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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า (2) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
ผลการวิจัยพบว่า (1) มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในทุกด้าน ทั้งในด้านวิถีการ
ด ารงชีพ ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะและประเพณี (2) ปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า คือ กระบวนการพัฒนาของรัฐ การผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ท าให้วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด ามีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม 
อย่างไรก็ตาม ชาวไทยทรงด ามีการอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และยังคงรักษา
ประเพณีส าคัญ คือ การนับถือผีบรรพบุรุษที่ยังคงปฏิบัติและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : ชาวไทยทรงด า/การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม/สังคมสมัยใหม่ 
  

Abstract 
The research objectives of this research were to; (1) study social and cultural change of 

Thai Song Dam people, (2) study factors impact on social and cultural change of Thai Song Dam 
people. This qualitative study used methods were; document study, historical interview, in-depth 
interview, and participant observation. This study found that Social and Culture of Thai Song Dam 
people have been changing each dimensions; way of life, kinship system, dressing, language, 
belief, religious, arts, and traditions. The factors impact on social and cultural change of Thai Song 
Dam people were state developed processes, cultural assimilation, and information technology. 
However, Thai Song Dam people still do conservation on their ethnic group identity and 
important tradition; dynasty ritual, as long as a present day. 
Keywords: Thai Song Dam People / Social and Cultural Change / Modern Society 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the Problem) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย
และทุกสังคม หากจะแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องวิธีการและลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีตนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ยังมีไม่มาก ระบบการ
สื่อสารและคมนาคมยังไม่ค่อยพัฒนาก้าวหน้าเท่ากับปัจจุบัน (พุทธินันทน์ บุญเรือง, 2560) หากแต่ในบริบทของ
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สังคมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการต่อยอดทางความรู้อย่างสูง มี
การพัฒนาทั้งในด้านคอมพิวเตอร์และด้านเครือข่ายการสื่อสารและคมนาคม ท าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้คน สินค้า บริการ เงินตรา สามารถถ่ายเทกันได้ในเวลาสั้น ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ก็มีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายและส่งอิทธิพลต่อกันและกันแทบ
ทั้งสิ้น (Toffler, 1980 อ้างใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) ในขณะเดียวกัน สังคมสมัยใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ก็
เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ส าหรับ
สังคมไทยเองนั้นก็เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทย
ประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆ อาทิเช่น เชื้อสายไทย จีน ญวน ลาว เขมร ไทยทรงด า ไทยพวน มลายู ฯลฯ เข้ามาอยู่
อาศัยเป็นเวลานาน จนท าให้สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมที่มีพหุวัฒนธรรม (สิริวรรณ  ศรีพหล, 2555) 

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพราะมีพื้นที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่นของประเทศไทยร่วมถึงมีการอพยพโยกย้ายของผู้คนจาก
พื้นที่ต่างๆ มาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ (อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, 2559) ซึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรเองก็เป็นจังหวัดที่มี
ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ทีม่ีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มเดินทางเข้า
มาตั้งรกรากถิ่นฐานนับแต่อดีต และสืบเชื้อสายต่อมาจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ ลาวโซ่งหรือไทยทรงด า ไทยล้านนา
หรือไทยวน ม้ง กะเหรี่ยงหรือปกาเกอญอ ลีซูหรือลีซอ และเมี้ยนหรือเย้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร, 
ม.ป.ป.)  

กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทยทรงด า” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองแถงหรือใน
ปัจจุบันคือ เดียนเบียนฟู ทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม โดยในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 ได้การ
กวาดต้อนเชลยศึกชาวไทยทรงด าเข้ามาในประเทศไทย (พิเชษ สายพันธ์, 2554) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ชาว
ไทยทรงด าก็ได้อาศัยกระจัดกระจายในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
ซึ่งภายหลังก็ได้มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รวมถึงในจังหวัดก าแพงเพชรด้วย (อภิญวัฒน์  
โพธิ์สาน, 2552) ซึ่งในงานศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทยทรงด าในบริบทของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อชีวิต
ของผู้คน ท าให้ชาวไทยทรงด าต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต รูปแบบของโครงสร้างทางสังคม 
พฤติกรรมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2541) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า และวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในพื้นที่หมู่บ้านวังอ้อ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อ 
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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การต้ังรกรากถิ่นฐานใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ

ชาวไทยทรงด า 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
                      

                    

   

                 

           
                                                                   
 
       
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ วิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และน าไปเป็นฐานคิดในการวาง
กรอบคิดในการศึกษาวิจัย 

2. เมื่อได้ข้อมูลทุติยภูมิจนครบถ้วนครอบคลุมแล้วผู้วิจัยก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field 
research) จะใช้วิธีการส ารวจพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง การจดบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้
วิธีการเข้าไปในชุมชนเพื่อสังเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเช่ือใน
รูปแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยเริ่มการส ารวจพื้นที่หมู่บ้านวังอ้อ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ซึ่งมีประชาการทั้งหมด 507 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 129 ครัวเรือน ที่ประกอบไปด้วยชาวไทยทรงด า ชาวไทยอีสาน
และชาวไทยภาคกลาง การส ารวจพื้นที่ครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อส ารวจชุมชนว่า ชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อมี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) ตามแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์  (Snow ball) ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงด า รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อมีส่วนร่วมกับกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความเชื่อใจระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มชนในชุมชนด้วย 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมาตรวจสอบข้อมูล 
4. น าข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและ เขียนเป็น

รายงานวิจัย          

บริบททางประวัติศาสตร์:  

ภัยสงคราม 

การย้ายถิ่นของชาวไทยทรงด า
จากประเทศเวียดนาม 

มายังประเทศไทย 

บริบทสังคมสมัยใหม ่

- กระบวนการพัฒนาของรัฐ 

- การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม 

- เทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร 
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5. หลังจากที่เขียนรายงานวิจัย ผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์และกลุ่มคนอื่นๆได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดความเห็นต่อข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัย ท้ังนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มชนในชุมชนและท าให้กลุ่มชุมชนได้เรียนรู้และมีจิตส านึกต่อชุมชนร่วมกัน   

6. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นชาวไทยทรงด าจ านวน 15 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบสโนว์บอลล์ (Snow ball) ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนจ านวน 2 คน ผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 10 
คน และชาวบ้านไทยทรงด า จ านวน 3 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมื อง จังหวัด
ก าแพงเพชรได้เป็นอย่างดี 

  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษา“ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในบริบทสังคมสมัยใหม่ : 
กรณีศึกษาชาวไทยทรงด า หมู่บ้านวังอ้อ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ’’ ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 5 วิธี คือ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า การ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร (Documentary study)  เป็นการที่มุ่งที่จะรวบรวมข้อมูลในประเด็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาวไทยทรงด าและความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงด าแบบดั้งเดิมของหมู่บ้านวังอ้อต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อแนวทางส าหรับการจัดการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยการรวบรวมเอกสารจะประกอบไปด้วย (1) เอกสารช้ันต้น ที่เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้มีการผ่านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมเอกสารที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
ทรงด า (2) เอกสารช้ันรอง เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วในระดับหนึ่งเพื่อท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่
ศึกษาจะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย ต าราวิชาการ บทความ วารสาร หรืองานวิจัย วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ก่อนจะใช้เอกสารต้องมีการประเมินเอกสารหลักฐานก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ วิธีการ
ประเมินต้องพิจารณาประเมินทั้งแบบภายนอก (External criticism) คือ การประเมินลักษณะภายนอกทั่วไปๆ ของ
เอกสารหลักฐานว่าเป็นต้นฉบับของจริงๆ มีส่วนเสียหายหรือไม่ หรือมีการดัดแปลงหรือไม่เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่
ถูกต้องเพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องที่สุดเพื่อการท าการวิจัยต่อไป (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558) 
 2. การสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์ เป็นการสัมภาษณ์ปราชญ์และผู้น าศาสนา เพื่อมุ่งท่ีจะรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดแบบเจาะลึกในอดีตเพื่อน าข้อมูลมาอ้างอิงและอธิบายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่หมู่บ้านวังอ้อ ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กับปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าทาง
ศาสนา ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตรจ์ากความทรงจ าที่ยังมิไดม้ีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่อาจจะยังไม่เคยถูกเปิดเผยหรือถูกลบเลือนไป และได้ข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ความรู้และมีส่วนร่วมกับ
วัฒนธรรมไทยทรงด าโดยตรง 

3. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่อการเรียนรู้
และเข้าใจในระดับลึกในประเด็นวิจัย (Erlandson, et al., 1993) โดยการซักถามพูดคุยกันระหว่างการสัมภาษณ์
แบบบุคคล เป็นการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ชาวไทยทรงด าเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่ บ้านวังอ้อ 
โดยเป็นการสัมภาษณ์โดยการใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) ซึ่งไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้
ล่วงหน้า ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระด้วยค าพูดของตนเอง  

4. เคร่ืองบันทึกเสียง (Digital voice recorder) ใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์
เจาะลึกท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
 5. กล้องถ่ายรูป (Digital camera) เพื่อบันทึกถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวขณะการสัมภาษณ์และเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจัยมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ความถูกต้อง เที่ยงตรง และมีความ

น่าเชื่อถือ โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1970 อ้างใน สรรเกียรติ 
กุลเจริญ, 2558, หน้า 17) คือ 

1. การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data triangulation) เน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ น้ันมี
ความเหมือนกันหรือมีถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อพบมาเหมือนกันนั้นแสดงว่าที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายช่องทาง ท้ังจากเอกสาร ค าบอกเล่าทางประวัติสตร์  การ
สนทนาแบเจาะลึก ในบุคคลหลายระดับที่รับผิดชอบและมีส่วนรวมในเรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในบริบทสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษาชาวไทยทรงด า หมู่บ้านวังอ้อ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร” ดังนั้นผู้ศึกษาศึกจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน  

2.การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigation triangulation) เน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัย หรือผู้เก็บข้อมูล 
หากได้ข้อมูลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าผู้เก็บข้อมูลที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อแล้ว ผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อมูลได้ตามแหละต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เท่ียงตรงและแม่นย าที่สุดด้าน  

3.การตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฏีที่หลากหลาย
แล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปทิศทางเดียวกันแสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้อง  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์จากค า
บอกเล่าต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดระบบแยกเป็นหมวดหมู่ที่จะศึกษาให้ความหมายข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจากนั้น
จึงน าไปสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ (สุภางค์ จันทวานิช , 2546, หน้า 35) ข้อมูลที่จะน ามา
วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมชาวไทยทรงด า ในด้านวิถีชีวิต ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา ความ
เชื่อ ศิลปะ และประเพณี โดยพรรณนาให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การตั้งรกรากถ่ินฐานของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวัง
อ้อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยถอดเทปข้อความเสียงที่สัมภาษณ์เชิงลึกแบบค าต่อค าของการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 
คน 

2. ผู้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปเสียงสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลไปเรียบเรยีงให้เหลอืแต่
ประเด็นส าคัญ แล้วจึงน าไปตรวจสอบความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จดบันทึกไว้ จัดข้อมูลให้เป็น
ระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วน ามาจัดประเด็นต่างๆ ได้แก่ วิถีการด ารงชีพ ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา 
ความเชื่อ ศาสนา ศลิปะ และประเพณี 

3. การสรุปและการตีความ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดใช้วิธีการสามเส้า ด้วยการพิจารณา
ความสอดคล้องกันข้องข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้และข้อมูลที่ศึกษาได้จากต ารา จากนั้นจัดท าข้อสรุป และพรรณนาตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

4. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้หาความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
แล้วน ามาสร้างระบบความคิด จากนั้นด าเนินการอภิปลายผลการศึกษา เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ รวบรวม
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุในอนาคต (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558, หน้า 38) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากค าบอกเล่าและเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่า หมู่บ้านวังอ้อตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มและมีวังน้ าขนาด
ใหญ่ซึ่งมีต้นอ้อขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันตั้งช่ือหมู่บ้านตามสิ่งแวดล้อมว่า “บ้านวังอ้อ” มาจนถึง
ปัจจุบัน บริบทพื้นทีห่มู่บ้านวังอ้อส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,839 ไร่ ด้านทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 16 
บ้านหนองอึ่ง ด้านทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 3 บ้านสระเตย และด้าน
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทะเล หมู่บ้านวังอ้อมีประชากรทั้งหมด 507 คน มีจ านวนครัวเรือน 129 
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หลังคาเรือน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุ 3 กลุ่ม คือ ไทย อีสาน ไทยทรงด า และไทยภาคกลาง 
 เพชร เพ็งสมยา (สัมภาษณ์, 2561, สิงหาคม 25) เล่าว่า การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อ 
เริ่มจากมีพ่อเลื่อน เพ็งสมยา ซึ่งเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพื่อหาที่ดินท ากินใหม่ และ
ภายหลังมีภรรยาและลูกที่จังหวัดสุโขทัย แต่พื้นที่ท ากินในจังหวัดสุโขทัยเกิดการน้ าท่วมบ่อยครั้ง จนไม่สามารถปลูก
ข้าวได้และไม่ได้ผลผลิตท าให้ครอบครัวไม่มีอาหารกิน จึงจ าเป็นที่จะต้องหาแหล่งที่ท ากินใหม่เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 
พ่อเลื่อนได้ออกเดินทางกับลูกชายเสาะหาที่ทางท ากินใหม่และมีคนบอกว่าพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรน้ าไม่ท่วม พวก
เขาจึงออกเดินทางมาดูที่ดินท ากินในพื้นที่ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงเพชร แล้วจึงกลับไปบอกครอบครัว
ว่า “พื้นที่ดีน้ าไม่ท่วม กับข้าวกับปลาดี แหล่งอาหารดีหากินง่าย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์” และในปี พ.ศ. 2502 
พ่อเลื่อนจึงตัดสินใจได้เดินทางไปที่ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เพื่อมาตั้งหลักหาที่อยู่อาศัยและหาที่ทางท ากินอยู่ก่อน 
โดยในขณะนั้นยังไม่มีที่ทางเป็นของตนเองจึงได้สร้างกระท่อมที่ท าไม้ไผ่เป็นที่อยู่อาศัยอยู่กับลูกชาย 2 คน และเช่า
พื้นที่เพ่ือท านาท าไร่นานนับ 6 ปี  

ต่อมาปี พ.ศ. 2508 พ่อเลื่อน เพ็งสมยา กลับไปรับครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่จังหวัดสุโขทัยและได้พา
กันอพยพมาอยู่ที่บ้านวังอ้อ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2511 นิคมสร้างสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลได้จัดสรรที่ดินให้ท ากิน
ให้กับประชาชนครอบครัวละ 16 ไร่ และที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยอีก 2 ไร่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้พื้นที่นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเลก็มีผู้คนอพยพมาจากหลากหลายพื้นที่ หลายเช้ือชาติมาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่เช่นปัจจุบันน้ี 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า ในหมู่บ้านวังอ้อ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งวิถีการด ารงชีพ ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา ความเช่ือ ศาสนา ศิลปะ 
และประเพณี ดังนี ้

1) วิถีการด ารงชีพ แต่เดิมชาวไทยทรงด าในบ้านวังอ้อมีอาชีพหลัก คือ การท าไร่ท านาและรับจ้างทั่วไป 
แต่ในปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมและสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้พวกเขามีการเปลี่ยนมาท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น คือ ท าไร่อ้อย ท าสวนกล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐที่เข้าสนับสนุนให้
ชาวบ้านเพาะปลูกพืชพาณิชย์ รวมถึงการขยายตัวของสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการออกไปท างานนอกหมู่บ้านเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน อาชีพของชาวไทยทรงด าก็มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การไปเป็นแรงงานก่อสร้างในเมือง 
การท าอาชีพรับราชการ การท างานในบริษัทเอกชน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างที่อยู่อาศัยนั้น พบว่า แต่
เดิมชาวไทยทรงด ามีการสร้างบ้านเรือนที่มีรูปทรงเป็นกระดองเต่า เนื่องจากชาวไทยทรงด าเคยอาศัยอยู่ในบริเวณ
ประเทศเวียดนามและลาว ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น จึงสร้างบ้านเรือนให้มิดชิดเพื่อป้องกันลม ปูพ้ืนบ้านด้วย
ฟากไม้ไผ่และมีใต้ถุนบ้านสูงไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ แต่ในปัจจุบันชาวไทยทรงด ามีการสร้างบ้านเรือนให้มีความคงทน
แข็งแรงและมีรูปแบบทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ชาวไทยทรงด ายังคงมีการสร้าง “กะล้อห่อง” ซึ่งเป็นห้อง
ส าหรับบรรพบุรุษและมีหิ้งสี่เหลี่ยมส าหรับวางผีเรือน และมีสมุดจดรายช่ือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไว้ในบ้านทุก
หลังตามจารีตประเพณีดั้งเดิม  

2) ระบบครอบครัวเครือญาติ เดิมครอบครัวของไทยทรงด าเป็นครอบครัวขยาย มีการแต่งงานโดยฝ่าย
หญิงจะไปอยู่ครอบครัวของฝ่ายชายหลังการแต่งงาน อ านาจในครอบครัวเป็นของผู้ชายที่มีอ านาจเหนือผู้หญิง 
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใช้นามสกุลของสามีและนับถือผีบรรพบุรุษของฝ่ายชาย ภายในครอบครัวผู้อาวุโสจะเป็นที่
เคารพนับถือของลูกหลานและคนในชุมชน แต่ปัจจุบันครอบครัวของชาวไทยทรงด ามีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว
มากข้ึน เนื่องจากลูกชายจะแยกครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนใหม่และครอบครัวมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ การแต่งงาน
ของชาวไทยทรงด ามีการแต่งงานกับคนภายนอกชุมชนมากขึ้น ซึ่งคนภายนอกท่ีแต่งงานกับชาวไทยทรงด าจะต้องนับ
ถือผีบรรพบุรุษตามไปด้วย 

3) การแต่งกาย ชาวไทยทรงด ามีการแต่งกายด้วยชุดสีด าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจนท าให้ถูกเรียกว่าเป็น 
“ไทยทรงด า” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนท่ีแต่งกายด้วยชุดสีด า ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวไทยทรงด าจะเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปลูก
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หม่อนเลี้ยงไหม เพื่อผลิตเส้นไยและย้อมสีผ้าด้วยต้นคราม ซึ่งผู้หญิงจะท าหน้าที่ในการตัดเย็บ แต่ในปัจจุบัน การ
แต่งกายของชาวไทยทรงด ามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมาสวมใส่เสื้อผ้าของชาวไทย เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย
และมีราคาถูกกว่าชุดของไทยทรงด า นอกจากนี้เหตุผลที่ชาวไทยทรงด าไม่นิยมใส่ชุดไทยทรงด าเพราะต้องการให้มี
ความกลมกลืนกับคนไทยทั่วไป 

 

 
 

ภาพที่ 2 การแต่งกายของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อ 
 

3) ภาษา ชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังคงสามารถพูดและใช้ภาษาของชาวไทย
ทรงด าแบบดั้งเดิมได้ อย่างไรก็ตาม ชาวไทยทรงด ารุ่นใหม่นั้นสามารถเข้าใจภาษาพูดของชาวไทยทรงด าได้ แต่จะ
นิยมใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากกว่า เพราะกลัวจะสื่อสารกับคนในชุมชนที่เป็นคนไทยอีสานและไทยกลาง
ไม่เข้าใจ และเมื่อเด็กไทยทรงด ารุ่นใหม่ไปโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร 

4) ความเช่ือ ชาวไทยทรงด ามีความผูกพันอยู่กับความเช่ือเรื่องผีและความเช่ือเรื่องขวัญเป็นอย่ างมาก 
พวกเขาเช่ือว่าผีนั้นมีอ านาจให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษา ซึ่งหากชาวบ้านกระท าในสิ่งไม่ดีจะเป็นการผิดผี ท าให้ผี
เรือนจะลงโทษได้ โดยในความเชื่อของชาวไทยทรงด านั้น ผีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “ผีดี” คือ ผีเรือน ผีบรรพ
บุรุษ เป็นผีที่คุ้มครองป้องกันคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และ “ผีร้าย” คือ ผีที่เกิดจากการตายไม่ดีหรือตายโหง 
และผีป่า ซึ่งชาวไทยทรงด ามีความเช่ือว่า เป็นผีที่สถิตอยู่ตามป่าหรือต้นไม้ หากชาวบ้านกระท าให้ผีไม่พอใจ ผีร้ายนี้
จะท าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ชาวไทยทรงด ายังนับถือ “ผีฟ้า” หรือ “แถน” ซึ่งเป็นเทวดาที่คอยดูแล
รักษาผีบ้านผีเรือนแลผีประจ าหมู่บ้านให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วย 

5) ศาสนา ในอดีตนั้นชาวไทยทรงด าไม่มีการนับถือศาสนา แต่พวกเขามีความเช่ือเรื่องการนับถือผี แต่
ภายหลังเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ชาวไทยทรงด าได้มีการเปลี่ยนแปลงมานับถือศาสนาพุทธ ท าให้
ในปัจจุบันชาวไทยทรงด าจึงนับถือทั้งตามความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อในศาสนาพุทธควบคู่กัน 

6) ศิลปะ ชาวไทยทรงด ามีศิลปะการฟ้อนร า ซึ่งแต่เดิมจะมีการละเล่นในช่วงเดือน 5 และเดือน 6 ซึ่งเป็น
เวลาการพักผ่อนของชาวไทยทรงด าที่ว่างเว้นจากการท านา โดยมีการละเล่นฟ้อนร าที่มีการให้จังหวะเสียงแคน การ
ฟ้อนร าที่ส าคัญ ได้แก่ ร าแกนยา ร าแกนแล่น ร าแกนระบ า แต่ในปัจจุบัน การฟ้อนร าของชาวไทยทรงด าได้เลือน
หายไปเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด ซึ่งในหมู่บ้านวังอ้อชาวไทยทรงด าจะมีการแสดงฟ้อนร าอยู่บ้างตามกิจกรรมต่างๆ ที่
จัดขึ้นในชุมชน 

7) ประเพณี ชาวไทยทรงด าจะมีประเพณีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผี ซึ่งมีการปฏิบัติกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่นเพื่อท าให้เกิดความเป็นสิรมิงคลแก่ครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าพิธีไหว้ผีบรรพบุรษุ ซึ่งชาวไทยทรงด า
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จะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่เรียกว่า “พิธีเสนเรือน” โดยมีหมอเสนเป็นผู้ประกอบพิธีส าคัญนี้ ชาว
ไทยทรงด าในบ้านวังอ้อยังคงรักษาประเพณีนี้จนถึงปัจจุบัน 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า ได้แก่ 

 1) กระบวนการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าใน
หมู่บ้านวังอ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไทยทรงด ามีการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพจากการท าไร่ท านาเพื่อยังชีพมา
เป็นการเพาะปลูกพืชไร่ที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ที่เป็นที่ดินท ากิน
ของครอบครัว ในขณะเดียวกันกระบวนการพัฒนาของรัฐที่เร่งสร้างความทันสมัยในพื้นที่ชนบทยังส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหมู่บ้าน เช่น ถนนหนทาง สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในหมู่บ้าน นอกจากนี้ การ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยทรงด ากับคนภายในนอกชุมชนท่ีมีมากข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายนอกชุมชนหมู่บ้าน ท าให้ชาวไทยทรงด ามีการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น ในขณะที่ความสัมพันธ์ในระบบครอบครัวเครือญาติก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี่ ยนจากการเป็น
ครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบเดี่ยวและมีการแต่งงานกับคนภายนอกชุมชนหมู่บ้านเพิ่มมาก
ขึ้น 
 2) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยชาวไทยทรงด ารับเอาวัฒนธรรมอื่นจากทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง ท าให้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านการแต่งกาย ภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ความเช่ือที่มีผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีและความเช่ือในพุทธศาสนา ท าให้
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม  

3) เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีความก้าวหน้าในสังคมสมัยใหม่เป็นปัจจัยส าคัญที่ เร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะท าให้ชาวไทยทรง
ด าสามารถรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ 
วิธีคิด และพฤติกรรมทางสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยพบว่า ชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองเอาไว้ โดยการฟื้นฟูศิลปะการฟ้อนร า การแต่งกายด้วยชุดไทยทรงด า 
และการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีของคนในชุมชนเอาไว้ ซึ่งชาวไทยทรงด ามีการจัดแสดงวัฒนธรรมของ
ตนเองในกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในชุมชนในโอกาสต่างๆ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยว่า  

1. ชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากทั้ง
กระบวนการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของรัชนี คุ้มสวัสดิ์ (2554) เรื่องวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด าในเขตต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ที่พบว่า กระบวนการพัฒนาประเทศของรัฐเร่งให้มีการกระจายความเจริญสู่ชนบท โดยเน้นความเจริญด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนต้องมีการปรบัรูปแบบวิถีชีวิต โดยประยุกต์
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใหเ้ข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน  

2. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า
ในหมู่บ้านวังอ้อ สอดคล้องกับการศึกษาของวิชุพันธ์  ไทยโพธิ์ศรี (2553) เรื่องการปรับตัวและการด ารงอยู่ของ
ชุมชนลาวโซ่ง กรณีศึกษาบ้านเกาะแรด อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมีการ
ขยายตัวมากขึ้นเป็นล าดับ ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพจากการท านามาเป็นการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ยางผลิตรถยนต์ คนในชุมชนมีโอกาสทางการศึกษา มีอิสระในการเลือกคู่ครอง และมีรูปแบบทางสังคมมีทิศทาง
เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับสังคมเมืองมากขึ้น ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมพบว่า คนในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนรับวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืนเข้ามาผสมผสานร่วมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



51 
   

ในการปฏิบัติพิธีกรรมให้สะดวกขึ้น และระบบเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

3. เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยเร่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทย
ทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อ สอดคล้องกับ งานศึกษาของ มนู สิงห์เรือง (2550) เรื่องความเปลี่ยนแปลงประเพณีไทยทรง
ด า กรณีศึกษาประเพณีเสนเรือนของชาวไทยทรงด าบ้านหนองเต่าด า หมู่ที่ 4 ต าบลวังอิทก อ าเภอ บางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า ในชุมชนของชาวไทยทรงด ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

4. ชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านวังอ้อยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ของตนเองเอาไว้ สอดคล้องกับงานศึกษาของภัททิยา ยิมเรวัต (2544) ที่พบว่าชาวไทยทรงด าให้ความส าคัญกับการ
แสดงความกตัญญูและสร้างความสามัคคีในกลุ่มเครือญาติ ท าให้ชาวไทยทรงด ายังคงประกอบพิธีกรรมตามความ
เช่ือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิถีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย แม้ว่ารูปแบบ
ของพิธีกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันก็ตาม 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะต่อการน าผลวิจัยไปใช้  

1. รัฐควรมีการส่งเสริมการพัฒนาท่ีมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้าน 

2. หน่วยงานต่างๆ ควรสนับสนุนกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อยู่ในต าบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล เพื่อท าให้ทราบถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับการต่อยอดและน าไปสู่การ
พัฒนาโดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานได้ในอนาคต 
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