัง 

     วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ที่บานของนางบุญเยือน พริ้มประเสริฐ เปนบานแรกที่
ผูวิจัยไดมีโอกาสไปรวมงานเสนเรือนโดยเปนการสืบผีตายายคือทางฝายคุณนาเหลือเปนลูกผูหญิง
อยูคนเดียวจึงตองใหลูกชายชื่อนาย ธีรวัฒน พริ้มประเสริฐทําการเอาเสื้อออกเสนคือเปนการสืบผี
ทางฝายแมตอไป คุณธีรวัฒนแตงงานแลวโดยมีภรรยาเปนคนไทย  ท้ังคูไมไดอยูบานนี้ แตทํางานอยู
กรุงเทพ ฯ ทางฝายคุณธีรวัฒน ตองหาเสื้อฮีและผาซิ่นลายแตงโมใหภรรยาเพราะตองเขากะลอหอง
ดวย หมอเสนคือลุง คํานึง(เฮียง ) ถิ่นวงษมอมและปูตาง ออเขายอย  ในงานนี้ไดพบ ลุงไมค วรรณ
อนุสรณ(2553) ซึ่งเปนญาติผูใหญของเจาของบานและผูชวยหมอเสน ลุงมีความรูเกี่ยวกับไทดํามาก
พอสมควรโดยแนะนําผูวิจัยใหไปอานหนังสือเร่ืองสิบสองจุไท โดยไดบอกพิธีกรรมคราว  ๆ 
เกี่ยวกับการทําพิธีเสนเรือนคือการเซนขอ งผีผูนอยตองเซนขาวสาม คร้ัง โดยคร้ังแรกเรียกวาปาง
แปง ครั้งที่สองเรียกวากํากก ครั้งที่สามเรียกวา สองต๊ับ เสร็จแล วเซนเหลาอีกสาม คร้ัง เรียกเหลา
หลวง เหลาลางแกง และเหลากูตามลําดับ โดยคาใชจายในการทําพิธีเสนเรือนตกเฉล่ียสามถึงสี่หมื่น
บาท สังเกตวาคุณลุงไมไดแตงชุดแบบไทดําตอนเปนผูชวยหมอ แตแนะนําใหลูกสะใภใสชุดในพิธี
หรือนํามาคาดอกเมื่อตอง เขามาในกะลอหอง  มีการแบงชนชั้นกันพอสมควรในเร่ืองของพิธี กรรม
ระหวางผูนอยและผูทาว ลุงบอกวาพิธีของผูทาวไมคอยรู หรอกไมคอยอยากไปยุงกับเขาโดยของผู
ทาวพิธีเสนเรือน เร็วกวาของผูนอ ย จากท่ีผูวิจัยสังเกตและสอบถามจากงานน้ี มีการบอกทางผีใหมา
กินคือต้ังแตประตูบานขางลาง ตรงหัวบรรไดบานทั้งทางขึ้นและทางลง และ หนาประตูทางเขากะ
ลอหอง มีขาว เหนียวกอนเล็ก ๆ หน่ึงกอนกับกับขาวที่ใชในการทําพิธีตักออกมาเปนคําเล็ก ๆ คํา
หนึ่งวางอยูบนใบตองชิ้นเล็กประมาณสามถึงสี่แถวของลายใบตอง วางไวตามจุดตาง ๆ ท่ีกลาวแลว 
ลุงบอกวาที่ใชใบตองและต ะเกียบคีบอาหารในการทําพิธีเพราะเปนการสื่อถึงวาเมื่อกอ นไมมีถวย
ชาม หรือชอน ตะเกียบทําโดย ใชไมไผเหลากันเอง ตองการสื่อวาพิธีนี้มีมานานแลวแตดึกดําบรรพ 
ขาวของอะไรในพิธีที่เคยใชในอดีตถายังพอหาได จะใชใหเหมือนเม่ือกอนมากที่สุด และปานเผือน
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ตองมีทุกบานในการใสเคร่ืองเซนไหว ในหมูบานไมคอยมีใครทําแลว ในอนาคตอาจตองไปซื้อจาก
ที่อื่นบาง ลุงบอกวาที่บานดอนขม้ิ นมีหมอเสนท่ีเกงมากอยูคนหนึ่ง  และเมื่อมีพิธีเสนเรือนที่บาน
ของลุงจะไปเอาหมอจากท่ีอื่นมา โดยใหความเห็นวาบ างทีหมอใน บานหัวถนนรูอีกอยางหนึ่ง ลุ งรู
อีกอยางหนึ่งเด๋ียวจะขัดกันในการทําพิธี ไปเชิญหมอท่ีอ่ืนมาเรากําหนดคอน ขางไดวาจะเอาแบบ
ไหนโดยปจจุบันนี้ตองมีคาจางใหหมอดวย ลุงบอกวาผีบรรพบุรุษท่ีตายโหงหรือตายไมดีจะไมเลี้ยง
ผีในกะลอหอง จะเลี้ยงขางนอกโดยเปนสวนหน่ึงของพิธีเสนเรือน นอกเสียจากสิบปขึ้นไปแลวคอย
เชิญเขากะลอหองได และยังบอกว าถาหมดรุนลุงพิธีกรรมตาง ๆ คงกลายไปเร่ือย ๆ และในอนาคต
ไมรูรุนลูกหลานจะสืบตอกันหรือเปลา  ที่บานหัวถนนน้ีอาจ หมดเร็วหนอยไมเหมือนกับที่เพชรบุรี
อาจดํารงไวไดเปนที่สุดทายเพราะเปนชุมชนไทดําที่ใหญที่ สุดในประเทศไทย ลุงใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณประสงค เต๊ียะตาชาง วาเปนคนหนุมเปนที่ใชได ขยัน และเปนเร่ือง ดีที่พยายามอนุรักษ
ความเปนไทดําตาง ๆ ของชาวไทดําบานหัวถนนเอาไวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ  
 

 

 
 

ภาพที่ 21 นางบุญเยือน พริ้มประเสริฐ เจาของบานที่ทําการเสนเรือน 
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ภาพที่ 22 นายธีรวัฒน พริ้มประเสริฐเปนคนนําเสื้อออกเสน และเหลาญาติ ๆ 

 

 

 
 

ภาพที่ 23 นางปอม พริ้มประเสริฐ เปนลูกสะใภและตองใสเสื้อฮี 
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ภาพที่ 24 นายคํานึง ถิ่นวงษมอม(หมอเสน) และนายไมค วรรณอนุสรณ(ผูชวยหมอเสน) 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 25 นายตาง ออเขายอยเปนหมอที่ทําพิธีอยูขางนอกกะลอหองเรียกพิธีขาววา 
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ภาพที่ 26 เหลาญาติพี่นองและผูมารวมงานรวมรับประทานอาหาร 

 

     วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่บานของนางมวน บริสุทธิ์ภักดี (2553) มีพอแมเปนชาว
ไทดํา ตนเองแตงงานกับคนจีนปกติไมตองจัดพิธีเส นเรือนแตเน่ืองจากพื่นองที่เปนชายและอยูบาน
เดียวกันนี้ตายบาง ไปอยูที่อ่ืนบาง จึงตองใหลูกชาย ของตนเอง นําเสื้อออกเสน เหมือนกับบานแรก
เปนการสืบผีตายายข องลูกชายตอไป เน่ืองจากในวันนี้ ลูกชายบวชอยูพอดีจึงไมไดนําเสื้อฮีของลูก
ชายมาออกเสนแตใชเสื้อฮีของตนเองแทน ปามวนเคยทอผาเปนบางซึ่งคุณแมสอนแตปจจุบันไมได
ทอแลว เคยทํานาและตําขาวกินเอง แตขายที่นาไปบางแลวยังคงเหลือไวใหลูกสาวทํานาอยูบางใน
ปจจุบันประมาณสิบเกาไร เลาวาเมื่อกอนทํานามีการชวยกันหรือท่ีเรียกวาการเอาแรงกัน แตปจจุบัน
นี้สวนใหญ จางกันหมดแลวทั้งจางหวาน พนยา และ เก็บเกี่ยว ปจจุบัน น้ีขาวแหงขายไดเกวียนละ
แปดพันกวาบาท ขาวสดเจ็ดพันกวาบาท ทําสิบเกาไรแทบไมไดอะไร ในหมูบานยังมีการทําพิธีปาด
ตงขาวใหมหรือ ปาดตงขาวเมาอยูหลังฤดูเก็บเกี่ยว ปกติตองนําขาวเหนียวที่ปลูกเองมาทํา พิธีแตใน
ปจจุบันเก็บเกี่ยวได ขายหมดตองไปซื้อขาวเหนียวมาทําพิธีกันแทน ปามวนยังมีความเชื่อเร่ืองการ
นับถือผีอยูมากและคิดวาจะตองมีคนสืบตอพิธีกรรมตาง ๆ ตอไปแนนอน เลาวาในการทําพิธีเสน
เรือนจะทําไดในชวงเดือน 4 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 11 และเดือน 12 ในการนับเดือนน้ีนับ
แบบขางขึ้น ขางแรมไมใชนับเดือนมกราคมเปนเดือนหน่ึงถึง ธันวาคมเปน เดือนสิบสองตาม แบบ
ปกติ ตัวอยางความเชื่อในเร่ืองพิธีเสนเรือนเลาใหฟงวามีคนรูจักกันเปนอดีตนายทหารไดเกษียณ
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และกับมาอยูที่หมูบานหัวถนนนี้  ปกติสุขภาพรางกายแข็งแรงดีจน เร่ิมเจ็บปวยไมรูสาเหตุ  ตองไป
หาหมอเยื้อง  หมอเย้ืองบอกวาไมไดเชิญผีบรรพบุรุษขึ้นเรือน จึงตองทําพิธีเอาผีขี้นเรือนและ ทําพิธี
เสนเรือนใหจึงหายดีเปนปกติ ในการทําพิธีเสนเรือนหรือพิธีแตงงานถามีญาติผีเดียวกันเสียชี วิตตอง
เลื่อนกําหนดออกไปประมาณคร่ึงปถึงหนึ่งป ยังมีความเชื่อเร่ืองขวัญอยูโดยบอกวาในการทําพิธี
แปลงขวัญถาเปนเด็กหรือคนท่ียังไมไดแตงงาน ตองใชไขในการทําพิธีแตถาแตงงานแลวตองใชหัว
หมู เลาวาพิธีแตงงานแบบไทดําในหมูบานจริง ๆ ไมมีนานแลว และรวบรัดขึ้นมาก  เมื่อกอนถาเปน
ผูนอยตองมีเพื่อนเจาบาวมาทําพิธีถึงสี่คน ถาเปนผูทาวตองมีถึงแปดคน ปามวนทําพิธีจ้ําผีปาไดดวย
เปนพิธีที่มีความเชื่อวาเมื่อผีไมดีทําใหเจ็บปวยหรือเสียขวัญตองทําพิธีนี้ซึ่งเชื่อวาจะทําใหหายได ใน
การทําพิธีศพเมื่อกอนตองนําขมุกที่ใสผาของ คนตายไปไวที่ปาชาดวยแตปจจุบันนี้ ใชเปนอยางอ่ืน
แทนหรือบางงานไมไดใชอะไรเลย ในงานรื่นเริงชวงสงกรานตเลาวาไมคอยไดไปพบปะกับชาวไท
ดําที่อื่นแลวเพราะไมมีใครอยูเฝาบานตางคนตางติดภารกิจกันหมด  
 

 

 
 

ภาพที่ 27 นางมวน บริสุทธิ์ภักดี เจาของบานที่ทําการเสนเรือน 
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     นายชินกร บริสุ ทธิ์ภักดี (2553) เปนหลาน ของปามวน มีภรรยาเปนคนไทย คุณพอ
เสียชีวิตแลว สวนคุณแมแตงงานใหม  ทํางานอยูบริษัทดัชมิล พูดและฟงภาษาไทดําไดอยู เพราะซึม
ซับตั้งแตเด็กโดยมีปู ยา รวมถึงพอแมดวยที่พูดภาษาไทดําดวยตลอด รูขั้นตอนพิ ธีกรรม ตาง ๆ 
คอนขางดีเพราะอยูชวยงานตลอด งานเสนเรือนวันนี้มีหมอเสนช่ือมั่น ถิ่นวงศยอดนํามาจากบางเลน
โดยมีญาติเปนผูชว ยหมอคือนายวันทอง ทองคงหาญ และนายทองคํา ทองคงหาญ (2553) มาจาก
บางเลนเชนกัน  พิธีเสนเรือนของ บานนี้ เปนผีผูนอย พ่ีวันทองเลาวา ปกติจะไมใหคนนอก เขากะลอ
หองแตผูวิจัยเขาไดเพราะหมอไดเขาหองพิธีแลว และไดรับอนุญาติจากหมอและเจาของบานแลว  พี่
วันทองยังคงพูดและฟงภาษาไทดําได แตลูกสามคนไดแคฟงรูเร่ืองแตพูดไมไดแลว เชน บอกลูกวา
ใหไปเอาผาไฮมาใหที  ลูกไมรูแลววามันคือผาขี้ริ้วน่ันเอง ใ หไปเอาต่ังมาใหหนอยก็ไมรูแลววา คือ
เกาอี้ เปนตน และยังใหความเห็นวาในภาษาไทดําบางทีบางคนที่เปนไทดําก็แปลความหมายภาษา
ไทดําผิดในการทําพิธีตาง ๆ ไปแลวโดยบอกวาคนที่จะแปลใหเราฟงตองรูภาษาไทยกลางและภาษา
ไทดําเปนอยางดี ในบ านที่มีบรรพบุรุ ษมาก ในปบผีเรื อนอาจมีถึงสามรอยถึงสี่รอย ชื่อตองตัดชื่อ
บรรพบุรุษรุนเกา ๆ ทิ้งบ างเพราะวาหมอเสนตองอานชื่อที ละคนอานไมไหวและเชื่อวาคงไปเกิด
แลว ในปบผีเรือนที่มีรายชื่อบรรพบุรุษรุนตาง ๆ อยูนี้สังเกตเห็นวาจะเขียนเปนอักษรไทยแตการ
สะกดคํา สําเนียงและการอานออกเสียงเปนไทดํา ถาบานไหนไมมีผูชายเลย ผูหญิง ตองเลี้ยงผีตอไป 
หมอตองมีพัดในการประกอบพิธีดวย ในการทําพิธีเสน เรือนหามทําพิธีตรงกับวันตายของพอ หรือ
รวมถึงวันที่ประกอบพิธีศพดวยอาจรวมสองถึงสามวัน  ในสามวันนี้อาจแบงไดเปน วันขาดใจ วัน
เผา(วันแสงไฟปา ) และวันหัวรอนหรือหัวโลนคือวันที่ลูกจะโกนหัวเพ่ือไวทุกข โดยจะโกนทุกคน
ถาพอและแมตายแลว แตถาแมยังไมตายตองเหลือไวคนหนึ่ง พี่วันทองยังทํานาอยูโดยใหความเห็น
เร่ืองนี้วาขาวไมไดแพงขึ้นเมื่อหักกลบลบหนี้แลว ไมตางจา กเมื่อกอนท่ีเกวียนละสามถึงสี่พันบาท  
ปจจุบันเกวียนละเจ็ดถึงแปดพัน บาท เพราะตนทุนตาง ๆ มันสูงขึ้น เชน ยาฆาแมลง คาเตรียมการ 
คาตนกลาเมล็ดพันธุเพิ่มขึ้นมาก เปนตน สวนพี่ทองคํามีอาชีพเลี้ยงกุง ใหความเห็นเกี่ยวกับภาษาไท
ดําวาปจจุบัน มันทันสมัยขึ้นเด็ก ๆ รุนใหม เรียนภาษาไท ยกลางที่ โรงเรียนทําให โดนกลืนไปหมด 
ภรรยาของพ่ีทองคํา เปนคนอีส านมักพูดภาษาไทยกลางกับลูก แตพี่ทองคําจะ พูดภาษาไทดํากับลูก
เสมอต้ังแตเด็กมาแลว ทําใหลูกทุกคนพูดและฟงภาษาไทดําไดโดย ใหความเห็นวาเมื่อลูก ๆ ไปเจอ
ชาวไทดําดวยกันและตองใชภาษาไทดําในการสื่อสาร จะไดไม อายเขา ยังเลาตอไปวา มีญาติผี
เดียวกันนี้อพยพไปอยูจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และบางคนไปอยูตางประเทศ เวลามี พิธีเสน
เรือนตองมากันครบ ถาใครไมมาอาจเกิดเหตุ ไมดีได ยกตัวอยางตัวลุงเองเคยอยูดี ๆ  ปากเบี้ยว ตอง
ไปหาหมอเย้ือง หมอเย้ีองบอกวาไมไดทําพิธีเสนเรือนนานแลวผีบรรพบุรุษต องการใหทําให พอทํา
ใหเสร็จปากหายเบี้ยว ลุงจึงมีความเชื่อเร่ืองนี้มากและยังคงตองมีการสืบทอดตอไป ไดเลาถึงความ
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เชื่อเร่ืองนี้ตอไปอีกวามีบางคนเปนสิบปก็ไมไดทํา พิธีเสนเรือน  ทํามาหากินอะไร ไมขึ้น เจ็บไขได
ปวยจึงตองไปหาหมอเยื้องและหมอบอกวาตองทําพิธีไดแ ลว พอไดทําพิธีเสนเรือนให ผีบรรพบุรุษ
อะไรตาง ๆ จึงดีขึ้น อีกตัวอยางความเชื่อหน่ึงคือลูกชายบานนี้เคยเอาไมไปตีหมูที่เลี้ยงไวเพื่อทําพิธี
เสนเรือนเพราะโดนกัดมือ ทําใหหมูเปนแผลแดงที่สีขาง สักพักตัวเองเกิดอาการ เจ็บที่สีขางโดยไมรู
สาเหตุเหมือนเปนบริเวณเดียวกับที่ตีหมู ตองไปหาหมอเยื้องและหมอบอกใหเอาหมากพลูไปไหวที่
กะลอหอง พอไหวเสร็จถัดจากน้ันไมกี่วันอาการเจ็บที่สีขางทุเลาและหายในที่สุด  ตัวอยางความเชื่อ
สุดทายที่ลุงเลาใหฟงคือมีคนไทดํารูจักกันเคยอยูที่ บานเกาะแรตแลวยายไปอยูกรุงเทพ ฯ แถวถนน
ตก ดวยความเชื่อท่ีตองทําพิธีเสนเรือนจึงตองมาหาหมอเสนจาก บานหัวถนนใหไปทําพิธีที่กรุงเทพ  
ฯ โดยบอกวาทํากันบนตึกนั่นแหละ เพราะถาไมทํากลัววาจะเกิดสิ่งไมดีขึ้นกับตน  
   

 

 
 

ภาพที่ 28 หมอเสนช่ือมั่น ถิ่นวงศยอด มาจากบางเลน 
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ภาพที่ 29 นายวันทอง ทองคงหาญ เปนญาติที่มารวมงานและเปนผูชวยหมอเสน 

 

 

 
           
ภาพที่ 30 นายทองคํา ทองคงหาญ เปนญาติที่มารวมงานและเปนผูชวยหมอเสน 
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ภาพที่ 31 การทําพิธีขาววาขางนอกกะลอหองในชวงเที่ยงวัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 32 ลูกสะใภและหลานสะใภที่มารวมงานมีทั้งสวมเสื้อฮีและใชเสื้อฮีคาดอก 
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ภาพที่ 33 หมอเสนและญาติที่มารวมงานรวมรับประทานอาหารในกะลอหอง  

 

     พิธีแปลงขวัญ  ผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมพิธีแปลงขวัญหน่ึงคร้ังเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 โดยมีหมอตาง ออเขายอยเปนผูทําพิธีคนเดียว แปลง ขวัญ ใหกับคุณยายทาน หนึ่ง
เน่ืองจากมีคนเห็นแกอยูที่อื่นทั้งที่ตัวแกอยูในหมูบานตลอด อุปกรณในการทําพิธีที่สังเกตเห็นคือมี
กระบะคอนขางใหญที่ ใชใสหัวหมูและเน้ือหมูไวขางลางโดยมีใบตองรองไวกอน แลววางทับดวย
ขนมและผลไม มี ขันเงินวางอยูขางบนอีกทีหนึ่ง ดานขางของกระบะทั้งสองขางมีถาดใสข นมและ
ผลไมอกีขางละหน่ึงถาด มีเหลาหนึ่งขวดกับแกวน้ํา มีชามใสขาวสวยสองชาม ชามน้ําแกงหนึ่งชาม 
มีขันน้ําหนึ่ง ขัน มีจานใสหมากพลู จากการสังเกต การแตงกาย ของหมอและผูมารวมงานประมาณ
หาสิบถึงหกสิบคนไมไดใสเสื้อกอมหรือเสื้อฮี  มีรุนคุณยายที่มารวมงานประมาณสิบค นที่ใสผาซิ่น
ลายแตงโมและเสื้อคอกระเชา สวนตัวคุณยายที่ทําการแปลงขวัญไดใชเสื้อฮีพาดบา  หมอทําพิธีมีตั่ง
นั่งอยูที่หนากระบะ เร่ิมทองคาถาโดยมีการรินเหลาจากขวดใสแกวอยูเปนระยะ เมื่อพิธีเกือบเสร็จ
หมอยังคงทองคาถาอยูตลอด เวลาประมาณคร่ึงชั่วโมง ผานไปแลวจึงทําการผูกสายสิญจกับขอมื อ
ของผูแปลงขวัญ หลังจากนั้น ผูที่มารวมงานไดใหหมอตางผูกขอมือใหกันหลายคน  อีกทั้ง ผูที่มา
รวมงานไดผูกสายสิญจใหกับผูแปลงขวัญดวย ตั้ งแตเร่ิมตนทําพิธีผูมารวมงานเร่ิม ชวยกันใสเงินลง
ไปในขันเงินที่เตรียมไว(ผูวิจัยไดรวมใสไปดวยสี่สิบบาท) เมื่อผูกขอไมขอมือเสร็จ  ญาติไดหยิบเสื้อ
กอมที่จานหมากพลูวางทับอยู นํามาหอเงินที่อยูในขัน หมอจับหอเงินนี้แล วทองคาถาอยูอีกสักพัก
โดยใหคุณยายที่แปลงขวัญจับหอเงินนั้นไวดวย พอทองคาถาจบเปนอันเสร็จพิธี หอเงินนั้นทางญาติ
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ของคุณยาย นําออกไป โดยถือเปนคาชวยงาน เพื่อเลี้ยงแขกที่มางานตอนเสร็จพิธี  มีการจัดเลี้ยง
ลักษณะคลายโตะจีนโดยญาติ ๆ ของคุณยายท่ีแปลงขวัญเปนคน ทํากับขาวกันเอง  และมีการสั่ง
เคร่ืองด่ืมและนํ้าแข็งจากขางนอกมาดวย(ผูวิจัยไดมีโอกาสรวมรับประทานอาหารดวย) 
 

 

 
 

ภาพที่ 34 คุณยายใสเสื้อคอกระเชาสีขาวและมีเสื้อฮีพาดบาคือคนท่ีทําการแปลงขวัญ 
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ภาพที่ 35 หมอตาง ออเขายอยกําลังทําพิธีแปลงขวัญ 

 

 

 
 

ภาพที่ 36 ญาติของผูที่แปลงขวัญและผูที่มารวมงาน 
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     พิธีแตงงาน เน่ืองจากผูวิจัยไมมีโอกาสไดรวมพิธีแตง งานของชาวไทดํา แตเทาที่ได
สอบถามผูรูและชาวบาน ไทดํา  พิธีนี้ เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะตาม แบบดั้งเดิมจริง ๆ น้ันมีหลาย
ขั้นตอน และยุงยากมาก  ไดมีการผสมผสานไปตา มยุคสมัยและภาวะทางเศรษฐกิจโดย ทําตาม
ประเพณีดั้งเดิมเปนสวนใหญถาทั้งคูเปนชาวไทดํา แตผูวิจัยสํารจพบวา ชาวไทดําบานหัวถนนสวน
ใหญในปจจุบันมีจํานวนมากไมไดแตงงานกับชาวไทดําดวยกันโดย แตงงานกับคนไทยบาง จีนบาง 
ลาวคร่ังบาง ในกรณีเชนนี้ถาผูหญิงเปนไทดําแตผูชายไมใชจะมีพิธีบอกกลาวผีบรรพบุรุษ พาสามีที่
ไมใชไทดําเขาไปทําพิธีเซนบอกกลาววาไดมาเปนเขย สําหรับการเปนเขยตามโครงสรางของสังคม
ไทดําตองมีหนาที่ในการทํา หรือรวมพิธีตาง ๆ ตอไป  กรณีที่ผูชายเปนไทดําแตผูหญิงไมใช เชนถา
ผูหญิงเปนคนไทยอาจมีการจัดพิธีทั้งของไทดําและแบบไทยนิยมผสมกัน แตตองพาผูหญิงเขาไปทํา
พิธีในกะลอหองและมีภาระหนาที่ของสะใภในพิธีกรรมตาง ๆ ตามโครงสรางสังคมดั้งเดิมของชาว
ไทดําตอไปเชนกัน  ทั้งนี้ในการเขากะลอหองไมวาจะเปนชายหรือหญิงที่ม าเปนเขยหรือสะใภที่
ไมใชไทดําตอง ใสเสื้อฮีโดยเขยอาจใชพันคอและสะใภอาจ ใชพับแลวพันรอบอกซึ่งฝายสามีหรือ
ภรรยาของตนท่ีเปนไทดําจะจัดเตรียมไวให 
     พิธีศพ ผูวิจัยไดเขารวมพิธีศพหนึ่ง คร้ังในวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2553 ผูตายคือนาง
สาหัส ออเขายอย อายุ 68 ป จากการสังเกตและสอบถามพบวาการดํารงอัตลักษณทางดานนี้ยังคงอยู 
แตไดนําความเชื่อทางพุทธศาสนามาประกอบคือมีการ นิมนตพระสงฆมาสวดที่บานประมาณสอง
ถึงสามวัน มีการทําอาหารเล้ียงแขกที่มางาน ทุกวัน ในแตละวัน มีผูมารวมงาน เปนจํานวนมาก  จาก
การสอบถามคาใชจายทั้งสิ้นในงานนี้ ประมาณรวมแสนบาท เชน คาโลง คาจัดงานสองถึงสามวัน 
หมูสามถึงสี่ตัว คาอาหารและเคร่ืองดื่มเปลืองมาก คาหมอพิธีที่เรียกวาเขยกก เปนตนจากการสังเกต
ผูรวมงานมีการเลนการพนันคือไฮโลและดื่มสุรากันมาก พิธีกรรมทางไทดํา ยังคงดําเนินไปดวย โดย
มีหมอทางดานนี้เรียกวาเขย กกเปนคนทําพิธีตาง ๆ จนถึงวันนําผีขึ้นเรือน  สังเกตวาหมอ ไมไดใส
เสื้อฮี แตจะมีลักษณะเปนเสื้อมอฮอมสีดําแขนยาว   ในวันเผา ผูวัจัยไดเร่ิม สังเกตวามีการนิมนต
พระสงฆสวดบนบานที่มีศพต้ังอยู มีลูกหลานและผูที่มารวมงานโดยเฉพาะลูกสาวในงานนี้ ใสเสื้อ
ตกและผาโพกหัว ดวย ปกติถามีลูกชายจะ เปนลูกชายที่ใส  นําวนรอบโรงศพสาม รอบโดยมีการถือ
ไมไผเหลายาวมีธงติดที่ปลาย เรียกวาเจาอวน  อีกคนหนึ่งถือกระถางซึ่ งมีธูปเลมใหญจุดอยู อีกคน
หนึ่งถือรูปถายผูตาย ระหวางเดินวนรอบ โลงศพมีคุณยายอีกทานหนึ่งเปนลักษณะผู ชวยหมอถือ
สิ่งของมี่ลักษณะคลายสวิงแตไมมีดามจับใสของใชของผูตายอยูและมีการทองคาถาไปด วย ในขณะ
ที่เดินวนรอบ ศพมีการรองไหไปดวยโดยเฉพาะลูกสาวที่ใสเ สื้อตก  ลูกเขย ลูกสะใภตองใสเสื้อฮี 
สวนญาติพี่นองอ่ืน ๆ รวมท้ังผูที่มารวมงานใสชุดสีดําหรือขาวตา มประเพณีนิยม สวนคุณยายทาน
ตาง ๆ ที่มารวมงานสวนมากใสซิ่นลายแตงโมและเสื้อกอม  
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     มีการขนศพที่อยูในโล งศพโดยบนโลงศพมีเสื้อฮีกลับดานของผูตายคลุมอยูจากบน
บานลงมาเพื่อจะไปเผาที่วัด มีการยิงปนขึ้นฟาหลายนัด ที่บริเวณบานดวยกอนนําศพไปเผาที่เมรุวัด
หัวถนน มีพระสวดศพหนาเมรุอีกครั้งหนึ่งและลูกหลานไดใสเสื้อฮีที่วางอยูบนโลงศพใหผูตายกอน
จะนําเขาเมรุ มีการเย็บลูกมะกอนจากผาใสในมือทั้งสองขางและวางไวที่ลําตัวของผูตายสามถึงสี่ลูก
โดยจะเผาไปพรอมศพดวย มีการทอดผาบังสุกุลบนโรงศพ มีดอกไมจันทรแจกใหผูมารวมงาน
รวมถึงผูวิจัยดวย มีนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราเปนประธานในการเร่ิมวาง
ดอกไมจันทร ตามดวยพระสงฆประมาณยี่สิบรูป ตามดวยญาติและผูที่มารวมงาน มี ของชํารวยแจก
เปนปากกา ลูกสาวยังคงรองไหหนาศพจนสงเขาเมรุแลวจึงกลับไปทําพิธีที่บานอีกในระหวางรอให
เผาเสร็จเพราะตามความเช่ือศพท่ีนํามาเผานี้เรียกวาขอน ตองกับไปนําผีที่อยูที่บานมาที่ปาชาอีกครั้ง
หนึ่ง มีหลานชายของผูตายสองคนทําการบวชหนาไฟใหดวย ระหว างรอนี้เขยกกและผูชวยหมอ ได
ลงมือทําการเสี่ยงทายบนพื้นที่ของปาชาโดยมีไมไผเหลาอันหน่ึงปกอ ยูโผลพนพื้นดินขึ้นมา
ประมาณหนึ่ง ฟุต มีขวดเหลาขาว แกวน้ําไวริ นเหลา และผาดิบผืนเล็กที่จะมีผูมารวมงาน นําเงินมา
วางในเศษผานี้ นําเงินนี้เทร อบไมและรินเหลาจากแก วตามโดย ยังคงมีคนมาวางเงินรอบไมตอไป
เร่ือย ๆ เม่ือเสร็จแลวญาติมานําเงินออกไป  
     ผูชวยหมอคือนายสมเกียรติ ออเขายอย(2553) บอกวาแตกอนพิธีนี้ทํากันสอง วัน แต
ปจจุบันนี้รวบรัดทําวันเดียว ทําการขีดเสนเปนวงกลมรอบเสาไมไผนั้นและสั่งใหลูก เขยหรือหลาน
เขยของผูตายมาทําการขุดหลุมตามรอยที่ขีดไวนั้นและดึงไมไผออก ลูกเขยและหลานเขยเร่ิมใชจอบ
และเสียมขุดหลุมใหลึกและใหญขึ้น หลุมนี้จะใชใสไหเก็บกระดูกของผูตายอีกทีหนึ่ง สังเกตเห็นวา
ทั้งเขยกก ผูชวยหมอ ลูก เขยและหลานเขยจะมีผาขาวมาคาดเอวทุกคน  อีกทางหนึ่งเร่ิมทําเ รือน
จําลองมีลักษณะคลายบานของชาวไทดําสมัยกอน ตัวบานเปนสีแดง หลังคามุงดวยตับจากและวาง
ทับอีกทีดวยกระเบื้องสีฟาแผนใหญทั้งสองดาน เหนือจ่ัวทําเปนลักษณะขอกุดดวย มีกระไดขึ้นบาน
และลอมรั้วดว ยตอกสานทั้งสี่ดาน อีกทางหนึ่ง เร่ิมทําปลีใหกับผูตายที่เปนหญิง อยางเชนในกร ณีนี้ 
แตถาเปนผูชาย จากการสังเกตและสอบถาม ตองมีธงกาว รมเซียน  มีนกหรือหงสอยูดานบน เปน
ความเชื่อที่วาผูตาย ที่เปนชาย ตองใชขี่ขึ้นไปเฝาแถน ส วนของผูตายที่เปนหญิงจะ มีรมเซียนกับปลี 
ปลีนี้ใชนําไปติดกับเสาที่ทําจากตนนุนขนาดใหญเวลาทําจึง ตองวางเสานี้บน ลําไมไผสองทอน ที่
นํามาขัดกันเปนจ่ัวเพ่ือใชวางเสา เพื่อความสะดวกในการประกอบกับไมไผเหลายาวมีธงติดอยูที่
ปลายโดยจะเสียบไวรอบเสาน้ีประมาณยี่สิบถึงสามสิบอัน เรียกวาใบไม  และยังมีไมไผสานเปน
วงกลมขนาดใหญ เรียกวากวางตุก อยูปลายเสาเพื่อใชยึด ใบไมกับตนเสา  เร่ิมมีการขุดหลุม ดานหลัง
ของหลุมแรกเพื่อใชวางเสานี้ มีการทําสตางคไปใหคนตายดวยโดยใชตอกมวนเปนวงกลมขนาดไม
ใหญคลองตอกันสั้นบางยาวบางนําไปคลองไวที่เสาปลี  
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     เม่ือญาติพี่นองกลับจากการทําพิธีที่บานเพื่อนําผีมาท่ีปาชา เถากระดูกถูกนําออกจาก
เมรุนํามาไวบนสังกะสี   ลูกหลานและญาติ ๆ ชวยกันคีบเถากระดูก โดยจะใชตนออยหั่นเปนทอน
เล็ก ๆ และผาเปนหลายซีกใชคีบกระดูกมาไวบนผาดิบสีขาวเพื่อนําไปที่ปาชา ในระหวางนํากระดูก
มาที่ปาชา ลูกสาวรองไหใหอีก  ดูเหมือนเปนความเชื่อมากกวาที่จะรองจริง ๆ เมื่อนําผาดิบสีขาวที่
หอเถากระดูกมาไวในไหที่อยูใน หลุมท่ีขุดในตอนแรกและใสเงินลงไปดวย แลว นําลําไมไผขนาด
เล็กมาผาครึ่งตีกรอบเปนสี่เหลี่ยมรอบหลุมขนาดกวางประมาณหกสิบเซ็นตเิมตร และยาวประมาณ
หนึ่งเมตร ขนาดน้ีพอที่จะวางบานจําลองซึ่งขาบานท้ังสี่เกือบชิดขอ บทั้งสี่ดานของกรอบไมไผพอดี 
แลวนําดินกลบรอบไหในหลุมที่ขุดไว นําที่นอนของผูตายมาวางทับไหที่อยูใตบานจําลองอีกทีหนึ่ง 
และลอมรั้วดวยไมไผสานทั้งสี่ดานเปนอันเสร็จเก่ียวกับสิ่งกอสรางในการทําพิธีที่ ปาชา พวงหรีดท่ี
มีคนนํามาให นํามาวางกองกันอยูขางบานจํา ลอง ถาเปนดอกไมสดแตถาเปนพลาสติก จะใหวัด  
อุปกรณทั้งหลายเหลานี้ประมาณสามถึงสี่ วันตองเผาทิ้งทั้งหมด  หมอเร่ิมทําพิธีบอกทางผีใหไปเฝา
แถน ลูกหลานและญาติ ๆ ทุกคนตามมานั่งลอมรอบหมอและเมื่อใก ลทองคาถาเสร็จไดสงสัญญาณ
ใหผูที่ลอมรอบหมออยูนั้นทําการลุกนั่ งสามคร้ัง มีการทําพิ ธีที่ปาชาอีกสักพักเปนอัน เสร็จพิธีที่ปา
ชา ทุกคนตองออกจากปาชา โดยผูวิจัยสังเกตเห็นวาหมอไดใชมีดพ กสวนตัวในการทําพิธีปดปาชา
คือหมอจะออกจากปาชาเปนคนสุดทายและจะใชมีดพกประจําตัวกรี ดลงบนพื้นดินหนาปาชาเปน
แนวยาวประมาณหนึ่งเมตร เม่ือญาติของผูตายกลับมาบานตองมาทําพิธีที่เรียกวาพิธีสูขวัญเขยอีกจึง
จะเสร็จพิธีในวันนั้น  
     จากการสังเกตนอกจากเณรที่บวชหนาไฟ ยังมีเด็กผูหญิง และผูชายที่เปนหลานของ
ผูตายมารวมอยูในพิธีที่ปาชาตลอด รวมทั้งวัยรุนหนุมสาวที่เปนญาติดวย  ทําใหเห็นวาเด็กเหลานี้ได
ซึมซับพิธีกรรมไปในตัวและในอนาคตจะ เรียนรูตอไปโดยสัญชาติญาณ  ตอจากนั้นตอง รอวันเอาผี
ขึ้นเรือนคือการนําเถากระดูกที่อยูในปาชากลับมาไวที่บานโดยทางเขยกกเปนผูบอกวาอีกกี่วันถึง ทํา
พิธีนําผีขึ้นเรือนได  อยางบานที่ผูวิจัยไดไปสังเกตน้ีนําผีขึ้ นเรือนไดนับจากวันเผา อีกประมาณหนึ่ง
เดือน เน่ืองจากวันนําผีขึ้นเรือนผูวิจัยไมไดมีโอกาสเขารวม จากคําบอกเลา ในวันนั้นเม่ือทําพิธีเสร็จ
เขยกกลงจากบานโดยมีลูกหลานหรือคนในบานนั้นทําแสรงเหมือนโ ห ขับไล เอานํ้ามาลางกระได 
เปนความเชื่อที่วาจะไดไมมีงานอวมงค ลอีกจนหมอออกไปพนร้ัวบ านถอดชุดในการทําพิธีกรรม
ออกถึงเชิญกลับเขามารับประทานอาหา รเปนอันเสร็จพิธี และในวันนั้น มีการสะบานดวยคือเขยกก
นําไมกวาดมาผูกกับไกและใบหนาดแลวทําการกวาดไปทั่วบานต้ังแตบนบานลงมาโดยตองใหได
ยินเสียงไกรองดวย พิธีนี้ปกติตองรอสักสามถึงสี่วันจากวันนําผีขึ้นเรือนแตปจจุบันน้ีเพื่อความรวบ
รัดจะทําวันเดียวกันไปเลย ความเชื่อที่เร่ิมหายไปแลวเกี่ยวกับการไวทุกขใหคนตายในอดีตคือญาติพื่
นองที่อยูบานเดียวกันหรือเปนญาติที่ใกลกันตองหยุดการทํามาหากินตาง ๆ ตลอดจนนําผีขึ้นเรือน
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แลว ถึงจะทํามาหากิ นตอได หรือบางรายอาจไวทุกข กันรวมป ซึ่ง ทําไมไดแลวเนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ตองทํามาหากิน เลี้ยงชีพอยูตลอดเวลา  แตจากคําบอกเลาของ ยายจืน อินทรเขายอย  สามี
ของแกไดเสียชีวิตไปกอนหนางานศพท่ีผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมนี้เพียงไมกี่วัน ไดทําการไวทุกขให
สามีโดยเลาะตีนซิ่น ที่ใชนุงออก ไวทรงผมเปน แบบปนเกลาตก แตเดิมเคยทอผาอยูเปนประจําได
หยุดทํามาเปนเวลาเกือบคร่ึงปแลว 
      เขยกกในหมูบานหัวถนนไมมีแลว ตองไปหามาจากที่อื่น ตอนน้ีมีหมอ คํานึง(เฮียง) 
ถิ่นวงษมอมและหมอตาง ออเขายอยเรียนรูขั้นตอนไวเกือ บหมดแลวแตยังไมไดขึ้นครูหรือยังไมได
ตัดสินใจที่จะทําทางนี้ สวนหมอเกีย รติ ออเขายอยกําลังเร่ิมศึกษาเรียนรูอยู เน่ืองจากผูที่เปนเขยกก
ตองรูและทองคาถาขมที่มีอยูในตําราหนังสือท่ีเปนภาษาไทดํา คาถาขมสําคัญมากตอ งทองใหไดซึ่ง
จําเปนสําหรับผู ทําพิธีศพ คา ถาขมเปนคาถาปองกันตนเอง  นอกจากคาถาขมแลวเขยกกตองทอง
ตําราบอกทางศพหรือบอกทางคนตายอยู ในตําราบอกทางศพ ซึ่งตําราท้ังสอง นี้สําคัญมาก ผูใดทอง
ไดเปนเขยกกได แตจากการสอบถามไมงายอยางน้ันเพราะสวนมากในการเรียน ตางจากการเรียนทํา
พิธีเสนเรือนหรือพิธีมงคลอ่ืน ๆ คื อหามเรียนที่บานตองออกไ ปเรียนที่ทุงโลงหรือบริเวณทุง นา มี
ความยากลําบากในการเรียนมากกวาและเมื่อไดเปนหมอ ประกอบพิธีแลวผูเคยเปนหมอทางดีจะทํา
พิธีทางดีไมไดอีก เชนถาเคยเปนหมอเสนเรือนจะตองเลิกทําพิธีเสนเรือน  จากการสอบถาม ถึงแมจะ
ทองตําราไดแลวและรูขั้ นตอนในการทําพิธีหมดแลวแต จะทําพิธีได ตองมีอายุมากพอสมควร
ประมาณหกสิบปขึ้นไป จึงจะทําได  เม่ือไดทําพิธีศพแลวมักไมคอย มีใครไปหาที่บาน เขยกก และ
ไมใหขึ้นบานดวยเพราะมีความเชื่อวาไมเปนมงคลกับบานนั้น 

 
ภาพที่ 37 เสื้อฮีกลับดานของผูตายวางคลุมอยูบนโลงศพ 
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ภาพที่ 38 ลูกสาวของผูตายใสเสื้อตกเดินวนรอบโลงศพ 

 

 

 
 

ภาพที่ 39 ตั้งศพบนเมรุวัดหัวถนน ญาติและผูมารวมงานมีการใสเสื้อฮี 
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ภาพที่ 40 เขยกกทําการเสี่ยงทายพ้ืนที่ในปาชา ตองขุดเพ่ือใสไหบรรจุเถากระดูก 

 

 

 
 

ภาพที่ 41 เรือนจําลอง ปลีและใบไมประกอบกันเปนลักษณะคลายรม ตองใชใน 

                การทําพิธีที่ปาชาของผูตายที่เปนหญิง 
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     งานสืบสานวัฒนธรรมไทดําประจําป สําหรับทองถิ่นอําเภอดอนตูม  และอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ปรากฏวาทุกวันที่ 13 เมษายน จะมี “งานทรงดํา ” ณ วัดหัวถนน อําเภอดอน
ตูม วันท่ี 14 เมษายนมีที่หมูบานเกาะแรต อําเภอบางเลน และวันอ่ืนก็มีที่อ่ืน ๆ อีก สลับวันมิใหซ้ํา
กัน ชาวไทดําเห็นประโยชนของการจัด  “งานทรงดํา” วามีขอดีที่เปนการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี
ใหชนรุนหลังไดพบเห็น ไดมีโอกาสทอดคอน เปาแคน มีการขับเร่ือง  การเลนคอน ใหยึดมั่ นใน
วัฒนธรรมประเพณีไทดํา และมีการขับเก้ียวกันบาง(ชวง ทมมืด 2543, อางถึงในมนู อุดมเวช 2547 : 
182-183) สําหรับยานนครปฐม หนุมไทดําซึ่งไปอ้ินกอนคางคืนดวยกันกลุมละอยางนอย 15 คน ใน
จํานวนนี้จะเปาแคนเปนราว 2 คน ทุกคนมีหีบเสื้อผาทําดวยหนังและผาใบแข็ง เปนหี บชนิดมีหูหิ้ว 
บรรดาชายหนุมตางมีกระบองไมรวกยาว 2 ศอก คนละอันเปนอาวุธคูมือและใชกระบองนี้สอดหู
หีบ คอนพาดบาเดินกันไปดวยเทาเปลา ในกลุมที่เดินไปดวยกันนี้อาจวากลาวตักเตือนกันได แตไม
ทะเลาะเบาะแวงชกตอยกัน(ชวง ทมมืด 2543, อางถึงในมนู อุดมเวช 2547 : 188) เมื่อมีชายหนุมไป
ถึงขวง สาว ๆ ที่บานซึ่งต้ังขวงจะไปบอกหญิงสาว อ่ืน ๆ มาชวยกันทาํอาหารเล้ียงชาย หนุมท่ีไป
เยี่ยมเยียนหมูบานนั้น ๆ ทองถิ่นแถบนครปฐม จะใชเพลงของไทดําทั้งสี่เพลง คือ “สุดสะแนน ” 
“เวียง” “พูจําดอก ” และ “เกริงสรอย ” เปนหลักในการบรรเล งเพ่ือฟอน  และในการเลนแคน ฟอน 
ทอดคอน และขับ จะใหหัวหนาฝายชายเปนผูถามวาหญิงสาวคนที่หนึ่งน้ันขอวานใหพี่หรือ
นองชายคนนี้ไดหรือไมพรอมกับชี้ไปที่ชายหนุมซึ่งตนกลาวถึง ถาหัวหนาฝายหญิงยินยอมวาไดก็
เปนอันตกลงไดคูที่จะใหไปคุยกัน หัวหนาฝายชายถ ามหัวหนาฝายหญิงเชนนี้เร่ือยไปจนหญิงสาว
ไดคูครบ แตถายังมีชายหนุมเหลืออยูก็จะใหชายหนุมผูนั้น “วาน” กับ “สาวใหญ” คือหัวหนาฝาย
หญิง ทั้งนี้กอนจะเร่ิมการ “วาน” กันนั้นหากชายหนุมคนใดชอบหญิงสาวคนใดก็จะบอกหัวหนา
ฝายชายไวกอนวา “คนนั้นวานใหกูทีนะ ” และในขณะท่ี “วาน” กันอยู หากหญิงคนใดไดชายท่ีตน
ไมชอบก็อาจว่ิงหนีขึ้นไปบนบาน แตสวนใหญมักบอกไปตามตรงวาไมตองการ สําหรับฝายหญิง
ถาอายขณะท่ี  “วาน” จะใชผาคลุมศรีษะและหนาเพ่ือไมใหจําได ฝายหญิงนั้นไมมีโอกาสเลือกตาม
ความตองการของตนในอันที่จะคุยกับ ชายหนุมคนใด (ชวง ทมมืด 2543 , อางถึงในมนู อุดมเวช 
2547 : 192-194) 
     การละเลนพื้นบานแทบทุกชนิดของชาวไทดําตองมีแคนเปนสวนประกอบสําคัญ 
แคนที่ชาวไทดําใชมีอยู 2 อยางคือ แคนเจ็ด และแคนแปด แตละอยางก็แบงออกเปนชนิดสั้นและ
ชนิดยาวอีกดวย วีธีจําแนกวาเปนแ คนเจ็ดหรือแคนแปด ใชการนับจํานวนกลองแคนอันเปนคู ๆ 
แคนแปดมีเสียงครางมากกวาแคนเจ็ด และแคนยาวจะใหเสียงทุมต่ํา ขณะที่แคนสั้นเปนแคนซึ่ง
เสียงสูงแหลม สําหรับความนิยมในการใชนั้นโดยท่ัวไปมักใชแคนเจ็ดชนิดสั้นมากกวาแคนอื่น แต
บางคนก็ถนัดแคนยาว และบางคนก็ชอบแคน แปด ในการสอนเปาแคน ชาวไทดําในประเทศไทย
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เร่ิมดวยการบอกคูแคนคือบอกวากลองแคนกลองใดมีเสียงคูกับกลองใดในลักษณะท่ีเปนเสียง
เดียวกัน แตกลองหน่ึงเปนเสียงต่ํา อีกกลองหน่ึงเปนเสียงสูง เชน “โปขวา คูกับ กลางขวา ” คือกลอง
แคนลํากลองที่ตองปดรูดวยนิ้วหัวแม มือขวา มีเสียงคูกับกลองที่ตองปดรูดวยนิ้วกลางมือขวา และ
“ชี้ขาว คูกับ โปซาย ” คือกลองแคนท่ีตองปดรูดวยนิ้วชี้มือขวา มีเสียงคูกับกลองที่ตองปดรูดวย
นิ้วหัวแมมือซาย เปนตน การสอนเปาแคนนี้มักฝกกันแตเด็กตัวอยางเชนกรณีของชวง ทมมืด นัก
แคนบา นหัวถนนไดหดัมาจากบิดา เพราะบิดาเปาแคนเปนตนเองจึงหัดบางเมื่อเล็กตั้งแตอายุ 10 
ขวบ โดยใชเวลาหลังกับจากโรงเรียนและเวลากลางคืน ทั้งนี้มีบิดาแนะนําบอกกลาวใหบาง  
     ระบบเสียงของแคนรวมทั้งระบบเสียงของดนตรีไทดําเปนระบบหาเสียง
(Pentatonic) เปรียบไดกับดนตรีสากลเสียง โด เร มี ซอล และลา เมื่อเร่ิมหัดเลนแคน ชาวไทดํานิยม
เร่ิมหัดเพลง “สุดสะแนน” กอนเพลงอื่น จากนั้นจึงหัดเพลง “เวียง”  “พูจําดอก” และ “เกริงสรอย” 
ตามลําดับ เพลงสําหรับแคนอันนับเปนเพลงของไทดํามีเพียงสี่เพลงเทานี้ นอกจากน้ันก็ใชเพลงไทย
สมัยใหมทั่วไป  ท้ังสี่เพลงนี้สามารถบรรเลงแคนไดสองแบบ คือบรรเลงในแบบเพื่อการฟง และ
บรรเลงในแบบเพื่อการฟอนรํา เพลงสุดสะแนนของไทดํานั้นชื่อเหมือนเพลงสุดสะแนนหรือ “ลาย
สุดสะแนน ” ของชาวไทยอีสาน แตแทจริงเปนคนละทวงทํานอง คนละเพลง สวนเพลงพูจําดอก
และเพลงเกริงสรอยนั้นเหมือนกั บของชาวไทยอีสาน นอกจากสี่เพลงนี้แลวยังมีเพลง “เด่ียว” อีก
เพลงหนึ่งที่นิยมนํามาบรรเลงเพ่ือฟง แตเพลงนี้เปนเพลงของชาวไทอีสาน สวนจังหวะลีลาการ
บรรเลงมีสองลีลา คือลีลาแรกเรียกวา “แคนแลน” เปนการบรรเลงหรือเปาอยางเร็ว และอีกลีลาหนึ่ง
เรียกวา “แคนเดิน” เปนการบรรเลงอยางชา ๆ  ทํานองเพลงตาง ๆ ของไทดําเปนทํานองสั้น ๆ เมื่อ
บรรเลงจริงจะบรรเลงวนไปหลาย ๆ รอบโดยผูเปาจัดระเบียบเสียงประสานตาง ๆ ดวยตนเอง สิ่งที่
นาสังเกตอีกอยางหนึ่งคือ ในสังคมไทดําแตดั้งเดิมมาจนปจจุบันไมมีหมอแคนท่ีเปนหญิง อยางไรก็
ตามการเปนนัก เปาแคนในสังคมไทดําแตเดิมดูจะไมเปนที่สนใจของหญิงสาวมากเหมือนกับการ
เปนนักดนตรี นักรองในสมัยใหมนี้ การขับหรือการเลาเร่ืองเปนลํานําเปนสิ่งท่ีนิยมกันมากในหมู
ชาวไทดําในประเทศไทย เมื่อมีการขับคนอ่ืน ๆ จะสนใจฟงเร่ืองราว และซาบซึ้งกับความไพเราะ
เปนอยางมากตลอดจนคอยรองรับดังเสมือนลูกคูเปนคร้ังคราว คําวา  “ขับ” ในภาษาไทดําหมายถึง
การรองตามทวงทํานองอันเปนแบบเฉพาะใชในโอกาสตาง ๆ การ “ขับ” ในขณะเลนสนุกระหวาง
หนุมสาว เชนในการขับลําขณะอิ้นกอนเรียกวา “ขับสายแปง” ซึ่งมีแนวทํานองอยูทํานองเดียว สวน
การรายเปนกึ่งทํานองในพิธีเสนเรือนหรือในพิธีศพเรียกวา “วา” ในภาษาไทดํา 

     ชาวไทดําในประเทศไทยไมนิยมทําแคนใชเองโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยกอน ดังน้ัน
จึงตองซื้อจากชาวไทอีสาน เชน ไทดําในจังหวัดนครปฐมสมัยกอน พ.ศ. 2485 ไดซื้อแคนท่ีชาวไทย
อีสานหาบไปขายตามหมูบานตาง ๆ ในราค าอันละ 20 บาท ระยะตอมาซื้อจากที่ชาวไทยอีสาน
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นําไปขายในงานพระปฐมเจดีย ครั้งถึงยุคพ .ศ. 2543 ผูที่ไมชอบแคนอีสานอาจไปซื้อท่ีชางทําแคน
ในอําเภออูทอง สุพรรณบุรีซึ่งมีแตแคนเจ็ดเทานั้น หากตองการแคนแปดตองซื้อแคนอีสาน สําหรับ
ราคาแคนในพ.ศ. 2543 คือแคนอีสานอยางดีและเปนแคนล้ินเงินราคา 500 บาท ขณะที่แคนเจ็ดของ
ภาคกลางฝมือชางอําเภออูทองราคา 1,000 บาท หากเปนแคนแปดจะราคา 1,200 บาท เหตุที่แคนใน
ทองถิ่นภาคกลางราคาสูงขึ้นเพราะดนตรีภาคกลางก็ใชแคนมาก ขณะที่มีชางนอยคือมีที่อําเภออู
ทอง สุพรรณบุรีคนหน่ึง และที่บาน คูบัว ราชบุรีอีกคนหนึ่งเทานั้น (ชวง ทมมืด 2543, อางถึงในมนู 
อุดมเวช 2547 : 178-181) 
     ผูวิจัยไดเขารวมโครงการประเพณีวันสงกรานต รดนํ้าขอพรผูสูงอายุและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยทรงดํา (ลาวโซง) ประจําปเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยองคการบริหารสวน
ตําบลดอนพุทร ารวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม  งบหลักในการจัดงานไดจากทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ใหมาในนามของกลุมอนุรักษวัฒนธรรมไท ดําบานหัวถนน  
สวนงบขององคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา เองมีบาง แตไมมาก  รวมท้ังการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนดวย ไดทําการ จัดงานภายในบริ เวณวัดหัวถนน บริเวณงานมีขอ งกิน เสื้อผา 
เคร่ืองประดับขา ย มีเคร่ืองเลน เกมเสื่ยงโชคด คลาย ๆ กับงานวัดทั่วไป ดวย มีการจัดเวทีคอนขาง
ใหญ มีนายกองคการบริหารสวนตําบล ดอนพุทราเปนพิธีกร ไดรับเกียรติจากรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดคือนาย วิวัฒน นันทวรากรณ มากลาวเปดงานเมื่ อเวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา 
โดยใหคํามั่นวาจะใหการสนับสนุนในการ จัดงานน้ีตอไป มีสมาชิกสภาจังหวัดมาดวยสอง คน งาน
นี้คุณประสงค  เต๊ียะตาชางซึ่งเปนผูจัดต้ังพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนน ไดรับการจางวานให
มาจัดนิทรรศการท้ังหมดสามเตนใหญ และจัดหานางรําดวย มีชาวไทดําจากที่อื่นมาคอนขางนอ ย
โดยจากการสังเกตมีอยูประมาณเจ็ดถึงแปดที่เทานั้น  
     งานในตอนกลาง วันมีพิธีรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุภายในบริเวณท่ีทําการ องคการ
บริหารสวนตําบลดอนพุทรา  และในตอนเย็น ถึงเร่ิมมีงานที่วัด มีลูกหลานชาวไทดํามาเลนลู กชวง
กันใหเห็นอยูเปนเว ลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงจนเร่ิมมืด ตลอดงานมีการเปดแผนเสียง สลับกับการเปา ป
แคนสดอยูตลอด มีการรองและขับเปนภาษา ไทดําสอดแทรกโดยวงแคนมีทั้งสิ้นสาม วงเปนวงจาก
กําแพงแสนหน่ึงวงชื่อวงแคนเพชรแคนทอง เปนวงแคนประยุกตในความรับผิดชอบของ
ผูใหญบานหมูห น่ึงของหมูบานหัวถนนเองหน่ึงวง ชื่อคณะเพชรหัวถนน และอีกหนึ่งวงเปนวงเด็ก 
ๆ เลนซึ่งผูวิจัยไมมีโอกาสไดถามวามาจากที่ไหน จากการสังเกต การแตงกาย ของผูหญิงสูงอายุมัก
ใสเสื้อกอมหรื อลักษณะเปน เสื้อคอกระเชาสีดํากันมาก สวนวัยรุน ใสเปนผาคาดอก (ผาเปยว )โดย
ทั้งหมดมีสะไบสีสันสดสัยสวยงามบาดสะพายบา สวน ผูชายใสเสื้อไทเกีอบทั้งหมด กางเกงจะ เปน
กางเกงประยุกตทั่วไปแตสวนมากเปนสีดําหรือสีเขม มีคนไทยในหมูบานมารวมงานดวยโดยอาจจะ
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แตงกายแบบชาวไทดําบาง แตงชุดแบบธรรมดาบาง สวนนักทองเท่ียวและขาจรจากที่อื่นเปนสวน
นอยมาก เม่ือประธานกลาวเปดงานจบในชวงเวลาประมาณ  20.00 นาฬิกา  ไดมีการจุดพลุไฟดวย 
นางรําที่ทางคุณประสงคเตรียมมาโดยติดตอผานทางประธานสตรีตําบลจัดหามาใหซึ่งนางรําเหลา น้ี
เปนลูกหลานชาวไทดําในหมูบาน  ไดทําการ รําแสดงบนเวทีอยู ตลอดเปนเวลารวมหนึ่ง ช่ัวโมง  
ตลอดเวลาต้ังแตกอนเปดงานวงแคนที่มาเลนยังคง เลนอยูเกือบทุกวง โดยบนเวทีมี หนึ่งวง ดานขาง
เวทีมีหนึ่งวง และถัดไกลออกไป มีอีกหนึ่งวง ตั้งแตตอนเย็น ๆ ชาวไทดําที่มางานเร่ิม มีการรําแคน
กันแลวโดย รําเปนวงกลมบาง รําเปนกลุม ๆ บาง  และเมื่อประธานกลาวเปดงานจบ  มีนางรําขึ้นรํา
แสดงบนเวที  ชาวไทดําเกือบทุกคนที่มางานเร่ิม รํารวมกันอยางสนุกสนานไปดวยบริเวณหนาเวที
เปนสวนใหญ งานมีถึงประมาณหาทุมมีกลุมเด็กวัยรุนทะเลาะวิวา ทกัน ทุกคนจึงตา งแยกยายและ
เสร็จสิ้นกิจกรรมในวันน้ัน 

     จากท่ีผูวิจัยไดเขารวมงานร่ืนเริงประจําปในคร้ังนี้สังเกตวาแตละที่ที่มาเอาแ รงไดนํา
สินคาของไทดําที่ตนเ องเปนคนผลิตมาขายดวยพบวาผู มาเอาแรงคอนขางนอย จากคําบอกเลาใน
การเอาแรง เราตองไปเอาแรงเขากอนเขาถึงมาเอาแรงเรา และถาที่ไหนมาเอาแรงเรา ทางเรา ตองไป
เอาแรงเขาเชนกัน จากการสอบถามพบวามีที่อื่นมาเอาแรงนอยกวาทุกปโดยใหเหตุผลวาอาจจัดเปน
ที่แรก ๆ ของชวงการจัดงานแบบน้ีในหมูไทดําในพื้นที่ใกลเคียงหรือนอกพื้นที่ที่คอนขางหางไกลก็
ตาม เพราะฉะนั้นงานทาย ๆ คนย่ิงมา ก ยิ่งถาหมูบานนั้น ไดไปเอาแรงมาแลวหลายท่ี คุณประสงค 
เต๊ียะตาชาง(2553) บอกวาการเอาแรงกันมีตั้ง แตประมาณ 30 มีนาคมถึง1 พฤษภาคมของทุกป และ
เพราะภาวะทางเศรษฐกิจไมคอยดีมีคาใชจายสูงในการที่จะไปเอาแรงท่ีอื่น รวมถึงที่อื่นจะมาเอาแรง
เราดวยจึงทําใหปนี้มีคนมาเอาแรงนอยกวาทุกป  
     ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การละเลน การฟอนแคน การวานสาว ท่ีเคยเปนวิถีชีวิต 
คานิยมและประเพณีอยางหนึ่งของชาวไทดําบานหัวถนนแหงนี้ไดเปลี่ยนไปไมเหมือนเมื่อกอนแลว 
เปนเหมือนการจําลอง ใหเห็นพอเปนพิธีในชวงการจัดงานแบบนี้ของชา วไทดําเทานั้น รวมถึงการ
เกิดคานิยมที่ ตองมีการไป เอาแรง กันระหวางที่ตาง  ๆ ดวย เหมือนเปนการจําลองใหเห็นถึง
วัฒนธรรมที่ เคยมีครั้งหนึ่ง เชนกัน จึงเหมือนเกิดประเพณีใหมขึ้นของหมูชา วไทดําทั่วประเทศใน
การที่ปหนึ่ง ตองจัดงานที่เปนการจําลอง งานร่ืนเริงตามแบบสมัยกอ นใหเยาวชนไทดํา รุนหลัง  
ตลอดจนคนภายนอกไดรูวาเคยมีวัฒนธรรม ประเพณีแบบนี้ในหมูชาวไทดํา หรือในการลงขวงหรือ
อยูขวง เคยเปนประเพณีที่ ใหหญิงชาย ชาวไทดํา ไดพบปะพูดคุยกันถาชอบพอ กันอาจนําไปสูการ
แตงงาน ไมมีแลวเชนกัน เพราะในสมัยน้ีหญิงชาย ไมวา เปนชาวไทดําดวยกันห รือกับคนตางชาติ
พันธุมีการพบปะพูดคุยกันสะดวกอยูแลว อาจเน่ืองจากในการศึกษา การประกอบอาชีพทําใหตอง
เดินทาง ติดตอสื่อสารกับคนภายนอกมากยิ่งขึ้นทําใหเจอคนมากหนาหลายตาที่ มีความแตกตางทาง
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ชาติพันธุมากกวาแตกอน และอาจนําไปสูการแตงงานในที่สุด ไดเชนกัน จากกา รสอบถาม ชาวไท
บานหัวถนนที่แตงงานกับชาวไทดําดวยกันเองจึงนอยลงกวาเมื่อกอนมาก 

 

 

 
 

ภาพที่ 42 เด็กสาวชาวไทดํากําลังเลนลูกชวง 
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ภาพที่ 43 การฟอนแคนเร่ิมตั้งแตยังไมมืด 

 

 

 
 

ภาพที่ 44 ดานหนาเวทีกําลังมีพิธีเปดงาน 
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ภาพที่ 45 นางรําเปนลูกหลานชาวไทดําในพื้นที่แสดงการรําแคนอยูบนเวที 
 

 

 
 

ภาพที่ 46 ชาวไทดําและผูมารวมงานรวมกันฟอนแคน 
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การดํารงอัตลักษณของชาวไทดําบานหัวถนนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ   
 คุณประสงค เต๊ียะตาชางเปน มีพอแมเปนชาวไทดํา พูดภาษาไทดําอยูตลอดเมื่อเจอชาว
ไทดําดวยกัน คุณแมยังทอผาใชเองอยูบางแตเวลาไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ไมได นําคุณแมไปดวย
เพราะกลัวชาวบานคิดวา ไดผลตอบแทนจากการเปนพวกเดียวกันมากกวาคนอ่ืน ใชทุนสวนตัวใน
การริเร่ิมทําพิพิธภัณฑแห งนี้ดวยไดแรงบันดาลใจจากการ ไดเห็นชุมชนและการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทดําในที่อื่น ๆ เชน เขายอย จังหวัดเพชรบุรี เกาะแรต จังหวัดนครปฐม เปนตน ใหความเห็นวา เขา
มีการรวมตัวกันเปนเครือขายใหญและชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมไทดําไ วไดอยางเหนียวแนน จึงคิด
อยากมาทําบางที่บานเกิดคือ ท่ีบานหัวถนนของตนเอง ดวยอยากใหคน ภายนอกไดรับรูว าที่ตําบล
ดอนพุ ทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ยังมีไทดําที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรม ดั้งเดิมอยู
เหมือนกัน โดยเร่ิมจากการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับไทดําและรวบรวมความเปนไทดําที่มีอยูแลวใน
หมูบานกับสิ่งของตาง ๆ ท่ีแสดงอัตลักษณของชาวไทดํา เชน เสื้อผา เคร่ืองทอผา ที่กรอดาย ครกตํา
ขาว เคร่ืองสานตาง ๆ ท่ีใชในก ารทํามาหากิน เปนตน อีกทั้งยังได ซื้อหามาจากชาวบานไทดําดวย 
ทั้งนี้เพื่อใหพิพิธภัณฑแหงนี้ไดเปนรูปเปนรางขึ้นในนามของชาวไทดําบานหัวถนนซึ่งตั้งอยูบริเวณ
บานของคุณประสงคเอง และไดทําพิธีเปดพิพิธภัณฑเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยกอนหนา
นั้นไดศึกษาหาขอมูลมาเร่ือย ๆ จนเม่ือป พ.ศ. 2547 จึงเร่ิมมีกิจกรรมนอกพื้นที่คือสา มารถจัดแสดง
นิทรรศการ โดยมีโปสเตอรใน การจัดแสดงประวัติ การอพยพ วิถีชีวิต ภูมิปญญา ของชาวไทดํา
เพราะคิดวาการทําใหคนที่มาเยี่ยมชมไดอานไดงาย เปนการเผยแพรความเปนไทดําที่ดีและเปนการ
โฆษณาพิพิธภัณฑดวย มีภาพกิจกรรมตาง ๆ ไดถายเก็บไวจัดแสดงใหชมดวย และที่สําคัญคือมีการ
สาธิตการทอผาและการรําแคน ทั้งหมดนี้สามารถเคลื่อนที่ไดโดยเปนการจัดการและทุน สวนตัว
ของคุณประสงคเอง สวนหน่ึงและไดงบจากที่ ตางๆ ที่จางใหไปจัดแสดง อีกสวนหน่ึง บางงาน ไมมี
งบใหจึง เอาไปไดเทาที่สามารถ  สวนมาก เปนแค โปสเตอรตาง ๆ ใหความรูเกี่ยวกับชาวไทดํา 
รูปภาพกิจกรรม หรืออาจมีอุปกรณที่ใชทอผา เคร่ืองจักสาน ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใชในการประกอบ
อาชีพดั้งเดิมคอืการทํานา หาปลา เช น ครกตําขาว ซุม ตะคอง ชะลอม จัดแสดงดวย  เปนตน งานที่
ไมมีคาใชจายใหนี้ก็ คิดวา เปนการทําเพื่อ โปรโมทการทองเท่ียวในพื้นที่ ใหความเห็นในการจัด
แสดงนอกพื้นที่วาการพยายามดํารงอัตลักษณของชาวไทดํามีอยูหลายพื้นที่ อยูที่การนําเสนอและจะ
รักษาไวใหเหนี่ยวแนนไดอยางไร ของเราเนนวัฒนธรรมประเพณีจริง รวมท้ังวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมให
ไดเห็น  
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ภาพที่ 47 นายประสงค เต๊ียะตาชาง 

 

 

 
 

ภาพที่ 48 บริเวณหนาบานของคุณ ประสงค เต๊ียะตาชาง 
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ภาพที่ 49 ซุมทางเขาพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนนซึ่งอยูภายในบริเวณบาน 

 

 

 
 

ภาพที่ 50 โปสเตอรใหความรูเกี่ยวกับชาวไทดําในดานตาง ๆ โดยทุนสวนตัว  
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ภาพที่ 51 การจัดแสดงอุปกรณในการประกอบอาชีพดั้งเดิมคืการทํานา การตําขาว  
                และการหาปลา 

 

 

 
 

ภาพที่ 52 อุปกรณกรอดายและทอผา ใชจัดแสดงและยังสามารถใชไดจริง 
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 บานของคุณประสงค  เต๊ียะตาชาง ไดทํา การกอสรางกันเองโดยมีพี่ชาย เปนช าง คุณ
ประสงคกับคุณพอเปนผูชวย  ที่บานประกอบอาชีพทํานา อยูบาง อีกทั้งยัง เลี้ยงปลา และปลูกหมาก
เพื่อขาย ในการทําสวนหมากรายไดสวนหน่ึงนํามา ใชในการจัดแสดงนอกสถานที่ต าง ๆ บอกวา
หนาหนาวหมากขายไดดีกวาเพราะคนซื้อจะนําไปตากแหงเพื่อเค้ียวสดหรือทํากินกับเคร่ือ งเคียงอื่น
ตอไป ชวงหน าฝนนี้สามารถขายไดอาทิตยละสี่ วัน ตนหมาก ตั้งแตเร่ิมปลูกตองใชเวลาหาถึงหก ป
กว าจะเก็บลูกหมากได ปจจุบันนี้ สามารถเก็บขายไดเกือบทุกวัน โดยขา ยสดจะไ ดลูกละบาท 
เมื่อกอนลูกละเจ็ดถึงแปดบาท แตถาตากแหงแลวขายไดกิโลกรัมละสองรอยบาท นอกจากนี้สวนตัว
คุณประสงคเองยังมีงานที่ตองรับผิดชอบซ่ึงสวนมากเปนอาสาสมัครในหนาที่และหนวยงานตาง ๆ 
เชน  อาสาสมัครพัฒน าการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน (ต.ดอนพทุร า ม .6) รอง
ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอดอนตูม คณะกรรมการมูลนิธิไทยทรงดําประเทศไทย ที่ปรึกษา
สมาคมไทดําประเทศไทย (ไผหูชาง ) เปนตน  จากงานเหลาน้ี มีรายไดนอยและไมแนนอนนัก  แต
ในชวงหลังเปนชวงสั้น ๆ ท่ีไดมีโอกาสไปทํางานเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานพิพิธภัณฑแหงชาติ
พระปฐมเจดียซึ่งไดคาจางเปนเงินเดือนโดย มีวันหยุดคือวันจันทรกับ วันอังคาร ปจจุบันน้ีไดลาออก
แลว ใหเหตุผลวาไมมีเวลาในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษวัฒนธรรมกับเครือขาย  ในการที่
ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณประสงคอยูบอยคร้ังไดเลาประสบการณในการทําน าตลอดจนการได
ขาวมาโดยไมตองพึ่งโรงสีวาในพิพิธภัณฑ มีการสาธิตกระบวนการ ไดขาวมารับประท านใหดูได
ดวยโดยเม่ือเกี่ยวขาว มาแลว นํารวงขาวมาฟาดใหเปนเม็ด นํามาสีฝดจะไดขาวตึงโดยเอาขาวที่ลี บ
ออกไป นําขาวตึงมาตําดวยครกกระเด่ืองตามดวยครกสากแลวตะลุมพุกใหแตก  นํามาฝดเอาเปลือก
ออกเหลือเมล็ดขาวแตกบาง ไมแตกบางกลายเปนขาวซอมมือในที่สุด  
 เร่ืองการดํารงอัตลักษณ ความไทดําที่ทําอยู มีความคิดเห็นไมคอยตรงกันกับบุคคลใน
หนวยงานราชการในพื้นที่เทาใดนัก คือมีการของบประมาณใหชวยใน เร่ืองคาใชจายบางแตไมคอย
ไดรับโดยใหความเห็นวาผูบริหารไมสนใจอยางจริงจัง มีการเมืองเขามาเกี่ยวของไมคอยไดรับความ
รวมมือจากผูใหญและคนในชุมชนเทาที่ควร เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552ไดมีการเลือก
ผูใหญบานใหมแตไมคอยไดรับการสนับสนุนเทาที่ควรเชนเดิม โดยเฉพาะดานเงินทุนเปนอุปสรรค
สําคัญ เนื่องจากตองมีคาใชจายสูงเพื่อ ทําใหดูดีและเข็มแข็งกวานี้ หรือใชในการจัดการ ในการขาย
สินคาเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับคนในหมูบานดวย ความตั้งใจ ในอนาคต อยาก จัดเปนแหลง
ทองเท่ียวอยางที่เพชรบุรี ยังทําไมไดเพราะไมไดรับความรวมมือจากผูใหญเชนเดิม แตดวยความคิด
อยากอนุรักษเอาไว จึงทําเทาที่พอ ทําได อยางพวกโปสเตอรใหญ ๆ สามปตองเปลี่ยนคร้ัง หน่ึงโดย
ใชทุนสวนตัว  หรือตองใชเงินสวนตัวในดานอ่ืน ๆ อีกในการบํารุงรักษา พิพิธภัณฑแตคิดวาคุมคา
กับเงินที่ตองเสียไป อีกทั้งสวนตัวเปนคนชอบทองเที่ ยว เรียนรูและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้ง
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กลุมตาง ๆ ท่ีหลากหลายและกลุมที่เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม โดยเฉพาะ คิดวาทําใหไดพบปะ
ผูคนที่หลากหลายซึ่งทําใหไดสรางเครือขายในการทํางานในดานตาง ๆ และในรูปแบบของ
พิพิธภัณฑที่ตนทําอยู  ทั้งนี้ที่ทํามาไดจนถึงปจจุบันสวนหน่ึงเพราะมีเครือขายท้ังในและนอกพื้นที่
ในการออกงานและ การจัด กิจกรรมตาง ๆ สั่งสมมา เชน  มีการสังกัดช มรมคือชมรมไทดําแหง
ประเทศไทย เปนสมาชิกชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑจังหวัดนครปฐม เปนตน  
 จากการสังเกตในหลายคร้ั งที่ผูวิจัยไดไปเยี่ยมเยียน บานของคุณประ สงคได เห็นควม
พยายามทําใหพิพิธภัณฑมีการปรับปรุงใหดูดีอยูเสมอ แตจากการสอบถามคุณประสงคตัดพอใหฟง
วา “ไมรูอุดมการณจะกินไดนานแคไหน ไมรูวาทําตอไปอยางนี้เร่ือย ๆ จะมีอะไรดีขึ้นมาหรือเปลา 
พิพิธภัณฑยังคงมีอยูแนนอน แตในเร่ืองการจัดแสดงนอกพื้นที่ที่มีทีมคุณยายท่ีเปนคน แสดงโชวทั้ง
ในเร่ืองก ารทอผาและการรําแคนถาหมดแลวเหมือน ไมมีรุนใหมที่มาแทน  ในอนาคตอาจตองเลิก
แสดงในสวนนี้ แตปจจุบันนี้ยังคงสนุกกับการเผยแพร สืบสานและพยายาม ดํารงรักษาไวในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ อยู ” คุณประสงคมีสินคาตาง ๆ ที่ชาวไ ทดําบานหัวถนนเปนผูผลิตเอง จําหนายเวลา
ไปจัดนิทรรศการนอกสถานท่ีดวยเพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการจําหนายผาของคุณยายทานตาง ๆ 
จากที่ เคยมีคนมาซื้อถึงบานอยูแลว และยังไดชวยซื้อสินคาของชาวไทดําจากท่ีอื่นเมื่อไดไปดูงาน
แลวชอบโดยการซื้อแบบเก็บเล็กผสมนอยทีละสองถึงสามชิ้น การซื้อผาจากยาย ๆ ใน บานหัวถนน
คุณประสงคเห็นวาเปนการซื้อใจดวยที่เวลามีงานไปขางนอกยาย ๆ จะไดชวยเรา บางเพราะบางงาน
ที่ไปจัดแสดงนอกสถานท่ี ไมมีงบใหจึง ตองโกหกยาย ๆ วามี ใหโดยใชทุนสวนตัวจายใหแทน คุณ
ยายท่ีไปตองไดเงินทุกงานประมาณทานละสองรอยถึงสามรอยบาท ในการโกหกแบบนี้เองที่บางที
คุณยายบางทานรวมถึงคนอ่ืนที่ไมเขาใจทําใหมีคนเขาใจคุณประสงคผิด ๆ วาเมมเงินไปเอง เพราะ
จายใหไมครบตามที่บอกไว  
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ภาพที่ 53 โปสเตอรขนาดใหญ คุณประสงคใชทุนสวนตัวทําไวเพื่อโปรโมทพิพิธภัณฑ 
 

 ผูวิจัยสนใจผาเปยวของชาวไทดําที่คุณประสงคมีขายอยูลองถามราคา ประมาณเการอย
ถึงหนึ่งพัน บาท เสื้อฮีททอจากไหมประดิษฐ ประมาณหนึ่งพันหารอย บาท น่ีคือเปนผาที่ ชาวไทดํา
ทอเอง เย็บลวดลายตาง ๆ เอง ที่อื่นมีการทําจาก ผาสําเร็จรูป ดวยโดยนํามาตัดเย็บใหเปนเสื้อฮีแลว
คอยมาเย็บลวดลาย ราครถูกกวาประมาณตัวละหนึ่งพันบาท สวนที่บานหัวถนนทอเองทั้งหมด และ
ยังไดใหความเห็นวาที่อ่ืนอาจขายราคาแพงกวานี้ เพราะทําไดละเอียดกวา ทั้งนี้แลวแตคนซื้อดวยวา
ชอบแบบไหน ใสมาประกวดกันหรื อใสเพื่อประกอบพิธีเฉย ๆ บางคนอยาก ไดงานที่สวยกวาที่
ตัวเองทําได ราคา แพงก็ซื้อ บางคนซื้ อเพราะตองประกอบพิธีกรรมโดยซื้อ ราคาถูกกวาและใช
ประกอบพิธีไดพอ นอกจากน้ียังมีสไบสีสันสดใสไวสําหรับเด็ก ๆ เปนการประยุกตขึ้นมาใหม สวน
ผาทออ่ืน ๆ หรือเคร่ืองใชของชาวไทดํา คุณประสงคมีจําหนายเกือบทั้งหมดโดยมีการเอากําไร บาง
เพราะ ตองการนําเงินมาใชในการทํางานของ พิพิธภัณฑตอไป เม่ือใครมาเย่ีย มเยือนท่ีพิพิธภัณฑ
สนใจใสชุดของชาวไทดํา มีบริการใหแตตองมีคาใชจายใหบาง  
 ในเร่ืองของการทอผาใน บานหัวถนน มีผาของยายจืน อิ นทรเขายอยที่มีคุณภาพ
คอนขางดีที่สุดโดยไดตีเปนสินคาOTOPของหมูบาน ในยุคหนึ่งเคยมีพัฒนากรเอาเคร่ืองกี่ กระตุกมา
ให ยายจืนเปนคนแรก ๆท่ีหัดใชเคร่ืองได และเร่ิมทําการสอนใหชาวไทดํา ในหมูบานที่สนใจ มีคน
มาเรียนมากเหมือนกันในชวงแรก ๆ โดยมีงบจางยายจืนใหสอนดวย แตเมื่องบประมาณท่ีไดมาตรง
นี้หมดลงจึงไมมีใครทํากันตอเพราะ ตองมีคาใชจ าย แตไมมีใครรับประกันรายไดจึง เลิกทํากันเกือบ
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หมด คงเหลือบานยายจืน อินทรเขายอย บานยายมน เต๊ียะตาชาง  และบานนายสมเกียรติ ออเขายอย
ที่ยังใชเคร่ืองกี่กระตุกทอผาอยูในปจจุบัน สวนบานอ่ืน ๆ ที่ยังทอผาอยู ใชเคร่ืองทอผาแบบดั้งเดิม 
ในปจจบุันยังมีชื่อของยายจืนติดอยูในสินคาชิ้นนี้ของOTOP เคยไปวางขายในศูนย OTOPของตําบล
แตขายไมคอยได อีกทั้งสิ นคาเปนของเฉพาะของชาวไทดํา  ในกลุมคนทั่วไปจึง ขายไดนอย อีกทั้ง
ชาวไทดําบริเวณใกลเคียง ยังมีคุณยายทานตาง ๆ ทําอยูในหมูบา นของตนเองเชนกัน  เชนที่ แห ลม
กระเจา ไผหูชาง เกาะแรต ดอนขม้ิน เปนตน คุณประสงคไดพยายาม ทําตอโดยไปซื้อผาจากยายจืน
ที่มีตราOTOP เพื่อนําไปวางขายท่ีศูนย OTOPของตําบล เหมือนเดิม แตตองเลิกทําไปในที่สุดเพราะ
ขายไมไดเชนเดิม สูคนรูที่อยูแลวมาซื้อที่บานเลยดีกวา  เมื่อพัฒนากรคนน้ันยาย ไปและงบประมาณ
ในสวนน้ีไมมีแลว รวมทั้ งผูนําเปนทางการในพื้นที่ ไมเอาดวยจึง ไมมีใครจัดการ สานตอโครงการ 
สินคาในสวนน้ีจึงหายไปจากของดOีTOP ของตําบล  
 

 

 
 

ภาพที่ 54 คุณยายกําลังสาธิตการทอผา 
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ภาพที่ 55 เหลาคุณยาย ทีมงานในการสาธิตการทอผาและเย็บปกถักรอย 

 

 

 
 

ภาพที่ 56 สินคาที่ชาวไทดําบานหัวถนนเปนคนทํา คุณประสงคนํามาวางจําหนายในงานตาง ๆ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112 
 

 

 ในเร่ืองเส้ือผานี้ถาใครมีลูกชายสวนมากคุณพอจะเตรียมไวให อาจรวมถึงลูกสะใภดวย 
แตไมไดเตรียมไวใหลูกสาวเพราะลูกสาวตองแตงงานออกไป  ไปนับถือผีทาง ฝายสามี สามี ตอง
เตรียมไวให ถามวาถาคุณประสงคมีลูก และคุณยายเหลานี้ไมอยูแลวจะไปหาซื้อท่ีไห นมาใหลูก 
บอกวาคงตองไปหาท่ีอื่นเพราะอีกสิบถึงยี่สิบ ปคงหมดคนทําจาก บานหัวถนนจ ริง ๆ ปจจุบันมีวง
แคนในหมูบานที่คุณ ประสงคทํางานรวมกันอยูโดยปกติ รับจางทั่วไป เชน งานบวช งานแต งงาน 
หรืองานร่ืนเริงตาง ๆ เปนตน แตเมื่อมีงานเกี่ยวกับชาวไทดําคุณ ประสงคจะไปติดตอกับนายธวัชชัย 
พงษอารีย(2553) เคยออกงานกับคุณประสงคมาหก คร้ัง มีสมาชิกในวงทั้งหมดแปด คนแตสวนมาก
ไมไดไปทั้งหมดขึ้นอยูกับคาจางดวย โดยคาจางงานธรรมดาท่ีไมไกลนักประมา ณหาพันบาท แตถา
งานบวชและระยะทางไกลเคยไดถึงแปดพันหารอยบาท สวนตัวนายธวัชชัยยังเปนสมาชิกประจําวง
แคนอยูที่วัดพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดวย เปนศิษยเกาโรงเรียนบานหัวถนนไดเรียนรู
โนตดนตรีเบื้องตนจาก โรงเรียนและเร่ิมสนใจศึกษาเอง หัดเอง เลนเองอี กทั้งยังไดเคยเรียนกับครู
ชวง ทมมืดซึ่งเปนหมอแคนท่ีเกงมากในหมูบานหัวถนนอีกดวยจนสามารถออกงานได เลาวาไดหัด
เพลงของชาวไทดํา เชน สุดสะแนน ไทดํารําพัน เปนตน จากการฟง ดูคนอ่ืนเป า และหัดเอง ยังไมมี
โนตดนตรีเปนลายลักษณอักษรใหไดฝก เวลาออกงานกับคุณปร ะสงคมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
และถือเปนการอนุรักษไปในตัว ดวยโดยเปนคนเรียกคาจาง เองในราคา ท่ีตกลงกันไดวา จัดเปนทีม
ใหไดกี่คนและ เคร่ืองดนตรี ไดกี่ชิ้น  คุณธวัชชัย บอกวา นอกจาก วงแคนของตนแลวยังมีวงแคนใน
บานหัวถนนอีกสองวงท่ีรับจางตามงานตาง ๆ เชนกัน  
 อีกหนึ่งในทีมงานของคุณประสงคที่เคยไดไปนอกสถานที่ดวยกันคือนาง สิริพร โชค
เศรษฐี(2553) ปจจุบันมีอาชีพคาสงวุนเสนและเปน ประธานกลุมสตรีตําบลตั้งแตป พ.ศ. 2534 อดีต
เคยเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราดวย เปนอีกหนึ่งคนสําคัญที่ชวยในการดํารงอั ต
ลักษณของชาวไทดําที่นี่คือ การหาคนไปรําแค นและรําเซิ้ง เมื่อมีงานของชาวไทดํา  มีการรับจางใน
งานตาง ๆ ท่ัวไปดวยโดยงานหน่ึงใชนางรําโดยประมาณหาถึงหกคนโดยไดคาจางจากหนวยง านที่
จางมา ตกคนละประมาณสองรอยถึงสองรอยหาสิบ บาท นางรําเหลานี้ สวนมาก เปนพี่นองและ
ลูกหลานของคุณสิริพรเอง ถางานไหนตองการคนมา กกวานี้ตองติดตอทางสมาชิกสตรีหรือคุณยาย
ทานตาง ๆ ท่ีสามารถรําไดและยังไหวอยู ถางานไหนมีคาใชจายที่เกิน คุณสิริพรตองออกเอง คุณสิริ
พรยังคงพูดภาษาไทดําอยูเสมอเม่ือเจอชาวไทดําดวยกัน รวมทั้งลูกสาวสามารถพูดไดเชนกัน พอแม
ของคุณนาเปนชาวไทดําแตตนเองแตงงานกันคนจีนจึงไมมีกะลอหองที่บานทําให ไมตองจัดพิธีเสน
เรือนรวมถึงไมตองปาดตงดวย แตยังมีความเชื่อแบบชาวไทดํา อยูโดยเลาเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อ มีคน
มานอนที่บานโดยไม ไดบอกกลาวผีเรือนกอน  ทําใหเจาของบานเกือบตาย ตองนําหมอมาทํา พิธี
แปลงบานโดยใชหัวหมูเปนเคร่ืองเซนจึงหายดี คุณนาเคยทอผาเปนเน่ืองจาก คุณแมสอนแตปจจุบัน
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นี้ไมไดทําแลวเพราะตองนําเว ลาไปประกอบอาชีพอยางอ่ืนและถาตองใชชุดของชาวไทดําบอกวา
ซื้อเอาสะดวกกวา  รวมถึงซื้อใหลูกดวย เมื่อกอนที่บา นเคยทํานา  เคยชวยตําขาว สีขาว เคยทําตับ
หญาคามุงหลังคาเอง ปจจุบันน้ีไมไดทําแลวเชนกัน ในเร่ืองของวงแคนและการรําเลาวาเมื่อกอนมี
แตแคนปจจุบันนี้มีเคร่ืองดนตรีอ่ืนผสมมามากขึ้น เชน กลองชุด เปนตน  
  

 

 
 

ภาพที่ 57 นายธวัชชัย พงษอารียเปนคนเปาแคนและมีวงแคนในการจัดแสดงตามท่ีตาง ๆ 
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ภาพที่ 58 นางสิริพร โชคเศรษฐีผูจัดหานางรําในการจัดแสดงตามที่ตาง ๆ  

 

 

 
 

ภาพที่ 59 พี่นอง และลูกหลานของนางสิริพร โชคเศรษฐีทีมงานในการรําแคน  
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 เร่ืองของการจัดต้ังพิพิธภัณฑที่สามารถเคลื่อนที่ไดของคุณประสงค เต๊ียะตาชาง นี้ทํา
ใหคนภายนอกไดรับรูวาบานหัวถนนยังคงมีชาวไทดํายังคงดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุอยูโดย กอน
หนานี้ไดมีรายการตามไปดู รอยแปด ชีวิตตองสู และเที่ยวไทยยั่งยืน ไดเชิญคุณประสงคไปออก
รายการ สวนตัวผูวิจัยไดมีโอกาสไปจัดงานนอกส ถานท่ีกับคุณประสงค ดวย โดยคร้ังแรก ที่วัดดอน
ตะโกเม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552 มีทีมงานที่ เปนคุณยายเชน ยายแกว  ยายจีน ยายบุญ  เปนตน 
ไปรําแคนและแสดงการทอผาโดยมีวงแคนของนายธวัชชัยไปดวย งานที่สองคืองาน ทีเ่ทศบาลสาม
งามเชิญใหไปจัดแสดงเน่ืองในงานของดี OTOP ทางเทศบาลเห็นวาควร จัดแสดงวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่มีอยูในดอนตูมเพ่ือใหคนในดอนตูมเองและคนนอกพื้นที่ที่มาเที่ยวงานรูวาที่อําเภอดอนตูมยังคงมี
วัฒนธรรมยอยวัฒนธรรม หนึ่งยังคงใชชีวิตตามประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม อยูคือชาวไทดํา บานหัว
ถนนที่ตําบดอนพุทรา งานจัดที่ตลาดสามงามเวลาเกาวัน เกาคืน ทั้งนี้คุณประสงคทําดวยตัวคนเดียว
ทั้งเตรียมของ ขนของมาจัดนิทรรศการ ตลอดจนเฝาซุมและเก็บของกับเชนเดิมโดยคาใชจายใน
การณนี้ออกเองท้ังสิ้น  งานที่สามคืองานประจําปของ องคพระปฐมเจดียเมื่อวนัท่ี  30 ตุลาคม พ .ศ. 
2552 มีการจัดนิทรรศการเหมือนเชนเดิมและไดนําคุณยายไปสาธิตการทอผาดวย งานที่สี่คืองานทับ
แกว : มหกรรมหนังสือ สื่อการเรียนรู คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2553 มีการจัดเสวนาเร่ือง 
“จากลาวโซงสูไทยทรงดํา ” โดยปราชญชาวบานชุมชนไทดํา บานหัวถนน นําทีมสนทนาโดย
อาจารย บัญญัติ เรืองศรี งานนี้คุณประสงคไดขนนิทรรศการและการแสดงชุดใ หญโดยมีทั้ งปูตาง 
ออเขายอย หมอพิธีประจําหมูบาน ทีมงานนางรําทั้งวัยหนุมสาว เหลาคุณยายและ วงแคนของนาย
ธวัชชัย  มีการสาธิตการตําขาวและทอผา งานนี้คุณประสงคไดงบ ประมาณ จากทางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 8,000 บาท งาน ที่หาคือที่หุนขี้ผึ้งเมื่อวันท่ี 5-7 กุมภาพันธุ พ .ศ. 2553 มีสถานที่ใหเพราะ
ไดรับเชิญใหไปจัดแสดงแตคาใชจายในการขนยายตองออกเองโดย คุณประสงค คิดวาเปนการโป
รโมทการทองเท่ียว ของหมูบาน  เลาวาเพิ่งจะไดซื้อหุนโชวมาเพื่อใสชุดไทดํารวมทั้งเคร่ืองประ ดํา
ของทั้งผูชายและผูหญิงเพื่อใหไดเห็นเปนรูปธรรมและชัดเจนมากข้ึ น รวมท้ังไดนําสินคาที่เกี่ยวกับ
ไทดํามาขายดวยเชนเดิม และมีอุปกรณในการจัดกิจกรรมเชนเดิมคือโปสเตอรและภาพกิจกรรมตาง 
ๆ รวมท้ังขาวของ เคร่ืองใชในการทํานา หาปลาที่พอ นําไปได ตอนท่ีผูวิ จัยอยูดวยมีคุณครูจาก
โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัยพานักเรียนมาทัศนศึกษาสนใจและอยากใหไปจัดแสดงที่โรงเรียนบางได
ขอเบอรโทรคุณประสงคไป แตจนถึงปจจุบัน (สิงหาคม 2553)ยังไมไดติดตอมา งาน ที่หกคืองาน
รอยหาปอําเภอบางเลนและงานกาชาดวันที่ 7-15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีทีมงานคุณยาย ไปสาธิตการ
ทอผา เย็บหนาหมอน มีโปสเตอรและอุปกรณการจัดแสดงเชนเดิม 
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ภาพที่ 60 หุนจัดแสดงเสื้อผาของผูชายและผูหญิงชาวไทดําที่คุณประสงคใชทุนสวนตัวซื้อมา 

 

 

 
 

ภาพที่ 61 วงแคนของนายธวัชชัย พงษอารีย 
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ภาพที่ 62 อุปกรณที่นําไปจัดแสดงตามงานตาง ๆ 

 

 

 
 

ภาพที่ 63 การเสวนาในงานทับแกว : มหกรรมหนังสือ สื่อการเรียนรู คร้ังที่ 4 
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ภาพที่ 64 ทีมงานในการสาธิตการทอผา และการแสดงรําแคน 
 

 

 
 

ภาพที่ 65 ทีมนางรํามีทั้งคนรุนหนุมสาวและผูสูงอายุ 
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ผูสนับสนุนหรือผูท่ีเกี่ยวของในการดํารงอัตลกัษณของชาวไทดําบานหัวถนน 

  มีโครงการ SML และโครงการอยูดีมีสุ ขของรัฐบาล ใหงบประมาณมา ทางหมูบานตก
ลงกันวานํา มาจัดสรางเปนศาลาเอนกประสงคและ จัดซื้อโตะ เกาอี้ จานชาม และเคร่ืองครัวตาง ๆ
สรางเสร็จเมื่อ ปพ.ศ. 2548 ต้ังอยูดาน หลังศาลประพอปูประจําหมูบานเปนสวนหนึ่งของหมู  6 ใช
ประโยชนเมื่อมีการประชุมหมูบาน กา รเลือกตั้ง หรือในการจัด กิจกรรมตาง ๆ ของคนในหมูบาน
สามารถยืมโตะ เกาอี้ และเคร่ืองครัวตาง ๆ ไปใชได 
 

 

 
 

ภาพที่ 66 จากงบของโครงการอยูดีมีสุขนํามาจัดสรางเปนอาคารอเนกประสงคของหมูบาน  
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ภาพที่ 67 จากงบของโครงการSML มีทั้งโตะ เกาอี้ และเคร่ืองครัวตาง ๆ ใหคนในหมูบานไดยืมใช 
 

 ศูนยการเรียนรูที่กําลังสรางอยูได เอาแบบแปรนมาจากสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี  เปน
โครงการท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเปนผูรับผิดชอบ เน้ือท่ีประมาณสี่ไร สรางมาปกวา
แลวยังไมเสร็จโดยมีปญหาเน่ืองจากผูรับเหมาหนีงาน  และชาวบานสวนใหญมี ความคิดเห็นวาเปน
เร่ืองของการคอรัปชั่นดวย งบประมาณทั้งหมด 760,000 บาท งวดแรกเบิกและจายไปแลว 360,000 
บาท มีการจางแรงงานในพ้ืนที่ ซึ่งเร่ิมถมดินเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 ทั้งหมดประมาณ 
30,000 บาทโดยถมวันเดียวเสร็จ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีการขุดหลุม 41 หลุมแตละหลุม
จะใชลงเสาเอกเสาโทที่มีขนาดกวางประมาณ 40 เซ็นติเมตร และยาวประมาณ 80 เซ็นติเมตร ไดรอ
อยูเปนเดือนกวาผูรับเหมาจะมาลงเสาเข็ม เมื่อทําการขึ้นโครงบานและเร่ิมมุงหลังคาดวยตับหญาคา
ยังไมเสร็จดีผูรับเหมาทิ้งงานไปและยังคางคาแรง คาไฟคนงานที่เปน ชาวบานในพื้นที่อยูดวย งานนี้
คุณประสงค เต๊ียะตาชางไดมีสวนรวมดวยคือเปนสวนหน่ึงในการติดตอแรงงานในพ้ืนที่ ในการสั่ง
ดินมาถม จัดหาอุปกรณและสิ่งที่ใชในการกอสรางตาง ๆ โดยไดคาแรงตอบแทน  
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ภาพที่ 68 เรือนพักอาศัยแบบดั้งเดิมของชาวไทดํา ไดงบจัดสรางจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด               
 นครปฐม 

 

 

 
 

ภาพที่ 69 เน่ืองจากผูรับเหมาหนีงานทําใหสรางมาปกวาแลวยังไมเสร็จ 
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ภาพที่ 70 มีการวาจางผูรับเหมามาจัดสรางใหมคาดวานาจะเสร็จภายในสิ้นปพ.ศ. 2553 นี้                                 
  และจะจัดทําเปนศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทดําของบานหัวถนน 

 

 นายเมือง จอยแพง (2553) นกยกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา ทานนายกเปน
ชาวไทดําไดสอนลูก ๆ ใหพูดภาษาไทดํากันไดทุกคน ใหความเห็นวาผีเรื อนเปนเร่ืองสําคัญ ที่บาน
ทานนายกยังทําการเสนเรือน และปาดตงอยู เสมอ ชาวไทดําทั่วไปยังมีความเชื่อในการทําพิธีแปลง
ขวัญอยู ยังมีการทําพิธีบูชาศาลพอปูประจําหมู บานในชวงหลังวันสงกรานตโดยใชขาวใหมเพื่อทํา
พิธีเรียกการทําศาลขาวใหม ในพื้นที่ยังมีการทํานากันอยูมากแตไมคอยมีใครทําพิธีเลี้ ยงผีนากันแลว 
เลาวาในตําบลมีพัฒ นากรหลายคนหลายวาระที่ลงมาดูวาสามารถทําอะไรไดบาง บางคน สนใจ
เกี่ยวกับภูมิปญญาของชาวไทดํา สวนบางคน สนใจในเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะในตําบลนอกจากชาว ไทดํา
ที่มีอยูประมาณสี่หมูแลว ยังมีอีกหกหมูที่ เปนคนไทย จีน และลาวคร่ัง พัฒนากรที่เคยลงมาทํางาน
เกี่ยวกับภูมิปญญาของชาวไ ทดําไดยายไปแลวและคนที่มาใหมยังไมมีใครทําการ สานตอ ปกติถา
ไมไดลงพื้นที่พัฒนากรที่ยายมาใหมเหลานี้ ทํางานอยูที่อํา เภอดอนตูม งานพัฒนาสวนอ่ืนของตําบล
ยังมีอีกหลายอยาง เชน ศูนยเด็กเล็ก กศน . ชมรมผู สูงอายุ เปนตน สวนตัวทานนายกเอง พ่ึงไดรับ
ตําแหนงนายกสมาคมไทดําโดยมีสํานักงาน ตั้งอยูที่ไผหูชาง  ใหความเห็นในเร่ืองการสรางเรือนพัก
อาศัยของชาวไทดําที่จะทําเปนศูนย็การเรียนรูยังไมเสร็จเน่ืองจาก ผูรับเหมาหนีงานไปวาไดมีการ
พูดคุยกันหลายคร้ังแลว และกําลั งทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรทวงไปทางวัฒนธรรมจังหวัดซึ่ง
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ในปจจุบัน(กันยายน 2553) ผูวัจัยไดสังเกตเห็นวาไดมีคนงานมาทําตอแลวและกําลังใกลเสร็จคาดวา
ไมเกินสิ้นปพ.ศ. 2553 น้ี 

 

 
 

ภาพที่ 71 นายเมือง จอยแพง นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนพุทราคนปจจุบัน(2553) 
 

 นางพิชญสินี ชื่อชูวงษ(2553) ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวถนน ไดมารับตําแหนงไดป
กวาแลว  บานทานอยูกําแพงแสนระยะทางไป กลับโรงเรียนประมาณ 40 กิโลเมตร  แตมาทํางาน
เกือบทุกวันแมในวันเสาร- อาทิตย บอกวาปจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 88 คน ประมาณรอยละ 70 เปน
เชือ้สายของชาวไทดํา มีตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีครูทั้งสิ้นประมาณ 10 คน 
มีความเห็นวาเด็กไทดําควร ตองรูประวัติความเปนมา และประเพณีพิธีกรรมต าง ๆ ของ ชาวไทดํา
กอนหนานี้ผู อํานวยการคนท่ีแลวไมไดสนใจ สืบสานตอจาก ผูอํานวยการคนกอนอีกทีหนึ่ง ทั้งที่คน
กอนเคยจัดตั้งเปนวงแคนและนางรําโดยเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่สวนมากเปนเชื้อสายไทดําที่ส ามารถ
ออกงานตาง ๆ ไดแลว ทําให วงแคนและนางรําที่ทางโรงเรียนไดเคยสรางขึ้น ไดหายไปในรุนกอน
หนาที่คุณครูพิชญสินีมารับตําแหนง  สวนตัวคุณครูเองมีความคิดที่จะทําใหเปนรูปธรรมข้ึนมาใหม
ในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชาวไทดํา ไดเคยดูสารคดีเกี่ยวกับชาวไทลื้อ ทําใหมีแรงบันดาลใจอยาก
อนุรักษเกี่ยวกับความเปนชาวไทดําในหมูบานเอาไวบางประกอบกับเคยไดไปเยี่ยมเยียนชาวไทดําที่
เกาะแรต ไผหูชาง และสระสี่มุม เห็นวาเขายังทํากันใหดูดี เป นรูปธรรมและมีความเหนียวแนนได  
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เรานาจะทําไดบาง ทั้งนี้กลัววามันจะหายไป ถาในอนาคตคนไทดําพูดไทดําไมไดจะทําอยางไร ทาง
หนึ่งคือตองเร่ิมจากที่โรงเรียนดวยเปนสําคัญ 

 ครูพิชญสินีเร่ิมตน ไดมีการนํางบประมาณที่ไดมาจากรัฐบาลในชื่อไทยเข็มแข็งมาจาง
คุณประสงคให มาสอนเกี่ยวกับประวัติความเปนมา วิถีชีวิตด้ังเดิม  ท่ีอยูอาศัย จัดแสดงเคร่ืองมือหา
ปลา การแตงกาย  สาธิตการตําขาว รวมทั้งการสาธิตการทอผาจากคุณยายในหมูบาน  ประเพณีและ
พิธีกรรมตาง ๆ  ของชาวไทดํา  เปนตน และกําลังบุกเบิกวงแคนใหกลับมาเหมือนเดิมโดยไดใชงบ
เดียวกันนีใ้นการซื้อแคนมาใหม 11 อันเพื่อใหเด็กไดเรียนโดยสามารถหัดเปากันไดมากข้ึน และจาง
เด็กหนุมชาวไทดําในหมูบานที่เปาแคนเปนและมีวงแคนของตนเอง ใหมาสอนที่โรงเรียน ดวยคือ
นายธวัชชัย พงษอารีย  ไดรับคาจางในการสอนเปาแคน ทั้งหมดเปนเงินประม าณ 2,000 บาทโดย
สอนเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งหมดเปนเวลาหาอาทิตย อาทิตยละวัน วันละประมาณหก
ชั่วโมง จากการสังเกตและการบอก เลาจากคุณธวัชชัยเด็ก ๆ หลายคน สามารถเปาเพลงพื้นฐาน ได 
เด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีแววที่สุด สวนมากเพลงที่หัดยังไมใชเพลงของชาวไทดําแต เปนเพลง
ไทยสากลเกาบางใหมบางทั่ว ๆ ไป แตจากการสังเกตของผูวิจัยคุณธวั ชชัยยังไมมีวุฒิภาวะพอใน
การสอนเด็กอยางจริงจังคือบางคนเรียน บางคน ไมเรียนไมคอยได สนใจ สอนบางทําอยางอื่นบาง
ทางโรงเรียนจึงตองมีคุณครูกํากับอยูดวยคือคุณครูประจวบ วงศจําปา ปกติทานสอนโนตดนตรี การ
รําและการ รําประยุกตใหเด็กอยูแลว และยังมีคุณครูกันยา ดอนสุวรรณเปนผูชวยเหลือในการออก
งานกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตสมัยที่เด็กไปรําและเปาแคนออกงาน สวนในปจจุบันที่เร่ิมใหเด็กหัดแคน
เพื่อตั้งวงขึ้นมาใหมนี้นอกจากจางคนในบานหัวถนนมาสอนในชั่วโมงเรียนแลวผูวิจัยไดสังเกตเห็น
วาในเวลาเลิกเรียนเด็ก ๆ ที่สนใจการเปาแคนทั้งชายและหญิงจํานวนหน่ึงไดใชเวลาวางในตอนเลิก
เรียนมาหัดเปาแคนรวมกันดวย  
 ในอนาคตและในการวางรากฐานในระยะยาว ตอไปครูพิชญสินีคิดจะทําเปนหลักสูตร
การสอนภาษาไทดํา เคยไดติดตอครูที่จะสอนภาษาไ ทดําไวบางแลวเหมือนกันโดยอยูที่ไผหูชาง
เพราะไดขาววาที่นั่นยังมีพจนานุกรมที่แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทดําอยูดวย จะจัดใหมีการสอน
ขนบธรรมเนียมประเพณี การทอผา ปกผา การเชิญ ไทดําที่เกงเร่ืองการฟอนรํามาสอน ทั้งหมดนี้อยู
ในขั้นตอนท่ี กําลังศึกษาเก็บขอมูลอยู  และคิดจะทําศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับชาวไทดําไวที่โรงเรี ยน
ดวย ดวยมีความคิดวากอน ยายไปท่ีอื่นควรจะทําสิ่งดี ๆ ไวใหกับคน บานหัวถนนบาง สุดทายยังให
ความเห็นเก่ียวกับชาวไทดําหรือผูนําในชุมชนวาถ าไมมีผลประโยชนหรือไมไดหนาไมคอยยอม ทํา
กันอยางจริงจัง แตทางโรงเรียนเราพอทําไดจึงสมควรทํา 
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ภาพที่ 72 นางพิชญสินี ชื่อชูวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวถนนคนปจจุบัน(2553) 
 

 

 
 

ภาพที่ 73 นางประจวบ วงศจําปา ครูสอนดนตรีโรงเรียนบานหัวถนน 
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ภาพที่ 74 นางกันยา ดอนสุวรรณ ครูที่มีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทดํา 

 

 

 
           
ภาพที่ 75 ทางโรงเรียนไดเชิญคุณประสงคมาใหความรูเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุไทดํากับเด็ก ๆ 
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ภาพที่ 76 ทางโรงเรียนไดเคยจัดสรางเรือนพักจําลองของชาวไทดําเพื่อเปนศูนยการเรียนรู 
  ใหกับเด็ก ๆ 

 

 

 
 

ภาพที่ 77 ทางโรงเรียนไดเชิญคุณธวัชชัย พงษอารียมาสอนการเปาแคนใหกับเด็ก ๆ 
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ภาพที่ 78 หลังเลิกเรียนเด็ก ๆ ที่สนใจการเปาแคนมารวมกลุมกันหัดเปาแคน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

 การวิจัยเร่ืองการดํารงอัตลั กษณทางชาติพันธุของชาวไทดํา บานหัวถนน ตําบลดอน
พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา บริบทชุมชน 
อัตลักษณและการดํารงอัตลักษณ การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการ
ดํารงอัตลักษณ  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเองโดย
ใชวิธีการหลายวิธี ไดแก การสนทนากลุม การสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวน
รวมและการบันทึกขอมูลดวยการเขียน บันทึก ภาพ เสียง และวีดีโอ ผูวิจัยไดตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูล แยกแยะเปนหมวดหมู ตีความ และนําเสนอดวยการบรรยาย ผลของการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 
 ตําบลดอนพุทรามีที่มาคือเมื่อกอนมีตนพุทราข้ึนมาก เปนที่ดอนยังไมคอยมีใครอยู
อาศัยจนกระทั่งเมื่อประมาณปพ .ศ. 2420 มีชาวไทดําจากจังหวัดเพชรบุรีไดอพยพมาหักลางถางพง
เพื่อจับจองท่ีดินทํากินหลายรอยครัวเรือนโดยในปจจุบันไดออกเปนโฉนดนส .3 หมดแลว ในตําบล
ดอนพุทรามีทั้งสิ้นสิบหมู สวนที่มีชาวไทดําอยูหนาแนนคือหมูที่ 1 หมูที่ 6 หมูที่ 8 และหมู ที่ 10 
บางสวน นอกนั้นเปนชาวไทย จีน ลาวครั่ง และมอญ ในเร่ืองการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
จากคําบอกเลามีการรวมกิจกรรมกันทั้งกิจกรรมที่เปนอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุ เชน เม่ื อ
ชาวจีนมีพิธีกินเจ ชาวไทดําจะไปรวมเดินขบวนแหดวย เมื่อชาวไทดําจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมไท
ดํา ชาวไทย จีน ลาวครั่ง และมอญ สามารถมารวมงานได เปนตน  และกิจกรรมท่ีเปนสวนรวม  เชน 
มีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุมีการประชุมและทํากิจกรรมกับผูสูงอายุทุกเดือน ผูสูงอา ยุจากกลุมชาติ
พันธุตาง ๆ มารวมกันทํากิจกรรม เปนตน จึงอาจกลาวไดวากลุม ชาติพันธุที่แตกตางกันในพื้นที่
สามารถอยูรวมกันไดอยางไมมีปญหา 
 ในพื้นที่ยังคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญโดยเฉพาะการทํานาซึ่งทํา
นาไดปละ 2-3 คร้ัง เนื่องจากมีระบบชลประทานเขาถึงหลายสาย แตชาวไทดํามีแนวโนมการทํานา
ที่ลดลงเร่ิมตั้งแตประมาณปพ .ศ. 2530 ท่ีชาวไทดําไดขายที่นากันมากเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน
และปญหาทางดานเศรษฐกิจ ดวยเหตุตอเ นื่องกันนี้เองลูกหลานที่จบมาจึงหางานทําอยางอ่ืนแทน
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การรับชวงทํานาตอจึงเร่ิมมีการขายที่นาเพิ่มขึ้นอีก แตอยางไรก็ตามชาวไทดําที่ทํานาอยูในพื้นที่นับ
เน้ือที่รวมกันไดประมาณ 2,000 ไร สวนชาวไทดําในพื้นที่ที่ไมมีงานประจําทําในปจจุบันจะทํา
อาชีพเย็บผาเหลืองกันเปนสวนมาก  
 ในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนนแหงนี้ เมื่อเปรียบ เทียบกับชวงกอน
หนานี้มีปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือเม่ือกอนลูกหลานเรียนจบไมสูงและตั้งแตเ ด็กจนถึงโตอาศัย และ
คลุกคลีอยูกับครอบครัวไทดําและอาจรับชวงทํานาตอไป  ประกอบกับสภาพภูมปิระเทศ ภูมิอากาศ 
การคมนาคม การสื่อสาร ระบบการศึกษาแบบไทย การประกอบอาชีพ กระแสสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองทําใหชาวไทดําใน บานหัวถนนตองปรับตัวอยูตลอดเวลาในการดําเนินวิถีชิวิตจึงทําใหไม
มากก็นอยที่อัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดําที่นี่ถูกผสม กลมกลืนทางวัฒนธรรม รวมถึงขั้น
เปลี่ยนแปลงไป ท่ีอยูอาศัยจําเปนตองเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอ ากาศและการใชสอย ใน
ปจจุบันน้ีไมเห็นเรือนไทดําที่ชาวไทดําอาศัยอยูจริงที่เปนเรือนไทดําแบบดั้งเดิมในหมูบานแลว การ
แตงกายแบบดั้งเดิมในชีวิตประจําวันที่เคยเปนสีดําทําให รอนและไมสะดวกในการทํากิจกรรมตาง 
ๆ รวมท้ังตองพบปะผูคนที่แตงตัวตามสมัยนิยมมากขึ้นทําใหรั บเอาคานิยมในการแตงกายมาซึ่งใน
ชีวิตประจําวันแมแตในผูสูงอายุเองนอยมากทั้ งผูชายและผูหญิงในหมูบานที่ ใสชุดแบบดั้งเดิมของ
ชาวไทดํา ดานอาหารการกินจากการที่เคย หาผักตามริมร้ัว หาปลาตามทองนา เลี้ยงหมู เลี้ยงไกกิน
เอง ทํากะปเองเพ่ือใชทําน้ําพริกหรือแจว และ ทําอาหารที่เปนแบบเฉพาะของชาวไทดํา เปลี่ยนเปน
ซื้อของสดมาทําหรือซื้ออาหารปรุงสําเร็จรูปมารับประทานกันมากขึ้น อาหารเฉพาะ ของชาวไทดํา
ทํากินกันนอยลง เปนอาหารท่ีคนทั่วไปนิยมกินกันมากกกวา ทางดานภาษาแทบไมมีใครในหมูบาน
อานหรือเขียนภาษาไทดําไดแลว ในวัยกลางคนและผูสูงอายุสวนใหญยังพูดภาษาไทดําในหมูไท ดํา
ดวยกันเองอยูคอนขางมากแต เร่ิมที่จะผสมผสานไปแลวคือสําเนียง เปนภาษาไทยมากขึ้น เด็กรุน
ใหม พูดภาษาไ ทยมากกวา พูดภาษาไทดําเพราะ ตอง เจอกับคน ตางกลุมชาติพันธุมากขึ้นที่ใช
ภาษาไทยกลางในการสื่อสารกันและอยูกับ ครอบครัวและค นในหมูบานนอยลงทําใหไมคอยไดใช
ภาษาไทดํา เด็กรุนใหมบางคนพูดไทดําคําหนึ่งพูดไทยคําหนึ่งผสมกันเลย  เด็กบางคนไดแคฟงพอรู
เร่ืองแตพูดไมไดเลย จากพื้นฐานทีช่าวไทดําเปนกลุมชาติพันธุที่เคยทํานาเปนหลักและเมื่อมีเวลา
วางจากการทํานาผูชาย ทําการจักสานสวนผูหญิงทําการทอผาเปนการพึ่งตนเอง ไดดีในดานปจจัยสี่
นั้นในปจจุบันเมื่อลูกหลานจบสูงข้ึนไปทํางานอยางอื่นกันหมด ทํางานนอกพื้นที่กันมากข้ึน รวมถึง
การยายไปอยูที่อ่ืนตามสถานที่ทํางานโดย ใหความคิดเห็น วาหาซื้อเอางายกวา ประกอบกับ ทางพอ
แมเองอยาก ใหลูกไดเรียนสูง ๆ อยูแลวเพื่อจะไดทํางานดี ๆ ทําใหไมเวลาวางในการ ทอผาหรือจัก
สานเหมือนเม่ือกอน  ตองพบเจอผูคนตางชาติพันธุมากขึ้นทําใหการแสดงอัตลักษณทางชาติพันธุ
ของตนลดลงไมมากก็นอย จึงทําใหไมไดรับการปลูกฝงหรือไมเกิดความเคยชินเทาที่ควรในการซึบ
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ซับอัตลักษณของชาวไทดํา ทําใหในเร่ืองภาษา ภูมิปญญาในดานการจัก สานและการทอผา ของชาว
ไทดําจึงไมไดรับการสืบสาน จากคนรุนลูกหลาน เทาที่ควรไปโดยปริยาย   จึงเปนเร่ืองยากท่ีจะบอก
วาจะมีใครสานตอภูมิปญญาเหลานี้ตอในอนาคตหรือไมเพราะภาวะทางเศรษฐกิ จทําใหเด็กรุนใหม
ไมมีเวลาไดมาสนใจอยางจริงจัง  

 เร่ือง ศาสนานั้นชาวไท ดําบานหัวถนนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีการถือ ศีลและ
ปฏิบัติธรรมทุกวันพระที่วัดหัวถนน เวลามีพิธีสําคัญทา งพุทธศานาตาง ๆ ในรอบปชาวไทดํา ได
มารวมทําบุญที่วัดเสมอ ผูชายนิยมบวชเรียนกันเกือบทุกคน อีกทั้งพิธีกรรมบางอยางของชาวไทดํามี
ความเชื่อทางพุทธศาสนาเขาไปผสมผสานมากข้ึน  เชน งานศพนิยมเชิญพระสงฆมาสวดที่บานทั้ง
ที่เมื่อกอนไมมี เปนตน ความเชื่อในเร่ืองของผีบรรพบุรุษและความเชื่อเร่ืองขวัญ ทําใหเกิดพิธีกรรม
ตาง ๆ ที่ชาวไทดําที่นี่ยังดํารงอัตลักษณและสืบทอดไวไดเปนอยางดี ยังคงมีการทําพิธีเสนเรือน การ
ปาดตง ปาดตงขาวใหม เสนขวัญ เสนตัว พิธีไหวศาลพอปูประจําป พิธีศพ  กันใหเห็นอยูเปนประจํา  
ถึงแมวาขั้นตอนจะเปลี่ยนไปบางหรือมีการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาเขามาบางแต พิธี
ของชาวไทดํายังคงดําเนินไปตามความเชื่อ ในการดํารงอัตลักษณตาง ๆ เหล านี้ของชาวไทดําไดถูก
ปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก รวมทั้งในการรวมประกอบพิธี กรรม ตาง ๆ ตั้งแตเด็กทําใหเกิดการเรียนรู
และซึบซับถึงหนาที่ที่จะตองทําในอนาคต ประกอบกับเมื่อโตข้ึนอาจไดเจอกับตนเองในเร่ืองความ
เชื่อที่ไมเจอกับตัวเองอาจจะยังไมเชื่อ อาจพิสูจนทางวิทยาศา สตรไมไดแตชาวไทดําที่นี่เทาที่ผูวิจัย
ไดมีโอกาสพูดคุยและสอบถาม ไดเลาประสบการณที่ไดพบเจอกับตนเองไปในทํานองเดียวกันที่วา
ในการไม ทําพิธีกรรมตาง ๆ หรือทําผิดวิธี จะทําใหคนนั้นหรือบานนั้น เกิดเหตุไมดีไปตาง ๆ นา ๆ  
ชาวไทดําเหลานี้ เชื่อวาสิ่งไมดี ตาง ๆ นั้ นเกิดจากการไมทําพิธีกรรมตามความเช่ือด้ังเดิม เมื่อได
กลับมาทําพิธีและทําการขอขมาแล วสิ่งไมดีที่เกิดขึ้นเหลานั้นจะ หายไป การปลูกฝง  การซึบซับ
ตั้งแตเด็กและความเชื่อในเร่ืองที่ผีจะดลบันดาลใหเกิดสิ่งที่ดีและไมดีกับชาวไทดําได เหลานี้ เปน
เหตผุลสําคัญที่ทําใหอัตลักษณทางชาติพันธุที่ชาวไทดําใหความสําคญัเหลานี้ดํารงอยูไดตอไป  

 เร่ืองประเพณีการละเลนร่ืนเริงที่จัดขึ้นในชวงสงกรานตของทุกป ที่บานหัวถนนน้ี
เหมือนกับท่ีอื่น ๆ ที่มีชาวไทดําอาศัยอยู โดยเร่ิมตนจัดขึ้นที่เพชรบุรี เปนที่แรกเน่ืองมาจากตองการ
อนุรักษประเพณีในสวนนี้ไวใหรุนลูกหลานของชาวไทดําเองไดรับรูและคนภายนอกไดศึกษาหรือ
ในแงของการทองเท่ียว เพราะวาในชวงหนึ่งประเพณีที่เรียกวาอิ้นกอนฟอนแคนน้ีเหมือนกับว าเร่ิม
หายไปจากวัฒนธรรมของชาวไทดําในประเทศไทย อาจ เปนเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชาวไทดํา
ประกอบอาชีพอื่นนอกจากการทํานากันมากขึ้น จะนําเวลาหลังฤดูเก็บเกี่ยวในชวงทั้งเดือนส่ีเดือน
หาไปตระเวนเลนร่ืนเริงกันตามหมูบานไทดําตาง ๆ ไปเร่ือย ๆ น้ันทํากันไดนอยลง ทําใหพี่นองชาว
ไทดําในที่ตาง ๆ พบเจอและมีงานรื่นเริงรวมกันนอยลง จึงทําใหชาวไทดํา ชุมชมใหญที่เพชรบุรีได
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จัดเปนที่ แรกและชุมชนชาวไทดําในที่อื่น ๆ จึง เร่ิมจัดงานน้ีกันเพิ่มมากขี้นเร่ือย ๆ เปนการจําลอง
งานร่ืนเริงที่เคยเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตชาวไทดําไมใหหายไปและทําใหชาวไทดําในประเทศไทย
ไดพบปะและมีกิจกรรมรวมกันไดมากขึ้นเหมือนเดิม มีการเลนคอนหรือลูกชวง  การฟอนแคน และ
การแสดงของนางรํา แตในการวานสาวแบบ ด้ังเดิม ที่เปนสว นหน่ึงของประเพณีงานร่ืนเริงนี้ดู
เหมือนไมไดอนุรักษณไวดวย เหตุผลในสวนหน่ึงอาจเปนเพราะชุมชนชาวไทดําเปนชุมชนเปดมาก
ขึ้น การศึกษาและการไปทํางานนอกพื้นที่ของชาวไทดํารุนใหมทําใหพบเจอกับผูคนตาง ชาติพันธุ
มากมาย จึงดเูหมือนวาการวานสาวเพื่อใหหนุมสาวชาวไทดําสมัยกอนไดพบปะพูดคุยกันเปนการ
สวนตัวจนถึงเชาและอาจนําไปสูการแตงงานกันนั้นไมจําเปนแลว ปญหาที่พบตามมาในการจัดงาน
นี้คือปญหาทางเศรษฐกิจอีกนั่นเอง จากที่ชาวไทดําเคยไปรวมงาน นี้ในที่ตาง ๆ กัน มาก ลดนอยลง
ทุกปเพราะตองมีคาใชจายสูงในการไปรวมงานในที่ตาง ๆ จึงมีระบบการเอาแรงเกิ ดขึ้น เชน ถาชาว
ไทดําบานหัวถนนไปเอาแรงหมูบานชาวไทดําที่อื่นมาก ชาวไทดํา ท่ีอื่นจะมาเอาแรงตอบแทนมาก 
แตถาไมไดไปเอาแ รงท่ีอื่นเทาใดดูเหมือนท่ีอื่น จะมาเอาแรงหรือมารวมง านเรานอยเทานั้น เปนตน 
และปญหาที่สําคัญอีกอยาง หนึ่งคือวัยรุนกอปญหาในการทะเลาะวิวาทกันมาก ในเกือบจะทุกงาน
จนถึงขั้นเสียชีวิตก็มี 

 การดํารงอัตลักษณข องชาวไทดํา บานหัวถนนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ มีคนรุนใหม
ชาวไทดํา คือคุณประสงค เต๊ียะตาชาง  ไดเห็นถึงความสําคั ญและกลัววา ความเปนไทดําตาง ๆใน
หมูบานจะหายไปจึงไดทําการรวบรวมขอมูลและอุปกรณตาง ๆ จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทดํา
บานหัวถนนขึ้นในบริเวณบานของตนเองโดยใชทุนสวนตัวเกือบทั้งสิ้น มีสินคาเกี่ยวกับผา และการ
เย็บปกของคนในชุมชนจําหนาย และที่ทําใหคน ทั่วไ ปรูจักชาวไทดําแหงนี้มากขึ้น คือมีการจัด
กิจกรรมนอกสถานที่ที่ มีการจัดแสดง โปสเตอรในเร่ืองประวัติความเปนมาของชาวไทดํา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ รวมถึงมีการแสดงเคร่ืองมือที่ใชในการทําขาวซอมมือ 
เคร่ืองมือที่ใชในการหาปลา เคร่ืองมือที่ใชในการทอผา ต ลอดจนมีการสาธิตใหดูจริง ๆ เกี่ยวกับ
เคร่ืองมือเหลานี้วาทํา ไดอยางไรโดยจะมีทีมงานสาธิตการทอผา การกรอดาย การเย็บหนาหมอน 
สาธิตการตําขาวดวยครกกระเด่ือง มีวงแคนและนางรําแสดงโชว มีบริการผูเขาชมใหไดแตงชุดแบบ
ชาวไทดํา ทั้งนี้เพื่อเปนการโปรโมทในเชิงการทองเที่ยวของหมูบานและไดอนุรักษณวัฒนธรรม ไท
ดําไปดวยเมื่อมีหนวยงานตาง ๆ จางวานใหไปจัดแสดง หรือไปชวยงาน โดยไมมีคาจางใด ๆ สิ่ง
สําคัญที่สุดคือไดอนุรักษวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวไทดําไวตลอดจนไดเผยแพ รใหคนภายนอกได
รับรูวาที่บานหัวถนนแหงนี้มีชาวไทดําที่ยังคงดําเนินวิถีชีวิต มีความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมแบบ
ชาวไทดําใหเห็นอยู  
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 การสนับสนุนในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนน ที่สําคัญคือการได
งบประมาณจากทางอ งคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา เอง
สวนหน่ึง และจากภาค เอกชนอีกสวนหน่ึงที่ทํา ใหบานหัวถนนไดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทดํา
ของทุกปในชวงสงกรานต มีงบจากทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดให จัดสรางเรือนพักอาศัยแบบ ดั้งเดิม
เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับชาวไทดํา ในหมูบาน นั้นทางนายกองคการบริหารสวนตําบลดอน
พุทราบอกวา จะสรางเสร็จภายในสิ้นปพ .ศ. 2553 นี้ นาจะทําใหการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา
บานหัวถนนเปนรูปเปนรางมากขึ้น และคาดหวังวาปญหาในการรวมงานกันระหวางชาวไทดําที่
เปนชาวบานดวยกันเองหรือชาวไทดํากับบุคลากรจากหนวยงานของรัฐจะทํางานรวมกันไดดียิ่งขึ้น 
ทางโรงเรียนบานหัวถนนเองไดใหความสําคัญในการทํา ใหเด็กในโรงเรียนที่ สวนใหญเปนเช้ือสาย
ชาวไทดําไดเรียนรู ปลูกฝง ไมใหลืม อัตลักษณทางชาติพันธุของตนเอง โดยการนํางบไทยเข็มแข็ง
จากโครงการของรัฐบาลมาจางชาวไทดําในพื้นที่ที่เปนผูรูทางประวัติความเปนมา การดํารงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ รวม ท้ังการเปาแคนมาสอนใหกับเด็ก ๆท่ีโรงเรียน  ผูวิจัย
หวังวาในอนาคตเด็ก ๆ เหลานี้จะ เปนกําลังสําคัญในการชวยดํารงอัตลักษ ณทางชาติพันธุของชาว
ไทดําบานหัวถนนแหงนี้ตอไป 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาถึงการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทดําบานหัวถนนในครั้งนี้ มี
ประเด็นที่นาสนใจอยูหลายประการ ในการศึกษาตามวัตถุประสงค กรอบ คิด และขอบเขตเน้ือหา
ของการวิจัย ท่ีไดรายงานและสรุปผลวิจัยในบทท่ี 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 ท่ีผานมา ไดมีขอสังเกต ใน
ประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติมพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ในกรณีของชาวบานไทดําทั่วไป ในเร่ืองของการศึกษา  เศรษฐกิจ มีสวนทําใหอัต
ลักษณของชาวไทดําเกิดกา รผสมผสานหรือตองปรบัเปลี่ยนไปอาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้ ใน
ปจจุบันชาวไทดํา บานหัวถนนจบการศึกษา สูงขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหเมื่อจบมาตอง ไปประกอบอาชีพ
ตามที่ไดศึกษามาทําให ไมมีเวลามาทอผาหรือทําเคร่ืองจัก สานที่เปนภูมิปญญา ท่ีสําคัญของชาวไท
ดําอยางในสมัยกอนที่ชาวไทดําจ บการศึกษาไมสูงนักและสวนมาก รับชวงการทํานาตอจากชาวไท
ดํารุนกอน เมื่อมีเวลาวางจากการทํานาสามารถ เรียนรูและสืบสานภูมิปญญาเหลานี้ไว ไดไปในตัว 
ทําใหนาเสียดายวาในอนาคตภูมิปญญาเ หลาน้ีของกลุมชาติพันธุไทดํา หมูบานหัวถนนมแีนวโนมที่
จะมีคนสืบสานนอยลงและอาจหายไปในที่สุด  หรือการแตงกายแบบชาวไทดําในชีวิตประจําวัน
แยกไมออกแลววาเปนไทดําหรือเปลาเพราะแตงตัวตามยุคสมัยกันหมดแลว ในสวนของภาษาท่ี
เปนอัตลักษณเฉพาะของชาวไทดําอีกอยางหนึ่งพบวาเด็กรุนใหมชาวไทดํามีแนวโ นมในการพูด
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และฟงภาษาไทดําไดนอยลงเน่ืองจากตองไปทํางานที่อ่ืนเปนสวนใหญซึ่ง ไดพบเจอคนจากตางชาติ
พันธุมากมาย ในการติดตอสื่อ สาร ใชภาษาไทยกลางเปนสวนมาก ทําใหไดพูดภาษาไทดํานอยลง
และพบวาเด็กรุนใหมชาวไทดําที่ยังคงพูดและฟงภาษาไทดําได สําเนียงเร่ิมกลายไปแลวคือสําเนียง
จะเปนแบบภาษาไทยมากข้ึนไมเหมือนเม่ือกอน  
     จากการประกอบอาชีพทํานากันนอยลง อีกทั้งทําไดเทาไหรขายหมดทําใหประเพณี
หรือพิธีกรรมตาง ๆ ท่ี เกี่ยวของกับการทํามาหากินหายไป เชน แทบไมมีพิธีสูขวัญนา หรือพิธีบูชา
แมโภสพใหเห็นอีกแลว เปนตน การมีชีวิตอยู อยางพอเพียงพึ่งตนเองโดยการกินขาวที่ตนเองปลูก
หรือเก็บผัก ตามริมรั้ว  หาปลาตามทองไ รทองนา สามารถตําขาวกินกันเอง ไมคอยมีแลว ปจจุบัน
นิยมซื้อหาเอามากกวา พิธีกรรมตาง ๆ ดูเหมือนตองรวบรัดข้ึนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือหลังฤดู
เก็บเกี่ยวมีการละเลนกัน ไปตามหมูบานชาวไทดําในที่ตาง ๆ ปจจุบันน้ีทําไดแคจัดงานเหมือนเปน
การจําลองวิถีชีวิตด้ังเดิมขึ้นมา วันถึงสองวันพอเปนพิธี เทานั้น ในเร่ืองการนําไปสู การแตงงานของ
ชาวไทดําสมัยกอนที่จะมีประเพณีการลงขวงหรือการวานสาวไมมีแลวเนื่องจากได พบปะผูคน
มากมายไมจําเปนตองไปลงขวงหรือวานสาวกันอีกตอไปเปนผลพวงที่ทําใหการแตงงานกับชาวไท
ดําดวยกันเองในพื้นที่จึงนอยลงมาก ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่ไมอาจหลีกเล่ียง
ได แต ชาวไทดําที่นี่ ยังมี ความเชื่อเร่ืองผี เร่ืองขวัญ เปนเคร่ืองแสดงถึงอัตลักษณที่ ชาวไทดําให
ความสําคัญและนําไปสูการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีปาดตงขาวใหม พิธีเสนเรือน พิธีแปลง
ขวัญ พิธีเสนตัว พิธีศพ เปนตน และเมื่อมีพิธีกรรมตาง ๆ เหลานี้ชาวไทดําจะใสทั้งชุดรํารองและชุด
ในพิธีกรรมซึ่งเปนอัตลักษณ เฉพาะที่แตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืนกันเปนจํานวนมาก จากคําบอก
เลาของชาวไทดํา ในพื้นที่บอกวา ยังคงตองสืบตอไป ในการทําพิธีกรรมตาง ๆ รวมถึงการแตงกาย
ดวยชุดในพิธีกรรมเปนความเชื่อที่ถาใครไมทํา  ผีจะดลบันดาลให เกิดสิ่งที่ไมดีขึ้นกับตนเอง หรือถา
ใครไดทําแลว จะมีสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นกับตนเองเชนกัน เปนความเห็นที่ผูวิ จัยไดรับตรงกันทุกบ านจึง
ทําใหเชื่อไดว าการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนนในสวนน้ี นาจะยังคงมีอยูตอไปใน
อนาคต สวนในรายละเอียดของแตละพิธีกรรมอาจตองเปลี่ยนแปลงไปบาง  อยางเชนหมอในการทํา
พิธีกรรมตาง ๆ จากท่ีเคยไดเคร่ื องเซนเปนคายกครูแตในปจจุบันพ บวาสวนมาก เปนการคิดคาจาง
กันมากขึ้นเร่ือย ๆ อาจมองในแงดีที่ วาในอนาคตนาจะยังคงมีการสืบทอด การเปนหมอพิธี ตอไป
เพราะทําเปนอาชีพได ดวยเหตุ ผลเดียวกัน นี้เสื้อผาที่เปนแบบเ ฉพาะของชาวไทดําที่ตองใชในพิธี
คาดวานาจะมีคนสืบทอดตอไปเชนกัน ยิ่งมีคนทําไดนอยลงในอนาคตราคาย่ิงแพงขึ้น ถาใครทําได
จะเปนอาชีพเสริมที่มีรายไดดีและเปนการสืบทอดภูมิปญญาของชาวไทดําเอง ไปในตัวดวย เพราะ
ไมวาเปนชาวไทดําเองและคนท่ีจะ มาเปนเขยหรือสะใภ ที่เปนคนตางชาติพันธุ จําเปนตองใชในการ
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ตามความเช่ือ 
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 2. ในดานการปก ครองต้ังแตอดีตม าชาวไทดําไดสัญชาติไทยตั้งแตกําเนิด  ในเร่ืองการ
แสดงออกถึงอัตลักษณตาง ๆ ของชาวไทดําไมไดขัดกับกฏหมายหรือความม่ันคงของประเทศจึงไม
คอยมีปญหาในสวนน้ีกับการบริหารหรือการพัฒนาของประเทศ จึงทําใหในการที่ชาวไทดําจะ
ชวยกันดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุ ของตนไวไมยากลําบากเหมือน กลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ที่มีปญหา
กับระบบการปกครอง หรือความม่ันคง ของประเทศ อีกทั้งรัฐบาล เร่ิมใหความสําคัญกับ การมี
วัฒนธรรมที่แตกตาง ในหลายพื้นที่ของประเทศ และใหการสนับสนุนมากขึ้นที่ จะทําใหสามารถอยู
รวมกันเปนสังคมพหุลักษณได  จึงเปนจังหวะและชวงเวลาท่ีเหมาะสมซึ่ง ขึ้นอยูกับชาวไทดําเองวา
จะสามารถ ดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของตน เอาไวไดแคไหน ทั้งนี้ชาวไทดําในหลายพื้นที่ที่จัด
งานสืบสานวัฒนธรรมไทดําของทุกป ขึ้นไดเพราะได รับการสนับสนุนง บประมาณสวนหน่ึงจาก
ทางรัฐบาลถึงแม ไมประสบผลสําเร็จ ในเชิ งของการทองเท่ียว มากนัก  แตในเชิงของการอนุรักษ
วัฒนธรรมถือวาชาวไทดําไดมีโอกาสในการอนุรักษประเพณีอยางหนึ่งของกลุมชาติพันธุเอาไว 
 3. ผูนําชุมชนทั้ งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตองใหความสนใจอ ยางจริงจังใน
การ ชวยกัน สืบทอดอัตลักษณตาง ๆ ของชาวไทดํา เอา ไว ใหความชวยเหลือและสนับสนุน
พิพิธภัณฑในพื้นที่ ถึงแมมีความคิดเห็นไมตรงกันบางแต ตองมีการพูดคุยกันและทํางานรวมกัน ให
ได ปญหาการเมืองทองถิ่ นมีสวนเหมือนกันในกรณีน้ี  ไมใชแควาสนับสนุนการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทดําปหนึ่งเทานั้นแลวจบกัน ในเมื่อมีพิพิ ธภัณฑเกิดขึ้นแลวในพื้นที่ และมีชาวไทดํา
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังไดงบประมาณในการสรางศูนยการเรียนรู ของชาวไทดํา ดวยแลว
จะทํางานรวมกับพิพิธพัณฑในพื้ นท่ีและชวยกันตอยอดไดอยางไรโดยใหชาวบานไทดํามีสวนรวม 
มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ทําให เปนระบบและสามารถ เดินไดตอไปอยางแข็มแข็ง เปน
ชุมชนไทดําที่มีการดํารงอัตลักษณไวไดอยางเหนียวแนนตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การนําผลการวิจัยไปใช  การวิจัยนี้พบวาการดํารงอัตลักษณของชาวบานไทดําเอง
เปนการปลูกฝง และความเคยชิน เปนการขัดเกลาทางสังคมระดับครอบครัว ซึ่งมีแนวโนมในการ
เขมงวดลงลงหรืออาจเปนเพราะไมสามารถตานทานกระแสสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ และ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นที่เด็กรุนใหมชาวไทดํา ตองพบเจอ โดยที่ อัตลักษณในบางเร่ือง ไมไดมีการบังคับ
ใหรุนลู กหลานวา ตองทําต อไปหรือไม อยางไร ตองอาศัยจิตสํานึก  ความเชื่อ และผลขอ งการขัด
เกลาที่คอนขางนอยลง ที่มีตอชาวไทดํารุนใหม เองดวยวาในอนาคต พวกเขาจะเห็นความสําคัญและ
ชวยกันดํารงอัตลักษณตาง ๆ ของชาวไทดํา แหงนี้ไวไดแคไหน ทั้งนี้ยังมีเยาวชนไทดํา รุนใหมหนึ่ง
คนที่ตองการอนุรักษ  เผยแพรวัฒนธรรมไทดําใหเปน รูปธรรมในรูปแบบของพิพิธภั ณฑ นาจะเปน
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จุดเร่ิมตนใหชาวบานไทดํา  เด็กไทดํารุนใหม บุคลากรของภาครัฐ  เชน ผูใหญบาน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน ประกอบกับทางโรง เรียน หรือภาคเอกชนท่ีจะไดชวยกันใหความสําคัญ
อยางจริงจังในการทํางานรวมกันใหได เพื่อการดํารงอัตลักษณความเปน ไทดําบานหัวถนนจ ะได
ดํารงอยูตอไปอยางไมตองขัดแยงกัน รวมตัวกันไดอยางเหนียวแนน และแข็มแข็งมากข้ึน ทั้งนี้กลุม
ชาติพันธุอ่ืนอาจนําผลการวิจัยนี้ใชเปนแนวทางในการสํารวจวากลุมชาติพันธุของตนเองมีอัต
ลักษณของกลุมเปนอยางไรบาง มีกระบวนการขัดเกลา ปลูกฝง สืบทอดอั ตลักษณของตนอยางไร 
ในการดํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมตนอาจเกิดปญหา และอุปสรรค รวมถึงการทํางาน
รวมกันระหวางกลุมชาติพันธุของตนเอง รวมท้ังการทํางานรวมและการไดรับการสนุนจากภาครัฐ
และภาคเอกชนที่แตกตางกันไป ในที่นี้กลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ อาจมีบริบทชุมชน ที่แตกตางออกไปทั้ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้นกลุมชาติพันธุที่จะใชงานวิจัยนี้เปนแนวทางในการ
ดํารงอัตลักษณของตนเองตองคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ดวย 

 2. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึก ษาการดํารงอัตลักษณของชาวไทดาํ บาน
หัวถนนที่อยูไมห างไกลความเจริญ การวิจัยครั้งตอไป ผูสนใจอาจยกแงมุมอื่นมาพิจารณาศึกษา
เพิ่มเติม เชน เปรียบเทียบการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําที่หางไกลความเจริญกับที่อยูไมหางไกล
ความเจริญวามีการผสมผสานมากนอยแตกตางกันอยางไรหรือมีวิธีการ แตกตางกันอยางไร ในการ
ดํารงอัตลักษณของชาวไทดําในดานตาง ๆ หรือเปรียบเทียบการดํารงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่
ตางกันแตอยูในพื้นที่เดียวกันวามีกระบวนการในการดํารงอัตลักษณแล ะผลของการดํารงอัตลัก ษณ
แตกตางกันอยางไร รวมท้ังในการดํารงอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุ ในพื้นที่เดียวกัน นั้นมีผล
ตอการปฏิสัมพันธระหวางกันหรือไม อยางไร อาจผสมผสานการวิจัยในเชิงปริมาณเขามาเพื่อให
งานวิจัยมีขอมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น เปนตน 
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แนวคิดเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุไทดํา 

 1. ชื่อเรียกกลุมชาติพันธุ  ไทดําเปนชนชาติไทยกลุมหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันไป
หลายชื่อ อาทิ ลาวโซง ไทดํา ไตดํา ผูไทยดํา ไทยทรงดํา ไทยโซง ลาวซง ลาวซวงดําและลาวทรงดํา
(อัญชุลี บูรณะสิงห 2531,อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 7) ม. ศรีบุษรา (2530, อางถึงใน 
สมทรง บุรุษพัฒน 2540) กลาววาไทยดําเรียกตนเองวา “ไต” หรือ “ฝูไต”  ซึ่งก็คือ “ผูไทย” นั่นเอง 
เพราะอักษร ผ ไทยดําจะออกเปนเสียง ฝ สันนิษฐานวาไทดําเปน ชื่อเรียกแตแรกเร่ิมตั้งแตพวกเขา
อยูในถิ่นฐานด้ังเดิมนอกประเทศไทย ดวยชนกลุมนี้สวมใสเสื้อผาสีดําหรือสีน้ําเงินเขมแตกตางจาก
ชนกลุมไทขาวที่แตงกายดวยผาสีขาวและไทแดงที่ใชผาสีแดงขลิบตกแตงชายเสื้อ ชื่อเรียก “โซง”  
มีสองที่มาสรุปจากเอกสารและคําบอกเลาขอ งคนไทดํา อยางแรกคําวา “โซง” แผลงมาจาก “สวง”  
ในภาษาไทดําหมายถึงกางเกง ดังนั้น “โซงดํา ” จึงหมายถึงชาวผูใดท่ีนุงกางเกงดํา  อีกที่มาหนึ่ง  

“โซง”  เปนคําเรียกผูที่อาศัยอยูนอกเชียง (กําแพง) ตามระบบการจัดการของไทในเวียดนามยุคกอน
(ผูคนที่อาศัยอยูในกําแพงเมืองจะ เรียกวา ไทกวงเมืองหรือไตเมือง ) จึงกลายมาเปนชื่อเรียกกลุมชน
นี้  คําวา “ลาวโซง ” และ “ไทยทรงดํา ” ใชเรียกเฉพาะไทดําที่อพยพมาอยูในประเทศไทยเทานั้น 
สวนที่อ่ืนจะเรียก “ไทดํา” ดวยเปนกลุมชนที่อพยพผานประเทศลาวเขามาในไทยประกอบกับพูด
ภาษาคลายคนลาว คนไทยจึงเรียกวา “ลาวโซง” สวนชื่อ “ไทยทรงดํา”  ก็หมายถึงคนไทยกลุมหนึ่ง
ที่มีวัฒนธรรมการแตงกายดวยเสื้อผาชุดสีดํานั่นเอง (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรค
สรางชุมชน 2547) ขอสันนิษฐานอีกทางหนึ่งของคําวา  “ลาวโซง ”  คือเกิดจากความนิยมในการ
เรียกช่ือของคนสมัยนั้น มักจะเรียกผูที่จากถิ่นอ่ืนอพยพเขามาอยูใหมวา “ลาว” ดังเชน ลาวเวียง ลาว
พวน เปนตน ผูไทยดําหรือไทยโซงเมื่อไดอพยพมาอยูที่เมืองเพชรบุรีจึงพลอยไดรับการเรียกชื่อวา 
“ลาว” ไปดวย(นิพนธ เสนาพิทักษ 2523, อางถึงในเรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 7)  นอกจากความ
เปนมาของการเรียกชื่อที่กลาวไปแลวนั้นพระบริหารเทพธานีกลาวไวในหนังสือพงศาวดารชาติ
ไทยตอนหน่ึงวา ในจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีจะเรียก “ผูไทยดํา ” วา “ลาวโซง ” คําวา “โซง ” 
แปลวา “กางเกง” ดังนั้น “ผูไทยดํา” ก็คือ “ลาวโซงดํา” เพราะชอบนุงเกงเกงดํา และ หลวงวิจตรวาท
การ(2499) ไดกลาววาการที่เรียก “ไทยดํา” เปนเพราะชนกลุมนี้ชอบนุงผาดวยสีน้ําเงินแกซึ่งเปนสี
ประจําชาติไทยมาแตโบราณ และ “ไทยดํา” เปนเชื้อสายชนชาติไทยสาขาใหญสาขาหนึ่ง และเรียก
ผูไทยสาขานี้วาไทยเดิมหรือไทยโบราณ การเรียกชื่อตามสีเคร่ืองแตงกายน้ี  Lebar(1964) และ 
Gedney(1964) ใหความเห็นทํานองเดียวกันวาการเรียกชนกลุมนี้วาไทยดําเปนเพราะเรียกตาม
ประเพณีการแตงกายดวยเสื้อผาสีดําของผูหญิง(สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
  2. ถิ่นฐานเดิม และการอพยพเขาสูประเทศไทย  ม. ศรีบุษรา (2530, อางถึงใน สมทรง 
บุรุษพัฒน 2540)  ไดกลาววาไทดํามีถิ่นฐานเดิมอยูที่ประเทศจีนตอนกลาง ซึ่งเปนถิ่นฐานเดิมของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143 
 

 

ชนเผาไท ตอมาคนไทไดอพยพลงมาทางใต ไทดําไดอพยพมาตั้งหลักแหลงที่บริเวณแมน้ําอู ซึ่งเปน
แมน้ําที่ไหลบรรจบกับแมน้ําโขงท่ีหลวงพระบางในแควนสิบสองจุไท ซึ่งมีเมืองแถงหรือปจจุบั น
คือ เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนามเปนเมืองหลวงและเปนหัวเมืองฝายเหนือ บริเวณน้ีอยูตอน
เหนือของราชอาณาจักรลาวใกลเขตแดนเวียดนามเหนือ นอกจากมืองแถงแลว บริเวณท่ีไทดําอาศัย
อยู ไดแก เมืองควาย เมืองดุง เมืองมวย เมืองโมะ เมืองหวัด เมืองซาง และรวมเมืองท่ีไทขาวอาศัยอยู
อีก 4 มือง รวมท้ังหมดเปน 12 เมือง จึงเรียกวา เมืองสิบสองผูไทหรือสิบสองเจาไท และตอมาเปน
สิบสองจุไท แควนสิบสองจุไทเดิมนั้นข้ึนอยูกับอาณาจักรนานเจา ภายหลังมาขึ้นกับอาณาจักร
โยนกเชียงแสน เมื่ออาณาจักรเชียงแสนถูกพวกไทมาวทําลายลงแลวก็ไปขึ้ นกับอาณาจักรลานนา 
ตอมาไปขึ้นอยูกับอาณาจักรสุโขทัยในรัชกาลพอขุนรามคําแหงมหาราช เมื่ออาณาจักรสุโขทัยเสื่อม
อํานาจลง ในตอนตนสมัยอยุธยาแควนสิบสองจุไทไดถูกแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคที่ติดตอกับ
พมาและจีน เรียกวา “แควนสิบสองปนนา หรือ พวกไทลื้อ ” และภาคที่ติ ดตอกับจีนและญวน คง
เรียกวา “แควนสิบสองจุไท”  
     บริเวณท่ีอยูระหวางดินแดนภาคเหนือและแควนสิบสองจุไททางใตอยูภายใตการ
ปกครองของเมืองหลวงพระบางมีอยู 5 เมืองและตอมาเพิ่มขึ้นเปน 6 เมือง เรียกวา “หัวพันทั้งหาทั้ง
หก” ไดแก เมืองควาย เมืองดุง เมืองมวย เมืองลา เมืองไล เมืองแถง โดยเฉพาะเมืองแถงอยูหางไกล
จากนครหลวงพระบางมีอาณาเขตติดตอกับจีนทางตอนใต และตอนเหนือของประเทศเวียดนาม 
อํานาจการปกครองจากหลวงพระบางจึงดูแลไมทั่วถึง จึงมอบอํานาจใหปกครองดูแลกันเอง แตอยู
ในอํานาจปกครองของเจาหลวงพระบาง ดังนั้นในบาง ยุคบางสมัย หัวเมืองฝายเหนืออันมีเมืองแถง 
เปนตน จึงขึ้นอยูกับจีนบาง เวียดนามบาง เรียกวา “สามฝายฟา ” (สุมิตร ปติพัฒน และคณะ 2521, 
อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ตอมา “หัวพันทั้งหาทั้งหก ” กลายเปนจังหวัดหน่ึงของประเทศ
ลาวตอนเหนือ เรียกวา “แขวงหั วพัน , ซําเหนือ หรือเวียงไชย ” กลุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณน้ี
สวนมากเปนชาวไทดํา ซึ่งชาวลาวเรียก “ไทเหนือ ” เพราะต้ังอยูติดกับเมืองแถงแหงสิบสองจุไท
และไมหางจากแมน้ําหลํา หรือดํา (ซงโบ) ซึ่งไทดําเรียกวา “แมน้ําแท”(ม. ศรีบูรพา 2530, อางถึงใน 
สมทรง บุรุษพัฒน 2540)  
     เห็นไดวา ไทดํานั้นอาศัยอยูทั่วไปตั้งแตมณฑลกวางสี ยู นนาน ของประเทศจีน และ
บริเวณลุมแมน้ําดํา แมน้ําแดง  ในแควนตังเกี๋ย   ไทดาํจากแควนสิบสองจุไทไดอพยพเขามาอยูใน
ประเทศไทยดวยเหตุผลทางการเมืองบางประการในสมัยพระเจากรุงธนบุรี ป 2322 สาเหตุเน่ืองจาก
เมื่อตนแผนดินของพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เจานครเวียงจันทนไดกระทําการอัน
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก เมื่อคร้ังยังทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกยกทัพขึ้นไปตีนครเวียง
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จันทรในป 2321 คร้ังป 2322 กองทัพสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกกําหนดใหกองทัพเมืองหลวง
พระบางยกกําลังไปตีเมืองมวย เมืองทัน ซึ่งเปนเมืองของไทดํา ซึ่งตั้งอยูริมเขตแดนเมืองญวนเหนือ
และกวาดตอนครอบครัวลาวเวียงจันทนและไทดําลงมายังประเทศไทยใหลาวเวียงจันทนตั้ง
บานเ รือนอยู ณ เมืองสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี สวนไทดําตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี 
สันนิษฐานวาอยูที่หนองปรง (หรือหมูบานหนองเลา ) อําเภอเขายอย (สิริ พึ่งเดช  2519, อางถึงใน 
สมทรง บุรุษพัฒน 2540)  
     ในป 2335 ไทดําไดอพยพเขามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุเกิดจากเมืองแถง 
และเมืองพวนแข็งขอตอเมืองเวียงจันทน เจาเมืองเวียงจันทนจึงยกกองทัพไปตีไดไทดําและลาว
พวนมาไวที่เพชรบุรี ตอมาในรัชกาลท่ี 3 หัวเมืองบางหัวเมืองท่ีขึ้นตอเมืองหลวงพระบางกระดาง
กระเดื่อง ป 2371 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวจึ งพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแมทัพยกทัพ
ไปปราบเมืองแถงและไดครอบครัวไทดํามาไวที่เมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ป 2379 เมืองหึม (ฮึม) 
เมืองคอย เมืองควร แข็งขอตอเมืองหลวงพระบาง เจาอุปราชแตงต้ังใหทาวพระยาคุมกองทัพไป
ปราบไดไทดําสงมาไวที่เมืองเพชรบุรี ตอมาป 2381 เจาอปุราช เจาราชวงศ เจานายทางเมืองหลวง
พระบางและเวียงจันทนเกิดทะเลาะวิวาทกัน เจาราชวงศไดคุมไทดํามาไวที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ไทดําที่
อพยพมาในรัชกาลที่ 3 ตั้งหลักแหลงอยูที่ตําบลทาแรง อําเภอบานแหลม แตเน่ืองจากไทดําชอบ
อาศัยอยูที่ดอนนํ้าไมทวม และบริเวณท่ี อาศัยเดิมขาดแคลนทรัพยากรประเภทไม จึงไดอพยพมาอยู
ที่อําเภอเขายอยในเวลาตอมา (สิริ พึ่งเดช 2519, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 

     ในป 2407 เกิดความระส่ําระสายในแควนตังเกี๋ย สิบสองจุไท และลาวเหนือ จีนฮอ
บุกเขามากอกวนในแถบแมน้ําดํา แมน้ําแดง และที่ ราบทรานนินทในระหวางแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 หัวเมืองฝายเหนอื คือ หลวงพระบางและ
เวียงจันทนถูกจีนฮอบุกเขาโจมตี เจาเมืองหัวเมืองฝายเหนือขอความชวยเหลือมายังกรุงเทพฯ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงสงกองทัพไปปราบจี นฮอในป 2421 และไดนํา
ครอบครัวไทดําอพยพเขามาในอาณาจักรไทย ป 2428 และ ป 2430 ไดโปรดเกลาฯ ใหจอมพล
เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีจัดกองทัพไปปราบปรามอีกครั้งหน่ึงและนําครอบครัวไทดําเขามาใน
ประเทศไทยดวย (สิริ พึ่งเดช2519, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540)  
     ม. ศรีบุษรา (2530, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ไดกลาวถึงการอพยพของ
ชาวไทดําเขามาในประเทศไทยเพิ่มเติมวา คณะพรรคกอบกูอิสระภาพแหงชาติเวียดนาม หรือที่เรียก
ยอๆ วา เวียดมินห มีจุดประสงคที่จะใหญวนเปนเอกราชโดยสมบูรณโดยทําการขับไลฝร่ังเศสให
ออกไปพนดิน แดนอินโดจีน ในป 2497 พวกเวียดมินหไดเขาโจมตีเดียนเบียนฟู (เมืองแถง ) เมือง
ปอมของฝร่ังเศส ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีไทดําอาศัยอยูหนาแนน จนกระทั่งเดียนเบียนฟูแตกและฝรั่งเศส
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ยอมจํานน กลาวกันวาสาเหตุหนึ่งที่ทําใหฝร่ังเศสตองแพสงครามเปนเพราะชาวไทดําซึ่งเปนคน
ทองถิ่นของเมืองนี้จํานวนมากไมยอมเขาชวยเหลือทางฝร่ังเศส แตไดเขารวมรบกับพวกเวียดมินห
จนไดรับชัยชนะ จากการสูรบน้ีทําใหชาวไทดําประมาณ 4,000 คน อพยพหลบหนีไปอยูเวียดนาม
ใต อีกสวนหน่ึงประมาณ 2,000 คนอพยพยเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูแถบหลวงพระบาง และอีกกลุมหนึ่ง
ประมาณ 3,000 คนเขาไปอยูที่เชียงขวางในประเทศลาว แตเน่ืองจากที่เชียงขวางสถานที่ทํามาหากิน
คอนขางคับแคบ ไทดําสวนหนึ่งจึงอพยพเขามาอยูที่เมืองเวียงจันทนที่บานอีไล หางจากเวียงจันทน
ไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ไทดําอาศัยอยูที่เมืองเวียงจันทนประมาณ 20 ป จ นกระทั่ง
คอมมิวนิสตเขายึดครองประเทศลาว ชาวไทดําผูรักอิสระจํานวนกวา 2,000 คนตองอพยพหลบภัย
เขามาในประเทศไทยเมื่อป 2518 ในจํานวนนี้สวนหนึ่งอยูในศูนยผูอพยพ สวนหน่ึงกลับไปยัง
ประเทศลาว สวนที่เหลือขอลี้ภัยไปอยูในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และออส เตรเลีย
 3. ไทดําในประเทศไทย จากการอพยพของชาวไทดําจะเห็นไดวาถิ่นฐานเดิมของไทดํา
อยูที่จังหวัดเพชรบุรีของประเทศไทย เน่ืองจากภูมิประเทศสวนใหญของจังหวัดมีลักษณะเปนปา มี
หุบหวย ลําธาร นํ้าทวมไมถึง ซึ่งลักษณะดังกลางมีความคลายคลึงกับเมืองแถง แควนสิบสองจุไท 
การที่ไทดําไดอาศัยกระจัดกระจายในที่ตาง ๆ ของประเทศไทยนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือไทดํารุนเกามี
ความปรารถนาแรงกลาที่จะกลับไปถิ่นฐานบานเกิดของตน คือ เมืองแถง จึงพยายามเดินทางขึ้นไป
ทางเหนือเมื่อถึงฤดูฝนไดพัก ณ ที่ใดที่หนึ่ง ทํานา เพื่อหาเสบียงไวสําหรับการเดินทางต อไป  

เดินทางจนกระทั่งคนแกตองตายจากกันไปในระหวางเดินทาง ลูกหลานจึงไมสามารถเดินทางกลับ
ถิ่นฐานเดิมของตนได จึงตังหลักแหลงอาศัยอยูตามทางเปนแหง ๆ ไป พบวา ไทดําเดินทางไปได
ไกลสุดที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก ซึ่ง จะเห็นไดวามีชาวไทดําอาศัยในจังหวั ดเหลานี้ นอกจากนี้
แลวยังมีเหตุผลอ่ืน นั่นคือ การอพยพเพื่อไปหาที่ทํากินใหมในบริเวณจังหวัดใกลเคียง เชน ราชบุรี 
สุพรรณบุรี และนครปฐม ดังน้ันไทดําที่กระจายกันอยูในท่ีตาง ๆ ของประเทศไทยลวนแตเปนเชื้อ
สายของไทดําที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีทั้งสิ้น (สิริ พึ่งเดช  2519, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     แหลงที่มีไทดําหนาแนน ไดแกจังหวัดตาง ๆ ดังตอไปน้ีคือจังหวัดเพชรบุรี ใน
อําเภอเมืองท่ีสะพานยี่หน เวียงดอย วังตะโก หนองพลับ และทุงเพื้อ เขตอําเภอทายางที่เขากระจิว 
แมประจันตและทาโล เขตอําเภอลาดท่ีหวยของ หนองโสน และบาน กรวย อาํเภอเขายอยที่หวยทา
ชาง หนองเข หนองปรง หนองจิก ทับคาง ดอนทราย เขายอย หนองชุมพล หนองประดู หนองกระ
พอ หนองซอ และหัวเขาจีน 

     จังหวัดราชบุรี เขตอําเภอจอมบึงที่ตลาดควาย เขตอําเภอดําเนินสะดวกที่ดอนคลัง 
บัวงามและโคกตับเปด เขตอําเภอปากทาที่เขาภูทอง และเขตอําเภอบางแพท่ีดอนคา 
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     จังหวัดสุพรรณบุรี เขตอําเภออูทองที่ตําบลสระยายโสม ตําบลบานดอน ตําบลหนอง
โอง ตําบลดอนมะเกลือ ตําบลบานโขง เขตอําเภอเมืองท่ีตําบลบางกุง และเขจอําเภอบางปลามา 

     จังหวัดสมุทรสาคร เขตอําเภอบานแพวที่หมูบานกลาง ตําบลหนองสองหอง ตําบล
โรงเข และตําบลยกกระบัตร(อัญชุลี บูรณะสิงห 2531, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     จังหวัดนครปฐม มีไทดําอยูใน 5 อําเภอดวยกันคือ 1) อําเภอเมืองนครปฐมท่ีตําบล
ดอนยายหอมท่ีบานดอนขนาดและบานสะแกราย ท่ีตําบลสระกระเทียมท่ีบานดอนทราย 2) อําเภอ
กําแพงแสนที่ตําบลทุงกระพังโหมท่ีบานยาง ที่ตําบลทุงขวางที่บานหนองขาม ท่ีตําบลกระตีบที่บาน
ชาวไร ที่ตําบลหวยมวงที่บานหาง ที่ตําบลสระสี่มุมที่บานไผคอย บานไผสงครามและบานไผโทน 
ที่ตําบลดอนขอยที่บานดอนทอง บานดอกมะกอกและบานบอนํ้าจืด ที่ตําบลสระพัฒนาท่ีบานสระ 
บานหัวชุกบัว บานหนองหมู บานหนองเทียม บานไรใหมและบานหนองพงนก ที่ตําบลรางพิกุล ที่
บานกําแพงแสน 3) อําเภอดอนตูมที่ตําบลดอนพุทราที่บานหัวถนน ที่ตําบลลําลูกบัวที่บานแหลม
กระเจา 4) อําเภอสามพรานที่ตําบลตลาดจินดาท่ีบานลําเอียก บานตากแดดและบานหนองอีแบน 5) 
อําเภอบางเลนท่ีตําบลบางไทรปาที่บานคลองพิศมัย ท่ีตําบลดอนตูมที่บานดอนขม้ิน บานทรายไทย 
และบานหัวทรายลาว ที่ตําบลบางปลาที่บานเกาะแรต ท่ีตําบลไผหูชางท่ีบานหนองปรง บานปลาย
คลองบางเลนและบานไผหูชาง 

     จังหวัดเลย เขตอําเภอเชียงคานที่หมูบานปาหนาด(ชาคริต อนันทราวัน 2521, อางถึง
ในสมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     จังหวัดพิจิตร เขตอําเภอโพธิ์ประทับชางในทุกหมูบานของตําบลไผรอบ เขตอําเภอ
สามงามในทุกหมูบานของตําบลหนองหลุมและตําบลวังโมกข 
     จังหวัดพิษณุโลก เขตอําเภอบางระกําที่ตําบลชุมแสงสงคราม ตําบลบางระกํา ตําบล
พันเสา เขตอําเภอวังทองที่บางกระทุม และในเขตอําเภอเมือง 

     จังหวัดกําแพงเพชร เขตอําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงามและอําเภอพรานกระตาย
(สมคิด ศรีสิงห 2538, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     สวนในจังหวัดอ่ืน ๆ มีไทดําอยูประปราย ไดแก จังหวัดสุโขทัย กาญจนบุรี ลพบุรี 
สระบุรี และชุมพร (มณีรตัน ทวมเจริญ 2518, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     ปจจุบันไทดําในประเทศไทยมีสัญชาติไทย แตยังไมมีใครรูแนชัดวาประชากรไทดํา
ที่แทจริงในประเทศไทยมีจํานวนเทาใด เน่ืองจากวาโดยทั่วๆ ไปแลวไทดําก็ไมไดมีลักษณะใดที่
แตกตางไปจากคนไทยท่ัวๆไปอยางชัดเจน(อัญชุลี บูรณะสิงห 2531 : 19-20, อางถึงใน เรณู เหมือน
จันทรเชย 2542  :14-15) และเรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (2525 : 40, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 
2542 :15) กลาวไววามีประชากรที่พูดภาษาไทดําในประเทศไทยประมาณ 100,000-500,000 คน 
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     การท่ีไทดําไดอพยพเขามา แ ละรวมกลุมกันต้ังรกรากในประเทศไทยเปนเวลาชา
นาน ถาจะนับตั้งแตการอพยพในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเปนการอพยพคร้ังใหญที่ไทดําไดอพยพกันมา
เปนจํานวนมากเปนเวลากวา 200 ป แมระยะเวลาจะยาวนาน แตไทดํายังคงรักษาอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมไวไดอยางเหนียวแนน เชน ภาษา อาหา ร ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมและการแตงกาย
ในการประกอบพิธีกรรม เปนตน ซึ่งเปนอัตลักษณที่บงบอกใหเห็นถึงความแตกตางจากกลุมชาติ
พันธุอ่ืนๆ(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 15) 
 4. ลักษณะทางชาติพันธุและนิสัยใจคอ คนไทดํามีรูปรางสันทัด ผิวขาวเหลือง ใบหนา
กลมแบน ตาเล็ก จมูกเรียว ผมเหยียดตรง เปนกลุมชาติพันธุที่จัดวาหนาตาดี หญิงสูงอายุมักจะไวผม
ยาวสําหรับเกลา 

     คนไทดํามีนิสัยรักสงบ ไมชอบการทะเลาะวิวาท มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอแขกที่มา
เยือน และจะตอนรับใหการชวยเหลืออยางเปนมิตร ความขยันและประหยัดเปนคุณสมบัติอยางหนึ่ง
ของคนไทดําซึ่งเห็นไดจากรูปแบบการดําเนินชีวิต พวกเขาจะปลูกและเก็บผักที่มีในทองถิ่นนํามา
ทําอาหารรับประทาน ทั้งยังมีการทอผาไวใชเอง  
     คุณลักษณะของผูหญิงที่ถือวาดี ตองออนนอมถอมตน อยูในกรอบประเพณี สวน
ผูชายตองเปนผูนําเอาการเอางาน ไมเจาชู ความเชื่อในเร่ืองการผิดผีเปนสิ่งที่ชวยควบคุมไมใหหญิง
ชายประพฤติผิด นอกจากนี้คนไทดํามีประเพณีการละเลนที่หลากหลาย แสดงออกถึงการเปนกลุม
ชนที่มีนิสัยรักสนุกและกลาแสดงออก ตลอดเดือนเมษายนพวกเขาจะใชเวลากับการร่ืนเริงในงาน
ประเพณีตางๆ ที่จัดขึ้น 

     จากการที่ไดผานความลําบากยากแคนในอดีตเน่ืองจากการรุกรานของชนกลุมอื่นใน
ถิ่นที่อยูเดิม และมีการอพยพหลบหนีภัยอยูเสมอ กอปรกับไดเคยรวมตอสูฟนฝาอุปสรรคมาดวยกัน 
ทั้งยังมีวัฒนธรรมความเชื่อที่ไดยึดถืออยางม่ันคงเหนียวแนนตลอดมาจึงหลอหลอมใหกลุมชนไท
ดํามีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว มีน้ําใจ คอยชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกันจนเกิดเปนพลังความ
เขมแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
 5. ลักษณะบานเรือน  เรือนของไทดําสวนใหญจะไมมีรั้วลอมรอบ ถามีจะเปนร้ัวเตี้ย ๆ 
ทําดวยไมไผขัดแตะหรือตีเปนไมระแนง บางแหงอาจนําไมไผทั้งลําที่ยังไมไดริดหนามออกมากอง
เปนแนวร้ัว ลักษณะดั้งเดิมของบานไทดําเปนเรือนหลังใหญมีหองกวางหองเดียวที่ใชเปนที่นอน ทํา
ครัว รวมถึงเก็บขาวของเคร่ืองใชตาง ๆ มีหนาจั่วและระเบียงบานทั้งหนาและหลังบาน แ ละมีบันได
ลงจากบานไดทั้งหนาและหลังบานดวย แตบันไดดานหนาเรือนจะใหญกวาหลังบาน ระเบียง
ดานหนาใชเปนที่รับแขกและน่ังเลนเรียกวา กกชาน สวนระเบียงดานหลังเรียกวา กวานโดยจะมี
การจัดมุมใดมุมหนึ่งของกวาน เรียกวา กะลอหอง ซึ่งเปนบริเวณสําหรับเซนไหว ผีบรรพบุรุษที่เปน
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ผูทาว สวนกลางของเรือนใชเปนที่นอน ท่ีทําครัวและท่ีเก็บขาวของตางๆ ถาครอบครัวใดสืบผี
ผูนอยก็จะทํากะลอหองไวในมุมใดมุมหนึ่งของบานสวนน้ี ฝาบานจะเปนฝาขัดแตะทําดวยไมไผไม
มีชองหนาตาง (อัญชนา พานิช 2537, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     การวางผังบานของไทดําแตกตางจากคนไทยทั่วไปอยางหนึ่งคือ การวางครัวไฟนั้น
จะไมสรางไวที่หัวสะกัดของนอกชานบานหรือระเบียงขางใดขางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสกัดของตัวบาน
ดานหน่ึงของไทดําจะมีหองๆ หน่ึงที่ทําพิธีเซนผีเรือน หองดังกลาวนี้ถือวาเปนหองผี เรือนอยู ไทดํา
จะไมตั้งครัวไฟบังหองนี้โดยเด็ดขาด เพราะเขาถือวาหองครัวเปนสิ่งที่ไมสะอาดนั่นเอง (นุกูล ชมภู
นิช2538 : 19, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 :16) มีหลังคาทรงโคงรูปกระดองเตา (มีความ
เชื่อเกี่ยวกับเตาจากนิทานโบราณของคนไทดําที่เลาตอกันมาว า เตามีบุญคุณตอมนุษยชวยสอนบท
สวดถวายแดแถนทําใหมนุษยไมตองคําสาปจากแถน ไทดําจึงทําหลังคาบานที่มีลักษณะคลาย
กระดองเตา และบางคนบอกอีกวามีบานไทดําบางที่ทําตัวเตาเกาะไวที่เสาบานดวย ) มุงหญาคายาว
คลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินแทนฝาเรือนเพื่อปองกันลม ฝน และอากา ศท่ีหนาวเย็น(ในอดีตชุมชนไท
ดําต้ังอยูในแถบอากาศหนาว ) ตัวเรือนยกใตถุนสูงเพื่อประโยชนในการเก็บสิ่งของเคร่ืองใชเปนที่
ประกอบการงาน เชน ทอผา ตําขาว เปนคอกเลี้ยงสัตว มักมีแครไวนั่งนอนและเปนที่รับแขกใน
เวลากลางวัน เสาเรือนทําดวยไมทั้งตนมีงามไวสําหรับว างคาน ยอดจ่ัวประดับดวยไมแกะสลักเปน
กิ่งคลายเขาควายไขวกัน เรียกวา “ขอกุด” (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 
2547) 
     ในอดีตยุงขาวเปนสิ่งกอสรางที่ปลูกคูกับบานซึ่งเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอ
ไทดําเพราะไทดําประกอบอาชีพการทํานากั นมากทําใหตองเก็บขาวเปลือกที่จะขายหรือกินไวที่ยุง
ขาว การกอสรางยุงขาวจะมุงดวยกระเบ้ืองมีจั่ว ตนเสาท่ีค้ํายุงขาวจะใชตนไมที่มีงาม และวางตนเสา
แทนคานไวบนงามเสาซึ่งดูลักษณะแลวแข็งแรงและทนทานมาก ยุงขาวจะสรางไมไกลจากตัวบาน 
การปลูกยุงขาวจะมีใตถุนสูงโดยพื้นยุงขาวสูงกวาพื้นบานหรือสูงเสมอเทาพื้นบาน จะไมสรางใหตํ่า
กวาพื้นบาน ทั้งนี้เพราะวาขาวเปน แมโพสพ ไทดํานับถือแมโพสพซึ่งมีบุญคุณที่ทําใหชีวิตดําเนิน
อยูไดดังนั้นตองใหเกียรติ เคารพ จึงตองสรางไวในที่สูง ยุงขาวที่เกาจะไมรื้ อมาทําเปนที่พักอาศัย
หรือเยียบย่ําเด็ดขาด ปจจุบันนี้ไทดําใชรถเก่ียวขาวแทนแรงงานคน แลวบรรจุขาวเปลือกลง
กระสอบจากนั้นนําขาวขึ้นรถไปขายท่ีโรงสีขาว หรือรถท่ีโรงสีขาวจะมาขนขาวเปลือกในที่นาเอง 
โดยไทดําไมตองขนขาวเปลือกไปเก็บไวที่ยุงขาวเหมือนสมัยกอน ทําให ยุงขาวราง แตบางบานจะ
นําไปใชประโยชนเก็บเคร่ืองมือการเกษตร(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 17) 
     ตอมารูปแบบเรือนไทดําไดเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเปนและความเหมาะสมตาม
ยุคสมัย หญาคาที่นํามาทําวัสดุมุงหลังคาหายาก ไมคงทนทั้งยังเปนวัสดุที่งายตอการติดไฟ ลักษ ณะ
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บานและวัสดุที่ใชจึงเปลี่ยนเปนไมเนื้อแข็งหลังคาเปนสังกะสี มีการแบงกั้นหองตามลักษณะการใช
สอย ปจจุบันบานเรือนไทดํามีลักษณะผสมผสานระหวางเรือนแบบด้ังเดิมกับเรือนสมัยใหม บางก็
ใชวัสดุผสมของปูนกับไม บางบานก็เปนรูปทรงสมัยใหมไมมีเอกลักษณของไทดําอยู เลย แตไมวา
ลักษณะที่อยูอาศัยของคนไทดําจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรทุกบานจะตองมีหองสําหรับบูชาผีเรือนท่ี
เรียกวา กะลอหอง นับเปนความนาเสียดายวาลักษณะที่อยูอาศัยท่ีเปนเอกลักษณของกลุมไทดําแทๆ 
กําลังจะสูญหาย  แมที่ตําบลหนองปรงจะมีเรือนไทดําแบบดั้งเดิมอยูแ ตก็เปนเพียงเรือนที่สราง
จําลองไมมีผูอยูอาศัย (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) สําหรับบานที่
นับถือศาสนาคริสตน้ันจะไมมีหองผีเรือนเนื่องจากวาคนที่นับถือศาสนาคริสตน้ันจะตองเลิกนับถือ
ผี(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542:17) 
 6. การแตง กาย  เสื้อผา ในสมัยกอนไทดําจะมีลักษณะการแตงกายเปนแบบฉบับของ
ตนเอง แตปจจุบันพบวา สวนใหญการแตงกายแบบไทดําจะมีเฉพาะในหมูผูสูงอายุเทานั้น สวนใน
โอกาสพิเศษ เชน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คนที่อายุต่ําลงมาจะแตงกายแบบไทดําดวย 

     เคร่ืองนุงหมที่เปนแบบฉบับของผูชายไทดํา คือ กางเกงขาสั้น ปลายแคบเรียวยาวปด
เขา นุงขมวดปมที่เอว เรียกวา “สวงขาเตน” หรือ “สวงกอม” แปลวา “กางเกงขาสั้น” ตัวเสื้อเรียกวา 
“เสื้อซอน” เปนเสื้อแขนยาวทรงกระบอกปลายแขนปลอยกวางขนาดขอมือของผูใส ผาหนาตลอด
ติดกระดุมเงินยอดแหลม มีลวดลายเร่ียกันถี่ประมาณ 10-19 เม็ด ตัวสั้นแคเอว ตัวเสื้อเย็บเขารูปทรง
กระสอบ หนาอกผายเล็กนอย คอต้ัง ตัวเสื้อดานขางตอนปลายผาทั้ง 2 ขาง ใชเศษผา 2-3 ชิ้น ตัด
ขนาดรอยผาแลวเย็บติดกับรอยผา  
     สวนฝายหญิงในสมัยกอนนุงผาซิ่นผืนดําประกอบดวยผา 3 ชิ้น โดยช้ินแรกเปนตน
ซิ่นสวนตรงเอวมีสีดําไมมีลาย กวางประมาณ 12 น้ิว ผาชิ้นนี้จะเย็บติดกับชิ้นที่สองท่ีเปนตัวผืนซิ่น
สีดําสลับลายทางสีขาวเหมือนลายเปลือกแตงโมท่ีมีร้ิวเปนทางสีขาวหรือสีเขียวออน สวนสุดทายมี
ขนาดกวางประมาณ 1 นิ้วมีลวดลายร้ิวสีขาวสองสามริ้วเย็บติดกับผาชิ้นที่สองเปนตีนซิ่น ในกรณีที่
สามีเสียชีวิตผูหญิงไทดําตองเลาะตีนซิ่นออก เพ่ือเปนการไวทุกขใหแกสามี วิธีการนุงผาซิ่น คือ นํา
มุมผาซิ่นทางซายและขวาพับทบกันตรงกลางแลวพับลงคาดดวยเข็มขัดใหสูงกวาสวนหลัง เพื่อ
สะดวกในการกาวเดินเวลาทํางาน  ผาซิ่นลายแตงโมในชีวิตประจําวันจะใสกับ “เสื้อนอย หรือ เสื้อ
แขนจ๊ิด” ซึ่งเปนเสื้อแขนกุดตัวเสื้อสั้นผากระดุมดานหนา นอกจากเสื้อนอยแลว ในสมัยกอนยังนิยม
คาด “ผาเปยว” ซึ่งเปนผาคาดอกปกลวดลายไวที่ชายท้ังสองขาง ผูหญิงที่แตงงานแลวจะใชผาเปยวสี
ดําหรือสีครามแก สวนผูหญิงสาวจะใหผาเปยวยอมสีสันตาง ๆ นอกจากน้ียังมีผาผืนเล็กใหคลองคอ
พาดไหลทับผาเปยวอีกทีหนึ่ง ในชวงลงขวงหรือโอกาสท่ีมีการละเลนตาง ๆ ผูหญิงไทดํานิยมใชผา
เปยวคาดอก ปจจุบันจะเห็นผูสูงอายุใชผาเปยวสีครามพาดไวบนไหลสําหรั บใชในชีวิตประจําวัน
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ตาง ๆ กรณีที่ออกนอกบาน เชน เดินทางไปอีกหมูบานหนึ่งผูหญิงไทดําจะนิยมใส “เส้ือกอม” ซึ่ง
เปนเสื้อแขนยาวทางกระบอก ตัวเสื้อเย็บเขาตัวคอตั้งผาอกตลอด ติดกระดุมเงินถี่ราว 10 เม็ดหรือ
มากกวานั้น สวนในโอกาสพิเศษ เชน พิธีเสนเรือน พิธีแตงงาน หรือการละเลน เชน เลนคอน ไทดํา
จะแตงชุดใหญที่เรียกวา “เสื้อฮี” ตัดเย็บดวยผาฝายยอมครามมีสองดานใชไดทั้งดานในและดาน
นอก เสื้อฮีของชายยาวคลุมสะโพก คอกลมติดคอ กุนรอบคอดวยผาไหมแดง และเดินทับดวยไหม
สีอ่ืนตามแตเห็นสวยงาม ตรงคอเสื้อดานขางติดก ระดุมแบบคลองหน่ึงเม็ด ผาตลอดโดยเร่ิมผาตรง
กระดุมดานซาย แลวผาตลอด ดานหนาจะปายทบมาดานขาง ติดกระดุมอีกเม็ดหนึ่งที่เอวดานขางซึ่ง
เปนดานเดียวกับที่ติดกระดุมคอ แขนเสื้อเปนแขนกระบอกยาวปลายแคบจากรักแรถึงชายเสื้อจะปก
ตกแตงดวยเศษผาไหมสี และดวยไหม สีตาง ๆ พรอมท้ัง ติดกระจกชิ้นเล็ก ๆ ตามลวดลาย ดานขาง
ผาตั้งแตปลายเสื้อจนเกือบถึงเอวแลวปกตกแตงอยางสวยงาม เสื้อฮีดานนี้จะใชในงานมงคลตาง ๆ 
สวนอีกดานหนึ่งเมื่อกลับออกมาจะเปนดานที่มีสีสันหลากสี โดยตกแตงผาสีตาง ๆ ไวตามชายเสื้อ
และขอบแขนใชในโอกาสอวมงคล จะใสกลับกันไมไดถือวาเปนการกระทําผิดแบบแผน เสื้อฮีนี้จะ
ใสกับกางเกงขายาวสีดําขาแคบ เรียกวา “สวงฮ”ี เสื้อฮีของฝายหญิงก็เชนเดียวกันมี 2 ดานและใชใน
โอกาสเดียวกัน แตตัวเส้ือมีขนาดใหญและยาวกวามาก คอแหลมลึก ใชสวมหัว ไมผาหนา แขนเสื้อ
เย็บแขนในตัว แขนแคบเปนแขนกระบอก ดานที่ใชในงานมงคลใชเศษผาสีตาง ๆ มาตกแตงที่ปลาย
แขน และดานหนาเปนชองยาวเรียวจากไหลท้ังสองขางลงมาถึงหนาอก สวนอีกดานที่ใชในงาน
อวมงคล เชน ใชคลุมโรงศพ ปกตกแตงรอบคอตามรอยตะเข็บเสื้อทุกแหงตามชายเสื้อดวยเศษผา
ไหมสีตาง  ๆ ลวดลายแตกตางกันไป เสื้อฮีของฝายหญิงใชใสกับผาซิ่นลายแตงโมในพิธีเสนเรือน
ผูหญิงไทดําที่เปนสะใภของเรือนที่ทําพิธีนั้นจะใชเสื้อฮีคาดทับเสื้อตัวใน เส้ือผาที่ไทดําใชสวมใส
ในสมัยกอนจะปนดายนํามาทอ ยอมคราม และตัดเย็บดวยตนเอง ทุกคนมีเสื้อฮีไวใชในโอก าส
พิเศษตาง ๆ แตในปจจุบันนี้จะหาดูเสื้อฮีไดยากข้ึนไปทุกที (สมทรง บุรุษพัฒน 2540) การใสเสื้อฮี
จะสวมทับเสื้อผาที่สวมใสอยูตามปกติ บางคร้ังพบวาใชพาดบา ผูกคอ หรือคาดเอวก็ได เพ่ือใหเปน
เคร่ืองหมายวาไดสวมเสื้อฮีแลว (นําพวัลย กิจรักษกุล 2532 : 97, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 
2542 : 20) 
     เคร่ืองประดับของชาวไทดําแบบดั้งเดิมทําดวยเงิน ทอง นาค ปจจุบันที่เห็นสวมใส
ในชีวิตประจําวัน ไดแก ไมขัดเกลาหรือปนปกผม เปาะแขน (กําไลขอมือ ) บองหู(ตุมหู) สวนเปาะ
เก็ง(กําไลขอเทา)กับสายพานเหลาจะเห็นใสเฉพาะ ในงานพิธี(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกัน
สรรคสรางชุมชน 2547) 
     ทรงผม ถือวาเปนเอกลักษณของชาวไทดําอยางหนึ่ง นั่นคือ เด็กชายและหญิงจะถูก
กรอนผมจนสั้นต้ังแตเด็ก พอเร่ิมถึงวัยหนุมสาว ผูชายจะตัดผมสั้นทรงดอกกระทุมหรือทรงสูง (สม
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ทรง บุรุษพัฒน 2540 : 10) ทรงผมสั้นเกรียนเรียกวาทรงหลักแจว และทรงมหาดไทย (สุมิตร ป
ติพัฒนและคณะ 2521: 32, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 21) ปจจุบันสําหรับผูชายนิยมไว
รองทรง สวนคนเฒาคนแกนิยมตัดสั้นเกรียนเหมือนทรงทหาร (เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 21) 
สวนผูหญิงจะเร่ิ มไวผมยาวและมีศิลปะในการแตงทรงผมแบบตาง ๆ กันไปตามวัน จะทําผิด
ขั้นตอนไมได สุมิตร ปติพัฒน และคณะ (2521 , อางถึงในสมทรง บุรุษพัฒน 2540 ) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการทําผมดังตอไปน้ี  
     1. เอ้ือมไหลหรือเอ้ือมไร เปนทรงผมของผูหญิงวัยรุน อายุประมาณ 13-14 ป ผมเร่ิม
ยาวประมาณไหลอยูในขนาดกําลังจะรวบได 
     2. สับปน เปนทรงผมของผูหญิงในชวงอายุระหวาง 14-15 ป เนื่องจากผมเร่ิมยาว
มากขึ้นจึงพับปลายผมมวนขึ้นแลวสับหวีที่ทายทอย 

     3. จุกผม สําหรับผูหญิงอายุระหวาง 14-15 ปเชนกัน แตผมเร่ิมยาวพอที่จะสามารถ
ขมวดเปนกอนได แตยังไมแนนดีนักที่เรียกวา จุกผม เพราะทําผมใหเหมือนกระบังเปนกระจุกหนึ่ง
ไวขางหนา สวนดานหลังไวเปย 

     4. ผมขอดกระตอก เปนทรงผมสําหรับผูหญิงอายุระหวาง 16-17 ป ซึ่งความยาวของ
ผมในขณะน้ันสามารถรวบไวขางหลังแลวผูกเปนปมเหมือนผูกเชือกได ปลอยชายผมลงมาขางหนา
     5. ผมขอดซอย เปนทรงผมสําหรับผูหญิงอายุระหวาง 17-18 ป สามารถเกลาผมได
แนนและผูกผมเปนเงื่อนตาย นําชายผมไวดานซาย ทําผมเปนโบวทั้งสองขาง 
     6. ผมปนเกลาซอย เปนทรงผมสําหรับผูหญิงอายุระหวาง 19-20 ป จะมีผมที่ยาวมาก 
ดังนัน้จึงสามารถผูกผมเหมือนเนคไทหูกระตายได โดยมีหางยาวออกมาทางขวา 

     7. ผมปนเกลาหรือปนเกลาถวน สําหรับผูหญิงที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปจะมีผมยาวขนาด
กาวรวบมวนตลบไปไวกึ่งกลางศรีษะ ชายมวนสอดไวขางใน แตใชไมขัดไวไมใหผมหลุด ดานหนา
ลักษณะของผมจะเปนลอนใ หญ ผูหญิงที่มีผมยาวขนาดปนเกลานี้ สามารถจะไปลงนั่งขวง รวมทั้ง
แตงงานได 
     สมัยกอนไทดําถือกันวาเด็กหญิงที่ผมยังไมยาวพอที่จะทําปนเกลาหรือปนเกลาถวน
ไดนั้นยังไมถึงวัยทําพิธีแตงงานเพราะยังเปนเด็กอยู ดังนั้นจึงหามติดตอเก่ียวของฉันทชูสาวกั บชาย
หนุม แตถาผมยาวพอเกลาแบบปนเกลาซอยไดบางแลวจึงจะใหลงนั่งขวงมีเพื่อนชา ยได มีคํากลอน
ของหนุมๆ ที่ลอเลียนเกี่ยวกับทรงผมบทหนึ่งวา “ปนเกลายก คือ ถกกอขาม ปนเกลางามโถงเสา ไม
ขัดเกลาเหมือนแอกเกวียนควาย” หมายความวา ผมปนเกลาของผูหญิงบางคนทํายกสูงเหมอืนถกกอ
มะขามคือ ไมเรียบรอย บางคนก็ปนเกลางามเหมือนกับกะลอมขาวเปลือก และแกลงชมไมขัดผม
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เหมือนอยางแอกเกวียนควาย คือ แอกเกวียนควายนั้นสวยนอยกวาแอกเกวียนวัว คลายเปนการถาก
ถางมากกวาการชม (นุกูล ชมภูนิช 2530 : 55, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 22)  
     สําหรับผูหญิงที่สามีถึงแกกรรมและต้ังศพไวที่บานจะตองปลอยผมสยาย ไมเกลาผม 
และหามใชเคร่ืองประดับทุกชนิด เมื่อเผาศพแลวเชิญวิญญาณมาเปนผีเรือนตองไวทุกขเปนเวลา 1 
ป รวมทั้งตองทําผมแบบ ปนเกลาตก คือ ทําผมเหมือนปนเกลา แตใหกลุ มผมอยูทายทอย เมื่อออก
ทุกขแลวจึงจะทําผมปนเกลาแบบเดิมได การกลับมาทําผมปนเกลาใหมนี้ จะตองใหผูหญิงที่
แตงงานแลวซึ่งมีความเจริญรุงเรืองทําผมใหกําหนดวันตามสะดวกระหวางทําผมจะมีคนอวยพรให
ตอมาอาจมีสามีใหมได (นุกูล ชมภูนิช 2538, อางถึงในสมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
     ในหมูบานไทดําผูหญิงที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ยังคงไวผมปนเกลาซึ่งบางคนมีผมยาว
มาก วิธีการดูแลรักษาผม คือใสน้ํามัน หรือสระผมดวยน้ํามะกรูด สวนผูหญิงไทดําที่มีอายุตั้งแต 50 
ปลงมานั้นจะไวผมหลายรูปแบบมีทั้งผมยาว ผมดัด ผมซอย สวนการเปลี่ยน สีผมสวนมากเปนพวก
วัยรุน(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 23) 
 7. โครงสรางทางสังคม  สมาชิกในแตละครอบครัวของไทดําจะเปนญาติผีเดียวกัน 
สวนญาติหาง ๆ มักมีความผูกพันสนิทสนมกัน ลักษณะครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวขยาย  
ลูกชายจะนําภรรยาเขามาอยูในบานบิดามารดาของตนเ อง ปจจุบันครอบครัวไทดํามีขนาดเล็กลง 
โดยบางคูอาจปลูกบานอยูตางหาก แตจะอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับบานบิดามารดา ผูสูงอายุจะไดรับ
ความเคารพสูงสุดจากสมาชิกภายในบาน ผูที่อาวุโสสูงสุดจะเปนหัวหนาครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนตองชวยกันทํางาน ในดานการสืบสกุลจะนับถือทางฝายบิดา ลูกชายและภรรยานับ
ถือผีบรรพบุรุษทางฝายบิดา การแบงตระกูลหรือ สิง สามารถพบไดในไทดําซึ่งมีลักษณะคลางคลึง
กับการใชแซของชาวจีนแตเดิมนามสกุลของไทดําขึ้นตนดวยคําวา สิง ตอดวยชื่อสกุล (สมทรง บุรุษ
พัฒน 2540) โดยอาจแบงเปนสิงผูทาว (ชนชั้นผูทาว) คือ สิงลอกํา และสิงผูนอย (ชนชั้นผูนอย) เชน 
สิงเลือง สิงลอ สิงแลง สิงลู สิงกา สิงกวาง สิงวี เปนตน (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรค
สรางชุมชน 2547) กลุมคนในตระกูลหรือสิงเดียวกันถือวาเกี่ยวของเปนญาติกัน แตปจจุบันการใช
นามสกุลมีลักษณะเชนเดียวกับของไทย สวนสิงเดิมก็มีอยูเพื่อใชอางถึงความเกี่ยวของกันในกลุมไท
ดําโดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผีบรรพบุรุษ (สมทรง บุรุษพัฒน 
2540) 
     ปจจุบันไทดําไดหันมาใชนามสกุลแบบไทย โดยตั้งนามสกุลข้ึนใหมอยางเปน
ทางก าร เชน ไทดําในหมูบานแหลมกระเจา 2 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
สวนมากนามสกุล “ตรีอินทอง” เปนนามสกุลที่มาจากผูใหญตรี หลังจากผูใหญตรีเสียชีวิต  ไทดําก็
ใชนามสกุลนี้จนถึงทุกวันน้ี หรือหมูบานเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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ไทดํามีนามสกุลที่ขึ้นตนดวยคําวา “เพชร” เชน เพชรแอน เพชรเกลอ เพชรรุณ เพชรยวน เพชรออย 
เปนตน(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 27) เน่ืองจากวาบรรพบุรุษไดอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีซึ่ง
สอดคลองกับที่วาสนา อรุณกิจ (2528 : 51, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 27-28) กลาววา
ปจจุบันชาวไทดําใชนามสกุลแบบไทย และตั้งนามสกุลข้ึนอยางเปนทางการตามความผูกพันกับ
หมูบานและบรรพบุรุษ โดยพบวาไทดําที่บานสระประมาณ 90 เปอรเซ็นตต้ังนามสกุลตามชื่อ
หมูบานที่ขึ้นตนดวยคําวา “สระทอง ” แลวตามดวยชื่อบรรพบุรุษฝายชาย เชน สระทองหน สระ
ทองแดง สระทองบุญ เปนตน    

     การจัดลําดับชั้นทางสังคม ในสังคมดั้งเดิมแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูทาว ซึ่งเชื่อวา
เปนผูสีบเชื้อสายมาจากเจาในสมัยกอน และกลุมที่สองคือ สามัญชน เรียกวา ผูนอย เปนผูอยูใตการ
ปกครองของผูทาว ทั้งนี้ผูทาวเปนชนชั้นปกครองท่ีสามารถบูชาผีเมืองได ในขณะที่ผูนอยบูชาไดแต
ผีบรรพบุรุษของตนเอง ไทดําในประเทศไทยยังคงยอมรับการแบงชนชั้นอยู แตผูทาวในปจจุบันไม
มีอํานาจในการปกครอง เม่ือดูจากชีวิตความเปนอยูแทบจะมองไมเห็นความแตกตางระหวางชนชั้น 
แตพิธีกรรมทางศาสนาท่ียังคงปฏิบัติอยูจะเปนเคร่ืองบงชี้ทางชนชั้น คือ ผูประกอบพิธีกรรมจะใชผู
ทาวเทานั้น และชนชั้นผูทาวจะจัดพิธีกรรมใหญโตกวาผูนอย นอกจากน้ีผูทาวกับผูนอยจะไม
ประกอบพิธีกรรมรวมกัน (อัญชุลี บูรณณะสิงห 2531, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540)   
     ชาวไทดําให ความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิงเพราะผูชายมีบทบาทในการสืบผี 
และเปนผูหาเล้ียงครอบครัว สวนผูหญิงมีหนาที่ทํางานบาน ไดแก เล้ียงดูบุตร ทําอาหารและทอผา
ไวใช แตปจจุบันสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงกลาวคือ ผูหญิงจะมีบทบาทในการทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัวเทาเทียมกับผูชาย เชนเดียวกับสังคมทั่วไป  
     ทุกวันน้ีคนไทดํานอกจากจะนับถือผีแลวก็มีความศรัทธาในพุธศาสนาดวย เมื่อถึง
เดือนเมษายนของทุกปจะมีงานประเพณีของคนไทดํา วัดถูกใชเปนสถานที่ในการจัดงานของชาว
หนองปรงท้ังที่เปนคนไทดําและคนเชื้อสายอ่ืนก็จะนําขาวของมาชวยงาน และรวมกันทําอาหารเพ่ือ
ถวายพระและเลี้ยงผูที่มารวมงาน เปนที่นาทึ่งวาเมื่อมีงานไทดําที่ไหน คนไทดําจากหลายๆ ท่ีจะมา
รวมงาน แสดงใหเห็นถึงความเหนียวแนนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ 
     ผูดาํรงตําแหนงสําคัญในการปกครองทองถิ่นตําบลหนองปรง ไดแก ผูใหญบาน 
กํานัน นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูมีเชื้อสายไทดํา คนเหลาน้ีเปนผูที่บทบาทในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของกลุมตน เมื่อมีการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชนจะมีการรอมชอมยอม
ความกัน ปญหาก็จะยุติลงที่หมูบาน ดวยเหตุเพราะผูมีเชื้อสายไทดําลวนแตมีความสัมพันธทางเครือ
ญาติ   
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     ระบบเครือญาติ สังคมของชาวไทดําจะขึ้นอยูกับระบบเครือญาติทางสายโลหิต 
ไดแก บุคคลในกลุมที่มีความเกี่ยวของโดยมีบรรพบุรุษรวมกัน มีสกุลเดียวกัน และญาติทางการ
แตงงาน ไดแก สะใภ ลูกเขย ดังนั้นชุมชนไทดําจึงประกอบดวยหลายครอบครัวที่เกี่ยวดองเปนญาติ
กัน เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญๆ จะมีเครือญาติมารวมในพิธีเปนจํานวนมาก ตัวอยางการ
เรียกญาติพี่นองในภาษาไทดํา เชน 

  ลูกคนโต         -       ลุกก     พี่เขย          -      อายเขือย 
  ลูกคนสุดทอง  -       อีหลา,ไอหลา    นองเขย      -      นองเขือย 
  พี่                   -       เอย, เอ้ือย    พี่สะใภ       -      อายเปาว 
  นอง               -       นอง     นองสะใภ   -      นองเปาว 

     สวนคําเรียกญาติอ่ืนๆ ก็เหมือนกับคนไทย เชน ลุง ปา นา อา การเรียกชื่อคน เมื่อ
แตงงานมีบุตรแลวจะเรียกชื่อบุตรคนแรกและใสสถานะภาพของผูน้ัน กลาวคือเมื่อชายและหญิงซึ่ง
เปนสามีภรรยากันมีบุตรคนแรกสมมติวาชื่อ ต๋ิม เพื่อนบาน จะเรียกพอแมของเด็กชายติ๋มหรือ
เด็กหญิงต๋ิมวา พอต๋ิม แมต๋ิม ยายต๋ิม เปนตน การเรียกชื่อเชนนี้เรียกวา “หยําผี” เปนการปดบังผีหาก
จะเอาวิญญาณของผูเปนพอเปนแมก็จะไดเอาไมถูก เพราะถูกเรียกวา ติ๋ม ซึ่งเปนชื่อลูกคนโต (กลุม
นักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน) 
 8. ภาษา ภาษาพูดของ ไทดําในอดีตจัดอยูในตระกูลไท (Tai Family) สาขาตวะวันตก
เฉียงใต (Southwestern Branch) (Li. 1960) และ Hartmann (1980) ไดแบงภาษาไทสาขาตะวันตก
เฉียงใตออกเปน 3 กลุมตามลักษณะการแตกตัวของวรรณยุกต ภาษาไทดําจัดอยูในกลุมตะวันตก
เฉียงใตตอนบน (Upper Southwestern Tai) ซึ่งประกอบดวย ภาษาไทแดง ไทดํา ไทขาว ลื้อ เชียงตุง 
ลื้อเชียงรุง และชาน (เหนือ) ซึ่งไทดําใชภาษา ของตนเองสนทนาติดตอในกลุมไทดําดวยกัน แตจะ
ใชภาษไทยภาคกลางสื่อสารกับกลุมภายนอก ทั้งนี้ผูสูงอายุจะใชภาษาไทยกลางไมคอยสัดทัดนัก  
(สุมิตร ปติพัฒน และคณะ 2521, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ภาษาไทดํามีหางเสียงคลาย ๆ 
กับไทพวน แตจะมีเสียงสั้นกวา (สมพนธ สุขวงศ 2506, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540)  
     ดานระบบเสียง ภาษาไทดํามีสําเนียงผิดเพี้ยนมาจากลาวเวียงจันทนและลาวทางภาค
อีสานไมมากนัก (พ.สินธุเสก  2512, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) กันทิมา วัฒนะประเสริฐ 
และสุวัฒนา เล่ียมประวัติ (2531, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ไดศึกษาระบบเสียงของภาษา
ไทดําที่อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มีระบบพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตดังตอไปน้ี 
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     คําศัพทในภาษาไทดําจํานวนไมนอยคลายคลึงกับภาษาไทยและภาษาลาว ดวยเปน
ภาษาในตระกูลเดียวกัน อีกทั้งชาวไทดําอยูรวมกับคนไทย เรียนหนังสือภาษาไทย นาจะมีการใชคํา
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ยืมภาษาไทยแทนศัพทไทดําดั้งเดิม ศัพทบางคําออกเสียงตางจากภาษาไทยเพียงเล็กนอย จนคนไทย
สามารถเขาใจความหมายได เชน เฮือน(เรือน), นํ่า(นํ้า), ไจ(ใช), ก๋ิน(กิน) เปนตน 

     คําศัพทอื่นๆ ท่ีแตกตางจากภาษาไทยกลาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
     คํานาม 

       ภาษาไทยกลาง                         ภาษาไทดํา 

        ภูเขา        ปู 
        ตนไม        กอ 

        ครก                      กระบวง 

        ยานพาหนะ        แส 

     คํากริยา 

     ภาษาไทยกลาง                           ภาษาไทดํา 

      เดิน              หยาง 

      ถือ           ขํา 

      หิว           ฮอด 

      คิดถึง                         หงําฮอด 

      ทํางาน          เฮ็ดเวียะ 

     คําสรรพนาม 

      บุรษุสรรพนามที่ 1   :   กู   ฮา  ขอย  อ๊ิพู(พหูพจน) 
      บุรุษสรรพนามที่ 2   :   มึง  สู    อิ๊สู(พหูพจน) 
      บุรุษสรรพนามที่ 3   :   มัน เสา  อิ๊เสา(พหูพจน) 
     ลักษณะนาม 

      โต       ใชกับสัตว เชน ไก 2 โต(ไก 2 ตัว) 
      มะ       ใชกับมีดหรือดาบ เชน ปามะนึง(มีดหนึ่งเลม) 
      หนวย   ใชกับสิ่งของทั่วไปและสิ่งที่มีทรงกลมอยางผลไม เชน 
มะปุก 1 หนวย(สมโอ 1 ผล) ไส 2 หนวย(ไข 2 ฟอง) (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรค
สรางชุมชน 2547) 
     โครงสรางไวยกรณมีลักษณะเดียวกับภาษาไทย (พ.สินธุเสก  2512, อางถึงใน สม
ทรง บุรุษพัฒน 2540) ดังตัวอยางประโยคของภาษาไทดําพู ดที่หมูบานแหลมกระเจา 2 ตําบลลูกบัว 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ดังตอไปนี้ 
     เอมนาย ไปกะไรมาเลย              ‘เอมนายไปไหนมา’ 
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     มายังกินน้ํากอนกั้ว                     ‘หยุดกินน้ํากอนสิ’ 
     ลุกกะเรามาเลย                            ‘มาจากไหน’ 

     มาหังกะเจาเลย     ‘มาทําไมแตเชา’ 

     จะไปกะเราเลย                            ‘จะไปไหน’ 

  

     ภาษาเขียน ตัวหนังสือสืบทอดมาจากตัวหนังสือของไทดําที่เรียกวา “โตสือไตดํา ”
(ตัวหนังสือไทดํา)ศาสตราจารยยอรจ เซเดส สันนิษฐานวาตัวหนังสือไทดําอาจจะมาจากอักษรสมัย
สุโขทัย ซึ่งสมัยนั้นแผไปยังบริเวณตังเกี๋ย ไทดํา ไทขาว ไทแดง ผูไท ที่อยูในลาว และที่กระจัด
กระจายอยูทางทิศเหนือของสิบสองจุไท ตัวหนังสือของไทดําสวนมากตรงกับของไทย แตบางตัว
ออกเสียงตางกัน (ม.ศรีบุษรา 2530, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ในระบบการเขียนของภาษา
ไทดาํไมใชสัญลักษณเขียนวรรณยุกตและสระ แสดงใหเห็นถึงการเขียนแบบดั้งเดิมกอนสมัย
สุโขทัยที่ไมมีการเขียนเสียงวรรณยุกตและสระดวยสัญลักษณ เชน ไมเอก ไมโท ไมตรี Cam Cuong 

(1992, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ไดศึกษาภาษาไทดําในเวียดนาม พบวา วรรณยุก ต 6 
เสียงในภาษาไทดําจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ สูง และตํ่า ในอักษรไทดําโบราณมีการเขียน
วรรณยุกต 2 กลุมนี้ คือ วรรณยุกตตรี โท เอก เขียนเหมือนกัน แตออกเสียงตางกันเปน 3 วรรณยุกต
ตามบริบท  
     Diller (1991, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ไดใชหลักฐานทางภ าษาศาสตร
เชิงประวัติแสดงใหเห็นวาในชวงศตวรรษที่ 14-15 ภาษาพูดมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จึงมี
การปรับภาษาเขียนใหเขากับภาษาพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรณยุกตไดมีการใชเคร่ืองหมายกํากับบน
พยัญชนะเพ่ือแสดงถึงเสียงวรรณยุกต หรือใชเคร่ืองหมายกํากับบนพยัญชนะเพ่ือแ สดงเสียงสระ 
การเขียนทั้ง 2 ระบบนี้เปนที่ยอมรับต้ังแตสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัชกาลท่ี 3  
     Cam Cuong (1992, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ไดกลาวถึงกรณีการเขียน
วรรณยุกตของภาษาไทดําวามีขึ้นในตนศตวรรษน้ี เพื่อใหเกิดความถูกตองแนนอนไมตองอาศัย
บริบท โดยจัดใหมีเคร่ืองหมายกํากับวรรณยุกต 2 เคร่ืองหมาย ซึ่งคลายกับไมเอกและไมโทของ
ภาษาไทยและลาว ถึงแมวาจะมีการเพ่ิมสัญลักษณเพื่อใชเขียนวรรณยุกตมานาน แตชาวไทดําใน
เวียดนามก็ยังคงเขียนวรรณยุกตตามอักษร 2 กลุมเชนเดิม เพราะตัวหนังสือไทดําไมไดใชใน
ระดับชาติ จึงไมมีความจําเปนตองเขียนวรรณยุกตใหตรงกับเสียง การอานเสียงวรรณยุกตยังคง
อางอิงบริบทเชนเดิม อยางไรก็ดีตัวหนังสือไทดําที่ไทดําดั้งเดิมใชในการเขียนปรากฏวามีการใช
วรรณยุกต นุกุล ชมภูนิช (2538 : 80-81, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ไดศึกษาตัวอักษรไทดํา
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และพบวามีพยัญชนะจํานวน 34 ตัว พยัญชนะพิเศษจํานวน 8 ตัว และสระ รวมทั้งเคร่ื องหมายตาง 
ๆ 18 รูป ดังตอไปน้ี 
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     ภาษาพูดยังคงใชกันอยูในหมูคนไทดํา เมื่อสื่อสารกับคนไทย พวกเขาจะพูด
ภาษาไทยดวยสําเนียงที่อาจจะไมชัด ลูกหลานรุนใหมฟงภาษารูเร่ืองแ ละพูดไดบาง แตพวกเขาพูด
ภาษาไทยมากกวาภาษาของตน สวนภาษาเขียนนั้นจะบันทึกไวในสมุดไทดําตอๆ กันมา คนที่
สามารถอานเขียนภาษาไทดําไดในปจจุบันมีนอยมากและมักเปนผูที่ประกอบพิธีกรรมดวยตองอาน
บทคาถาหรือตําราพิธีกรรมอยูเสมอ เด็กรุนใหมไมสนใจที่จะเรียนรูอัก ษรไทดําเนื่องจากไมเห็น
ความสําคัญ 

     สํานวนสุภาษิตไทดําสอดแทรกไวดวยขอคิด ไมวาจะเปนเร่ืองของการครองตน 
มารยาทสังคม ตลอดจนหลักในการดําเนินชีวิต ผูเฒาผูแกจะใชสํานวนสุภาษิตในการสั่งสอน
ลูกหลาน ถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นมักเปนการหยิบยกเอาธรรมชาติและเร่ืองผีต างๆ มากลาวอาง
สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตชาวไทดําที่ผูกพันกับธรรมชาติและมีความเชื่อเกี่ยวกับผี ตอไปน้ีเปนตัวอยาง
สํานวนสุภาษิตที่รวบรวมไดจากคนไทดําชุมชนหนองปรง 

     สํานวน 

   ยองหนาแขะ(ทําดีตอหนาแขก) 
   กนอยูบอนเลายขาวน้ําอยูบอนห่ัน(คนอยูที่ไหนขาวน้ําอยูที่นั่น) 
   เอมปาออก ผัวปาเลี้ยง(แมเปนคนทําใหเกิด ผัวเปนคนทําใหกิน) 
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   โตปลามะกืนมาใส (ปลาไมคืนไข หมายความวาคนเจ็บตองตาย
แนนอน) 
     สุภาษิต 

   หัวหลายไดให(หัวเราะมากจะไดรองไห ทําอะไรอยาเกินพอดี) 
   ญิงหลักมะตอจายจา (หญิงฉลาดก็สูผูชายท่ี โงเขลาไมได อยา
ประมาทผูชาย) 
   ปฮูสอง นองฮูหน่ึง(พี่รูสอง นองรูหนึ่ง อาบนํ้ารอนมากอน) 
   ปลุงฟา ปปาแถน (ลุงคือฟา ปาคือเทพเจา ใหเคารพเช่ือฟงญาติ
ผูใหญ)(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
     ตัวอยางนิทานไทดํา  
     1. เร่ืองเมล็ดขาว นานมาแลวมีความเชื่อเร่ืองเมล็ดขาวมีขนาดใหญมากเทาฟกแฟง 
เมล็ดขาว 1 เมล็ดสามารถหุงขาวได 1 หมอ กอนหุงตองนําขาวสารมาตากแดดแลวจะแตกเปน
ขาวสารเม็ดเล็กๆ สวยงามไมมีสารเคมีเจือปน แตเวลาแตกเมล็ดจะมีเสียงดังมาก ดังเปร้ียงปรางเปน
พลุแตก วันหนึ่งก็มีการนําเมล็ดขาวมาตากดังเชนทุกวัน มีบานหลังหนึ่งต้ังอยูบริเวณน้ัน ผูเปนสามี
ออกไปทํางานในไร ผูเปนภรรยากําลังกลอมลูกใหหลับแตเพราะเสียงดังมากลูกจึงนอนไมหลับและ
รองไหโยเย หญิงคนน้ันจึงกลาวสบถไปวา “ไอเม็ดขาวหาแตกดังขนาดนี้ลูกกูนอน ไมหลับ ” 
หลังจากนั้นเปนตนมาเมล็ดขาวก็ไมยอมแตกอีกแลวและมีขนาดเล็กลง ทําความเดือดรอนไปท้ัง
หมูบานเพราะกวาจะไดเมล็ดขาวมาหุงไดตองมากะเทาะขาวเปลือกใหแตกกอน จึงมีการประชุม
เกิดขึ้นและเห็นพองตองกันวาผูหญิงเปนตนเหตุ จึงใหผูหญิงรับหนาที่หุงหาอาหารนับแตนั้นมา 

                    (ผูเลา นายเลย จรรยางาม) 
     2. ตํานานเกี่ยวกับเลข 7 ในการประกอบพิธีเสนตางๆ ของชาวไทดําจะเห็นไดวา 
อุปกรณและอาหารที่นํามาใชประกอบพิธีนั้นจะตองถูกแบงออกเปน 7 สวนอยูเสมอ เชน ในพิธีเสน
เรือนตองใชใบตองเจ็ดยอด หมูเ จ็ดช้ิน  เปนตน ความเปนมาของเลข 7 น้ันมีอยูวาสมัยกอนในการ
ลางหมูมักไมนิยมลางกันในบานเพราะจะทําใหบานสกปรกจึงนําหมูไปลางที่ริมน้ํา มีอยูครั้งหน่ึงที่
ขณะลางหมูแลวหมูเกิดหลุดมือตกลงไปในน้ําและลอยหายไป พอดีมีคน 7 คนกําลังทอดแหเกิดไป
ทอดไดหมูตัวน้ันมา จึ งเอาหมูมาคืนใหและไดขอรองไววาในการทําพิธีเสนนั้นทําอะไรขอใหลง
ทายดวย 7 ทั้งหมด เชน ใชหมู 7 ช้ิน ใบตอง 7 ยอด ขนมที่ใชเสนตองใชอยางละ 7 ชิ้น ตะเกียบ 7 คู 
หมอเสนก็ตองเสนใหได 7 คร้ัง เปนตน ต้ังแตน้ันมาเลข 7 จึงกลายเปนเลขสําคัญในพิธีเสนเรือน
เพราะถาคนทั้ง 7 นั้นไมไปเจอหมูในแมน้ําพิธีเสนเรือนในวันน้ันก็คงจะทําตอไปไมได จึงนับวาคน
ทั้ง 7 นี้มีความสําคัญมาก        (ผูเลา นายสน่ัน โภคัย) 
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     นอกจากน้ีคนไทดํามีวรรณกรรมประเภทเพลงตางๆ ที่สําคัญคือ เพลงสําหรับเลน
แคนที่นิยมรองกันในการเลนแคน มักเปนเพลงที่มีทวงทํานองสนุกสนาน มีเนื้อหาม่ีหลากหลายทั้ง
ที่เปนบทเกี้ยวพาราสีระหวางชายหญิงและเปนเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของชนชาติไทดํา 
ลักษณะเนื้อเพลงมีการผสมผสานกันระหวางภาษาไทดํากับภาษาไทย บางเพลงก็รองเปนภาษาไท
ดําทั้งเพลง(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
 9. การศึกษา คนไทดํารุนเกาจบการศึกษาเพียงขั้นพื้นฐานในสมัยนั้น (ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4) พวกเขาชื่นชมคนที่มีความรูและปารถนาใหลูกหลานเรียนสูงๆ เพื่อท่ีจะไดรับราชการเปน
ทหาร ตํารวจ ครูหรือไดทํางานดีๆ ลูกหลานไทดําปจจุบันไดรับการศึกษาจนจ บภาคบังคบัในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เปนอยางต่ํา ที่ตําบลหนองปรงก็มีลูกหลานไทดําที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
หลายคนดวย บางคนก็ทํางานเปนครูอยูในพื้นที่ สวนครอบครัวฐานะไมดีนัก ก็จะสงใหลูกหลาน
เรียนแคจบการศึกษาภาคบังคับแลวใหออกมาชวยทํางานหาเลี้ยงครอบครัว น อกจากการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ผูเฒาผูแกตองการใหลูกหลานเรียนรูวิธีการทอผา หญิงไทดําที่มีฝมือเขาไปเปน
ผูสอนที่ศูนยฝกการทอผาที่ตั้งขึ้นในชุมชน แตมีเด็กสาวไทดําจํานวนนอยมากท่ีสนใจเรียนทอผา
(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
 10. อาชีพ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันชาวไทดําประกอบอาชีพหลักคือทํานา ทําไร การทํา
นาในสมัยกอนใชควายสําหรับไถนา มีตํานานไทดําเหลาขานกันมาวาแถนหรือเทวดาเปนผูสงควาย
ใหมาเปนสัตวใชสอยชวยงานมนุษยทํามาหากิน ดังนั้นควายจึงมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคน
ไทดํามาแตโบราณกาล ซึ่งเปนที่มาของการสราง “ขอกุด” ประดับไวเหนือจั่วหลังคาบาน เพราะถือ
วาควายมีบุญคุณทั้งยังเปนสัญลักษณของความอดทน มุงมั่น การตอสู และความมั่นคั่งอุดมสมบูรณ 
อันเกิดจากการมีควายคอยชวยเหลือ ปจจุบันรถไถนาถูกใชแทนควาย ตลอดจนมีเคร่ืองนวดขาว ทํา
ใหมีการเอาแรงกันนอยลง (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547 ) สวน
อาชีพรอง ไดแก การตัดไม จักสาน ลาสัตว เลี้ยงไหม ทอผา และเย็บปกถักรอย เปนตน แตปจจุบัน
ไทดําประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น อาทิ คาขาย รับจาง รับราชการ รับจางทั่วไป หนุมสาวไทดํา
บางคนหากวางจากการทํานา ก็จะไปหางานทําท่ีจังหวัดอ่ืน (อัญชุลี บูรณะสิงห  2531, อางถึงใน สม
ทรง บุรุษพัฒน 2540)  
       จากการสํารวจอาชีพของไทดําที่บานแหลมกระเจา หมูที่ 2 ตําบลลําลูกบัว อําเภอ
ดอนตูม พบวาไทดํามีอาชีพดังเชนชาวชนบทไทยทั่วไป เชน การเลี้ งกุงกามกราม เลี้ยงปลา เลี้ยง
สัตว เชน หมู ไก เปด ปลูกผัก ไวทั้งบริโภคเองและขาย ทําไรออย และทําหัตถกรรม ซึ่งเปนอาชีพที่
แมบานจัดกลุมกันทําตั้งแต พ.ศ. 2510 โดยมีชาวอเมริกันเปนผูชวยหาตลาดในตางประเทศให สิ่งที่
ประดิษฐไดแก เคร่ืองประดับตกแตงต นคริสตมาส กางเกง ตุกตาสัตวตางๆ ตอมามีการใชผามาทํา
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เปนลายปกแบบตางๆ ซึ่งเปนลายเฉพาะของไทดํา หัตถกรรมสวนมากจะเปนกระเปา เปนตน (สม
ทรง บุรุษพัฒน 2540) 
       นอกจากน้ีชาวไทดําไดทําการผลิตผาและเคร่ืองนุงหมจากฝายและไหมเพื่อ
จําหนาย  และยังมีการประกอบอาชีพเสริมรายไดอื่นๆ ท่ีจะกลายมาเปนอาชีพหลักดวย สามารถทํา
รายไดตลอดป ไดแกการทํามุดสลักเรือ การเลี้ยงชะมดเพ่ือสงน้ํามันขายเปนหัวน้ําหอม การกลึงไม
ตาลในรูปแบบตางๆ ตามที่พอคาตองการ เชน แกวไวน ชุดเคร่ืองพริกไทย จานชาม ครกสาก เปน
ตน ผูที่ทํานา ทําไร  ทอผา กลึงไมตาล มักเปนผูสูงอายุ ในขณะที่หนุมสาวไทดําจํานวนมากเขาไป
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมดวยมีรายไดที่แนนอนกวางานที่ทําอยูกับบาน (กลุมนักศึกษา
โครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
 11. อาหาร เดิมอาหารหลักของไทดําคือขาวเหนียวและอาหารท่ีมีรสจั ดใสเคร่ืองปรุง
ดวยพริก เกลือ ปลารา ซึ่งเปนเคร่ืองปรุงหลัก สวนเนื้อสัตวเปนเนื้อหมู ไก เปด และวัว ในปจจุบัน
ไทดําบริโภคขาวเจามากกวาขาวเหนียว โดยขาวเหนียวจะใชในพิธีกรรมและเลี้ยงแขกที่มาชวยงาน
ตาง ๆ สวนกับขาวนั้นจะหาจากทองไรทองนา เชน ปลา ผั กบุง ตําลึง กระถิน เปนตน อีกทั้งชาวไท
ดํายังปลูกพืชสวนครัวไวบริโภคเอง เชน มะเขือ พริก แตงกวา นอกจากน้ีไทดํายังปลูกตนขนุน 
เพราะเช่ือวาทําใหรํ่ารวยและชวยหนุนดานเงินทอง และปลูกดอกดาวเรืองสําหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ
ดวย (สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ในการกินขาวเหนียวนั้นน่ึงใสภาชนะที่เรียกวา “กะแอบ” ทําดวยไม
ขุดเปนภาชนะมีฝา มีหูหิ้ว สวนกับขาวที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมชนไดแก “แจว” คือ นํ้าพริก
ปลารา “แกงหนอไมเปร้ียว ” เปนแกงสมหนอไมดองกับไกหรือปลา “แกงผํา ” ผํามีลักษณะคลาย
แหนเปนพืชที่เกิดในน้ําสะอาด มีสี เขียวนํามาทําแกงคั่วไมตองใสกะทิ “จุบ” คือ ยําผักชนิดตางๆ 
เชนผักเปลาะ ผักบุง “เลือดตา” คือหมูที่หอดวยเลือดหมูสดเปนกอนๆ ปรุงดวยเคร่ือง “แกงคั่ว” เปน
แกงเผ็ดใสลูกออดตัวเล็กๆ “แกงหยวก ” เปนแกงเผ็ดใสหยวกกลวย “ลูกเขียดเคลาเกลือตากแหง ” 
ทอดในนํ้ามันใหกรอบ(วาสนา อรุณกิจ 2528 : 55, อางถึงในเรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 29)  
       สวนขนมและผลไมในพิธีกรรม ไดแก ขาวตมมัด ขนมเปยกปูน ขนมเทียน ขนม
จันอับ กลวยน้ําวา เผือก มัน ออย เปนตน อาหารเหลานี้จะมีอยูในคาถาที่ใชประกอบพิธีแตละ
ประเภท ความเชื่อ ของชาวไทดํายังรวมไปถึงเร่ืองอาหาร เชน ในพิธีศพจะไมใชแกงหนอสมซึ่ง
จัดเปนอาหารมงคล แตจะใชแกงหยวกกลวยทั้งนี้นาจะเปนเพราะญาติพี่นองของผูตายอยูในชวง
โศรกเศราไมสามารถเตรียมอาหารท่ีมีขั้นตอนในการปรุงยุงยาก จึงใชหยวกกลวยเพราะหาไดงาย
เน่ืองจากปลูกอยูบริเวณบานและสะดวกในการนํามาประกอบอาหาร วิธีถนอมอาหารของคนไทดํา
เพื่อใหเก็บไวกินไดนานๆ หรือเก็บไวกินในยามขาดแคลน คือ การทําอาหารประเภทดองหรือหมัก 
เชน ดองหนอไม ดองยอดกุม ปลารา เปนตน ปจจุบันน้ีรูปแบบอาหารของคนไทดํามีการผสมผสาน
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ระหวางอาหารด้ังเดิมกั บอาหารของคนไทยท่ัวๆ ไปในทองถิ่น จากที่เคยเก็บผักปลามาประกอบ
อาหารกินเองก็เปลี่ยนเปนการหาซื้อจากตลาดโดยเฉพาะตลาดนัดที่มีเปนประจํา แลวนํามาปรุง
อาหารที่มีวิธีการทําที่ไมยุงยาก หรือนิยมซื้อาหารปรุงสําเร็จเพราะมีความสะดวกและประหยัดกวา
(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 

 12. ภูมิปญญาทางดานเคร่ืองมือเคร่ืองใช  ที่เกี่ยวของกับอาชีพการทํานามีมากมาย เปน
ตนวา การสรางยุงฉางไวสําหรับเก็บขาว ดวยการใชมูลหรือกระบืออุดรอยไมไผสานเปนฉางเก็บ
ขาวเพื่อกันแสงแดด ลม และฝน นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองใ ชตางๆ ที่ลวนสรางขึ้นจาภูมิปญญา ไดแก 
เคร่ืองดักแย ซาหลอด (ตะกราหลอด ) ไหนึ่ง เปนตน (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรค
สรางชุมชน 2547) 
 13. สุขภาพอนามัยและการรักษาโรค  ไทดํามีวิธีการรักษาโรคบนพื้นฐานความเชื่อ ใน
ขณะเดียวกันทุกวันนี้ก็ไปรับการรัก ษาจากแพทยแผนปจจุบันที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลดวย 
หากเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ ก็จะรักษาโดยใชยาสามัญประจําบาน แตสวนหน่ึงยังใชยาสมุนไพรรักษา
อาการเจ็บปวย วิธีการรักษาโรคของคนไทดําจําแนกไดเปน 4 ลักษณะดังนี้ 
        13.1 การรักษาโรคโดยหมอพื้นบาน  การกวาดยา เ ปนวิธีการรักษาเด็กที่เปนโรค 
อาทิ ไขหวัด ไอ ถายทอง หมอกวาดยาทําหนาที่รักษาโดยใชตัวยาบดผสมกับน้ํากระสาย (น้ํามะนาว
ผสมกับพิมเสน ) แลวกวาดเขาไปในปากเด็ก ซึ่งมีหลักการกวาดยาแตกตางกันไปตามอายุของเด็ก 
การรักษา คือ เด็กอายุ 15 วัน ใหกวาดยาที่ปลายลิ้น เด็กอายุ  6 เดือน ใหกวาดยาที่โคนล้ิน เด็กอายุ 1 
ขวบ ใหกวาดยาในลําคอ ชาวไทดํามีความเชื่อวาหากรักษาโรคโดยวิธีนี้จะทําใหตัวยาเขาไปรักษาท่ี
ตนเหตุของโรคไดดี ถาพบวาเด็กมีอาการอาเจียนหลังจากกวาดยาแสดงวา ใกลหายจากอาการ
เจ็บปวย 

                 การปดเปา เปนวิธีก ารรักษาอาการเจ็บปวยเฉพาะจุด โดยหมอปดเปาจะ
อัญเชิญคาถาจากห้ิงมาทําการปดเปาควบคูไปกับการใชสมุนไพรบางชนิดตามอาการของโรค 
ตัวอยางเชน เริม ใชรากของวานปานมาฝนแลวผสมกับน้ําซาวขาว (อาจใชน้ําปูนหรือนํ้ามะนาว 
หรือเหลาขาวแทนก็ได ขึ้นอยูกับผูปวยวาจะถูกกั บยาชนิดใด ) จากนั้นนําไปทาบบริเวณท่ีเปนเริม 
พรอมกับทองคาถาและเปาไปดวย  คางทูม ใชปูนแดงทาตรงท่ีบวมพรอมกับทองคาถาจากนั้นหมอ
ปดเปาจะพนเหลาขาวไปบริเวณท่ีปวดเมื่อยนั้น  ตาแดง ตาลม ตาฟาง หมอปดเปาจะเคี้ยวหมากพลู
พรอมกับทองคาถาหลังจากนั้นจึงเปาไปยังบริเวณที่เปนตาแดงหรือตาฟาง เปนตน                        

  การจับเสน มักจะใชรักษาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก เสนยึด ปวดหัว ปวด
ทอง กินไมไดนอนไมหลับ เปนตน หมอจับเสนเปนผูมีความรูและความชํานาญในการนวดเฉพาะ
โรคซึ่งไดรับการถายทอดวิชาจากครูรุนกอน และต องทําบุญใหครูทุกๆ วันพระ มีความเชื่อที่
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นาสนใจของแตละบุคคลวาผูที่จับเสนหามกินอาหารบานคนไขในวันที่ไปทําการรักษามิฉะนั้น
คนไขจะไมหาย หรือหามนวดในวันพระบางทีอาจจะเปนกุศโลบายของผูประกอบอาชีพนี้ที่
ตองการมีเวลาไปทําบุญหรือหยุดพักผอน  
        13.2 การรักษาโรคโดยพอมดและแมมด หากมีผูเจ็บไขไดปวยแลวรักษาไมหายก็
จะไปปรึกษาหมอเย้ือง (หมอดู) เพ่ือทํานายวาอาการเจ็บปวยนั้นเกิดจากสาเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุ
แลวก็จะไปหาผูทําพิธีกรรมเก่ียวกับการปดรังควาน สะเดาะเคราะหและรักษาโรค รวมทั้งตออายุ 
ซึ่งเรียกวาพอม ดหรือแมมด ตามความเชื่อ คืออาการเจ็บปวยที่เกิดจากแถนเปนผูทําใหเกิด ญาติ
ผูปวยจะไปปรึกษากับพอมดแมมดเพื่อทําพิธีเสน เรียกวาพิธีเสนโซยฟาซึ่งเปนพิธีแกบนอยางหนึ่ง 
โดยมีการถวายเคร่ืองเซนเพื่อเปนการขอบคุณแถนที่ชวยทําใหผูปวยหายเปนปกติ 
                  อาการเจ็บปวยที่เกิดจากขวัญของผูปวยถูกผีทํารายและกักขังไมใหกลับเขาสู
ตัว พิธีการสืบหาขวัญของผูปวยวาอยูที่ใดโดยมีแมมดหรือพอมดทําพิธีเซน บนบานหรือบังคับใหผี
ปลอยขวัญของผูปวยกลับเขาสูตัว เรียกพิธีนี้วาพิธีเสนเรียกขวัญ หากผูทําพิธีเปนหมอผี ผูชาย(พอ
มด) จะเรียกวา “เสนเปาป” และถาเปนหมอผีผูหญิง(แมมด) จะเรียกวา “เสนแมมด” 

        13.3 การรักษาโรคโดยใชสมุนไพร มักจะหาไดโดยท่ัวไป ซึ่งสมุนไพรหลายอยาง
และวิธีการรักษาจะคลายคลึงกับคนไทย ตัวอยางเชน เม่ือถูกมีดบาดจะใชใบเสือหมอบ (สาบเสือ) 
มาขยี้แลวพอกแผลเพื่อหามเลือด ถามีอาการปวดฟนใหนําตนลูกใตใบมาตําใสเกลือแลวนํามาอุด
ฟนจะแกปวดได เปนตน 

        13.4 การรักษาแผนปจจุบัน หากคนไทดําเจ็บปวยมากๆ ก็มักจะไปหาหมอที่สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาล(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
 14. การละเลนพื้นบาน  ชาวไทดํามีความขยันในการทํามาหากิน โดยชาวไทดําจะ
ทํางานอยางจริงจังโดยเร่ิมไถนาต้ังแตเดือนพฤษภาคม เมื่อถึงเดือนมิถุนายนจึงเร่ิมหวานขาว 
จนกระทั่งเดือนกรกฎาคมก็หยุดวางงาน ระหวางเวลาที่รอขาวออกรวงจะเล้ียงสัตว ลาสัตว เผาถาน 
ทําเคร่ืองจักสาน เปนตน เดือนมกราคมถึงมีนาคมไดกําหนดเวลาที่ขาวสุกออกรวง ไทดําจะชวนกัน
มาเกี่ยวและนวดขาว ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน เมื่อเสร็จจากงานนวดขาวจึงถึงเวลาพักผอน
อยางจริงจัง ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม ขึ้น 1 ค่ํา ตอนชวงวันสงกานต 3 วันเรียกวา วันถือ ไท ดําจะ
ไมทํางานแตละใชเวลาประกอบพิธีกรรมตาง ๆ และจัดงานร่ืนเริงสนุกสนาน เชน การเลนคอน กา ร
เลนผีมดแดง การเลนสะบา เปนตน การละเลนพื้นบานแทบทุกชนิดของไทดําตองมีแคนเปน
สวนประกอบสําคัญ 

       การเลนคอน เปนการเลนที่ขึ้นชื่อของไทดําเมื่อประมาณ 40-50 ปกอน เรียกไดวา
ไทดําที่ผานวัยหนุมสาวจะตองผานการเลนคอนกันมากอนจนมีคําวา บเคยอิ้นกอน ฟอนแกน บ
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แมนผูลาว (นิพนธ เสนาพิทักษ  2523, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) เม่ือถึงเทศกาลเลนคอน 
ฝายชายจะรวมกลุมกันประมาณ 10-15 คน ซึ่งในแตละกลุมจะมีหมอขับหรือพ อขับเปนหัวหนา
กลุม หมอขับเปนผูเชี่ยวชาญทางการรองเพลงขับ สามารถโตตอบฝายหญิงได นอกจากนี้ตองมีหมอ
แคนซึ่งมีความสามารถในการเปาแคน และหมอลําซึ่งมีความสามารถในการขับคํากลอนหรือแอว
ลาว สวนสมาชิกท่ีเหลือทําหนาที่เปนคูคอยปรบมือรองรับ เมื่อรวมกันไดแลวก็ ออกเดินทางไปยัง
ลานขวงของฝายสาวที่รับเลนคอนดวย ดานฝายหญิงจะจัดเตรียมเสื้อผาสําหรับใสในงาน รวมทั้งจัด
อาหารและลูกคอนประมาณ 10 ลูกขึ้นไป แตละขวงก็จะมีแมขับประจําขวง เมื่อฝายชายเดินทาง
มาถึงก็มีการขับลํานําโตตอบกันและเลี้ยงอาหารกลางวัน ในชวงเย็นเตรียมตั วแตงชุดฮีมาทอด
ลูกคอนหรือเรียกวา ตอดมะกอน ท่ีลานขวง การละเลนแบงเปน 2 ฝาย คือชายและหญิง ซึ่งแตละ
ฝายจะผลัดกันโยนลูกคอน หากอีฝายรับไมไดก็จะถูกบังคับใหทําตามที่บอก เชน รํา และเตน เปน
ตน ระหวางการทอดลูกคอนจะมีการพูดจาโตตอบหยอกลอกัน ดังนั้นการทอ ดคอนนอกจากจะให
ความสนุกสนานยังเปดโอกาสใหฝายชายไดเกี้ยวพาราสีฝายหญิงอีกดวย ในชวงกลางคืนฝายหญิง
จะเปลี่ยนเสื้อผาเปนผาเปยว สวนฝายชายจะเปลี่ยนเปนเสื้อซอนแลวลงมาลานขวง เมื่อหมอแคน
เร่ิมบรรเลงเพลงหนุมสาวจะจับคูกันรําแคนจนถึงชวงเวลาประมาณตี 3 เปนตนไปฝายชายจะมาวาน
สาวที่ตนหมายตาไว ซึ่งในการวานสาวฝายหญิงและฝายชายจะนั่งเรียงกันบนไมกระดานหรือไมไผ
ยาวคนละดานตรงหัวแถวจะมีพอขับและแมขับนั่งอยู พอขับจะถามฝายชายแตละคนวาตองการวาน
สาวคนไหนและถามความสมัครใจของสาวน้ัน หากตกลงจะพากันไปสนทนาตามสถาน ที่ตาง ๆ 
บริเวณลานขวง และจะคุยกันจนฟาสางจากน้ันฝายชายจะเดินทางไปขวงอ่ืนหรือกลับหมูบานตน
ตอไป  
       การเลนผีมดแดง การละเลนนี้จะเลนในเดือน 5-6 ในชวงกลางคืนประมาณเที่ยงคืน 
ซึ่งสามารถเลนไดทั้งฝายชายและหญิง วิธีเลนคือ นํากะลาตัวเมียท่ีมีรูวางคว่ําล งแลวนําผาขาวมาปด
ตาผูเลนที่จะเปนผีมดแดงใหนั่งยอง ๆ หรือยืนบนกะลา ผูเลนรอบขางจะปรบมือ รองเพลง เพื่อใหผี
มดแดงเขาผูเลน ซึ่งจะรองไปจนกระทั่งผูเลนลม แสดงวาผีมดแดงเขาแลว ผูรวมเลนที่เปนพี่เลี้ยงก็
จะนําเชือกผูกที่เอวและถือเชือกไวคอยสั่งให ผีมดแดงทําอะไรก็ไดจนกระท่ังผูเลนลมแสดงวาผีมด
แดงออกจากราง ผูเลนเมื่อถูกปลุกขึ้นมาจะไมรูวาเกิดอะไรขึ้นในระหวางที่ผีมดแดงเขา  
       การเลนตะกรอ ซึ่งตะกรอท่ีไทดําใชเลนตางจากของชาวไทย จะเปนตะกรอที่ทํา
ดวยใบตาลหรือทางมะพราวนํามาสานเปนรูปสี่เห ลี่ยมแลวใสเมล็ดนุนกับเม็ดมะขามไวขางใน วิธี
เลนคือผูเลนตองยืนเปนวงกลมโดยฝายชายและหญิงจับคูกันยืนคุมกันหนาหลัง ไมหันหนาเขาหา
กัน เวลาเลนผูที่ยืนขางหนาจะโยนตะกรอไปใหผูที่อยูขางหลังของอีกคูหนึ่ง ถาคนขางหนารับ
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ตะกรอไมได ผูที่อยูข างหลังจะคอยเก็บตะกรอที่หลนพื้นนําไปปาคนขางหนา หากถูกเปาจะถูก
ลงโทษโดนปรับ 

       การเลนสะบา การละเลนนี้จะเลนในเดือน 5-6 ในพิธีตรุษสงกรานต ซึ่งลูกสะบาทํา
จากไมกลม ๆ ขนาดเทาจาน และมีไมอีกแผนหนึ่งกลมและแบนขนาดเทาฝากระปองนม วิธีเลนคือ 
ผูเลนตองนั่งคุกเขาขาเดียวนําไมแผนกลมแผนเล็กวางไวที่หัวเขาและใชไมอีกอันหน่ึงทําดวยไมไผ
ดีดใหลูกสะบาวิ่งตรงไปยังเปากลมใหญ ใครดีดถูกเปาก็นับวาชนะ ถาไมถูกก็อาจถูกปรับเปนเงิน
หรือใหรําใหด(ูสมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
 15. ศาสนา  ปจจุบันพบวาชาวไทดํานับถือศาส นาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต ซึ่ง
ครอบครัวที่นับถือศานาคริสตจะไมนับถือผีเรือน นอกจากน้ียังพบวาชาวไทดํานับถือผี ซึ่งมีทั้งดี
และราย รวมถึงมีความเชื่อเร่ืองขวัญ สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโลกอยูใตอํานาจของผีและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเปนอยูและพิธีกรรมตาง ๆ จึงมีความสัมพันธใกลชิดกับผีประเภทตาง ๆ 
(สมทรง บุรุษพัฒน 2540) เดิมไทดํามีความสัมพันธใกลชิดและเกี่ยวของกับผี แบบแผนชีวิต และ
พิธีกรรมเก่ียวของกับผีทั้งสิ้น ไทดํายังไมรูจักศาสนาพุทธในตอนแรก ไมกลารวมพิธีกรรมทาง
ศาสนากับคนไทยเพราะกลัวว าจะผิดผีทําใหเจ็บไข จึงยังคงยึดถือความเชื่อเดิม ตอมาศาสนาพุทธ
เขามามีบทบาทในสังคมไทดํามากข้ึน กลาวคือ ไทดําไดเห็นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 
เชน การบวชพระ การทําบุญในโอกาสตางๆ เชน วันสงกรานต วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา เปนตน 
ก็เกิดความสนใจจึงคอยๆ เรียนรูรับเอาความเช่ือถือและแนวทางปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
แบบคนไทย โดยท่ีความเชื่อถือเดิมก็ยังคงอยู ปจจุบันชายไทดํามีการบวชเรียนเมื่อมีอายุครบ
กําหนด 20 ปบริบูรณ นอกจากน้ีมีการทําบุญตักบาตร ฟงเทศนฟงธรรมในเทศกาลตางๆ 
เชนเดียวกับคนไทย รวมท้ังการถือศี ลในวันพระของคนเฒาคนแกในหมูบาน วัดในหมูบานตางๆ 
สะทอนใหเห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสของไทดําไดเปนอยางดี ไทดําเคารพเลื่อมใสในพุทธศาสนา 
ทุกวันพระและวันสําคัญทางพุทธศาสนา ไทดําจะเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม เพื่อมาทําบุญที่วัด 
สวนวันธรรมดามีพระออกมาบิณฑบาตไปตามถนนในหมูบาน ไทดําที่นับถือศาสนาพุทธนั้นยังได
นําพระพุทธรูปมาเปนเคร่ืองรางของขลัง และยึดถือวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และที่สําคัญไทดํายัง
เกี่ยวของกับศาสนาพุทธตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย เชน การบวช การแตงงาน การตาย รวมท้ังกรวดนํ้า
อุทิศสวนบุญสวนกุศลไปยังสรรพสิ่ งทัง้หลาย ญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว ไทดํานิยมเอาศาสนา
พุทธเขาไปรวมในพิธีกรรม คือ พิธีศพไทดําแบบดั้งเดิมจะไมมีพระสงฆเขามาเกี่ยวของ แตปจจุบัน
พิธีศพจะปฏิบัติตามพิธีแบบดั้งเดิม แตเพิ่มพิธีทางพุทธศาสนาเขามาดวย โดยการนิมนตพระสงฆมา
สวดศพในเวลากลางคืน และยังนิยมใหบุตรชายคนโตของผูตายบวชให และเปนผูถือสายสิญจน
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นําหนาขบวนศพจากบานไปวัด หรือเดินนําหนาขบวนศพแหรอบๆ เมรุกอนที่จะทําพิธีเผาศพ และ
ในการเผาศพก็จะทําที่วัดบนเมรุแทนที่จะเผาศพที่ปาแหว(ปาชา)ตามประเพณีดั้งเดิม 

นอกจากน้ีพิธีกรรมของไทดํายังไดรับอิ ทธิพลจากศาสนาพราหมณ ซึ่งมีความสําคัญในชีวิตความ
เปนอยูของไทดําในเร่ืองตางๆ เชน การอยูอาศัยมีการสรางศาลพระภูมิ ศาลเจาที่ทุกบาน เพราะมี
ความเชื่อวาพระภูมิเจาที่จะคุมครองไมใหคนในบานไดรับอันตราย นอกจากน้ียังมีความเชื่อเกี่ยวกับ
พระแมคงคาที่ทําใหมีน้ําอุดมสมบูรณสําหรับการเกษตร แมโพสพดูแลรักษาตนขาวใหเจริญเติบโต
อยางดี(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 32-34) 
 16. ความเช่ือ ในความเชื่อเร่ืองผี ไทดํานับถือผีอยางเครงครัด มีการเซนบวงสรวงผีเปน
ประจํา ไทดํานับถือผีหลายประเภท เชน ผีบรรพบุรุษหรือผีเฮือน (ผีเรือน) เชื่อวาผีของบรรพบุรุษที่
ถึงแกกรรมไปจะมาปกปองคุมครองลูกหลานใหมีความสุข กระดูกบิดามารดาถือวาเปนเคร่ืองลาง
ของขลัง กอนออกจากบานจะตองบอกกลาวใหคุมครองปลอดภัย ไทดํามีการสืบผี คือ ผูที่มาจาก
สกุลใดก็จะตองสืบผีสกุลนั้น โดยบุตรชายคนสุดทายเปนผูสืบผี บิดามารดาและเปนเจาของบาน
หลังจากบิดามารดาถึงแกกรรมแลว สวนบุตรชายคนแรก เม่ือแตงงานแลวก็จะแยกไปอยูบานอีก
หลัง สวนบุตรสาวจะสืบผีไมได เน่ืองจากตองแตงงานและนับถือผีของบานสามี ผีบรรพบุรุษนี้จะ
เชิญมาอยูบนแทนบูชาของหองในบาน ซึ่งเรียกวา กะลอหอง แปลวา มุมหอง หากมีแขกมานอนคาง
ที่บานไทดําตองบอกกลาวผีเรือนที่กะลอหองกอนเพื่อจะไดไมทํารายหรือรบกวน เมื่อมีการเลี้ยง
เหลาแขกตองนําเหลาไปใหผีเรือนกอนแลวคอยนํามาใหแขกดื่ม ผูที่ไมไดเปนผีเดียวกันจะเขากะลอ
หองไมได เพราะเปนการผิดผี แตปจจุบันไดมีการลดหยอนความเช่ือน้ี คือ หากเจาของบานอนุญาต
ก็สามารถเขาได หากครอบครัวเปนชั้นผูทาวก็จะจัดเปนหองเล็ก ๆ อยูทางดานขางของบานหรือ
ระเบียง เรียกวา กวานผีเรือน บานใดที่ไมมีกวานจะทําพิธีเสนเต็งไมได พิธีนี้จะทําเมื่อเกิดเหตุราย
จริง ๆ ครอบครั วไทดําจะมีสมุดบันทึกชื่อบรรพบุรุษในผีเรือนเดียวกันเรียกวา ปบผีเรือน ใน
สมัยกอนทําดวยใบลานและเขียนเปนภาษาไทดํา ในปจจุบันจะเขียนในสมุดธรรมดาเปนภาษาไทย
ใชในพิธีเสนเรือนเพื่อเชิญผีบรรพบุรุษมารับประทานเคร่ืองเซน  หากครอบครัวใดมีแตลูกสาวตอง
ใหลูกชายของลูก สาวสืบผีแทน หรืออาจใหลูกเขยสืบผีเรือนแทน แตถาลูกสาวอาศัยอยูที่บานของ
ลูกเขยและจะใหลูกเขยสืบผี ตองปลูกศาลขนาดเล็ก เรียกวา ตูบ ใกล ๆ บานของลูกเขยเพื่อจะใหผี
เรือนอยู จะใหผีเรือนเขาไปอยูในบานของลูกเขยไมได สําหรับการจัดอาหารเซนไหวนั้น ชนชั้น
ผูนอยจะเซนไหวทุก 15 วัน เรียกวา ปาดตง หรือ ปดตง แปลวา นําไปถวาย การทําปาดตงน้ีเม่ือเวลา
เก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว ไทดําจะทําปาดตงขาวใหมมีขาวเหน่ียวนึ่ง แกงหนอไม เปนตน สวนชั้นผู
ทาวจะเซนไหวทุกวัน ซึ่งภายใน 1-2 ปจะมีการทําพิธีเซนไหวอีกคร้ังหนึ่งตา มเศรษฐกิจของ
ครอบครัว เรียกวา พิธิเสนเฮือน ซ่ึงเปนการไหวผีเรือน พิธีนี้จําเปนตองจัดมิฉะนั้นจะเกิดความอับ
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ปมงคล ถือวาการไหวผีเรือนเปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ เมื่อทําพิธีแลวผีเรือนจะให
คุณ(สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ความเชื่อเร่ืองการผิดผี คือการประพฤ ติปฏิบัติผิดประเพณีที่เกี่ยวของ
กับผี เชน การที่ลูกไมปาดตงใหผีเรือนกิน หรือพ่ีนอง หรือแขกมาหาที่บานแลว เลี้ยงเหลาโดยไมให
ผีเรือนกินกอน หรือมีคนมานอนคางที่บานโดยไมบอกกลาวกับผีเรือน หรือการจับเนื้อตองตัวหญิง
สาวในที่มืดหรือที่ไมมีคนอยู หรือมีผู ชายแอบมานอนคางกับลูกสาวหรือมาพาลูกสาวหนี เปนตน 
การกระทําเหลานี้เปนการผิดผี บางครั้งผีโกรธลงโทษใหเปนไปตางๆ นานา เชน เจ็บไขไดปวย ไม
มีความสุข เปนตน ตองแกไขในสิ่งที่ไดกระทําผิดตอผีเรือนเรียกวา “การเสียผี” ตองมีขันหมากไป
ไหวขอขมา หรือมีเคร่ื องเซนไปเซนไหว เชน หัวหมู 1 หัว เหลา 1 ขวด เปนตน สําหรับผูที่เปน
ลูกเขยหรือลูกสะใภจะตองใสเสื้อฮีเขาไปทําพิธีในกะลอหองเพ่ือใหผีบรรพบุรุษหายโกรธ ไทดํามี
ขอหามนอกจากที่กลาวมาแลวอีกมากเพื่อไมใหลูกหลานกระทําผิดตอผีบรรพบุรุษ เชน เม่ือสราง
บานใหมตองเชิญผีบรรพบุรุษไปอยูดวย หามขามแมเตาไฟจะทําใหเดือดรอน หามใชไมอัปมงคล
มาปลูกบาน คือ ตะเคียน จะทําใหเดือดรอน หามนอนขวางหนาหองผีเรือน เวลาทํางานพีธีตองบอก
กลาวผีบรรพบุรุษ เปนตน(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 48) ความเช่ือเร่ืองขวัญ  ไทดํามีความเชื่อวา
ในรางกายมนุษยมีขวัญอยู 32 ขวัญ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคนอยูดีมีสุขหรือเจ็บปวย การเจ็บปวยเกิด
จากขวัญออกจากตัวหรือหลงทาง จึงตองทําพิธีเรียกขวัญหรือสูขวัญ เพื่อใหขวัญเกลับมาอยูใน
รางกายเหมือนเดิม ผูที่ตายแลวขวัญเหลานี้จะแยกยายไปอยูที่ตาง  ๆ เชน ขวญักกหรือขวัญตน ท่ีอยู
ตามรางกายจะกลับไปอยูเมืองฟา ขวัญหัว ซึ่งอยูที่ศรีษะจะไปยูกับลูกหลานที่กะลอหอง สวนขวัญ
ปลายหรือเงา จะไปอยูที่ปาชาหรือตามสถานที่ตาง ๆ (นําพวัลย กิจรักษกุล  2532, อางถึงใน สมทรง 
บุรุษพัฒน 2540) เคร่ืองเซนที่ใชในพิ ธีเกี่ยวกับขวัญ ไดแก หัวหมู เหลา ผลไม ผูเขารวมงานจะตอง
นําเงินใสกระเหล็บและนําดายขาวผูกขอมือผูปวย เด็กทารกแรกเกิดตองทําเคร่ืองสานชนิดหนึ่งเปน
รูปตาง ๆ เชน พัด เขง เรียกวา ไต เปนสัญลักษณแทนขวัญของเด็กแรกเกิดทุกคน ไตจะเสียบไวที่ฝา
บานตรงมุ มกะลอหอง หลังจากพิธีเสนเรือน หมอเสนจะทําพิธีเซนขวัญเพ่ือเปนสิริมงคลใหดวย 
นอกจากขวัญคนแลวยังมีขวัญขาว ในการเรียกขวัญขาว จะนําขาวขึ้นยุงไดตองโห 3 รอบกอน(สม
ทรง บุรุษพัฒน ,2540 :24) พิธีตามขวัญผูปวย พิธีนี้จะมีขึ้นเมื่อคนในบานเจ็บปวยรักษามานานไ ม
หาย มีอาการปวยกระเสาะกระแสะอยูเสมอจนตองไปหาหมอเยื้องดูวาเจ็บปวยเปนเพราะสาเหตุใด 
ถาหมอเยื้องดูแลวบอกวาที่ปวยเพราะขวัญไมอยูกับเนื้อกับตัว ตองไปใหมดทําพิธีตามขวัญ การตาม
ขวัญผูปวยเร่ิมดวยผูปวยจะใหญาตินําเสื้อผา เหลา 1 ขวด และเงิน 20 บาท ไปใหหมอมดท่ีบานแลว
บอกชื่อ สิงของผูปวยเพื่อขอใหหมอมดชวยตามขวัญกลับมา หมอมดจะนําของที่ญาติผูปวยเอามา
ใหนั้นนําไปวางไวที่หิ้งผีมด ซึ่งหมอทุกคนจะมีหิ้งผีมดของตนเองในบาน และกอนเขานอนหมอ
มดจะไปท่ีหิ้งผีมดแลวบอกชื่อ สิง เพศ อายุของคนเจ็บแลวรินเหลาไวใ หผีกิน จากนั้นทําการ
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อธิษฐานขอใหผีมดไปตามขวัญของผูปวยกลับมา และในคืนนั้นมดฝนวาผีมดไดพาหมอมดไปดวย
จนไดพบขวัญของผูปวย ชวยพากลับมาสงที่บานของผูปวย พอถึงบานก็เรียกใหผูปวยหรือญาติลง
มาเอาขวัญขึ้นบานดวย ในการฝนเพื่อตามขวัญนี้ใชเวลาสามคืน ถาเกิ นสามคืนหมอมดยังตามขวัญ
ไมพบแสดงวาผูปวยนั้นตองตาย ถาพบภายในสามคืนแสดงวาผูปวยยังไมตาย พอครบสามคืนญาติ
ผูปวยจะมาถามหมอมดวาพบขวัญหรือไม หมอมดจะเลาความฝนตามความเปนจริงใหฟงวาพบ
หรือไมพบขวัญแลวคืนเสื้อผูปวยใหญาตินํากลับไป(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 88-89) 
 17. ประเพณี ประเพณกีารเกิด ของชาวไทดําปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดวยมี
การรับและผสมผสานวัฒนธรรมพุทธเขาไวดวย ตามธรรมเนียมดั้งเดิมแลวต้ังแตผูเปนแมรูตนเอง
วามีครรภ ผูเปนแมคงทํางานตามปกติโดยเชื่อวาการไดออกแรงจะทําใหคลอดลูกงา ย กอนคลอดมี
การทําพิธีเซนผีเรือนเรียกวา “วานขวัญผีเรือน ” โดยหมอขวัญเปนผูทําพิธีฆาไกเซนผีญาติพี่นองที่
ตายทั้งกลมหรือตายในขณะคลอดลูก เพื่อไมใหมารบกวนในขณะคลอด เมื่อเด็กคลอดแลวจะตัด
สายรกที่เรียกวา “สายแห” จากนั้นอาบนํ้าเด็กดวยน้ําอุนแลวนําไปวางในกระดงรอจนกระทั่งสายรก
หลุดออกมา นํารกใสกระบอกไมไผแลวเอาไปแขวนท่ีคบไมใหญในปา สวนผูเปนแมก็ใหลางทํา
ความสะอาดรางกายเล็กนอยแลวนั่งอยูไฟเปนเวลา 1 เดือน เรียกวา “อยูกําเดือน ” ขณะอยูไฟตอง
อาบนํ้ารอนตมผสมใบไมซึ่งเปนสมุนไพรพื้นบานจนครบเดือน ในระยะแรกของการอยูไฟจะนั่งอยู
ที่เตาไฟตลอด 3 วัน เรียกวา “อยูกําไฟ ” แมกําเดือนหรือหญิงที่อยูไฟจะรับประทานไดเฉพาะขาว
เหนียวนึ่งกับเกลือคั่วหรือเกลือเผาจนครบ 3 วัน จึงออกกําไฟจากนั้นมีการเซนผียาไฟโดยใชไขไก 
1 ฟอง ไปวางไวที่ทารกแรกคลอด ทําพิธีเซนสูขวัญเพื่ อใหดูแลรักษาเด็กนอยที่เกิดใหม สําหรับแม
ใชไกตม ขาวตม ขนม จัดใสสํารับทําพิธีสูขวัญเมื่อถึงเวลากลางคืน ก็ใหแมและเด็กนอยยายไปนอน
ที่นอนตามปกติ แตผูเปนแมจะตองอยูไฟตอไปจนครบ 30 วันจึงสามารถออกจากกําเดือนได แตใน
ปจจุบันคนไทดําสวนใหญคลอดลูกที่โรงพยาบาลจึงไมพบเห็นการประกอบพิธีเชนน้ีแลว ประเพณี
การบวช เปนประเพณีที่เกิดขึ้นภายหลัง (กอนหนานี้ประมาณ 50 ป) เมื่อคนเชื้อสายไทดําเขามาอยู
รวมกับคนไทยในประเทศไทยจึงรับเอาประเพณีบวชในพระพุทธศาสนาเขาไวดวยโดยผสมผสาน
กับวัฒนธรรมตนและถือเปนประเพณีปฏิบั ติที่สําคัญ เม่ือเด็กหนุมอายุ 20 ปบริบรูณจะเขารับการ
บวช กอนบวชประมาณ 15 วันจะไปอยูวัดเพื่อฝกทองบทสวดและเรียนรูการใชชีวิตสมณเพศและ
ชวยเหลืองานวัด สําหรับพิธีตางๆ ในการบวชจะคลายๆ กับคนไทย นอกจากมีธรรมเนียมปฏิบัติ
บางอยางเกี่ยวกับผีที่แตกตางออกไป เชน การบอกกลาวผีเรือนในกะลอหองกอนบวช เปนตน (กลุม
นักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) การเก้ียวพาราสีและการแตงงาน หนุมสาว
ไทดํามีอิสระเสรีในการเลือกคูครองเห็นไดจากการที่ไทดํามีประเพณีที่เอ้ือใหผูชายและผูหญิงได
พบปะรูจักกัน ไดแก ปร ะเพณีการลงขวง โดยในหมูบานของไทดําจะมีลานกวางซึ่งเปนลานนวด
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ขาว เรียกวา ลานขวง สวนลานที่ผูหญิงใชนั่งทํางานในชวงกลางคืนเรียกวา ขวงเชนกัน ลานขวง
เปนสถานที่ที่ใหโอกาสผูชายและผูหญิงไดสนทนากันกอนที่จะแตงงาน ในตอนกลางคืนหญิงสาว
ประมาณ 3-4 คนหรือมากกวานั้นจะมาน่ังขวงเปนวงกลม และทํางานประดิษฐ เชน งานจักสาน ปน
ฝาย กรอดวย กรอไหม เย็บปกถักรอย เปนตน การลงมาทํางานเชนนี้เรียกวา อยูขวง ซึ่งสามารถทํา
ไดตลอดทั้งป ซึ่งการอยูขวงจะอยูถึงประมาณเที่ยงคืน ฝายชายจะเลือกเที่ยวขวงตามบานฝายหญิงที่
เรียกวา แอวสาว มีการสนทนาหยอกลอกัน เมื่อฝายชายเกิดความพึงพอใจในหญิงสาวก็จะชักชวน
นัดแนะคุยตอเม่ือขวงเลิกแลว การไปสนทนาเชนนี้เรียกวา โอสาว ถาคุยกันธรรมดาจะเรียกวา โอ
โลม ท้ังน้ีการโอสาวจะไมมีการลวงเกินกันเพราะเกรงวาจะผิดผีสวนการแตงงานจะเกิดขึ้นเมื่อ ฝาย
ชายและหญิงตกลงใชชีวิตรวมกันจะจัดงานที่เรียกวา งานกินดองหรืองานกินหลอง หมายความวา 
งานเลี้ยงเพื่อความเกี่ยวดองเปนญาติกัน ขั้นตอนการแตงงานของไทดําอาจประกอบดวยขั้นตอน
ดังตอไปน้ี ขั้นตอนแรก เรียกวา สอง เปนการสูขอ โดยผูใหญทางฝายชายจะไปสูขอตอบิ ดามารดา
ผูหญิงเรียกวา ไปโลมหรือไปโอโลม ซึ่งเตรียมหมากพลูและบุหร่ี 2 ชุดไปดวย ผูถือหมากพลูเปน
หญิงสาว 2 คน ทั้งเถาแกและหญิงสาวตองสวมเส้ือฮีตามประเพณี เมื่อการเจรจาเปนที่ตกลงกันก็จะ
นัดหมายหมั้นหรือแตงงานก็ได ขั้นตอนถัดมาเรียกวา สู เกิดขึ้นหลังการ หมั้นซึ่งฝายชายสามารถไป
มาหาสูฝายหญิงไดเรียกวา ไปหยามหอมะปู ในการไปเยี่ยมเยือนระยะน้ีบิดามารดาฝายหญิงอาจ
ยินยอมใหหลับนอนกันได บางคูอาจต้ังครรภกอนแตงงาน ซึ่งชาวไทดําถือเปนเร่ืองธรรมดา 
ขั้นตอนตอไปเรียกวา สงหรือนัดมื้อสง เปนการสงตัวเจาสาวให แกเจาบาวในพิธีแตงงาน ซึ่งจัดใน
เดือนคู โดยเร่ิมจากขบวนขันหมากของเจาบาว เมื่อถึงบานเจาสาวทางฝายเจาบาวจะนําเคร่ืองเซน
ไปไหวผีเรือน และมอบสิ่งของที่นํามาพรอมสินสอดทองหม้ันใหแกเจาสาว ทางฝายเจาสาวก็จัด
อาหารเล้ียงแขก หลังจากนั้นจึงทําพิธีไหวญาติทั้งสองฝาย ในพิธีแตงงานนี้เจาวบาวและเจาสาวตอง
สวมเสื้อฮี กอนสงตัวเจาสาวไปบานเจาบาวจะมีพิธีนั่งปานเตียนสูขวัญ คือ น่ังพานเทียนสูขวัญ ซึ่ง
เปนพิธีทําขวัญเสี่ยงทายกอนสงคูบาวสาวเขาหองหอ สวนขั้นตอนสุดทาย คือ สา เกิดขึ้นในกรณีที่
ฝายบิดามารดา ของฝายหญิงไมเรียกสินสอด ฝายชายจึงตองไปอาสาทํางานรับใชทางฝายหญิงเปน
การทดแทนเปนเวลา 1-5 ป ในขั้นตอนนี้ไมมีการสงตัวคูบาวสาว (นิพนธ เสนาพิทักษ  2523, อางถึง
ใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
 18. พิธีกรรมและบุคคลที่ทําหนาเปนหมอในพิธีกรรมตาง ๆ   
        18.1 พีธีเสนปาดตง  ไทดําแทบทุกครัวเรือนจะมีผีเรือนประจําบานและจะตองทํา
พิธีนี้ เน่ืองจากเปนการปฏิบัติเพื่อระลึกถึงพอแมและบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว เพื่อใหมีของกิน
เหมือนตอนท่ีมีชีวิตอยู คําวา “ปาดตง” แปลวา วางตั้งไว หมายความวานําเคร่ืองเซนไปใหผีเรือนกิ น
ที่กะลอหอง วันเซนไหวนี้เรียกวา “มื้อเวนตง” (ม้ือ แปลวา วัน ) ม้ือเวนตงจะมี 10 วัน คอื มื้อกา มื้อ
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กาบ มื้อฮับ มื้อฮาย มื้อเมิง มื้อเปก มื้อกัด มื้อขด มื้อฮวง ม้ือเตา การเลือกวันปาดตงของแตละบาน
เปนมื้อเวนตงก็สุดแตวาวันเชิญผีเรือนขึ้นบานน้ันจะตรง กับวันใด คือมักเปนวันขึ้นบานใหมที่เชิญ
มาเปนผีเรือนซ่ึงไมตรงกับวันตายของพอแม การปาดตงจะทํา 2 เวลา คือ มื้อเชาและมื้อกลางวัน คน
ที่กลาวเชิญผีเรือนมากินจะเปนคนในบานเรือนนั้น การปาดตงของผูทาวและผูนอยจะปาดไม
เหมือนกันกลาวคือ ผูทาวจะตองทําปาดตงทุ กๆ 5 วัน สวนผูนอยทุกๆ 10 วัน โดยมีขาว กับขาวใส
ถาดนําไปวางไวที่มุมหองของผีเรือน อาหารท่ีเซนก็เปนอาหารท่ีกินกันอยูในชีวิตประจําวันแตตอง
ใหผีเรือนกินกอน ขาวที่ใชจะเรียกวาขาวปากหมอ ตอนปาดเจาของบานตองบอกใหผีเรือนมากิน
พรอมทั้งขอพรใหอยูเย็ นเปนสุข การปาดตงตองปาดใหตรงวันที่ถูกตอง ถาปาดไมตรงผีเรือนจะ
ไมไดรับอาหารท่ีเซนไหว หรือถาลืมปาดก็ใหผานไป ตัวอยางคํากลาวที่เชิญผีเรือนมารับอาหารท่ี
เซนไหว 
                  คํากลาวเชิญที่เปนภาษาไทย 

   “ขาวและกับขาวสุกแลวเอามาปาดตงใหกิน ปู  ยา พอ แม พี่
นองที่อยูบานนี้จงมากินพรอมกัน”  
                  คํากลาวเชิญที่เปนภาษาไทดํา 

   “ขาวสุกมาโปง งายตงมาปาด ปูร่ํา ยาด่ํา เจื้อกันมากินจูนา 
ปากั่นมากินจูคน ฟนมามะปะมากิน กินแลวใหกุมใหกวม ลุเตาลุหลานไปเซาะมาตาง ปลอดภัย เอ็ด
เจอดี คือยังผู เอ็ดเจอฮู คือยังคน นองจายจะปายไข ลุเตาลุหลานเนอ”  
                  คําแปล 

   “ขาวสุกยกมาปาดตง มาปาดปูชวด ยาชวด พาชวนกันมากิน
ทุกคน มากินทั้งปากทั้งฟนมากินแลวใหคุมครองลูกเตาลูกหลานเดินทางไปมาปลอดภัย ทําใจดี
เหมือนยังเปนคนอยู การเจ็บไข ถาเปนอะไรก็อยาซ้ําเติมลูกเตาลูกหลาน ” (เรณู เหมือนจันทรเชย 
2542 : 72-73) 
        18.2 พิธีเสนเรือน เร่ิมดวยการนําสุกรเพศผูที่เลี้ยงมาประกอบพิธีฆา และชําแหละ
ที่กะลอหอง นําชิ้นสวนตาง ๆ ไปตมในตอนเชา จัดปานเผือนโดยใสเน้ือสุกรไวดลางสุดและขนม
เคร่ืองเซนอ่ืน ๆ ไวดานบน ประมาณ 7.00 นาฬิกา หมอเสนจะประกอบพิธีเซนผีเรือนท่ีกะลอหอง 
ซึ่งมีของสําหรับประกอบพิธีวางอยู ไดแก ปานเผือนบรรจุเคร่ืองเซน กะแอบขาวเหนียวนึ่ง ตะเกียบ 
1 คู น้ํา 1 ชาม และปบผีเรือน 1 เลม หมอเสนใสเสื้อฮีและกลาวเปนภาษาไทดําเรียกใหผี เรือนมารับ
เคร่ืองเซน จากนั้นจึงอานรายช่ือผีเรือนจากปบผีเรือนทีละรายและคีบเคร่ืองเซนใสลงในชองฝา
กระดานใหผีเรือนทีละรายจนหมดรายชื่อ ในระหวางนั้นจะหยดน้ําลงไปในชองใหผีเรือนดื่มดวย 
เจาของบานและญาติจะรวมรับประทานอาหารในหองผีเรือน สวนแขกที่เขาร วมงานรับประทาน
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อาหารนอกหองผีเรือน (สมทรง บุรุษพัฒน 2540) ความแตกตางระหวางพิธีเสนเรือนของตระกูลผู
ทาว(ผีผูทาว) กับตระกูลผูนอย(ผีผูนอย) พอสรุปไดดังนี้ 
 

เสนเรือนผีผูทาว เสนเรือนผีผูนอย 

หมอเสนตองสืบสกุลมาจากตระกูลคนผูทาว หมอเสนตองสืบสกุลมาจากตระกูลธรรมดา 

หมอเสนตองนุงกางเกงดํา สวมเสื้อผาฝายแขน
ยาวแดง สวมกําไลมือ ถือวี 2 ขาง สะพายดาบ 

หมอเสนตองแตงกายดวยชุดที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน มีเสื้อฮีคลุมไหล ไมถือวี 

หมอเสนจะน่ังบนเกาอ้ีเต้ียๆ เรียกวา “ตั่งกา” หมอเสนจะน่ังบนเสื่อทําพิธีในกะลอหอง 

หมอเสนจะเซนเหลากอนเซนอาหาร (อาหาร
สวนใหญทํามาจาหเน้ือกระบือ) 

หมอเสนจะเซนอาหารกอนเซนเหลา (อาหาร
สวนใหญทํามาจากเนื้อสุกร) 

หมอเสนจะเซนอาหารที่เปนเคร่ืองเซนทั้งหอ 
เพราะหอดวยใบตองเปนหอๆ เรียกวา “หอ
หลอ” วางไวบนปานเผือน 

หมอเสนจะใชตะเกียบคีบอาหา รอยางละนอย 
อาหารทุกชนิดจะเอาจากปานเผือนเซนผีทีละ
คํา 

การเล้ียงอาหารหมอเสนจะเล้ียงเฉพาะม้ือ
กลางวัน 

การเล้ียงอาหารหมอเสนจะเล้ียงท้ังมื้อเชาและ
กลางวัน 

ระยะเวลาในการทําพิธีเสนเรือนจะตองทําให
เสร็จกอนเท่ียงวัน 

ระยะเวลาทําพิธีเสนเรือนต้ังแตเชาไปจนถึง
บายและเย็น 

ที่มา : (นําพวัลย กิจรักษกุล 2532 : 109-110, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 77) 
   

      18.3 พิธีเสนตั้งบั้ง (เสนมนต ) สําหรับบานที่มีบรรพบุรุษซึ่งมีเวทยมนตหรือวิชา
ความรู สามารถรักษาผูปวยดวยเวทมนตได การทําพิธีเสนเรือนในชวงเชาจะตามดว ยพิธีเสนตั้งบั้ง
หรือเสนมนตในชวงบาย สวนบานที่มีผีบรรพบุรุษที่มีเวทมนตเรียกวา ผีมนต ตองจัดห้ิงมนตไวให
อยูหางจากผีบรรพบุรุษอื่น ๆ เพราะถือวาสิ้นชีวิตไปแลวเปนแถนหรือเทวดา การจัดเตรียมพิธี
จะตองมีการแตงต้ังหิ้งมนตและประดิษฐของจําลองเล็ก ๆ ปกไ วบนหิ้ง เชน หอญา สําหรับผีมนต
ลงมาอยู มีกลอง 3 หนา 4 หนาสําหรับไวตีเวลาผีมนตรํา จั๊กจั่น แมงบี้ (แมลงปอ) รายรําเวลาเปาป 
ดอกไมเล็ก ๆ ทําจากตนหมอนยอมสีรอยเปนพวง เปนตน หนาหิ้งจะตั้งลําไมไผซึ่งสูงจดเพดานตรง
โคนเสาบนพ้ืนจะวางไหเหลาปางซึ่งบรรจุเ หลาแกลบและเครื่องบูชาครูของหมอพิธี ไดแก 
ขาวเปลือก 1 กระบอก ขาวสาร 1 ชาม วางไวบนขาวเปลือกและไข 1 ฟองวางไวบนขาวสารเอา
เทียนปกและดายดิบวางลอม มีผาซิ่นแตงโมสําหรับใหผีมนตใสรายรํา มีกะลามะพราวใสน้ํามันเปน
ไสตะเกียงสําหรับสองทางใหผีมนต เหนือโค นเสาข้ึนไปประมาณกลางเสาจะผูกรมเล็กไว 2 คัน
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สําหรับใหผีมนตถือรายรํา ผูกใบมะละกอ และใบชะอม นอกจากนี้ยังมีการจัดเคร่ืองเซนผีมนตลง
ในปานเสน และจัดหัวหมู หมากพลูแยกไวตางหาก การจัดหอผาของเจาของบานเพื่อเขาพิธีเสี่ยง
ทายความสุขและทุกขของเจาของบาน การปร ะกอบพิธีเสนตั้งบั้งนี้ เน่ืองจากผีมนตเปนเทวดาจึงมี
การเปาปประโคมทุกขั้นตอนของพิธี เร่ิมดวยหมอพิธีบูชาครูดวยเคร่ืองบูชา และทําพิธีบอกลาว
แถนใหชวยตามขวัญของผีมนตมารับเคร่ืองเซน หมอพิธีจะมี หมอสะ เปนผูชวยทําพิธี มีการเสี่ยง
ทางดวยเม็ดขาวสารวาแถนจ ะยอมรับหรือไม ในกรณีที่ยอมรับทางหมอพิธีจะเร่ิมรองเปนทํานอง
และเปาปประโคม จากนั้นจะมีการเส่ียงทางดวยเม็ดขาวสารอีกวาผีมนตจะมารับเคร่ืองเซนหรือไม 
หากรับจะเปาปประโคมแสดงความยินดี การถวายเครื่องเซนผีมนตน้ีจะตองมีการรองรําไปดวย 
โดยหมอพิธีจะเชิญผีมนตมาเขาทรงแลวนําสายสิญจเคียนหัวถือพัดวีที่ใชทําพิธีลุกขึ้นรําตามจังหวะ
ของเสียงกระบอกไมไผกระแทกไมกระดานที่ญาติตระกูลเดียวกัน 5 คนยืนเคาะเปนจังหวัด เม่ือ
หมอพิธีรํารอบเสา 3 รอบแลว หมอสะจะจัดเคร่ือเซนใหผีมนตในรางของหมอพิธีกิน เสร็จแลว
หมอพิธีจะลุกขึ้นรําอีกครั้งหนึ่งพรอมกับเจาของบานและญาติ จากนั้นจะเชิญผีมนตกลับที่เดิม และ
มีการเลี้ยงอาหารผูมารวมงาน 

      18.4 บุคคลท่ีทําหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมอันเน่ืองดวยการนับถือผี 

          18.4.1 หมอเยื้อง คําวา “เยื้อง” ในภาษาโซงแปลวา ดูหรือเส่ียงทาย ดั งนั้น
หมอเยื้องจึงหมายถึงหมอดูแบบไทดํา ทําหนาที่บอกสาเหตุของการเจ็บปวย โดยการทําพิธีเสี่ยงทาย
วาถูกผีตนใดมาทําใหเจ็บปวย ตลอดจนตอรองบนบานกับผีจนคนไขหายปวย โดยปกติญาติผูปวย
จะมาหาหมอเยื้องที่บานและทําการเยื้องที่บานของหมอเยื้อง หมอเย้ืองสวนมากเปนผูหญิ ง ผูชายไม
นิยมฝกหัดเปนหมอเย้ือง 

             18.4.2 หมอสะหรือหมอเก็บขาว เปนผูทําหนาที่หยิบขาวสารที่ใสไวในขัน
ขึ้นมากํามือหน่ึงแลวนับจํานวนรวมใหไดคูหรือค่ีตรงตามที่ไดอธิษฐานเสี่ยงทายไว ถาไมไดตาม
ตองการก็จะหยิบขาวสารขึ้นมาใหมจนกวาจะไดตรงต ามท่ีอธิษฐาน ถาไดตรงตามท่ีอธิษฐานไวก็
เปนอันวาผีนั้นลงมากินเคร่ืองเซนแลว หมอสะตองผานการเรียนรูอยางนอย 1 ป ตองรูจังหวะเสียงป
วาตอนใดตองทําการเสี่ยงทายเก็บขาวสาร มิฉะนั้นจะทําใหพิธีเสียจังหวะอาจตองเร่ิมตนพิธใีหม 
หมอสะตองทําพิธีเขากับหมอเ สนไดเปนอยางดี สามารถปฏิบัติพิธีกรรมใหลุลวงสอดคลองกันได
ดวยดี หมอสะสวนมากเปนผูชาย จะเปนผูชวยของหมอเสน 

             18.4.3 หมดมด คือผูที่ทําหนาที่ในการทําพิธีปดรังควาน สะเดาะเคราะห ตอ
อายุ รักษาโรค เปนตน มดมี 2 ประเภท คือ มดลาว เวลาประกอบพิธี ตองมีการเปาป (ลักษณะคลาย
ขลุยไทย) อีกประเภทหน่ึงคือ มดไท เวลาประกอบพิธีไมตองมีการเปาป หมอมดเปนผูประกอบพิธี
เสนตัว พิธีเสนสะเดาะเคราะห พิธีเสนหับมด เปนตน 
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             18.4.4 หมอเสน คือผูประกอบพิธีเสนเรือนและพิธีกรรมอ่ืนๆ มีหนาที่สําคัญ
คือเปนสื่อกลางระหวางผีและคน หมอเสนจะคลายกับพระในสังคมไทย หมอเสนในพิธีเสนเรือน
จะมีหมอเสนผูทาวและหมอเสนผูนอย หมอเสนผูทาวทําพิธีที่ “กวาน” และหมอเสนผูนอยทําพิธีที่ 
“กะลอหอง” หมอเสนผูทาวจะไมทําพิธีเสนเรือนใหผูนอย และหมอเสนผูนอยจะทําพิธีใหหมอเสน
ผูทาวไมไดเหมือนกัน สําหรับพิธีเสนบางอยาง ไดแก พิธีเสนผีขึ้นเสื้อ พิธีเสนสะเดาะเคราะหนั้น
ทั้งหมอเสนและหมอมดสามารถประกอบพิธีได ทั้งนี้สุดแตความนิยมของถิ่นตางๆ (นําพวลัย กิจ
รักษกุล 2532 : 108, อางถึงใน เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 49-51) 
             18.4.5 เขยกก คือผูที่ทําพิธีศพ มีหนาที่ในการจัดการเก่ียวกับศพ ต้ังแตการ
อาบนํ้าศพ การมัดศพ การเผาศพ การเก็บกระดูก จัดการหาเคร่ืองเซนสําหรับศพและบอกทางใหกับ
คนตายใหเดินทางกลับถิ่นเดิมของไทดํา สุมิตร ปติพัฒนและคณะ(2521 : 77, อางถึงใน เรณู เหมือน
จันทรเชย 2542 : 50-51) กลาววาผูที่เปนเขยกกตองรูและทองคาถาขมที่มีอยูในตําราหนังสือลาว 
คาถาขมสําคัญมากตองทองใหไดซึ่งจําเปนสําหรับผูไปทําพิธีศพ คาถาขมเปนคาถาปองกันตนเอง 
นอกจากคาถาขมแลวเขยกกตองทอง “ตําราบอกทางศพหรือบอกทางคนตาย ” อยูในตําราบอกทาง
ศพ ซึ่งตํารา ท้ัง 2 นี้สําคัญมาก ผูใดทองไดก็เปนเขยกกได ตามประเพณีนิยมปรากฏวาการฝกฝน
ทองตําราอาจกระทําไดในสมัยที่เปนหนุม แตจะทําพิธีไดก็ตอเม่ืออายุ 50 ปขี้นไป สวนผูหญิงนั้น
ไมปรากฏวามีผูใดเปนเขยกก อาจเปนเพราะวาผูหญิงมีความกลัวในเร่ืองผีสางมากกวาผูชาย 

             18.4.6 จ้ําหรือเจาจ้ํา คือผูที่เปนสื่อกลางในการทําพิธีหรือติดตอกับเจาปู เจาพอ
ซึ่งไดจากการเลือกคนในหมูบานที่เสียสละเพื่อชาวบาน เจาจํ้าจะมีบทบาทตอหมูบานมากในฐานะ
เปนผูเชื่อมโยงระหวางคนกับผี สามารถเจรจากับผีรูเร่ือง เจาจ้ําจึงเปน ผูนําชุมชนในเร่ืองพิธีกรรม
เกี่ยวกับการบูชาศาลประจําหมูบาน(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 51) 
       นอกจากผีเรือนแลว ไทดํายังนับถือเทวดาท่ีเรียกวา แถนหรือผีฟา ซึ่งใหทั้งคุณและ
โทษแกผูนับถือ ทั้งนี้ชาวไทดําจะประกอบพิธีเสนหรือพิธีเซนผีอยางสมํ่าเสมอ โดยพิธี นี้ไดสืบทอด
ตอกันมาเปนเวลานาน ผีบานผีเมืองเปนผีอีกประเภทหน่ึงที่ชาวไทดํานับถือ โดยจะสิงสถิตอยูใน
เมืองเพ่ือดูแลรักษาเมืองใหอยูเย็นเปนสุข ทั้งนี้ยังมีผีเมืองที่สิงสถิตตามปาหรือตนไม บางแหงมีการ
สรางศาลใหผีเมืองอยูในบริเวณท่ีมีหลักเมืองและจัดเปนเ ขตหวงหาม เจาเมืองประกอบพิธีเซนไหว
ผีเมืองทุกป (สุมิตร ปติพัฒน และคณะ  2521, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) สวนผีบานเปนผี
ประจําหมูบานอาศัยอยูในศาลที่ไทดําสรางขึ้น เรียกวา ศาลพอปูหรือศาลเจาปู โดยปกติจะมีการเซน
ไหวทุกป อาจมีการเซนไหวเปนพิ เศษหากมีเหตุที่ไมดีงามเกิดขึ้น ผีนาเปนผีอีกประเภทหน่ึงที่ชาว
ไทดําตองมีการเลี้ยง เพื่อใหขาวในนาดี จะทําพิธีแกบนหลังเก็บเกี่ยวแลว นอกจากนี้ยังมีพิธีเสนอ่ืน 
ๆ อีก ไดแก เสนสะเดาะหเคราะห เพ่ือบนบานใหหายปวย เสนฆาเกือด เปนพิธีเสนแมเกือดหรือแม
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ซื้อซึ่งเปนแมเดิมของเด็กที่จะมารบกวนเด็ก จึงตองทําพิธีเสนเพื่อใหเด็กหายปวย ผวา หรือรองไห 
เสนเต็ง เปนการเซนสรวงผีแถนบนฟา เพื่อชวยเหลือผีบรรพบุรุษที่ถูกกักขังไวเนื่องจากกระทํา
ความผิดและมาเขาฝนใหชวย เสนกวัดกวาย เปนพิธีเสนที่ปดสิ่งที่ชั่วรายออกไปจา กบานเรือน
(สมคิด ศรีสิงห 2537, อางถึงใน สมทรง บุรุษพัฒน 2540) 
       จากการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทดําที่หมูบานแหลมกระเจา 2 อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวา ประเพณีกับพิธีกรรมของไทดําจําแนกเปนหลายประเภท ท้ังนี้มี
ประเพณีที่มีลักษณะเดน 3 ประเภท ดังนี ้
       1. ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย พบวา เมื่อชาวไทดําจะปลูก
บานตองทําพิธีเสี่ยงทาย เพื่อดูวาบริเวณท่ีปลูกบานเปนมงคลหรือไม โดยหวานเมล็ดถั่ว เมล็ดงา 
ตรงพื้นที่และรดนํ้ากลบหนาดินดูวาถั่วงาจะงอกหรือไม หากเมล็ดงอกภายใน 2-3 วัน แสดงวาพื้นที่
นี้สามารถปลูกบานได สวนการยกเสาเอก- โท ตองหาคนท่ีสืบผีเดียวกันกับของแมบานที่ยังไมแยก
ครอบครัว เชน นองชาย ลุง เปนตน โดยฤกษที่ยกเสาเอกตองหาวันที่ไมเปนอัปมงคล ซึ่งมีอยู 10 วัน 
วันที่ไทดํานิยมเลือกคือ มื้อเตา เพราะเชื่อวาเตามีอา ยุยืนยาว และมื้อฮวง เช่ือวาทําการสิ่งใดสําเร็จ
ลุลวงดวยดี สวนมื้ออ่ืน ๆ ก็มีความเชื่อแตกตางกันไป การปลูกบานตองหาตนกลวย ออย ดอก
ดาวเรืองผูกรวมกันไว นําผาสามสีผูกไวกับยอดเสาเอก สวนที่กนหลุมมีใบสัก ใบเงิน ใบทอง ใบ
คูณ เพื่อความเปนสิริมงคลแกเจาของบ าน การขึ้นบานใหมตองมีพิธีโดยการบริกรรมคาถาหวาน
ทราย เพื่อไลภูติผีปศาจรายตาง ๆ นอกจากน้ียังมีการตั้งศาลพระภูมิเพื่อคุมครองสถานท่ี การต้ังศาล
พระภูมิตองมีพิธีเสี่ยงทาย โดยหมอจะนําไมไผประกบกัน 2 อัน โยนลงบนพ้ืน หากไมไผหงาย 1 
อัน และคว่ํา 1 อัน แสดง วาพื้นที่บริเวณน้ันเหมาะแกการต้ังศาล (สมทรง บุรุษพัฒน 2540 : 25) 
ประเพณีขึ้นบานใหมของคนไทดํานิยมทําพิธีกันในเดือน 6 และเดือน 12 โดยแตละบานจะเลือก
วันที่เหมาะสมและไมตรงกับวันปาดตง(วันไหวผีเรือน) พิธีขึ้นบานใหมจะเร่ิมเวลาประมาณ 17.00-
19.00 น. เจาของบานจะแตงกายดวยชุดเสื้อฮีและเตรียมขมุก 1 คู กระบุง 1 ใบ ไหนึ่งขาว 1 ไห หมอ
นึ่ง 1 ใบ  กอนหิน 4 กอน เหลาขาว ไกตม 3 ตัว ฟมเขา (อุปกรณทอผา ) ฟูก มุงหมอน และผาหม 
จากนั้นทําพิธีเลาผีเฮือน คือเชิญผีเฮือนขึ้นบานใหม แลวนึ่งขาวกอไฟบนเตาท่ีใชกอนหิ น 3 กอน
เรียกวา พิธีจี่ไฟไหขาว แสดงถึงลักษณะเร่ิมตนการดํารงชีวิตใหม จากนั้นเลี้ยงอาหารคํ่าเพื่อนบาน
ใกลเคียงเปนเสร็จพิธี(กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 2547) 
       2. ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกับการทํามาหากิน พบวา ในสมัยกอนชาว
ไทดําสวนใหญประกอบอาชีพทํานาจึงมีพิธีกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการทํานาอยางไรก็ดีความเชื่อและ
พิธีกรรมสวนใหญยังสืบทอดอยูถึงแมวากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ชาวไทดํานิยมตั้งศาลไว 
ณ ที่ทํามาหากิน ซึ่งจะตั้งศาลไวตรงบริเวณไหนก็ได แตมีขอแมวาตองสะดวกไม ขวางทางเดิน และ
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พนชายกระทอม แตตองไดรับความเห็นชอบจากหมอดูกอน ข้ันตอนการทํามาหากินตองมีการบน
บานตลอด เชน ตอนเบิกท่ีทํามาหากิน ตอนปลอยลูกกุงหรือลูกปลา ตอนลากกุง และตอนจะปลอย
ลูกกุงลงบอคร้ังที่ 2 เปนตน สิ่งที่ใชบนบานจะเปนหัวหมู เหลา ไก อาหารคา วหวาน เมื่อทําการ
เสร็จแลวตองแกบนดวยสิ่งของที่บนบานไว 
       3. ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกับงานศพ พบวาเมื่อมีผูถึงแกกรรมใน
หมูบาน ชาวไทดําทุกครัวเรือนจะหยุดงานทุกอยางและชวยกันจัดการงานศพ ในวันแรกญาติพี่นอง
ตองอาบน้ําแตงตัวใหศพ โดยใหใสเสื้อฮีดานที่มีสีสันและยกศพวางบนแครไมไผที่ทําขึ้นนําไปวาง
ไวใตขื่อบานตามยาว คลุมศพดวยผาไหมหรือผาฝายสีขาวหรือแดง บานที่มีฐานะดีจะจัดทําเรือนแส
ครอบศพ ซึ่งเรือนแสเปนมุงใหญที่ทําดวยผาขาวหรือจะทําเปนมายลอมรอบศพก็ได เหนือศพจะทํา
ราวแขวนผาที่ทอไว น อกจากผาไหมและผาฝายท่ีแขวนไวนั้นก็จะมีไขดิบหอขาวเหนียวแขวนไว
ดวย ปลายเทาศพวางเคร่ืองเซนไหว ในสมัยกอนชวงกลางคืนจะมีการกอไฟไวขางบานติดกับหองผี
เปนสัญลักษณของคนตาย และปลอยใหลุกท้ังคืน วันรุงขึ้นหมอพิธีที่เรียกวา เขย จะทําพิธีบอกทาง
ใหแกผูตาย เพื่อใหวิญญาณกลับไปเมืองแถงบานเกิดเมืองนอน ซ่ึงปจจุบันน้ีก็เปรียบเสมือนเมืองฟา
เมืองสวรรคสําหรับผูตาย หลังจากนั้นจึงนําศพไปเผาที่ปาแฮวหรือปาชา โดยใหผูเปนบุตรชายผูตาย
ถือธงนําหนาเมื่อถึงปาแฮวหมอพิธีตองทําพิธีเสี่ยงทายเพื่อขอซ้ือที่ดินสําหรั บเผาศพ และชวยกัน
ถางหญาพรวนดินใหเปนรูปสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นจึงปกเสาทั้ง 4 วางแครบนปลายเสา นํากองฟนไว
ใตเสา ตอมาหมอพิธีจุดไปเผาไลมด จากนั้นเจาภาพจะจุดไปเปนคนแรก วันรุงขึ้นญาตจิะไปเก็บ
กระดูกและทําพิธีสงผี คือ สงเสื้อผาเคร่ืองใชไปใหผี เชน ธง สําหรับใหผูตายเกาะชายธงไปเมืองฟา 
เสาหลวงเปนพาหนะใหศพขี่ไปเมืองฟา เรือนแกวสําหรับเปนบานเรือนใหผูตายไดอยูในเมืองฟา 
เปนตน หลังจากพิธีสงผีแลวตองหาวันที่ทําพิธีแผวเรือน เพ่ือลางเรือนใหสะอาดกอน (สมทรง บุรุษ
พัฒน 2540) ปจจุบันไทดําจัดพิธีแบบคนไ ทยมากขึ้น คือ นําศพไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่บาน โดยจะตั้ง
ศพสวดอภิธรรมไวนานประมาณ 3 วันหรือมากกวาก็ได ถาเปนศพผูชายสวด 2 วัน ถาเปนศพผูหญิง 
3 วันหรือมากกวาก็ได เวลาประมาณ 20.00 น. ของทุกวันจะนิมนตพระมาสวดอภิธรรมหนาศพ 4 
รูป และมีเพื่อนบานทั้งไทดําและคนไทยมานั่งฟงพระสวดอภิธรรมทุกคืน มีการเลี้ยงอาหารและน้ํา 
เชน ขาวตม กวยเตี๋ยว เปนตน บางครอบครัวมีฐานะดีลูกหลานจะนําผามาทอดบังสุกุล หลังจากพระ
สวดอภิธรรมจบคนท่ีเปนเจาภาพจะถวายซองปจจัยและดอกไมแดพระสงฆ เม่ือถึงกําหนดก็เผาศพ
ที่วัด ถาไมเผาศพก็เอาผีขึ้นเรื อนไมไดเนื่องจากวาเปนผีดิบเรียกขึ้นเรือนไมได หลังจากเผาศพที่วัด
แลวญาติพี่นองจะชวยกันเก็บกระดูกมาทําพิธีที่ปาแหว(เรณู เหมือนจันทรเชย 2542 : 129) 
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ความคิดเห็นในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําบานหัวถนนในดานตาง ๆ  

 นายสไว ถิ่นวงศมอม (2553 ) ผูใหญบ านหมู 1 มีพอแมเปนชาวไทดํา ผูใหญเคยไป
ทํางานอยูแถวนางเลิ้งอยูหลายปแตในปจจุบันเลี้ยงหลานอยูบาน ภรรยาเปนชาวลาวครั่ง สวนใหญ
พูดภาษาไทยกับลูก ลูกจึงพูดไทดําไมคอยไดแตพอฟงได แตเวลามีงานเก่ียวกับพิธีกรรมตาง ๆ ใน
หมูบาน ผูใหญพยายามสงลูกชายไปเ พื่อใหไดซึบซับความเปนไทดําและรูประเพณีปฏิบัติมากขึ้น
เพราะท่ีสําคัญในอนาคตตองทําการเลี้ยงผีบรรพบุรุษตอไป ลูกชายจบมัธยมศึกษาปที่สาม ปจจุบนัน้ี
ประกอบอาชีพเย็บผาเหลืองอยูกับบาน ผูใหญบอกวาเรือนไทดําแบบดั้งเดิมต้ังแตเกิดไมเห็นแลวใน
บานหัวถนน พิธีกรรมตาง ๆ คงหายไมได แตอยางอ่ืนเชน การแตงกาย ภาษาคง ตองเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย สวนอาหารยังมีทําแกงหนอสมอยูบาง  
 ในพิธีเสนตัวยังมีอยูอยางเชนแมของผูใหญเองเคยเสนตัวเมื่อไมนานมานี้ ตองเอาเส้ือฮี
ไปใหหมอเย้ืองและทําการเสี่ยงทายวาจะเสนไดหรือไม ผลออก มาปรากฏวาสามารถทําการเสนตัว
ไดจึงตองไปหาหมอมดผูที่ทําพิธีนี้ไดอีกทีหนึ่งที่ดอนมะนาว บอกวาจะใหคาจางแตเขาไมเอาเพราะ
ยังเครงอยู ใน บานหัวถนนยังพอมีหมอมดอยูบางแตไมคอยเครงคือจะคิดคาจาง ทางผูใหญจึงบอก
วาไปหาที่อื่นดีกวา พอไดหมอที่ดอนมะนาวแล วตองไปทําพิธีกันที่เกาะแรตเพราะแมของผูใหญ
อาศัยอยูที่นั่น ความเช่ือในเร่ืองผีบรรพบุรุษผูใหญเลาวาในการขับรถไปไหนไกล ๆ ผูใหญตองนํา
เหลาไปเซนผีเรือนกอนเพ่ือใหคุมครองปลอดภัย  
 ในเร่ืองการทอผาเลาวาทางกระทรวงอุตสาหกรรมเคยนํากี่กระตุ กมาใหและใหลอง ทอ
ผาขาวมาแต ขายไมได ใหความเห็นวาในเร่ืองสิ่งทอพวก ทางเหนอืหรืออีสานมีมากและ สงขายทั่ว
ประเทศอยูแลว ใหความเห็นเกี่ยวกับเส้ือผา ของชาวไทดําวาปจจุบัน น้ีทําการดัดแปลงกันมากขึ้น 
เชน เสื้อไทแบบท่ีมีกระดุมไมครบตามแบบด้ังเดิมก็มีชาวไทดําซื้อมาใสกันทําใหดู ไมสวย เสื้อฮีไป
ใสดอกใสลายอะไรเพ่ิมขึ้นทําใหดูไมสวยเชนกัน เปนตน  
 ผูใหญมีวงแคนและเคร่ืองเสียงเปนของตนเองจากทุนสวนตัวและการสนับสนุนจาก
หนวยงานเอกชน เลาวาครูชวง ทมมืดเปาแคนเ กงมาก ตอนนี้ในวงแคนของผูใหญ มีลูกศิษยของครู
ชวงอยูสามถึงสี่คน มีคนจ างไปงานหนึ่ง ๆ จะไดรายไดหาถึงหกพันบาท บอกวาบางที่ชอบจังหวะ
แคนชา ๆ (แคนเดิน ) และบางที่ชอบจังหวะแคนเร็ว ๆ (แคนแลน ) ท้ังที่เปนเพลงของชาวไทดํา
เหมือนกัน  
 ในการสรางเรือนไทดําจําลองมีความเห็นวาหนวยราชการตองยอมรับวามีปญหาหลาย
อยางทําใหลาชาและไม เสร็จตา มกําหนด คนประมูลกับคนทํา คนละคนกัน นายกองคการบริการ
สวนตําบลดอนพุทราคนกอนเปนคนประเมิณราคาไว ผูใหญมีความเห็นวาไมไดเพื่อคาเปอรเซ็นต
ของระบบราชการจึงคิดวางบ ประมาณที่ไดมาไมนา พอ แตทางองคการบริหารสวนตําบลเองไมมี
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สวนไดสวนเสียเพราะงบไมไดผานทางองคการบริหารสวนตําบล เปนแตเพียงผูดูแลในพื้นที่เทานั้น
ทางวัฒนธรรมจังหวัดเปนคนดูแลเร่ืองงบประมาณกับผูประมูลโดยตรง  แตชาวบาน เขาใจผิดกัน
มากจึงเคยบอกนายกองคการบริหารสวนตําบลวาควรตองไปชี้แจงใหชาวบานเขาใจดวย  
 ในงานสืบสานเสนอใหหมูบานไทดําในพื้นที่ ใกลเคียงกันจัดงานรวมกันจะไดดูเปน
งานที่ยิ่งใหญกวาตางคนตางจัดซึ่งมีคนมารวมงานนอยลงทุกป ที่มีคนมารวมงานกันนอยลงอาจ
เพราะมีปญหาอ่ืน ๆ ดวย เชน ปญหาเร่ืองคาใชจาย การทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน การนํานางรํา
สาว ๆ ไปเอาแรงตางถิ่ นตองระวังวาวัยรุน ในพื้นที่จะมาเกี้ยวพาราสี เปนตน ในงานสืบสาน
ประจําปพ .ศ. 2553 ของทางบานหัวถนนน้ีไดงบประมาณจากทางองคการบริหารสวนจังหวัด 
50,000 บาท และเปนงบของทางองคการบริหารสวนตําบลเองอีกสวนหน่ึง เสนอใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตั้งงบโดยเฉพาะสวนน้ีขึ้นมาใหมแยกออกจากงบสวนรวมที่นอกจากจะใชในงาน
สืบสานประจําปของชาวไทดําแลว ในรอบปถาทางตําบลมีงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุอ่ืน ๆ ในพื้นที่ตองใชงบเดียวกันนี้ดวย และเสนอใหของบ ประมาณ จากทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพ่ิมในการจัดงานสืบสานของชาวไทดําซึ่งนายกองคการบริ หารสวนตําบลเคยเสนอขอ
แลวแตทางองคการบริหารสวนจังหวัดยังไมไดเพิ่มใหเพราะเห็นวางานไมใหญ 
 ในเร่ืองของการอนุรักษความเปนไทดําใหความเห็นวาคอนขางยากโดยใหเหตุผลวา
เน่ืองจากความเจริญทางดานวัตถุ ความสมัยใหม การศึกษาแบบไทย และการทํางานของคนใน
ชุมชนที่ความเห็นไมคอยตรงกัน เกี่ยวกับเร่ืองการจัดงานร่ืนเริงประจําป ทางวัดหัวถนน ไมไดชวย
เกี่ยวกับการจัดงานวันสืบสานเทาที่ควรไมเหมือนกับวัดที่อ่ืน ๆ หรืออยางเรือนไทดําจําลองท่ีกําลัง
สรางอยูเสนอใหสรางในบริเวณท่ีระหวางวัดกับที่ทําการองคการบ ริหารสวนตําบลดอนพุทรา แต
ทางวดัไมยินยอมทั้งที่ผูใหญบอกว าเปนที่สาธารณะ การจัดชุดนางรําในวันสืบสานประจําปพ .ศ. 
2553 คิดวาคุณประสงค เต๊ียะตาชางเตรียมชุดและนางรํามาไมคอยดีนัก ผูใหญเคยทํางานรวมกับคุณ
ประสงค เต๊ียะตาชางในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดําในดานตาง ๆ ของหมูบานแต ตอนนี้ไมได
ทํางานรวมกันแลวเนื่องจากมีความคิดเห็นไมคอยตรงกัน ยังเลาวามีคนมาพูดใหฟงหลายคนวาคุณ
ประสงคไมคอยซื่อสัตย อยากใหคุณประสงคมาทํา งานเกี่ยวกับ การดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา
บานหัวถนนเปนสวนรวมมากกวาไปทําเองสวนตัว 
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ภาพที่ 47 นายสไว ถิ่นวงศมอม ผูใหญบานหมู 1 

  

 นายทวี ทองตะโก(2553) ผูใหญบานหมู 6 มีอาชีพทํานา ยังคงพูดภาษาไทดําอยูทุกวัน 
มีลูกสามคน คนโตและคนรองพูดภาษาไทดําไดอยู แตคนเล็กพูดไมไดแลว ลูกชายคนโตแตงงาน
กับคนไทยและยายไปอยูที่ชลบุรี ในงานแตงงานของลูกชายไดทําพิธีแบบไทดํา บางเล็กนอย และ
เวลามีพิธีเสนเรือนที่บานลูกชายตองกลับมารวมงานทุกคร้ัง ลูกสาวอีกสองคนอยูกับผูใหญที่บาน
โดยคนเล็กยังศึกษาอยูในระดับชั้นปริญญาตรี ภรรยาของผูใหญทอผาไมเปนเพราะวาไปอยูกรุงเทพ 
ฯ ต้ังแตเด็กจึงไมไดรับการถ ายทอดภูมิปญญาน้ีจากทางมารด า ไดพบกับผูใหญที่กรุงเทพ ฯ จน
แตงงานกันในที่สุด ปจจุบันประกอบอาชีพเย็บผาเหลืองอยูกับบาน ที่อยูบานเดียวกันยังมีคุณแมกับ
นองชายของผูใหญดวย นอกจากการทํานาผูใหญหารายไดเสริมจากการรับจางทําบอกุงและรับซอม
เคร่ืองยนตดวย บอกวาลูกหลานที่ จบมาไมว าจบสูงหรือไมจะ ไปรับจางทํางานในที่ตาง ๆ รวมท้ัง
ตางจังหวัดดวย ไมมีใครอยากรับชวงการทํานาตอแลว เมื่อกอนผูใหญ เคยมียุงเก็บขาวแตปจจุบันน้ี
ไมมีแลวทําไดเทาไหร ขายหมด แลวไปซื้อกินเอาอีกที บอกวาตอนน้ีขายไดเกวียนละเจ็ดพันกวา
บาทเทานั้น มีนาของตัวเ องอยูทั้งหมดยี่สิบไร ซี้อเมล็ดพันธุมาปลูกถังละสองรอยหาสิบบาท ดูแล
ดวยตนเองคนเดียวเคยใหลูกหลานชวยแต ไมมีใครยอมทํา  โดยจางหวาน ไถ ฉีดยา อาจรวมท้ังการ
เก็บเกี่ยวดวย หักกลบลบหนี้แลวแทบไมไดอะไรเหมือนกัน ในเร่ืองการทอผาเมื่อกอนคุณแมของ
ผูใหญเคยทําแตปจจุบันนี้ทําไมไหวแลวและคนในบาน ไมมีใครสืบตอดวย บอกวาเคยมีพัฒนากร
นําเคร่ืองทอผาแบบ กี่กระตุกมาให และมีงบประมาณในการซ้ืออุปกรณอ่ืน ๆ รวมท้ังจางผูที่ใช
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เคร่ืองทอผาแบบกี่กระตุกเปนมาสอนดวย มีชาวไทดําในหมูบานท่ีสนใจมา เรียนกันอยูพักหนึ่ง 
ตอมาเมื่อไมมีงบประมาณ ลงมาอีกจึงไมมีใครทําตอ  ยังเลาวาทุก ๆ ประมาณสามเดือน มีไทดําจาก
สุพรรณบุรีนําสินคาทุกอยางที่ชาวไทดําตองใชในชีวิตประจําวันหรือในการประกอบพิธีกรรมตาง 
ๆ มาขายในหมูบานทําใหชาวไทดําบานหัวถนนซื้อหาไดงายข้ึนและคิดทําเองนอยลง  

 ผูใหญมีความเห็นวาความเปนไทดําจะถูกกลมกลืนไปหมดแลว เลาวาชายไทดําแท ๆ 
ไปอยูกรุงเทพ  ฯ พอแมตายหมดแลว ไมเห็นทํากะลอหองหรือจัดพิธีเ สนเรือน แตบางคน ยังทําอยู
โดยตองมาหาหมอเสนจากแถวน้ีไปทําพิธีที่กรุงเทพ ฯ ยังเลาตอไปวา เมื่อกอนถามีพิธีเสนเรือน ตอง
เลี้ยงหมูเองแตปจจุบันนี้ซื้อกันมากขึ้น สวนในพิธีศพหมอที่เรียกว าเขยกกในหมูบานไมมีแลวสวน
ใหญตองไปหาจากบางเลนหรือกําแพงแสน ในการทําปาดตงลูกผูหญิงสามารถทําปาดตงไดแต
ผูใหญบอกวาลูกแกไมคอยสนใจจะชวยทํา ในชีวิตประจําวันไมมีใครแตงตัวแบบไทดําแลวแมแต
การใส ผาซิ่นลายแตงโม  เมื่อไมมีงานหรือพิธีกรรมตาง ๆ จะ ไมไดใสกัน ผูหญิงไทดาํสมัยนี้
แตงหนา ทาเล็บ ยอมสีผม การทําผมทรงปนเกลาแบบสมัยกอนหาไมพบ แลวจากคนรุนหกสิบปลง
ไป และแตง ตัวตามสมัยนิยมกันหมด เดินไปไหน แยกไมออกแลววาเปนชาวไทดําหรือเปลา ใน
สวนของประเพณีอินกอนฟอนแคน ท่ีจัดงานทุกป ไมเหมือนเม่ือกอนโดย บอกวาเมื่อกอนคนมากัน
มาก คนนอยลงเน่ืองจากตองมีคาใชจายในการไปเอาแรงท่ีอื่น พอไมไดไปเอาแรง เขา เขาจึง ไมมา
เอาแรงเรา และสวนมากเด็กวัยรุน มีเร่ืองทะเลาะวิวาทกันเปนประจําเกีอบทุกท่ีจึงไม คอยมีคนอยาก
ไปเอาแรงโดย ชาวไทดํา ที่อ่ืนก็คิดเชนเดียวกัน  เรือนไทดําจําลองท่ีกําลังสรางอยูใหความเห็นวา
หลังคาที่ทําจากตับหญาคามุงหางอีกไมนานคงทะลุหรือชํารุด และไมรูวาผูรับเหมาจะมาทําใหเสร็จ
ไดอีกเมื่อไหร สุดทายผูใหญมีความเห็นวาชาวไทดํา ท่ีเพชรบุรีคงดํารงอัตลักษณต าง ๆ ของชาวไท
ดําไวไดนานที่สุด  
 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีโอกาสสนทนา กับคุณลุงสุธีร นาคเงินเศษ (2553) ที่อยูบานขาง ๆ 
ดวย ภรรยาคุณลุงเปนชาวไทดําที่มาจากสุพรรณบุรีทอผาไมเปนตองซื้อเอาเชนกัน มีลูกชายสองคน 
หญิงหนึ่งคน ลุงพูดภาษาไทดําอยูเปนประจําและลูก ๆ ยังพูดและฟงภาษาไทดํา ได บานคุณลุงยังคง
ทําพิธีปาดตงและเสนเรือนอยูตามความเชื่อของชาวไทดํา ไดปลูกฝงลูกชายวาตองทําการสืบผีตอไป 
กับอีกทานหนึ่งคือพี่คนึง ทองตะโก (2553) เปนหลานของผูใหญ ทวี มีคุณพอเปนชาวไทดําแตคุณ
แมเปนชาวลาวคร่ัง พี่บอกวาพูดไทดําไดแตยอมรับวากลาย ๆ ไปแล ว มีอาชีพทํานาอยูเชนกันและ
กําลังศึกษาวิชาชีพครูอยูเนื่องจากอยากจะเปนครูโดยต้ังใจจะสอนในระดับชั้นประถมศึกษา จาก
ความคืบหนาในปจจุบันไดเปนครูลูกจางชั่วคราวท่ีโรงเรียนบานหัวถนนแลว พี่คนึงบอกวาไมคอย
ไดรวมประเพณีพิธีกรรมกับทางฝายไหนเลย ไมวา เปนทางไ ทดําหรือทางลาวคร่ัง  ไปทางศาสนา
พุทธมากกวาคือการไปเขาวัดทําบุญ ฟงธรรม รวมถึงการบวชชีดวย มีความเห็นเกี่ยวกับการ รับชวง
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ตอในการทํานาวาตัวพอแมเองสวนใหญไมอยากใหลูกรับชวงทํานาตอจึงขายที่นา และวัวควายเพื่อ
สงลูกเรียน เปนเจาคนนายคนหรือไดทํางานดี ๆ ไ มตองมาเหนื่อยทํานา หรือถาจบไมสูงก็ไปทํา
อยางอื่นกันหมด ไมมีใครดักดานทํานาอยูหรอก กลางวันที่บานหัวถนนคนรุนหนุมสาว ออกไป
ทํางานกันหมด อยางทําโรงงานมีวันละหนึ่งถึงสองรอยบาทอยางต่ํา ยังดีกวาทํานาและไดรายไดทุก
วันดวย อยากยอนกลับไปใหเหมือนแตกอน เด็ก ๆ มันไมยอนใหเราหรอกในเมื่อปลูกฝงกันมาอยาง
นี้ หรือใครจะมาน่ังทอผาอยู ซื้อเอางายกวาประกอบกับ กระแสวัตถุนิยมและบริโภคค นิยมในสังคม
ยุคใหมที่ไมอาจปฏิเสธไดดวย  

 ใหความเห็นเร่ืองการ ดํารงอัตลักษณของชาวไทดําวาสําคัญอยูที่คนรุนวัยกลางคน ถา
ไมปลูกฝงลูกหลาน คนรุ นปูยา ตายาย คงทานไวไมได คนรุนหนุมสาวที่ มีเร่ียวแรงจริง ๆ ไมมีใคร
สนใจสืบสานหรอก ยิ่งถาจบสูงยิ่งคงไมมีเพราะตอง ไปประกอบอาชีพตามที่เรียนมา บวกกับ แรง
กดดันจากหมูบานและทางบานวาเรียนตั้งนานหางานทําดี ๆ ไมไดตองกับมาทํางานอนุรักษที่บาน
เกิด สุดทายเลาวาเมื่อกอนชาวไทดําไมคอยคุยกับคนแปลกหนาหรือตอนรับแขกมากนัก อาจเพราะ
คิดวาเปนชนกลุมนอยของประเทศ มีประเพณี พิธีกรรมท่ีแปลกออกไป การคบหาพูดคุยกับคน
แปลกหนาอยางเปนกันเองกับผูวิจัยอยางในปจจุบันไมคอยมีอาจเน่ืองมาจากความอายหรือทําตัวไม
ถูก 
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183 
 

 

 นายวิจัย คงสิน(2553) ผูใหญบานหมู 8 มีแมเปนชาวไทดําแต พอเปนคนไทย ประกอบ
อาชีพรับทําลายพัสดุไปรษณียตาง ๆ ที่ไมมีผูรับหรือมีปญหา มีลูกชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน ทั้งตัว
ผูใหญและลูก ๆ ยังคงพูดและฟงภาษาไทดําไดอยู สวนตัวผูใหญเอง ถือวาไมตองสืบผีขางพอเพราะ
พอเปนคนไทย แตบานที่ผูใหญอาศัยอยูเปนบานของตากับยายจึงมีกะลอหองและยังคงทําพิธีเสน
เรือนอยู ผูใหญเปนไทดําที่สืบสายเลืยดของชนช้ันผูทาว และกําหนดทําเสนเรือนท่ีบานนี้ประมาณ
เดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม พ .ศ. 2554 เลาวาคุณแมเคยทอผาตั้งแตสมัยปลูกหมอน เลี้ยงไหมเอง 
และยอมสีจากตนครามดวย แตปจจุบันนี้ไมไดทําแลวและลู กหลานยังไมมีใครที่อยากจะเรียนรูไว
เชนเดิม บอกวาเมื่อกอนทํากันมาก เกี่ยวกับภูมิปญญาเร่ืองการจัก สานหรือการเย็บหนาหมอนแต
ปจจุบันนี้ไปทํางานอยางอื่นกันหมดไมมีเวลาทํากันแลว เร่ืองอาหารการกินยังมีการทําแกงหนอสม 
ปลารา กินกับขาวเหนียวกันอยู เม่ือก อนเก็บผักตามรั้ว กะป น้ําพริก ทําเอง เม่ือกอนผูใหญเ คยทํานา
และเคยเลี้ยงผีนาดวยแตปจจุบัน น้ีขายหมดแลวเพราะไมมีใครทํา ในเร่ืองความเช่ือเร่ืองกา รเสนตัว
หรือแปลงขวัญยังมีอยูและทํากันอยูเร่ือย ๆ มองวารัฐบาลเร่ิมมองเห็นความเปนวัฒนธรรมที่
หลากหลาย จึงคิดวาในอนาคตเร่ื องภาษา เคร่ืองแตงกายท่ีเร่ิม หายไปแลวนาจะมีการสื บสานได
ตอไป สวนตัวผูใหญเอง ใหความรวมมือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทดําอยูตลอด ชอบสืบหาควา มรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรม เคยสะสมของเกาของชาวไทดํา ตาง ๆ ไว ใครมาขอไดใหไปบางและ ขายบาง 
อยางเชนกั บคุณประสงค เต๊ียะตาชาง ผูจัดต้ังพิพิ ธภัณฑวิถีชีวิตไทดําบานหัวถนน ผูใหญ ใหความ
ชวยเหลือกันอยูเปนประจํา และยังใหความเห็นเกี่ ยวกับกลุมอนุรักษวัฒนธรรมไท ดําบานหัวถนนที่
มีผูใหญบานหมู 1 เปนประธานอยูนั้นไมไดทําจริงจังเปนรูปธรรมเหมือนคุณประสงคทั้งท่ีรับ
งบประมาณสวนน้ีมาพอสมควร 
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ภาพที่ 49 นายวิจัย คงสิน ผูใหญบานหมู 8 

 

 นางธีรตา ปทุมวัน (2553) ผูใหญบานหมู 10 มีพอแม เปนชาวไทดําทั้งคูคือนายอําพล  
จอยแพง (อายุ 60 ป)อดีตผูใหญบานและภรรยา แมของผูใหญเคยเรียนทอผาอยูกับกลุมยายจืน 
อินทรเขายอยตอนชวงมีโครงการของดี OTOP แตปจจุบัน น้ีไมไดทอแลวใหเหตุผลวาไมมี
งบประมาณลงมาอยางตอเน่ือง  เมื่อทําแลวไมมีชองทางจําหนายใหหรือจําหนายไม คอยได เมื่ อ
กลับมาบานไมคอยมีเวลาวางดวยเนื่องจากตองเลี้ยงวัวและเลี้ยงหลาน สวนตัวผูใหญยังไมไดเรียนรู
ไวเลย ลุงอําพลบอกวาเมื่อ กอนผายังใชยอมครามกันอยูมาก  ตอนนี้ตนครามในหมูบานไมมีใหเห็น
แลว  
 บานทรงไทดําจริง ๆ หมดไปจากหมูบานนานแลว สวนภาษาเขียนรุ นลุงเขียนภาษาไท
ดําไมไดแลว ทรงผมของผูหญิงเมื่อกอน ตองทําปนเกลาถาใครไมทําพอแมมัก ไมพอใจบางราย
ถึงกับไมใหเขาบาน ทรงผมของผูหญิงนี้ถูกกลืนมานานแลวประมาณหาสิบปได เร่ืองการแตงกาย
เปนสมัยใหมกันไปหมดแลวแมแตรุนคนเฒาคนแกเอง พวกเคร่ืองจักสานบ อกวาปูแล อินทรเขา
ยอยเกงท่ีสุดในหมูบานแตปจจุบันไดเสียชีวิตแลว ลูกหลานแกไมมีใครสืบตอ ในอนาคตอุปกรณใน
การทําพิธีซึ่งเปนเคร่ืองจักสานที่เปนรูปแบบเฉพาะของชาวไทดําคงตองหาซื้อเอาจากที่อ่ืนมากขึ้น
หรืออาจตองประยุกตใชอยางอื่นแทนกันไปถายังไมมีใครสืบตอในอนาคต อยางเชน ปานเผือนที่ใช
ในการประกอบพิธีเสนเรือน ขมุกที่เมื่อกอนนิยมใสผาที่ทอแลวนําไปวางไวบนข่ือ เปนต น ตอน
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แตงงานลุงแตงแบบไทดําแต เร่ิมกลายแลวเช นกันบอกวาขั้นตอนคอนขางมากไมงายและ ไมถึงกับ
ยาก  
 มีความเชื่อเร่ืองจะไปไหนไกลตองบอกผีเรื อนกอน วาขอใหปลอดภัย จากหนักให
กลายเปนเบา เลาวาพิธีศพเมื่อกอนตองใชวัว เมื่อจะมีใครตายตองซื้อวัวมากอน ถาคนที่จะตายไม
ตายตองเล้ียงกันตอไป แตถาตายตองฆาวัว ดวยเหมือนเปนการเสี่ยงทายอยางหนึ่ง มีการนําแกนไม
ของเสาท่ีบานไปประกอบพิธีใหผูตายที่ป าชาดวย ลูกชายตองใสเสื้อตกและมีผาโผก หัว สวนถาลูก
สาวยังไมแตงงาน ตองใสเสื้อฮีรวมท้ังลูกเขยแล ะลูกสะใภที่ ตองใสอยูแลว ในการประกอบพิธีเสน
เรือนบอกวาปบผีเรือนที่มีชื่อบรรพบุรุษอยูหามขาม และเมื่อตอนทําพิธีตองเรียกช่ือจาใกลไปหา
ไกลคือรียกจากรุนพอแมกอน ตามดวย รุนปูยา ตายายอยางน้ีขึ้นไปเร่ือย ๆ เม่ือตอนใกล เสร็จพิธีใน
กะลอหองหลังเที่ยง ตองมีผูชวยหมอทําพิ ธีอยูขางนอกเรียกวาขาววาโดย มีไมปกอยูอันหน่ึงและมี
เคร่ืองเซนเปนไก เหลา ผลไม ขนม เสร็จแลวคอยเซนผีไมมีญาติอีกที คุณลุงมีลูกทั้ งหมดสองคน
เปนลูกสาวทั้งสิ้นในกรณีน้ีลูกสาวคนใดคนหน่ึงตองรับเลี้ยงผีบรรพบุรุษตอไป  
 ประสบการณความเชื่อในเร่ืองเสนเรือนของตัวคุณลุงเองบอกวาพอของ คุณลุงตายตั้ง
นานแลวและตนเองได แยกบานมาอยูนานแลวไมไดเชิญผีขึ้นเรือนทําใหที่บานไมคอยดี ลูกหลาน
เจ็บไข ประกอบอาชีพไมประสบความสําเร็จ ตัวเองสุขภาพไมแข็งแรง ตองไปหาหมอเย้ือง  ไดบอก
วายังไมเคยเลี้ยงผีเลยที่บาน จึงตองนําผีพอขึ้นเรือนและจัดพิธีเสนเรือนใหอะไรตางๆ จึงเร่ิมดีขึ้น 
ในกรณีที่ถาพอตายควรจะเอาผีขึ้นเรือนใหเร็วที่สุ ด แตถาแมตายแตพอยังไมตา ยยังไมตอง ในการ
เสนเรือนพี่นองผีเดียวกันตองมาครบถาใครตายแลวตองสงลูกมาแทน ที่บานของลุงตอนทําพิธีเสน
เรือนสวนมากเลี้ยงหมูเองแตคร้ังสุดทายซื้อเอาโดยบอกวาตองเปนตัวผูดวย เลาวาตามหลักแลวตอง
เลี้ยงหมูเอง ตองบอก ผีเรือนเลยวาตองใหเลี้ยงหมูใหรอด จะไดเสนเรือนให เคยเลี้ยงหมูไวกําหนด
อีกสิบกวาวันจะเสนเรือนหมู ดูไมคอยดีเหมือนจะตายตองเอา หมากพลูไปบอกผีเรือนแลวเสี่ยงทาย
กัน ปรากฏวาหมูกินขาวกินน้ําไดเหมือนเดิมและไดเชือดทําพิธีเสน เรือนในท่ีสุด บอกวาถึงแม ซื้อ
หมูตัวใหญมาเลยเคร่ืองในตาง ๆ หายไมได คืนกอนเล้ียงและในวันเลี้ยงผีมีการเลี้ยงแขกที่บานซึ่งมี
ชาวไทดํามากินเลี้ยงที่บานเปนจํานวน มาก สวนความเชื่อ ในการทําพิธีแปลงขวัญ เน่ืองมาจากตกใจ 
จากการเขาโรงพยาบาล ถูกจี้ปลน หรือประสบอุบัติ เหตุ ทั้งตัวลุงและผูใหญบานตาง เคยทําพิธีนี้ 
สวนพิธีเสนตัวคือการตออายุ สะเดาะเคราะห ยังมีการทํากันอยูเรียกหมอที่ทําพิธีนี้วาหมอเมือง ตอง
ไปหาที่อ่ืนเพราะที่บาน หัวถนนไมมีแลว ลุงเคยเขารวมพิธี เสนตัว เลาวา มีหมอและ ผูชวยหมอ
รวมกันทั้งหมดประมาณหาคน เปนหญิงหนึ่งคน มีหมอเฮียงและหมอตางชาวไทดําในหมูบานเปน
ผูชวยโดยมีการเปาปดวย และมีลุงตาทําหนาที่ในการตัดขอบกระดง กอนทําพิธีมีสิ่งที่ทําขึ้นคลาย ๆ 
ขอบกระดงวางไวบนขื่อเมื่อถึงเวลาไดนํามาคลอบผู เสนตัวเพื่อทําการตัด  เม่ือหมอเมืองทองคา ถา
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เสร็จลุงตา มีหนาที่ในการฟนขอบกระดงนั้นใหขาดในทีเดียว ตัวลุงเองรับหนาที่เปนลุงตาใ นคร้ัง
นั้น เปนการทําพิธีเสนตัวใหยายจืน อินทรเขายอย ลุงบอกวาตองตัดขอบกระดงทีเดียวใหขาด ถาไม
ขาดตองทําการเสนตัวกันใหมตั้งแตแรก  
 ในงานรื่นเริงชวงเดือนสี่ถึงเดือน หาเลาวาเมื่อกอนในการวานสาว มีหัวหนาฝายหญิง
และฝายชายตองคุยกัน บางทีวานไดสองคืนถ าคีนถัดมาไมมีคิวที่ไ หนมา ชวงนี้ ไมไดทํางานกันเลย
จนหมดฤดูงานร่ืนเริงนี้โดยมีการเลนลูกชวงกันกอน พลบค่ํา เม่ือคํ่าแลว มีการฟอนแคนและเม่ือ
ผูชายในกลุมจะวานสาวตองไปบอกหัวหนาฝายชายวาชวยวานคนโนนคนน้ีใหทีแตไมใชงายเพราะ
ผูหญิงจะมีการพรางตัวหรือปลอมตัวกันหมด ตองมองใหรูตองดูใหดี บอกวาประเพณีนี้เลนกันจริง 
ๆ ราวรุน ๆ ลุงเปนรุนสุดทายแลว ปจจุบบัน นี้หมดไปแลวเพียงแคทําเปนพิธีกันเทานั้นเอง  ทาง
หมูบานของฝายหญิงชาวไทดํามีการเล้ียงผูชายชาวไทดําที่มาจากตางหมูบาน โดยบานไหนมีปลา มี
ผักหรืออยางอืน่นํามาชวยกันเพื่อทํากับขาว ผูชายท่ีมาหมูบานนั้นเม่ือต่ืนขึ้นในอีกวันหนึ่งจะชวยคน
ในหมูบานทํางาน เชน ชวยวิดปลาหรือมุงหลังคา เปนตน เม่ือตกเย็นจึงเร่ิมมีการละเลนแบบเดิมอีก
คร้ังในกรณีวาถาไดคางถึงสองคืน อัตลักษณ ของชาวไทดําบานหัวถนนในดานต าง ๆ ท่ีกลาวมาลุง
คิดวาไมนาถูกกลืนไปมากกวานี้แลวยิ่งในเร่ืองความเช่ือเกี่ยวกับพิธีกรรมตาง ๆ เปล่ียนไปไมไดเลย 
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 ผูวิจัยไดมีโอกาสไดสนทนา กับนายขวัญชัย จอยแพง นางประนอม จอยแพง  และนาง
ชัญญกร จอยแพง เปนครอบครัวพอแมลูกชาวไทดํา บอกวา เร่ืองนามสกุลท่ี ใชเอาชื่อปูยา  ตายายมา
ตั้งเปนนามสกุลกันมาก  ใหความเห็นว าเด็กรุนหนุมสาวสมัยนี้ถึงแม พูดภาษาไทดําแตสําเนียงเปน
แบบไทย บอกวาพิธีแตงงานแบบไทดําจริ ง ๆ ในหมูบานไมมีนานแลวอาจ ตองยอนไปรุนพอแม
ของคุณนาถึงจะไดเห็นแบบเต็ม ๆ ในพิธีเสนเรือนใหความเห็นวาเด็กสมัยนี้ไมกลาเชือดหมูกันเอง
แลว เลาวาลูกชายหรือลูกสาวที่ตองสืบผีตอไป พอแมจะแบงทรัพยสินไรนาใหมากกวาลูกคนอื่น
เพราะตองมีคาใชจายในการเลี้ยงผี สูง อยางเคร่ืองด่ืมเมื่อก อนมีแคเหลาขาวกับน้ําเปลา  ปจจุบันนี้มี
เบียรและนํ้าอัดลมเพิ่มเขามา งานเสนเรือนงานหน่ึงตองมีคาใชจายอย างนอยสามถึงสี่หมื่นบาท ใน
การเสนเรือนสมมุติต้ังใจวาจะทํา ปนี้แตมีญาติที่เปนผีเดียวกันตาย ตองเลื่อนออกไปเปนปหนา เวลา
ไปเสนเรือนบานอ่ืนที่เปนผีเ ดียวกันตองซื้อผลไม ขนมไปวางในปานเผือนดวยโดยคิดวาใหบรรพ
บุรุษเรากิ นและชวย ดลบันดาลใหเปนสิริมงคลกับตนเอง  สมัยกอน ไมมีการใหเงินหมอเสนแต
ปจจุบันนี้กลายเปนการจางแทน แตถาเปนหมอที่เครงจะไมรับ ในการสวมเสื้อฮีในงานเสนเรือน ทํา
ตอนกินเหลาไฟเฮือน (ชวงจี่ ไฟไหขาว ) ลูกเขยที่ใชพันค ออยูกับลูกสะใภที่ใชคาดอกอยู ตองนํา
ออกมาสวมใส สวนในพิธีศพคนที่สืบเปนเขยกกบางทีไมอยากเอา เพราะกลัววาของจะเขาตัว เลาวา
ในวันที่ตองไลหมอลงบานเมื่อประกอบพิธีนําผีขึ้นเรือนเสร็จบางทีคนไลไลเหมือนจริงจนตัวเองตก
กระได สวนตัวหมอเองไมเปนอะไร เสื้อฮใีชสวมใสในกรณีงานศพดวย  
 เร่ืองการทอผาบอกวาไมคอย มีใครมาน่ังทอผาแลว ไมทันกิน เอาเวลาไปทําอยางอื่น
ดีกวา บางทีทํางานอยางอื่นวันถึงสองวันสามารถซื้อไดแลว แตใหความเห็นวา เปนรายไดเสริมที่ดี
ถาใครทําได อยางเสื้อฮีขายกันประมาณตัวละหนึ่งพันสองรอยถึงหนึ่งพันหารอยบาท ถาข ายไดสิบ
ตัวเห็นเงินหมื่นเหมือนกัน สวนตัวบานนี้เองในอนาคตลูกหลานเกษียณแลวไมแนวาเขาอาจกลับมา
ทํากันอีกเพราะมีเวลาวางมากขึ้น ยังเลาตอไปวาพิธีกรรมตาง ๆ เปล่ียนแปลงไป บางอยางคนรุนคุณ
นาและคุณอา ไมเขมขนเหมือนเม่ือกอนแลว ถา ใหดีตองถาม คนอายุเจ็ดสิบปขึ้นไปยังคงเขมขนอยู 
บางคน ยังมีการเรียกขวัญขาวอยูคือถึงแม ไมมียุงฉางที่บานแลวแต ตอนเก่ียวขาวรวงสุดทายกอน
นําไปโรงสียังคง ทําพอเปนพิธีได ยังคงมีการปาดตงขาวใหมกันอยูคือปหนึ่ งหลังฤดูเก็บเกี่ยว จะทํา
คร้ังหนึ่ง  
 เร่ืองความเช่ือที่ผูวิจัยไมเคยไดยินจากการเก็บขอมูลในบานตางๆ คือคุณนามีความเชื่อ
วาถาลูกชายและลูกสาวของ คุณนาตางไปมีที่อยูใหม หามไมใหลูกชายมาขอเอาของที่ บานลูกสาว
เพราะจะทําใหเกิดสิ่งที่ไมดีกับลูกสาว เชน ขอตนกลวยไปปลูก ข อลูกไกไปเลี้ยง เปนตน แตถาเปน
ทางฝายลูกสาวไปขอของตาง ๆ จากบานลูกชายไดและเชื่อวาจะดีตอลูกสาวดวย และอีกความเชื่อ
หนึ่งคือถาลูกสาวของลูกสาวคุณนาและลูกชายของลูกชายคุณนาจะมีงานมงคลในชวงเวลาเดียวกัน
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ตองใหทางฝายลูกสาวของลูกสาวคุณนาจัดงาน กอน ฝายลูกชาย ของลูกชายคุณนา ตองเลื่อนงาน
ออกไปอยางนอยเดือนหรือสองเดือน เปนตน  
 คุณชัญญกร(อายุ 28ป) ใหความเห็นเพิ่มเติมวาในอนาคตการเสนเรือนและการปาดตง
จะยังคงอยู ตนเองยังปาดตงที่บานอยูบอย ๆ แตพิธีแปลงขวัญไมแนใจวาจะมีความเชื่อน้ีอยูไดนาน
เทาใด ในเร่ืองการทอผาใหความคิดเห็นวาในอนาคต คงหมดไปจากหมูบานนี้แตที่อื่นนาจะยังมี แต
ไมแนวาถาหมดไปจากหมูบานนี้แลวจริง ๆ อาจมีคนคิด สืบสานขึ้นมาใหมก็ได พิธีศพเอง กลายไป
แลวเหมือนกัน บอกวาการเปนเขยกกไดตองไมขี้กลัว ตองใจแข็งและดวงแข็งดวย ปจจุบันน้ีถาใคร
เปนเขยกกไดจะมีรายไดดเีพราะสวนใหญหมอจะคิดคาจางกันหมดแลว  สวนเด็กเยาวชนไทดํารุน
ใหมถาอยูที่บานกับพอแมที่เปนไทดํา และโดยเฉพาะไดอยูกับรุนปูยา ตายาย เน่ืองจากการคลุกคลี
ตั้งแตเด็กทําให รูและซึมซับไปเองวาประเพณี พิธีกรรมของไทดํามีอะไรบาง รวมถึงขั้ นตอนตาง ๆ 
แตในที่สุดมันขึ้นอยูกับตัวเด็กเองดวยวาในอนาคตเขาจะทําหรือไมทํา 

 

 
 

ภาพที่ 51 นายขวัญชัย จอยแพง นางประนอม จอยแพง และนางชัญญกร จอยแพง  

 

 นายทองดี ออเขายอย (2553 ) มีลูกสี่คน ตายแลวสองคน เหลือลูกสาวทํางานอยูแถว
ออมนอยหน่ึงคน และนายสมเกียรติ  ออเขายอย (2553 ) มีลูกชายสองคนและหญิงหนึ่งคน หมอ
สมเกียรติเปนผูสืบทอด ในการดํารงอัตลักษณของชาวไทดํา บานหัวถนนในหลาย ๆ ดาน เชน การ
จักสาน การหัดเปนหมอพิธี รักษาโรคดวยการเปาและสมุนไพร เปนตน ปจจุบัน ทมีอาชีพทํานาอยู
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ในท่ีของตนเองจํานวนเกาไร บางปทําสองครั้ ง บางป สามครั้งเพราะข้ึนอยูกับพันธุขาวดวย บาง
พันธุสามเดือนเก็บเกี่ยวไดแตบางพันธุใชเวลาถึงสี่เดือน สวนภรรยาของหมอสมเกียรติเปนชาวไท
ดําที่มาจากกําแพงแสนสามารถทอผาไดทั้งเคร่ืองแบบด้ังเดิมและแบบกี่กระตุก ปจจุบันยังทออยู
เร่ือย ๆ เส้ือผาตาง ๆ ของช าวไทดําไดทอเก็บไวมากพอสมควร เตรียมไวใหลูกหลา นแลวดวยโดย
ทําใสขมุกเก็บไวโดย หมอสมเกียรติเปนคนสานเอง ยังมีการทอผาไหมเก็บไวดวย อาจไวใชในการ
ตัดเย็บเสื้อผาหรือตามความเช่ือของชาวไทดําตอนตายตองนําผาไหมมาใชรองนอนซ่ึงมีขนาด
เทาตัวคน บอกวาซื้อไหมมาประมาณ กิโลกรัมละพันกวาบา ท เมื่อทอเสร็จแลวถาใครมาซื้อ ขายวา
ละสามรอยบาท  
 บานนี้เปนชนชั้นผูนอยแตมีบรรพบุรุษเปนผี มนตหลังจากทําพิธีเสนเรือนเสร็จ ตองทํา
พิธีเสนต้ังบั้งดวย จากการสอบถามใน บานหัวถนนที่ตองทําพิธีเสนตั้งบั้งอยูมีป ระมาณหาถึงหก
หลังคาเรือน สวน บานนี้มีกําหนดทําอีกคร้ังประมาณเดือนสามถึงเดือนสี่ของปพ .ศ. 2554 ให
ความเห็นวาในการทําพิธีตาง ๆ ทําผิดวิธีไมไดไมอยางนั้นอาจตองทํากันใหม ลุงทองดีเคยเรียนแคน
กับครูชวง ทมมืดดวย เมื่อกอน เคยเปาออกงานหลายคร้ังคา ตัวประมาณยี่สิบบาทถือวามาก แลว 
ปจจุบันน้ีไมไดเปาแลวโดยบอกวามือมันแข็งแตไดสอนใหหลานซึ่งเปนลูกของหมอสมเกียรติชื่อ
สามารถ ออเขายอย(อายุ 17 ป) ลุงบอกวาเร่ิมเกงแลวเคยออกงานแลวดวยเชนงานแหนาค ในงานจัก
สานไดสอนหมอสมเกียรติไวบาง เขาหัดเองบาง เชน กระชัง กระบุง ตะคอง ปานเผือน เปนตน 
และยังถักแหไดดวย ใครมาซื้อหรือมาจางทําได หมอสมเกียรติบอกวาถึงแม ยังไมคอยสวยแตเราทํา
เองมั่นใจในคุณภาพดีกวาไปซื้อ ในงานรื่นเริงลุงทองดีเลาวาเมื่อกอนมีการเร่ียไรกันกับชาวไทดําใน
หมูบานเพื่อไปเอาแรงในท่ีตาง ๆ ไดปหนึ่งประมาณสองหมื่นกวาบาท  เมื่องานร่ืนเริงหมดฤดูกาลมี
เงินเหลือใหวัดหรือฝากธนาคารอีกตางหาก บางทีการไปเอาแรงท่ี อ่ืนมีการทอดกฐินไปดวยเพราะ
สวนมากจัดงานกันที่วัด อยางวัดหัวถนนน้ีเมื่อกอนชาวบานชวยกันสรางเอง หรือการเอาแรงคือการ
เอา เงินไปใหบานอ่ืน ๆ กอน ที่อ่ืน อาจใสซองกลับมาเมื่อเขามาเอา แรงบานเรา ในงานร่ืนเริงนี้
เมื่อกอนมีการวานสาวกันยันเชาแตปจจุบันน้ีหมดแลว ไมมีแลวทํากันพอเปนพิธีเทานั้นเอง  
 การทําพิธีเสนเรือนหมอสมเกียรติกําลังเรียนอยูกับหมอตาง ออเขายอย เลาวาปจจุบันน้ี
ไมวาเปนผูนอยหรือผูทาว ใชหมูในการเสนเรือน เหมือนกัน หมดไมไดใชควายเหมือนเม่ือกอน
เพราะไมคอยมีใครเลี้ยงกันแลวอาจมีใชควายอยูบาง ที่เพชรบุรี ในการเสนเรือนไมมีการนิมนต
พระสงฆมาสวดเหมือนพิธีศพที่เร่ิมผสมผสานแลว หมอเย้ืองในหมูบานไมมีแลว แต ยังมีหมอที่
เรียกวาเจาจ้ําคือหมอสมเกียรติเองในการทําพิธีประจําปในการบูชาศาลพอปูประ จําหมูบานอยู หมอ
สมเกียรติมีปูยาเปนหมอมนตมีตําราเขียนไวใหไดสืบตอ เร่ืองการเสนเรือน เอาตํารามาจากหมอตาง 
และตําราอ่ืน ๆ อีกที่เอามาจากบานของปูชวง ทมมืด ทั้งหมดเปนตําราที่เขียนดวยตัวหนังสือไทยแต
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อานออกเสียงเปนสําเนียงของไทดํา เ วลามีงานศพ ในหมูบาน หมอสม เกียรติได ไปชวยเสมอ เชน 
การทําปลี ธงกาว นกหรือหงส เปนตน บอกว าหมอทางพิธีศพไมคอยมีใครอยากเปน  เรียนหรือทํา
ไมดีตายหมดเพราะของเขาตัว อยางท่ีเกาะแรตเคยมีหมอทางนี้เปนสิบคนปจจุบันตายเกือบหมดแลว
โดยมีความเชื่อวาผีแข็งกวาหมอทําใ หเอาไมอยู สวนพิธีเบิกโลงคือเม่ือมีคนตาย กอนนําศพลงโลง
ตองทําพิธีเบิกโลงกอน ในการทํา พิธีนี้บอกวาสามารถทําไดทุกคนถาทองคาถาไดไมวาหญิงหรือ
ชายและไมจําเปน ตองเปนเขยกก หมอสม เกียรติเคยทําพิธีเบิกโลงและพิธีกอน นําศพออกจากบาน
มาแลวโดยบอกวา เร่ิมหัดเมื่ออายุสี่สิบนี้เอง มีความเชื่อในเร่ืองการเบิกโลงวาคนที่เบิกโลง ไมควร
เปนญาติพี่นองของผูตายโดยเลาวามีหมอชื่อเลียบไดเบิกโลงใหภรรยาตนเองและ เปนหมอทางดีใน
หมูบ าน หลังจากเบิกโลงไดหนึ่งเดือน เร่ิมปวย และในอีกสี่ถึงหาวันก็เสียชีวิตลง  สวนหมอ มด
เปนไดทั้งผูชา ยและผูหญิงแตใน บานหัวถนนมดที่เปนผูหญิงไมมีใครสืบเลย วิชาตาง ๆ ท่ีหมอ
สมเกียรติเปนนี้ไมหวงใคร ใครมาคัดลอกหรือมาเรียนไดแตไมคอยมีใครเอา 

 เร่ืองการ รักษาโรคดวยการเปาปจจุบันนี้ มีคนมารักษาที่บานอยูเร่ือย ๆ ท้ังคนในพื้นที่
และนอกพื้นที่ เลาวาเมื่อยาของหมอสมเกียรติอายุเกาสิบป ตอนน้ันหมอสมเกียรติอายุสิบหาป ยาได
เคยใหเปารักษาโรคแทน เลยเร่ิมเรียนการรักษาแบบนี้มาตั้งแตน้ัน เชน ความเชื่อในการถูกคุณไ สย 
โรคงูสวัด โรคเริม เปนตน เลาวาคนที่มาหารักษาที่โรงพยาบาลไมหาย พอไดมารักษากับหมอ
สมเกียรติหายไปหลายคนแ ลวในการณนี้ไมคิดคารักษาแต ตองมีเคร่ืองเซนครูโดยถารักษาอาการที่
ต่ํากวาเอวลงไปตองใชไกหนึ่งตัว เหลาขาวขวดเล็กหนึ่งขวด ถาเปนอาการต้ังแตเอวข้ึนไปใชเหลา
ขาวขวดเล็กหนึ่งขวดเทานั้น สวนสมุนไพรหรือเคร่ืองปรุงยาที่ใชในการรักษา เชน หญาแห วหมู 
น้ําผึ้ง เหลาขาว เขมาจากฟนที่หุงขาวตองไปขูดมา งวงของตนตาลตัวผู ใบสมปอย เปนตน เลาวามี
ชาวไทดําที่ดอนมะเกลือ สระสี่มุ มมายกครูเร่ืองการเปารักษาโรค ไดใหไปแตไมหมดโดยบอกวา
กลัวมันจะลางครู ตัวอยางความเชื่อในการเปนหมอทางน้ี เชน เวลาด่ืมเหล าหามไปดื่มกนแกวใคร 
เวลาคนนําเคร่ืองเซนมารักษาตองนําถวายครู ทุกคร้ัง เปนตน ไดเลาประสบการณความเชื่อ ท่ีเจอกับ
ตนเองวาครั้งหน่ึงมีคนนําเหลามาใหเปารักษา หมอสมเกียรติไมไดถวายครูโดยทําเปนหิ้งอยูบนบาน 
ขาแกอยูดี ๆ ดังกึกแลวเดินไมได ตองไปหาหมอเยื้อ ง บอกวาไมไดนําเคร่ืองเซนถวายครูจึงตองหา
หมอที่อ่ืนมาเปาใหเ พื่อทําพิธีขอขมา ถัดมาอีกสองวันสามารถ เดินไดตามปกติ นอกจากน้ีหมอ
สมเกียรติยังเคยทําพิธีแปลงขวัญใหเด็กดวยคือ ไมสบาย หรือลมลุกคลุกคลานมาโดย ตองใชไขใน
การทําพิธี  
 เร่ืองการดํารงอัตลักษ ณในดานตาง  ๆ ของชาวไทดํา บานหัวถนนนี้ไดใหความเห็น
โดยรวมไวดังนี้ ในเร่ืองการเรี ยนเปนหมอเสนเรือนบอกวานาเขย เรียนอยูเชนกันโดยสวนตัว หมอ
สมเกียรติไดสําเนาตําราไวถึงสามเลม ในเร่ืองการทําไตหรือระยาที่จะมีพัด ธนู จี้กง ถุงหมากใหไว
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ประจําตัวเด็กแรกเกิดยังคงทํากันอยู เวลามีพิธีเสนเรือน ตองนําเคร่ืองเซนใสลงไปในไตหรือระยานี้
ดวยในตอนทําพิธี และเมื่อเวลาตายตองนําไปเผาพรอมผูตายไปดวย ในเร่ืองการสืบทอดทั้งในเร่ือง
การเปนหมอพิธีตาง ๆ รวมถึงการจักสานบอกวายังไมไดปลูกฝงใหลูกเทาใดนัก ในอนาคตแลวแต
เขาวาอยากจะศึกษาหรื อเปลา ในเร่ืองท่ีอยูอาศัยใหความเห็นวา คงตองเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 
อีกอยางบานไมปลวก กินหมด ในเร่ืองการสรางเรือนพัก ของชาวไทดําที่โครงการยังคางอยูให
ความเห็นวาตับหญาคานํามาตอกันไมดี หางเกินไปอีกไมนาน คงพัง สําหรับงบประมาณที่ไดมาให
ความเห็นวาตองสรางใหดีกวานี้ ในความเปนจริงถาทํากันเองประมาณสอ งแสนสามารถทําไดแลว 
เชื่อวามีการคอรัปชั่น กันดวย และไมเห็นดวยที่ใชตนยูคาลิปตัส ทําโครงเพราะปลวกจะกินหมด ใช
ไมไผแบบดั้งเดิม ดีกวา ทําใหดูสวยกวาดวย  ในดานวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ของชาวไทดําให
ความเห็นวาเร่ิมกลายไปแลวจากตอนหมอสมเกียรติเด็ก ๆ อยางเชนเด็กสมัยนี้ฟงภาษาไทดําออกแต
พูดไมคอยไดกันแลว ในอนาคตอัตลักษณทางดานภาษาของชาวไทดําอาจหาย ไปจากบานหัวถนน 
หมอสมเกียรติจึงพูดภาษาไทดํากับลูกตลอดทําใหพวกเขายังพูดได ยังใหความเห็นตอไปอีกวา ถาใน
อนาคตหมอเสนเรื อนหมดจาก บานหัวถนน ยังไง คงตองทํากันตอไปเปรี ยบเทียบ เหมือนการทํา
กงเตกของชาวจีนที่ยังคงตองมีอยูโดยอาจตองไปหาหมอจากที่อื่นแมไกลอยางไร ตองหามาใหได 
สวนในพิธีศพใหความเห็นวาเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปบางแลวเชนกัน เชน บาง ที่เพียงอาทิตยเดียว เอาผี
ขึ้นเรือนแล วโดยปกติตองนานกวานั้นประมาณหน่ึงเดือน หรื อบางที่นิยมเผาศพตอนเชาแทนที่จะ
เปนชวงบาย เปนตน ในเร่ืองของงานร่ืนเริงเลาวาเมื่อกอนไปหรือมากันมาก ยังไมมีระบบการเอา
แรง ปจจุบันนี้ไปเขาสิบคน เขาก็ มาเอาแรงเราสิบคน สวนในการเรียกชื่อคนเฒาคนแกในหมูบาน
ยังคงนิยมเรียกชื่อลูกคนโตอยู เชน ยายแกว ออเขายอยมีลู กสาวคนโตชื่อนอย คนในหมูบานจึงได
เรียกยายนอย หรือยายกํา ออเขายอยมีลูกสาวคนโตช่ือพลอย คนในหมูบานจึงไดเรียกยายพลอย เปน
ตน 
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ภาพที่ 52 นายทองดี ออเขายอย 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 นายตาง ออเขายอยหมอพิธีคนสําคัญในหมูบาน 
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ภาพที่ 54 นายสมเกียรติ ออเขายอย 

 

 

 
 

ภาพท่ี 55 นาเขยของหมอสมเกียรติกําลังศึกษาตําราในการทําพิธีเสนเรือนอยูเชนกัน 
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 นางจืน อินทรเขายอย(2553) เปนผูทอผาไดดีที่สุดคนหนึ่งในบานหัวถนน เลิกใชสีจาก
ตนครามมาเกือบสามสิบปแลว บอกวาเหตุผ ลอยางหนึ่งที่เมื่อกอนไมคอย ไดซักเคร่ืองแตงกายโดย
ใชการตากแดดแทนคือสีจากการย อมครามหรือสีจากธรรมชาติอื่น ๆ สีจะตกเปนเวลานานและทํา
ใหสีซีดลงดวย เมื่อหันมาใชฝายสําเร็จหรือไหมประยุกตแทนทํา ใหซักไดบอยและสีไมคอยตก ยา
ของยายจืนเปนคนสอนใหยายจีนทอผาต้ั งแตวิธีแบบดั้งเดิมทั้งหมด  ลูกหลานยายจืนไมคอยมีใคร
สนใจการ ทอผาโดยใหเหตุ ผลวายากบาง กวาจะไดแตละผืนนานหรือวาจะทําขายสู เอาเวลาไปทํา
อยางอื่นจะมีรายไดดีกวา นาสวย โททอง เปนนองของยาย จืน และนายอย อินทรเขายอย เปน
ลูกสะใภของยายจืนมาจากสุพรรณบุรีเคยเรี ยนการทอผากับยายจืนเชนกันแต ไมไดทําแลว ปจจุบัน
หารายไดโดยการเย็บผาเหลืองและสานตะกราหรือกระเปาดวยพลาสติกจากโครงการตนกลาอาชีพ
ของรัฐบาลแทน โดยบอกวาทํางาย ขายเร็ว มีตลาดรองรับแนนอนกวา ยายจืนเลา วาเคยมีชมรม
แมบานเกี่ยวกับการท อผา ตอนน้ี ยังมีอยู แตเหมื อนอยูแตชื่อไมไดรวมตัว กันเหมือนเมื่อกอนคือ
เมื่อกอนมีนักพัฒนากรมาจัดต้ังชมรมและจัดการเร่ืองตาง ๆ ให แตพอนักพัฒนากรคนน้ัน ยายไป มี
คนใหมมาแทน ไมไดสานตอจึงเหมือนขาดผูนําในดานการจัดการตาง ๆ ไป ปจจุบันยังได
งบประมาณในชื่อของชมรมอยู แตกลับเอาไปใชในดานอ่ืนกันมากกวาโดยใหความเห็นเพิ่ มเติมวา
อาจมีการคอรัปชั่นกันดวย 

 ผูวิจัยไดถามราคาสินคาที่ยายจืนผลิตขายอยูเปนประจําคือผาเปยวราคาแปดรอยบาท 
ผาซิ่นลายแตงโมราคาเจ็ดรอยบาท เสื้อไทและเสื้อฮีราคาพันกวาบาท ยายจืนเคยรวมงานกับคุณ
ประสงค เต๊ีย ะตาชางในการไปจัดนิทรรศการนอกสถานท่ีโดยไปสาธิตการทอผาและเปนนางรํา
ดวย แตมีเหตุใหไมไดทํางานรวมกันแลวเนื่องจากคุณประสงคเคยไปยืมผาจากยายจืนเพื่อไปขาย
และจัดนิทรรศการ ไมไดจายเงินใหกอน นานแลวยังไมไดนําไปคืน ทางญาติของยายจืนตองไปตาม
เอาคืนที่บานขอ งคุณประสงคเองถึงไดคืนมาและเลาวาเมื่อคุณประสงค ขายผาได นํา เงินมาใหแค
สามรอยบาทท้ังท่ีผาที่ขาย ไดมีราคามากกวานั้น ทางบานของยายจืนจึงไมคอยชอบและยังให
ความเห็นอีกวา คุณประสงค เปนคนขี้โม ชอบสรางภาพ จัดการอะไรไดไมดี ทางบานจึงไมไดให
ยายจืนไปรวมงานกับคุณประสงคอีกประกอบกับแกมีอายุมากแลว ถาใหไปออกงานนอกสถานที่จึง
ไปไมคอยไว 
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ภาพที่ 56 นางจืน อินทรเขายอยผูทอผาไดดีที่สุดคนหนึ่งในหมูบาน 
  

 นายมาฆนิต อินทรเขายอย (2553 ) อายุ 27 ป มีชื่อเลนวาดอนเปนหลานของยา ยจืน 
อินทรเขายอย จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคณะสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ(อยุธยา ) ฟงและพูดภาษ าไทดําได อานเขียนไมได เม่ืออยูบาน ยังคงพูดภาษาไทดํากับคนใน
ครอบครัวอยู เปนปกติ ใหความเห็นวาภาษาพูดของชาวไทดํามีสําเนียง คลาย กับคน อีสานคือคน
อีสานพูดมาฟงกันรูเร่ือง ดอนทํานาและเลี้ยงวัวเปนอาชีพอยูกับบาน ทํานาไดปละสองถึงสามครั้ง
ในที่นาของตนเองหาไรและเชาที่นาของคนอ่ืนอีกยี่สิบไรโดยทําการจางหวาน พนยา รวมถึงเก็บ
เกี่ยว เลาวายังมีการไหวผีนาอยูแตไม ไดเอาหมอมาทําพิธีแบบแตกอนโดยทําการ กลาวและถวาย
เคร่ืองเซนไ หวเอง ดอนแตงงา นแลวกับภรรยา คนไทยจึงจัดพิธีแบบไทดํากลาย ๆ ทั้งตัว ดอนเอง
และภรรยาตองใสเสื้อฮีที่ แมของดอนเปนคนเตรียมไวให  เลาวาในพิธีสําคัญ ๆ ของชาวไทดํา บาน
หัวถนนปจจุบันน้ีผูชาย ไมเนนกางเกงแบบไท ดําแตเสื้อฮีตองใสกันอยู สวน ผูหญิงยังคงนุงผาซิ่น
ลายแตงโมกันอยูมากและใสเสื้อฮีดวย  
 ในเร่ืองความเช่ือเร่ืองผีบอกวาครอบครัวไหนมีลูก ผูชายเมื่อพอเสียชีวิตและไดแยก
เรือนออกไปแลว ตองเลี้ยงผีกันทุกคน ดอนใหเหตุผลวา ยังไมไดทําพิธีเสนเรือนท่ีบานทั้งที่พอของ
ดอนตายแลววาเปนเพราะปูกับ ยายังไมตาย ยังทําไมได บอกวาในการทําพิธีเสนเรือนควร ตองเลี้ยง
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หมูเองและฆาหมูเองท่ีบานโดยใหหมูมีเสียงรองตอนเชือดยิ่งดังเทาไหรยิ่งดี เลาตอไปวาในพิธีเสน
เรือนของผูนอ ยตองหามหมูทั้งตัวนําไปชําแหละที่กะ ลอหองแตถาเปนผูทาวทําการ ชําแหละจาก
ขางลางได ส วนในงานร่ืนเริงชวงสงกรานตดอนเคยไดไปเอาแรงท่ีอื่นมาบางเหมือนกัน และไดมี
สวนรวมในพิพิธภัณฑวิถีชีวิไทดําบานหัวถนนโดยใหความรวมมือในดานตาง ๆ เชน  เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และผาที่ทอจากยายจืน เปนตน ดอนคิดวาในอนาคตรุนลูกของดอน อัตลักษณของไทดํา
บานหัวถนน บางอยางอาจ หายไปและ บางอยางอาจ ตองกลายไปตามยุคสมัย เชน ภาษา  บอกวา
ปจจุบันนี้เด็กรุนเดียวกับดอนพูดภาษาไทดําผสมกับภาษาไทยกลางมากขึ้นเร่ือย ๆ  เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 57 นายมาฆนิต อินทรเขายอย 

  

 นายจันทร ปานเขายอย(2553) มีพอแมเปนชาวไทดํา ภรรยา เสียชีวิตแลว เปนชาวไทดํา
เชนกัน มีลูกชายสองคนและหญิงสองคนสามารถพูดและฟงภาษาไทดําไดทุกคน แตทุกคนแตงงาน
กับคนตางชาติพันธุทั้งหมด ลุงเองเปนอดีตนายทหารปจจุบันไดเกษียณแลวและกลับมาอยูที่บานหัว
ถนนกับลูกหลาน เปนหมอพิธีเสนเรือนของผูทาว เปนคนแรกจากที่ผูวิจัยเคยสอบ ถามมาที่ยังคง
อานตัวหนังสือไทดําได เลาวาในการจะทําพิธีเสนเรือนไดนั้นตองมีอายุ 50 ปขึ้นไป จนถึงปจจุบัน
ลุงจันทรไดทําพิธีทางเสนเรือนมานานกวาสามสิบปแลว ใหความเห็นวาขั้นตอนในการทําพิธีเสน
เรือนในท่ีตาง ๆ ในรายละเอียดอาจจะแตกตางกันบางอันเน่ืองมาจากกา รเรียนเปนหมอเรียนจาก
ใคร ครูที่สอนคนละคนกันขึ้นอยูกับวา ไดรับการสั่งสอนมาอยางไร สวนตังลุงเองไดศึกษามากับ
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หลายอาจารยประมาณสี่ทานได เวลาทําพิธี เสนเรือนลุง เรียกอาจารยเหลานี้มากินดวย อีกทั้งยังเคย
ไปเอาตําราจากชาวไทดําที่จังหวัดพิจิตรมาศึกษาดวย เลาวาค รู อาจารยสอนไววาเคร่ื องเซนที่ไดมา
จากพิธีเสนเรือน ตองทําน้ํามนตและ ทําพิธีสะของน้ันกอน นําเขาบานเพราะบางพิธีที่ผีบานนั้นตาย
ไมดีซึ่งปกติตองรอเปนสิบปถึงเอาผีขึ้นเรือนได แตบานนั้นไมไดรอถึงขนาดนั้น ถาเรานําเคร่ืองเซน
เขาบานเลย ทําใหผีไมดีเหลานั้ นตามเรามาดวย  บอกวาใน บานหัวถนนมีชนชั้นผูทาวประมาณ 40 
หลังคาเรือน เวลาทําพิธีมงคลตาง ๆ ตองไมใหตรงกับวันตายของพอ ในการเสนเรือนของผูทา วตอง
นําเลือดหมูทากระไดดวย และนําหมูที่ชําแหละเปนสวน ๆ แลวจัดวางในปานเผือนทั้งตัว มีหอขาว 
ตะเกียบ หมากพลูอยางละ เจ็ดชุด ผูทาวจะมีหอหลอที่ใชใสขาว และหมูที่ทําสุกแลวแตผูนอย ไมมี 
ในการทําพิธีตองนั่งตั่งแตไมมีพัด หมอเสนเรือนผูทาวตองสวมเสื้อฮีแตบางทีหมอเสนเรือน ของ
ผูนอยอาจใชคลองคอโดยไมตองสวม  
 มีความเชื่อวาหมอเสนผูนอยไมกลา มาทาํพิธีของผูทาวเพราะก ลัวอํานาจ บารมีของผีผู
ทาวที่เหนือกวาผีผู นอย สวนหมอเสนของผูทาวเองไมสามารถเขากะลอหองของผีผูนอย ไดเชนกัน
โดยมีความเชื่อวาไมดีกับบานของผีผูนอยน้ัน ตัวลุงเองในการถูกเชิญไปทําพิธีไมไดเรียกเ ปนคาจาง
บอกวาแลวแต ใหเพื่อเปนคายกครู แตที่อื่นเ รียกเปนคาจางกันมากขึ้นถาไมไดมัก ไมยอมทํา เชน ที่
สระสี่มุมหรือไผหูชางเรียกกันประมาณพันกวาบาท หรือท่ีนครสวรรคเรียกกันประมาณสามพันกวา
บาท เปนตน เคยมีคนจากนครสวรรคมาเชิญใหลุงไปทําพิธีเสนเรือนใหโดย มารับและสงกลับดวย
ไดถามวาลุงคิดเทาไหร ลุงเองเ ห็นฐานะทางบานน้ันไมดีดวยจึงบอกวาแลวแตจะให ปรากฏวาเขา
ใหมา 200 บาท ลุงก็ไมไดวาอะไร ลุงเคยไดเงินสูงสุดในการทําพิธีเสนเรือนหน่ึงครั้ง ท่ีแลวแตเขา
ใหคือประมาณ 2,000 บาท  
 ลุงเลาวาปจจุบัน นี้เชื้อสายไทดํากระจายตัวอยูในประเทศไทยคอนขางมาก เชนแถว
ออมนอยหรือหนองแขมมีคนไทดําอาศัยอยูมาก  เคยเชิญลุงไปทําพิธีเสนเรือนดวย นอกจากพิธีเสน
เรือนแลวลุงเคยทําพิธีขึ้นบานใหม ตั้งศาลพระภูมิ เคยขับสอนคูแตงงานเปนภาษาไทดํา รวมถึงไป
ชวยในพิธีศพดวย งานศพหนึ่งที่ลุงเคยไปชวยไดเลา ใหฟงวางานศพน้ัน คนตายเปนชนช้ัน ผูทาว 
หมอที่ เอาผีขึ้นเรือนซึ่งปกติตองเปนเขยกกที่มาจากชนชั้นผูทาวแต บานนั้นกับ เอาเขยกกที่เปนชั้น
ผูนอยมาทํา ตัวเขยกกเองจึงไมกลาเขาไปในกะลอหองของผูทาว ตองมาวานใหลุงไปชวยรับชวงตอ
อีกทีหนึ่งคือเขยกกไดทําพิธีนําผีมาจากปาชามาถึงหนาบานแลวตองสงตอใหลุงจันทรชวยเอา เขาไว
ในกะลอหองอีกทีหนึ่ง ถาเปนเขยกกท่ีเปนชนชั้นผูทาวอยูแลวสามรถคทําเองท้ังหมดไดเลยโดย ไม
กลัว 
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ภาพที่ 58 นายจันทร ปานเขายอย 

  

 นางสาวสาลินี เ ต๊ียะตาชาง (2553) มีพอแมเปนชาวไทดํา อาชีพทํานา ทําไร และขาย
ของชํา เน่ืองจ ากยังไมไดแตงงาน ในสวนตัว เปนผูหญิงจึงไมคอยไดมีสวนรวมมากนักในการสืบ
สานอัตลักษณทางพิธีกรรมตาง ๆ นอกเสียจากวาไมมี พี่นองที่เปนชายเหลืออยูแลว ตองสืบผีพอแม
ตอไป เคยเปนอดีตผูใหญบานหมู 8 ตอนนั้นไดงบประมาณจากโครงการอยูดีมีสุขมาจัดซื้อเคร่ือง
ทอผาแบบกี่กระตุก 2 เคร่ือง เพ่ือหวังวาคนรุนใหมชาวไทดําจะหันมาสืบสานภูมิป ญญาในเร่ืองการ
ทอผาโดยปจจุบันยังมีการรวมกลุมกันอยูใครที่เคยเรียนการใชกี่กระตุกพอเปนบางแลวจะมาชวยกัน
ทอผาดวยเคร่ืองกี่กระตุกที่ไดมานี้ที่บานของยายมน ออเขายอย เชน ยายเซีย ง จันทรแถม ยายเสงี่ยม 
ถิ่นวงษมอม นางสาวรัตนา อํ่าเงิน เปนตน สวนใครยังไมเปนสามารถ มาหัดทอไดหรือชวยในการ
กรอดายหรือเย็บหนาหมอนดังเชนตัวพี่สาลินีเอง ที่ยังทอผาไมคอยไดนัก อีกเคร่ืองหน่ึงอยูที่บาน
ของนายสมเกียรติ ออเขายอย ภรรยาชื่อสุนันท สระทองหนใชเคร่ืองกี่กระตุกเปนโดยในปจจุบันใช
ทอผาอยูบาง ตามความคิดของพ่ีสาลีนีเห็นวาเคร่ืองทอผาแบบกี่กระตุกจะทําใหไดผาที่มีหนากวาง
กวาเคร่ืองแบบด้ังเดิมและคุณภาพในการทอผาออกมาดีกวา ถึงแมปจจุบันยังคงมีการรวมกลุมกันอยู
บางโดยใชงบสวนตัวรวมกันในการจัดซื้อดายหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชแต ยังถือเปนอาชีพไมได
เพราะเปนตลาดเฉพาะทําไดแคเปนรายไดเสริมเทานั้น  ใหมานั่งรวมกลุมกันทอผาแบบจริงจังอยาง
เดียวเหมือนที่อ่ืนคงยังทําไมไดขนาดนั้น ในอนาคตเม่ือหมดรุนยาย ๆ เหลานี้ มีความเห็นวานาจะยัง
มีชาวไทดําในหมูบานสืบทอดอยูเพราะเปนสิ่งทอที่เปนแบบเฉพาะของชาวไท ดําที่ตองใชอยูตลอด 
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ไมคิดวาในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวไทดําในอนาคตจะใสชุดอยางอื่น ได ตองใสชุดใน
การทําพิธีที่เปนอัตลักษณของชาวไทดําสืบตอไป ถาในห มูบานไมมีจริง ๆ จะแพงแคไหน ตองไป
หาซื้อมาเพ่ือประกอบพิธีใหได เลาวามีชาวไทดําที่จังหวัดราชบุรีทําไมคอยเปนกันแลวตองมาสั่งซื้อ
จากทางบานหัวถนนไปบางเหมือนกัน เชน เสื้อกอม เสื้อฮี ผาซิ่นลายแตงโม เปนตน  
 ภูมิปญญาทางดานเคร่ืองจัก สานเหมือนไมมีใครสนใจ สืบตออยางจริงจังเชนกัน ชาว
ไทดําบานหัวถนนใหความเห็นตรงกันวาคนที่เกงคือนายแล อินทรเขายอยซึ่งไดเสียชีวิตไปแลวและ
ลูกหลานไมไดเรียน รูไวเลยเปนเร่ืองที่น าเสียดายมาก ลุงมา ออเขายอย คุณพอของพ่ีสาลินี ยังคงทํา
เคร่ืองจักสานไดอยูและนํามาฝาก ขายที่รานขายของชําดวย ลูกหลาน ไมมีใครสนใจสืบ สานเชนกัน 
พี่สาลินีบอกวาปจจุบัน นี้ตนไผในหมู บานแทบไมมีแลว บางทีถาจะทํากันมากจริง ๆ คงตองเร่ิม
ปลูกใหมหรือตองไปหาซื้อไผที่อื่นมาทํากัน ในปจจุบันเปนการทําใชเองหรือขายกันภายในหมูบาน 
จะใหมารวมกลุมกันทําเปนอาชีพคงยาก เด็กรุนใหมจบมาไปทําอาชีพอยางอื่นเพื่อสรางเน้ือสรางตัว
ไมมีใคร มาสืบสานภูมิปญญาเหลานี้ อยางจริงจังหรอก อาจมีอยูบางพอเปนงานยามวาง ยังไมเกง
ขนาดขายได  
 อัตลักษณดานอื่น ๆ ของชาวไทดําที่นี่เมื่อเทียบกับสมัยกอนเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร 
เชน เร่ืองภาษาเด็กรุนใหมไมยอมพูดภาษาไทดํากันแลวแตยังคงพอฟงรูเร่ือง เปนตน สวน ความเชื่อ
ในการทําพิธีตาง ๆ ยังคงตองมีอยูแนนอน เชน พิธี เสนเรือน พิธีศพยังทํากันอยูปกติ เปนตน พิธี
แตงงานในหมูบานนานแลวที่ชาวไทดําแตงกับชาวไทดําดวยกันและจัดพิธีแบบดั้งเดิมที่เรียกวา
พิธีเฮาโดยในรายละเ อียดอาจเปลีย่นไปบางและทางผูนอยกับผูทาว ทําไมเหมือนกัน ในการสืบเปน
หมอพิธีตาง ๆ ยังมีไทดําในหมูบานพยายามสืบสานอยู แตหมอทางพิธีศพในหมูบานไมมีแลว และ
การทําพิธีตาง ๆ ในปจจุบันนี้ ตองจาง หมอในการทําพิธีเปนสวนใหญ ในการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทดําในชวงสงกรานตใหค วามเห็นวาเปนเร่ืองท่ีดีที่ไดพบปะชาวไทดําดวยกันในตาง
พื้นที่ เชน เมื่อกอนไมรูวาที่หมูบานปงปน จังหวัดสุมทรสาครมีชาวไทดําอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
ดวย จึงไดรูจักกันในการจัดงานแบบน้ี เปนตน ประเพณีอิ้นกอนฟอนแคนแบบสมัยกอนเคยหายไป
ชวงหนึ่ง ชาวไทดําจังหวัดเพชรบุรีจึงเร่ิมจัดงานแบบนี้ขึ้นเปนที่แ รกเพื่อใหชาวไทดําในที่ตาง ๆ ได
พบปะกันเชนเดิมและเปนการอนุรักษวัฒนธรรมในอีกรูปแบบ หนึ่งดวย ในคร้ังนั้นชาวไทดําบาน
หัวถนนไดไปรวมงานเปนจํานวนมาก  
 เร่ืองพิพิธภัณฑในหมูบานเลาวาทางคุณประสงคเองซึ่งเปนญาติกั นน้ัน ตอนเร่ิมตนทํา
นั้นไมไดมาปรึกษาหรือมาบอกกลาวเลย แตในระยะตอมาเมื่อทางคุณประสงคมาขอความรวมมือ
ในดานเอกสารหรือดานอ่ืน ๆ อีก พี่สาลินี ใหความรวมมือเปนอยางดี บอกวาการทําคนเดียวไมมี
แนวรวมนั้นคอนขางเหนื่อย การหาแนวรวมที่อยาก อนุรักษอยางจริงจั งนั้นไมคอยมี เวลาไปจัดงาน
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นอกสถานที่ตองมีคาใชจาย ใหไปกันแบบไมมีผลปร ะโยชนให ไมมีใครไป อยางมากสอง ถึงสาม
คร้ังไมไปกันแลว จะใหมารวมตัวกันในนามของพิพิธภัณฑที่คนในชุมชนมีส วนรวมมากข้ึนตองมี
ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเห็นดีดวยและเป นคนสนับสนุน บางทีทางผูนํา
เหลานี้ยังมีความคิดเห็นไมตรงกันเลย คุณประสงคเลยตองทําเองเปนสวนตัวอยู ถาศูนยการเรียนรู
สรางเสร็จอาจเห็นความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนในการคิดไปในทางเดียวกันและทํางานรวมกันได 
รวมท้ังใหชาวไทดําในชุมชนไดมีสวนรวมมากข้ึน ทางผูนําที่ เปนทางการเองอาจของบประมาณใน
การดํารงอัตลักษณของชาวไทดาํโดยเฉพาะไดงายข้ึนดวย  
 

 

 
 

ภาพที่ 59 นางสาวสาลีนี เต๊ียะตาชาง 
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พิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทยทรงดําบานหัวถนน 

สถานท่ีตั้ง  บานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๖ ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๕๐ 

 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ กม. ๑๔-๑๕(นครชัยศร-ี ดอนตูม) โทรศัพท 089-2569117 

สถานภาพ   เปนพิพิธภัณฑสถานประเภท พิพิธภัณฑทองถิ่น  การบริหารและการจัดการเปน
 รูปแบบของชุมชน โดยมีชุมชนเปนสวนรวมในการบริหารจัดการ 

การจัดแสดง เปนพิพิธภัณฑกึ่งมีชีวิต มีการจัดแสดงสาธิตการจําลองวิ ถีการดําเนินชีวิตและ
 วัฒนธรรมไทยทรงดํา เศรษฐกิจแบบพอเพียง (พออยูพอกิน) จากอดีตสูปจจุบัน มีการ
 เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับชาวไทดําโดยนําเสนอเปนโปสเตอรและรูปภาพกิจกรรม
 โดยมีการบรรยายประกอบ การอนุรักษดูแลรักษาพิพิธภัณฑ 
งบประมาณในการดําเนินการ  ใชงบประมาณสว นตัว ปจจุบันยังไมไดรับการสนับสนุนจาก
 หนวยงานหรือองคกรใดเลย 
เวลาทําการ เปดทําการทุกวัน เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
การบริหารและการจัดการ  เปนพิพิธภัณฑชุมชน มีคณะกรรมการบริหารและมีชาวบานในชุมชน
 รวมแสดงสาธิตและกิจกรรม  พิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทยทรงดําบานหัวถนน เปน
 พิพิธภัณฑชุมชนที่จัดแสดงเก่ียวกับวิถีชีวิตของไทยทรงดําและแสดงกิจกรรมการปลูก
 หมอนเล้ียงไหม การทอผา(ผาทอมือ) เปนผลิตภัณฑใชสอย โดยจัดแสดงพิพิธภัณฑกึ่ง
 มีชีวิตใหประชาชนเขาชมในกระบวนการและวิธีการ ๓ ดาน คือ การเก็บรวบรวม การ
 อนุรักษดูแลรักษา และดําเนิน การจัดแสดงสนองพระราชดําริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 พออยูพอกิน 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 

 (๑) เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดําอันเปนมรดกศิลปะบรรพ
 บุรุษของคนไทยทรงดํามิใหสูญหาย  
 (๒) เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูเชิงสรางสรรคและเปนศูนยวัฒน ธรรมวิถีชีวิตไทยทรงดํา
 ในทองถิ่นของชุมชน 

 (๓) เพ่ือเปนที่รวบรวมวัฒนธรรมทองถิ่นที่แสดงถึงภูมิปญญาชาวบานและปราชญ
 ชาวบาน 

ปณิธาน  มารวมมือกันสืบตํานานเลาขานถึงชีวิตวิถีไทยทรงดําในอดีตจนถึงปจจุบันแหง
 จิตสํานึกของความเปนไทยทรงดํา ณ พิพิธภัณฑแหงนี้ 
ประวัติการกอตั้ง  พิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทยทรงดําบานหัวถนน จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ .ศ. 
 ๒๕๕๐ โดยเกิดจากปณิธานของนายประสงค เต๊ียะตาชางและนายหมาย- นางบุญแอ 
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 เต๊ียะตาชาง (บิดา-มารดา )ผูซึ่งเปนชา วไทยทรงดําโดยกําเนิดที่ตองการถายทอดและ
 อนุรักษภูมิปญญาเก่ีย วกับวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดําในอดีตจนถึงปจจุบันไวให
 คนไทยในสมัยนี้ไดรับทราบ นอกจากน้ีขอมูลตางๆ ซึ่งไดมาจากประสบการณตรง
 ของนายประสงค เต๊ียะตาชาง ยังเปนขอมูลอันมีคายิ่งสําหรับการศึกษาวิถีชีวิตพื้นบาน
 ของชาวไทยทรงดําเมื่อ ๗ ปที่แลว ดวยปณิธานอันแร งกลานี้ทําใหนายประสงค เต๊ียะ
 ตาชางเร่ิมเตรียมการทั้งในเร่ืองสถานที่ และสิ่งกอสรางมาตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
 ใชบริเวณขาง  ๆ บานประมาณ ๒ งาน ปลูกเปนพิพิธภัณฑไทยทรงดํา จากนั้นจึงนํา
 วัสดุอุปกรณอ่ืนในชุมชนมาจัดแสดงเคร่ืองการเกษตรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ นการ
 ดํารงชีวิตแบบพื้นบานไวจํานวนหน่ึงและไดเร่ิมดําเนินการสูสาธารณชนตั้งแตปพ .ศ. 
 ๒๕๕๐ เปนตนมา 

ประวัติผูกอตั้งพิพิธภัณฑวิถีชี วิตไทยทรงดํา (ไทยโซง ) ผูกอต้ังพิพิธภัณฑคือ นายประสงค เต๊ียะ
 ตาชาง เกิดเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ สถานที่เกิด บานหัวถนน ต.ดอนพุทรา 
 อ.ดอนตูม จ .นครปฐม บิดา-มารดา ช่ือ นายหมาย-  บุญแอเต๊ียะตาชาง มีพี่นอง ๔ คน 
 จบการศึกษาตามหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  สาขาวิชา ชางไฟฟา
 กําลัง  แตมิไดศึกษาตอเพราะมีกิจการที่ตองดูแลและรับผิดชอบจัดการ บริหาร ท่ีบาน
 ประกอบอาชีพทํานา ทําไ ร คาขาย จึงตองชวยงานที่บาน แตดวยใจรักในวัฒนธรรม
 ประเพณีไทยทรงดําอันดีงามที่บรรพบุรุษไดประพฤติและปฏิบัติกันมาอยางเครงครัด 
 กระผมจึงมีความรูสึกหวงแหนและรักในวัฒนธรรมประเพณีดังกลาวจึงไดศึกษาและ
 เรียนรูตลอดมา จึงไดเขารวมกับมูลนิธิไทยทรงดําประเทศ ไทย ไดชวยเหลือการ
 ทํางาน การดําเนินการจนไดเปนคณะกรรมการในมูลนิธิไทยทรงดําประเทศไทย ดัง
 นั้นเองจากการทํางานตอเน่ืองหลายป ผูคนชาวบานไดเห็นความสําคัญ ผลงานเปน
 ท่ียอมรับในการทํางานจึงไดมาอยางตอเน่ือง  ดังนี้  คือ ๑. คณะกรรมการสมาคมไท
 ดําประเทศไทย ๒ . คณะกรรม การสภาวัฒนธรรมต . ดอนพุทรา  ๓ . รอง
 ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอดอนตูม ๔. เลขานุการกลุมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
 ไทยทรงดําบานหัวถนน ฯลฯ 

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี พระราชดํารัส  “เศรษฐกิจ
 พอเพียง ” เมื่อวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งไดมีการขานรับนํา
 แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติกันหลายหนวยงาน แตคนสวนมากก็มัก
 เขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองของเกษตรในชนบทเทานั้น แตแทที่จริงผูประกอบ
 อาชีพอ่ืนๆ เชน พอคา ราชการ และพนักงานบริษัทตางๆ สามารถนําแนวพระราช
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 ดํารัสเศรษฐกิจพอ เพียงไปประยุกตใชได  จากพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
 เกษตรกรน้ัน ก็ทําไร ทํานา ปลูกพืชแบบผสมผสานในที่แหงแลงตาม แนวทฤษฎีใหม
 ไดสําเร็จ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป นพระราชดํารัสท่ีพระราชทานใหประชาชนดําเนิน
 ตามวิถีแหงการดํารงชีพที่สมบูรณศานติสุขโดยมีธรรมะเปนเค ร่ืองกํากับ  และใจคน
 เปนที่สําคัญ ซึ่งที่พระองคทรงรับสั่งมานั้น แทที่จริงคือวิถีชีวิตไทยนั่นเอง วิถีไทยท่ียึด
 เสนทางสายกลาง คือ ความพอดี 
คติประจําใจ ฝนใหไกลแลวไปใหถึง 

แรงบันดาลใจของผูจัดตั้ง  “เก็บของเกามาเลาขานใหม ” ในสวนตัวกระผมเปนชาวไททรงดํา (ลาว
 โซง)โดยกําเนิด เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีกรรมอันดีงามของ
 ชาวไททรงดําทั้งประเทศที่อาศัยอยูในประเทศไทย กระผมจึงคิดจะอนุรักษและสืบ
 สานวัฒนธรรมประเพณีของพี่นองชาวไททรงดําเอาไวมิใหสูญหายเพ่ือใหคงอยูสืบ
 ตอไป จึงต้ังพิพิธภัณฑวิถีชิวิตไททรงดําขึ้ นเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาแก
 บุคคลท่ัวไปที่สนใจ 

อนาคต  มีกรุวัฒนธรรมทัองถิ่นประจําหมูบานในชุมชนและเปนแหลงการเรียนรูและศึกษา
 ของ ผูสนใจ 
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