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บุทคัดัย�อ

  ง�นีวจิยันีี�มวีตัถุุป์ระสุงคำค์ำอืศิกึัษ�รปู์แบบกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมและวเิคำร�ะห์ปั์์จจยัเกัื�อห์นุีนี 

ต่อกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ่มช�ติพื่นัีธุ์ไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ี ใช้ระเบยีบวธิวีจิยั 

เชงิคำณุ์ภ�พื่ โดยเกับ็รวบรวมขอ้มลูจ�กัผูู้น้ีำ�กัลุม่ไทยทรงดำ� ผูู้รู้ห้์รอืป์ร�ชญข์องกัลุม่ ผูู้น้ีำ�ชมุชนี ห์น่ีวยง�นีทอ้งถุิ�นี และ 

ช�วบ�้นีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ� ดว้ยวธิสีุมัภ�ษณ์์เชงิลกึัร�ยบุคำคำล กั�รสุนีทนี�กัลุ่มย่อย ร่วมกับักั�รสุงัเกัต ใชว้ธิวีเิคำร�ะห์ ์

แกั่นีสุ�ระ (thematic analysis) ในีกั�รวเิคำร�ะห์แ์ละตคีำว�มขอ้มลู ผู้ลกั�รศิกึัษ�พื่บว�่ กัลุม่ไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ี

มคีำว�มร่วมมอืกันัีในีกัจิกัรรมกั�รอนุีรกััษ์วฒันีธรรม และชุมชนีมบีทบ�ทสุำ�คำญัต่อกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�ง

วฒันีธรรมและป์ฏิบิตัใิห์ป้์ระสุบผู้ล รเิริ�มจดัทำ� ดำ�เนิีนีกั�ร กัระทั �งดแูลรกััษ� โดยมกีั�รจดักั�รรกััษ�วฒันีธรรมในีรปู์แบบ

ของกั�รจดัง�นี/กัจิกัรรมท�งวฒันีธรรม กั�รทำ�ศินูียแ์ละพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ท์อ้งถุิ�นี กั�รจดักั�รเรยีนีกั�รสุอนีวฒันีธรรมไทยทรงดำ�

ในีโรงเรยีนี กั�รตั �งกัลุม่ทอผู้�้ กั�รทำ�ป์ฏิทินิีไทยทรงดำ� และกั�รจดับรกิั�รท�งวฒันีธรรม ปั์จจยัเกัื�อห์นุีนีให์ช้มุชนีไทยทรงดำ� 

จงัห์วดัเพื่ชรบุรสีุ�ม�รถุจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรม คำอื จติสุำ�นึีกัร่วมท�งช�ตพิื่นัีธุ ์ ผูู้รู้/้ผูู้อ้�วุโสุของชุมชนี  

กัลุ่มท�งสุงัคำม ผูู้น้ีำ�ชุมชนี ห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐั และกั�รสุื�อสุ�รป์ระสุ�นีง�นี ผู้ลที�เกัดิขึ�นีไมเ่พื่ยีงเกัดิกั�รอนุีรกััษ์วฒันีธรรม  

ยงัทำ�ให์ช้�วไทยทรงดำ�ไดแ้สุดงออกัท�งอตัลกััษณ์์และเชื�อมสุมัพื่นัีธช์�ตพิื่นัีธุใ์ห์เ้ห์นีียวแน่ีนี นีำ�ไป์สุูค่ำว�มเขม้แขง็ของชมุชนี

ไทยทรงดำ�
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Abstract

  This research examined strategies for maintaining the cultural identity of Thai Song Dam ethnic group in  

Phetchaburi Province and to investigate factors that influence the strategies for maintaining of the group’s cultural 

identity. The qualitative research approach was adopted. Hence, the qualitative methods, namely in-depth interview, 

focus group discussion and observation were employed to collect data from leaders of the Thai Song Dam ethic group,  

local learned men/scholars, community leaders, local officials and villagers. The thematic analysis method was 

used to analyze and synthesize the data collected from the field works. The results of this research indicate that 

Thai Song Dam group in Phetchaburi Province, are highly cooperative in cultural conservation activities. The  

community plays a vital role in the management of cultural identity conservation and contributes to the success 

of the activities. Their roles include organizing, operating, as well as preserving their cultural identities. The  

management of cultural conservation comprises organizing Thai Song Dam Cultural Fair and cultural  

activities; founding the community museum; designing Thai Song Dam culture lessons for local schools; forming 

the Thai Song Dam weaving group; re-creating Thai Song Dam calendar and cultural service arrangement. Factors  

influencing the Thai Song Dam group in managing the conservation of Thai Song Dam’s cultural identity are a 

strong community spirit, an involvement of local learned men/seniors, local social groups, and local officials, and 

collaborative communication. The outcomes of these strategies include not only the conservation of Thai Song 

Dam’s culture, but also the expression of cultural identity as well as the enhanced relationship of Thai Song Dam 

people which leads to the strength of the Thai Song Dam community.

Keywords: 1. Local self-management 2. Maintaining cultural identity 3. Thai Song Dam ethnic group 
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บุทนำา

  วัฒนีธรรมเป์รียบเสุมือนีขุมทรัพื่ย์ท�งปั์ญญ�ของ 

คำนีแต่ละสุงัคำมแต่ละกัลุ่มชนี เป็์นีแกั่นีแกันีของชุมชนีที�

ป์ฏิบิตัริ่วมกันัี แสุดงถุงึคำว�มเป็์นีกัลุ่มเป็์นีเคำรอืญ�ต ิ และ 

จติสุำ�นึีกัในีกั�รอยูร่ว่มกันัี ป์ระเทศิไทยนีั �นีมคีำว�มห์ล�กัห์ล�ย 

เรื�องช�ตพิื่นัีธุแ์ละวฒันีธรรม ป์ระกัอบดว้ยป์ระช�กัรห์ล�กัห์ล�ย 

เชื�อช�ติห์ล�ยกัลุ่มช�ติพื่ันีธุ์ตั �งถุิ�นีฐ�นีอยู่ร่วมกัันีในี 

จงัห์วดัของภูมภิ�คำต่�ง ๆ โดยกัลุ่มช�ตพิื่นัีธุ์ผูู้พ้ืู่ดภ�ษ� 

ตระกัูลไทนีับเป็์นีคำนีสุ่วนีให์ญ่ของป์ระเทศิ (Premsrirat, 

Deepadung, Buasroung, Srichampa, Thaweesak,  

Suwannakat, Choosri, Thawornpat, & Dumsa-Ard, 2004)  

แต่ละกัลุ่มช�ตพิื่นัีธุอ์�ศิยัอยู่ร่วมกันัีบนีร�กัฐ�นีวฒันีธรรม

ที�เป็์นีอตัลกััษณ์์ของกัลุ่มและวฒันีธรรมร่วมของสุงัคำมไทย  

ห์ล�ยกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุม์ศีิกััยภ�พื่ สุ�ม�รถุป์รบัตวัไดท้�่มกัล�ง 

กัระแสุกั�รเป์ลี�ยนีแป์ลงต่�ง ๆ และกั�รตดิต่อสุมัพื่นัีธก์ับั 

คำนีกัลุ่มอื�นี โดยยงัคำงรกััษ�วฒันีธรรมเดิมของตนีไว้ได ้

สุืบม� ในีขณ์ะที�ปั์จจุบันีมีห์ล�ยกัลุ่มช�ติพื่ันีธุ์อยู่ ในี 

ภ�วกั�รณ์์สุญูเสุยีอตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรม นีั �นียอ่มเท�่กับัว�่ 

คำว�มรู้ ภูมิปั์ญญ�ที�สุืบทอดม�กัับวัฒนีธรรมเฉพื่�ะ  

รวมทั �งสุิ�งบ่งชี�ร�กัเห์ง้�ตวัตนี คำว�มสุำ�นึีกัร่วมของกัลุ่ม 

ซึ่ึ�งเป็์นีร�กัฐ�นีในีกั�รพื่ฒันี�ชมุชนีสุญูเสุยีไป์ดว้ย 

  ไทยทรงดำ� ไทดำ� โซ่ึ่ง ห์รอืล�วโซ่ึ่ง เป็์นีคำนีท้องถุิ�นี 

กัลุม่ช�ตพิื่นัีธุใ์ห์ญ่ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ี(ชื�อไทยทรงดำ� เรยีกั 

กัลุม่นีี�ที�อยูใ่นีป์ระเทศิไทย) ไดร้บักั�รกัล�่วถุงึไวใ้นีคำำ�ขวญั 

อำ�เภอเข�ยอ้ยทั �งชื�อกัลุม่ชนีและอตัลกััษณ์์วฒันีธรรมแคำนีว�่ 

“ภเูข�ง�มถุำ��วจิติร วถิุชีวีติไทยทรงดำ� คำณุ์คำ�่ลำ��โบสุถุไ์มสุ้กัั  

ห์ัตถุกัรรมห์ลักั ไม้ต�ลกัลึง ป์ระสุ�นีซึ่ึ�งเสุียงแคำนีวง”  

อำ�เภอเข�ยอ้ยมคีำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�อยูจ่ำ�นีวนีม�กั โดยเฉพื่�ะ 

ที�ตำ�บลห์นีองป์รง ตำ�บลห์้วยท่�ช้�ง และตำ�บลทบัคำ�ง  

ถุอืกันัีว�่พื่ื�นีที�ห์นีองป์รงเป็์นีถุิ�นีบ�้นีเกัดิของช�วไทยทรงดำ�

ในีป์ระเทศิไทยกั่อนีขยบัขย�ยไป์อยูใ่นีจงัห์วดัอื�นี สุบืม�แต่

คำรั �งที�อพื่ยพื่จ�กัถุิ�นีฐ�นีดั �งเดมิในีป์ระเทศิเวยีดนี�มเข�้ม� 

ยงัไทยตั �งแตสุ่มยักัรงุธนีบรุ ีเมื�อปี์ พื่.ศิ. 2322 (Thai Throng-

Dum Thailand Foundation, 2005) นีอกัจ�กันีี�กัระจ�ยอยู ่

ตำ�บลต่�ง ๆ  ในีทกุัอำ�เภอของจงัห์วดัเพื่ชรบุร ีจงัห์วดัอื�นีที�มี

คำนีไทยทรงดำ�อ�ศิยัอยู ่ไดแ้กั่ ร�ชบุร ีนีคำรป์ฐม สุพุื่รรณ์บุร ี

กั�ญจนีบุร ี สุมุทรสุ�คำร สุมุทรสุงคำร�ม ป์ระจวบคำรีขีนัีธ ์

ชมุพื่ร พื่ษิณุ์โลกั นีคำรสุวรรคำ ์พื่จิติร และเลย (Burusphat,  

Deepadung, Suraratdecha, Patpong, Ardsmiti, & 

Setapong, 2011; Premsrirat et al., 2004)

  กัลุ่มไทยทรงดำ�มีวฒันีธรรมที�เป็์นีอตัลกััษณ์์เด่นีชดั  

ไมว่�่จะเป็์นีภ�ษ� (ทั �งภ�ษ�พื่ดูและภ�ษ�เขยีนี) กั�รแตง่กั�ย 

ทรงผู้ม บ�้นีเรอืนี อ�ห์�ร ป์ระเพื่ณ์ี พื่ธิกีัรรม กั�รละเล่นี  

รวมไป์ถุึงคำว�มเชื�อที�สุืบทอดต่อกัันีม� ซึ่ึ�งมีผูู้้ศิึกัษ�ไว ้

ในีร�ยละเอยีด ผู้ลกั�รวจิยัของ Muenjanchoey (2014) 

ไดสุ้ะทอ้นีให์เ้ห์น็ีว่� ทุนีวฒันีธรรมของไทยทรงดำ�ยงัคำงม ี

บทบ�ทสุำ�คำัญต่อวิถุีชุมชนี แม้ในีกัระแสุวัฒนีธรรม 

จ�กัภ�ยนีอกัที�ห์ลั �งไห์ลเข้�แทนีวฒันีธรรมดั �งเดิมอย่�ง 

ตอ่เนืี�อง แตสุ่ำ�ห์รบัช�วไทยทรงดำ�นีั �นีวฒันีธรรมห์ล�ยอย�่ง 

ไม่ไดสุู้ญห์�ยไป์ต�มกัระแสุกั�รเป์ลี�ยนีแป์ลง พื่วกัเข�ยงั

ป์ฏิบิตัปิ์ระเพื่ณ์ีพื่ธิกีัรรมสุำ�คำญัสุบืต่อกันัีม�จนีถุงึปั์จจุบนัี 

คำนีไทยทรงดำ�ในีห์ล�ยพื่ื�นีที�มคีำว�มพื่ย�ย�มที�จะอนุีรกััษ์ 

อตัลกััษณ์์วฒันีธรรมของกัลุ่มตนี ดงัข้อมูลจ�กัง�นีวจิยั 

กั่อนีห์น้ี�ที�ศิกึัษ�กัลุม่ไทยทรงดำ�จงัห์วดัต่�ง ๆ ในีป์ระเดน็ี 

ที�เกัี�ยวขอ้ง เชน่ี Ritthiphaophan (2012); Topanurakkun  

(2015); Thammawimutti, & Siriwong (2017) มลูเห์ตุห์นึี�ง 

ที�ทำ�ให์้คำนีไทยทรงดำ�ต้องกั�รธำ�รงรกััษ�วฒันีธรรมของ 

กัลุม่ช�ตพิื่นัีธุ ์ตอ้งมองยอ้นีไป์เมื�อคำรั �งที�กัลุม่นีี�อพื่ยพื่เข�้ม�

ในีป์ระเทศิไทยมฐี�นีะเป็์นีผูู้อ้�ศิยัในีแผู้น่ีดนิีไทย อยูภ่�ยใต้

อำ�นี�จป์กัคำรองในีสุมยันีั �นี แตกัต่�งจ�กัชนีกัลุม่อื�นีในีพื่ื�นีที� 

(Ardsmiti, 2012) ตลอดม�จงึพื่ย�ย�มสุร�้งตวัตนีในีสุงัคำม 

ผู้�่นีร�กัเห์ง�้ท�งวฒันีธรรม (อย�่งที�เรยีกัว�่ Ethnogenesis) 

ขณ์ะเดียวกัันีกั็แสุดงคำว�มเป็์นีพื่ลเมืองกัลุ่มห์นึี�งของ

ป์ระเทศิไทย ในีร�ยง�นีวจิยัของ Burusphat et al. (2011: 

493) พื่บว�่ช�วไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุรยีงัคำงอนุีรกััษ์

วฒันีธรรมป์ระเพื่ณ์ขีองตนีไวไ้ดใ้นีระดบัสุงู

  จ�กัที�กัล่�วม�นีำ�ให์้ผูู้้วิจ ัยสุนีใจศิึกัษ�ว่� ชุมชนี 

ไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุรมีกีั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ 

ท�งวฒันีธรรมในีรปู์แบบใดบ�้ง รวมถุงึมอีะไรเป็์นีปั์จจยัเกัื�อห์นุีนี 

ต่อกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรม ทั �งนีี� 

มุง่ห์วงัให์ไ้ดอ้งคำค์ำว�มรูท้ี�สุ�ม�รถุใชเ้ป็์นีป์ระโยชน์ี ขย�ยผู้ล 

ไป์สุูก่ั�รพื่ฒันี�ชมุชนีช�ตพิื่นัีธุท์อ้งถุิ�นีในีมติดิ�้นีวฒันีธรรม  

และเป็์นีแนีวท�งในีกั�รรกััษ�อัตลักัษณ์์ท�งวฒันีธรรม 

สุำ�ห์รบักัลุ่มอื�นี ๆ ต่อไป์ ดว้ยร�กัฐ�นีท�งวฒันีธรรมนีั �นี 

มคีำว�มสุำ�คำญัดงัที�กัล�่วม�ตอนีตน้ี

วัตัถุป่ระสำงคัข์องการวิัจัยั

  1. เพื่ื�อศิกึัษ�รูป์แบบกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ 

ท�งวฒันีธรรมของกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบรุี

  2. เพื่ื�อวเิคำร�ะห์ปั์์จจยัเกัื�อห์นุีนีต่อกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ� 
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อัตลักัษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ่มช�ติพื่นัีธุ์ไทยทรงดำ� 

ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ี

การศึึกษาเอกสำารที�เกี�ยวัข้องแลัะกรอบุแนวัคิัดการวิัจัยั

  แนีวคำิดที�เกัี�ยวข้องกัับกั�รวิจัยนีี�ป์ระกัอบด้วยเรื�อง 

กั�รจดักั�รและกั�รจดักั�รตนีเองของชมุชนี อตัลกััษณ์์ท�ง 

วฒันีธรรม และกั�รธำ�รงรกััษ�วฒันีธรรม มสีุ�ระสุงัเขป์ดงันีี� 

  1. การจัดัการแลัะการจัดัการตนเองของชม่ชน

  กั�รจดักั�ร (management) คำอืกั�รกัระทำ�ห์รอืดำ�เนิีนีกั�ร 

ในีลกััษณ์ะใด ๆ  ซึ่ึ�งอ�จแสุดงออกัม�ในีรปู์แบบของกัจิกัรรม 

แผู้นีง�นีห์รอืโคำรงกั�ร และอื�นี ๆ เพื่ื�อให์สุ้ิ�งที�ดำ�เนิีนีกั�รนีั �นี

เป็์นีไป์ในีแนีวท�งที�จะบรรลุเป้์�ห์ม�ย ดว้ยคำว�มพื่ย�ย�ม 

ของบุคำคำลห์รือกัลุ่มบุคำคำล เป็์นีกัลไกัในีกั�รสุร้�งเสุริม 

กั�รอยู่ร่วมกันัีและกั�รพื่ฒันี�ของชุมชนี Phuangngams 

(2019: 411, 683-698) ให์ค้ำว�มห์ม�ยกั�รจดักั�รตนีเอง

ของชุมชนี (local-self management) ว่�ห์ม�ยถุงึกั�รที� 

ชุมชนีมคีำว�มสุ�ม�รถุจดักั�รกับัปั์ญห์� ห์รือจดักั�รกับั 

สุิ�งต่�ง ๆ ที�เกัิดขึ�นีในีชุมชนี (ด้�นีทรัพื่ย�กัรชุมชนี  

วฒันีธรรมชมุชนี ฯลฯ) และสุรปุ์แนีวท�งห์รอืองคำป์์ระกัอบ 

สุำ�คำญัที�สุง่ผู้ลให์ช้มุชนีสุ�ม�รถุจดักั�รตนีเอง ในีสุว่นีที�เป็์นี 

กัลไกัห์ลกััในีกั�รจดักั�รตนีเองของชมุชนีและทอ้งถุิ�นี ไดแ้กั่ 

กัลุ่มแกันีนีำ�และสุม�ชิกักัลุ่ม และสุภ�ผูู้้นีำ�ชุมชนี และ 

เคำรื�องมอืที�ใชใ้นีกั�รจดักั�รตนีเองว่�ป์ระกัอบดว้ย ศิลี 5  

ระบบเคำรอืญ�ต ิ คำุม้บ้�นี/โซึ่นีบ้�นี/กัลุ่มบ้�นี/ละแวกับ้�นี  

แผู้นีแม่บทชุมชนี กัลุ่ม/องคำก์ัรชุมชนีห์รอืเคำรอืข�่ยชุมชนี  

กัฎ/ระเบยีบ/กัตกิั�ที�ชดัเจนี และระบบขอ้มลู เป้์�ห์ม�ยห์รอื 

ผู้ลที�จะเกัดิขึ�นีจ�กักั�รจดักั�รตนีเองของชมุชนีคำอืคำว�มผู้กูัพื่นัี 

ตอ่ถุิ�นีกัำ�เนิีด จติสุำ�นึีกัรกััและห์วงแห์นีชมุชนี กั�รพื่ึ�งตนีเอง

ของชมุชนี และรปู์แบบกั�รจดักั�รตนีเองที�เห์ม�ะสุม

  2. อตัลักัษณ์์ทางวัฒันธรรม

  อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรม (cultural identity) คำอืสุิ�งที�เป็์นี 

ลกััษณ์ะร่วมอนัีเป็์นีลกััษณ์ะเฉพื่�ะที�แสุดงถุึงคำว�มเป็์นี 

กัลุ่มช�ตพิื่นัีธุ ์ สุงัคำม ห์รอืชุมชนี ถุูกัสุร�้งขึ�นีม�และรกััษ� 

สุบืทอดดว้ยกัระบวนีกั�รสุง่ตอ่คำว�มรูร้ว่มกันัีห์รอืกั�รอบรม 

ที�เห์มอืนีกันัี เชน่ี ป์ระเพื่ณ์ ีภ�ษ� สุนุีทรยีศิ�สุตร ์บรรทดัฐ�นี 

และขนีบธรรมเนีียม เป็์นีตน้ี (Chen, 2014) คำนีแต่ละกัลุม่ 

ช�ตพิื่นัีธุไ์ดสุ้ร�้งวฒันีธรรมขึ�นีม�เพื่ื�อตอบสุนีองคำว�มตอ้งกั�ร 

ด�้นีต�่ง ๆ  เพื่ื�อให์ก้ั�รดำ�เนิีนีชวีติในีสุงัคำมเป็์นีไป์อย�่งเห์ม�ะสุม  

ทำ�ให์้เกัิดกั�รห์ล่อห์ลอมให์้สุม�ชิกัของกัลุ่มมีทัศินีคำต ิ 

คำว�มเชื�อ คำว�มสุนีใจ คำว�มคำดิสุร�้งสุรรคำไ์ป์ในีท�งเดยีวกันัี  

กัล�ยเป็์นีอัตลักัษณ์์ของกัลุ่ม Hall (1990) อธิบ�ยว่� 

อตัลกััษณ์์ไมจ่ำ�เป็์นีตอ้งมเีพื่ยีงห์นึี�ง แต่อ�จมหี์ล�ยลกััษณ์ะที� 

ป์ระกัอบขึ�นีม� อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมทำ�ให์เ้ห์น็ีคำว�มแตกัต�่ง 

และคำว�มห์ล�กัห์ล�ยท�งวฒันีธรรม 

  3. การธำารงรกัษาวัฒันธรรม

  กั�รธำ�รงวฒันีธรรม (cultural maintenance) ห์ม�ยถุงึ 

กั�รรกััษ�วฒันีธรรมให์ค้ำงอยู ่ ไมใ่ห์สุ้ญูห์�ยไป์ต�มกั�ลเวล� 

มคีำว�มห์ม�ยใกัลเ้คำยีงและสุมัพื่นัีธก์ับัคำำ�ว�่กั�รอนุีรกััษ ์ทว�่ 

กั�รอนุีรกััษ์นีั �นีมนีียัถุงึกั�รรกััษ�ให์ค้ำงเดมิอยูด่ว้ย ป์ระมวล 

จ�กัเอกัสุ�รต่�ง ๆ ได้ว่�วิธีกั�รธำ�รงรกััษ�วฒันีธรรม 

มีห์ล�ยรูป์แบบ เช่นี กั�รจัดกัิจกัรรมท�งวัฒนีธรรม 

กั�รเผู้ยแพื่ร่ป์ระช�สุมัพื่นัีธ์ กั�รจดัสุอนีวฒันีธรรม กั�ร

ทำ�ศินูียก์ั�รเรยีนีรูห้์รอืพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ท์อ้งถุิ�นี เป็์นีตน้ี นีอกัจ�กันีี� 

กั�รถุ่�ยทอดวฒันีธรรมถุอืเป็์นีสุว่นีห์นึี�งที�สุำ�คำญัในีกั�รรกััษ� 

และสุบืทอดวฒันีธรรม กั�รธำ�รงรกััษ�วฒันีธรรมจะเกัดิขึ�นีได ้

และมีคำว�มยั �งยืนีต้องเกัิดจ�กัจิตใจที�อย�กัจะทำ� และ

กัระบวนีกั�รทำ�ง�นีที�ป์ระสุ�นีคำว�มรว่มมอืระห์ว�่งคำนีภ�ยในี 

ชมุชนีและห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐั 

  ผูู้้วิจยัใช้แนีวคำิดกั�รจดักั�รตนีเองของชุมชนีข้�งต้นี 

เป็์นีแนีวท�งในีกั�รวเิคำร�ะห์ปั์์จจยัเกัื�อห์นุีนีต่อกั�รจดักั�ร 

ของชุมชนีเพื่ื�อรกััษ�อัตลักัษณ์์ท�งวฒันีธรรม แนีวคำิด 

อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมเพื่ื�อทำ�คำว�มเข�้ใจกั�รแสุดงออกั

ท�งวฒันีธรรม และใช้แนีวคำดิกั�รธำ�รงรกััษ�วฒันีธรรม 

ในีกั�รศิกึัษ�รูป์แบบวธิใีนีกั�รจดักั�รรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�ง

วฒันีธรรม โดยสุร�้งเป็์นีกัรอบแนีวคำดิกั�รวจิยัดงัแสุดงในี

ภ�พื่ที� 1

ภาพท่ี่ � 1 กัรอบแนีวคำดิกั�รวจิยั
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สุนีุี คำำ�นีวลศิลิป์์ และกัญัจนี�ภรณ์์ ปิ์ยะธรรมกั�รจดักั�รเพื่่�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ�มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

วิัธีดำาเนินการวิัจัยั

  ผูู้ว้จิยัทบทวนีแนีวคำดิท�งทฤษฏิ ีขอ้มลูเกัี�ยวกับัช�ตพิื่นัีธุ์

ไทยทรงดำ� และง�นีวจิยัที�เกัี�ยวขอ้ง ดำ�เนิีนีกั�รเกับ็ขอ้มลู

ภ�คำสุนี�มระห์ว�่งเดอืนีพื่ฤศิจกิั�ยนี 2563 - สุงิห์�คำม 2564 

มวีธิกีั�รดงันีี�

  1. กัำ�ห์นีดพื่ื�นีที�วจิยัและกัลุม่ตวัอย�่ง เลอืกัอำ�เภอเข�ยอ้ย 

เป็์นีพื่ื�นีที�วจิยัห์ลกััเนืี�องจ�กัมคีำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�จำ�นีวนีม�กั 

กัระจ�ยอยู่ในีทุกัตำ�บล รวมทั �งที�ชุมชนีไทยทรงดำ�อำ�เภอ 

ใกัล้เคำียง ได้แก่ั อำ�เภอเมือง อำ�เภอห์นีองห์ญ้�ป์ล้อง  

อำ�เภอบ้�นีล�ด อำ�เภอบ้�นีแห์ลม และอำ�เภอท่�ย�ง  

กัลุม่ผูู้ใ้ห์ข้อ้มลูสุำ�คำญัป์ระกัอบดว้ยผูู้น้ีำ�กัลุม่ไทยทรงดำ� ผูู้รู้ ้

ห์รอืป์ร�ชญข์องกัลุม่ ผูู้น้ีำ�ชมุชนี ห์น่ีวยง�นีที�เกัี�ยวขอ้ง รวม 

20 คำนี และจ�กัช�วบ�้นีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�คำนีอื�นี ๆ  เพื่ิ�มเตมิ  

  2. กั�รเกั็บรวบรวมข้อมูล ในีเบื�องต้นีสุำ�รวจพื่ื�นีที� 

และห์�ผูู้้ที�จะเป็์นีผูู้้ให์้ข้อมูลสุำ�คำัญด้วยกั�รสุุ่มตัวอย่�ง 

แบบลกูัโซ่ึ่ (snowball sampling technique) ห์ลงัจ�กัผู้�่นี 

กั�รรบัรองจรยิธรรมกั�รวจิยัในีมนุีษย์จงึดำ�เนิีนีกั�รเกั็บ 

ขอ้มลูภ�คำสุนี�ม ดว้ยวธิกีั�รพื่ดูคำยุสุมัภ�ษณ์์เชงิลกึัร�ยบุคำคำล  

(in-depth interview) และสุนีทนี�กัลุม่ยอ่ย (focus group)  

เพื่ื�อให์้ได้ข้อมูลอย่�งกัว้�งขว�งและผู้่�นีกั�รไตร่ตรอง 

ของกัลุ่ม ใชแ้นีวขอ้คำำ�ถุ�มที�เตรยีมไวเ้พื่ื�อนีำ�ไป์สุู่ป์ระเดน็ี 

อื�นี ๆ เพื่ิ�มขึ�นีระห์ว�่งกั�รพื่ดูคำยุ ในีระห์ว�่งกั�รสุมัภ�ษณ์์

และอยู่ในีพื่ื�นีที�วิจ ัย ทำ�กั�รสุังเกัตแบบไม่มีสุ่วนีร่วม  

(non-participant observation) ถุ่�ยภ�พื่ป์ระกัอบกั�รศิกึัษ�  

และขอภ�พื่ถุ่�ยจ�กัชุมชนีสุำ�ห์รบักัจิกัรรมที�ไม่ไดม้จีดัขึ�นี 

ในีช่วงเวล�ที�ดำ�เนิีนีโคำรงกั�รวิจัยด้วยข้อจำ�กััดจ�กั 

สุถุ�นีกั�รณ์์แพื่รร่ะบ�ดของโรคำตดิเชื�อไวรสัุโคำโรน่ี� 2019

  3. กั�รวเิคำร�ะห์ข์อ้มลู ขอ้มลูภ�คำสุนี�มนีำ�ม�จดัจำ�แนีกั 

ต�มวตัถุุป์ระสุงคำก์ั�รวจิยั วเิคำร�ะห์แ์ก่ันีสุ�ระ (thematic 

analysis) ตีคำว�มข้อมูลโดยใช้แนีวคำิดที�เกัี�ยวข้องและ 

กัรอบแนีวคำิดกั�รวิจัยเป็์นีแนีวท�ง จ�กันีั �นีตรวจสุอบ 

คำว�มถุูกัต้องและคำว�มสุมบูรณ์์ของผู้ลกั�รวิเคำร�ะห์์กับั 

ผูู้ใ้ห์ข้อ้มลูอกีัคำรั �ง 

ผลัการวิัจัยั

  1. รูปแบุบุการจััดการเพ่ื่�อรักษาอัตลัักษณ์์ทาง 

วัฒันธรรมของกลั่�มชาติพื่นัธ่์ไทยทรงดำาในจังัหวัดั

เพื่ชรบุรี่

  คำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ในีจังห์วัดเพื่ชรบุรีป์ฏิิบัต ิ

วฒันีธรรมทั �วไป์เห์มอืนีกับัคำนีทอ้งถุิ�นีกัลุม่อื�นีๆ และป์ฏิบิตัิ

ขนีบป์ระเพื่ณ์ีของไทยทรงดำ�ในีวิถุีชีวิตด้วย พื่วกัเข�ม ี

คำว�มพื่ย�ย�มในีกั�รที�จะรกััษ� ฟืื้�นีฟูื้ และสุบืทอดวฒันีธรรม 

ของช�ติพื่นัีธุ์ตนี โดยมกีั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�วฒันีธรรม 

อนัีเป็์นีอตัลกััษณ์์ในีรปู์แบบต่�ง ๆ ดงัต่อไป์นีี� 

  1.1 กั�รจดัง�นี/กัจิกัรรมท�งวฒันีธรรม 

  กั�รจดัง�นีห์รอืกัจิกัรรมท�งวฒันีธรรมมทีั �งที�จดัเป็์นี 

ง�นีป์ระจำ�ปี์ และที�จดัขึ�นีต�มโอกั�สุ

  1.1.1 กั�รจดัง�นีไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์

  ชมุชนีไทยทรงดำ�ไดร้ว่มกันัีสุบืสุ�นีง�นีป์ระเพื่ณ์ดีั �งเดมิ 

โดยกัำ�ห์นีดจดัขึ�นีเป็์นีง�นีป์ระจำ�ปี์และจดัต่อเนืี�องทุกัปี์ 

ในีช่วงเดอืนีเมษ�ยนี เรยีกักันัีในีห์มู่ไทยทรงดำ�ว่� ง�นี 

อิ�นีกัอนีฟ้ื้อนีแคำนี (อิ�นีกัอนีคำอืโยนีลูกัช่วง และฟ้ื้อนีแคำนี 

คำือรำ�ป์ระกัอบดนีตรีแคำนี) สุืบเนืี� องม�แต่สุมัยกั่อนีที� 

เมื�อว่�งเวน้ีจ�กักั�รทำ�นี�ช่วงสุงกัร�นีต์กัจ็ะมกีั�รจดัง�นี 

รื�นีเรงิรว่มกันัีแมปั้์จจบุนัีวถิุชีวีติจะต�่งไป์จ�กัเดมิแลว้กัต็�ม 

กั�รจดัง�นียงัมุ่งเพื่ื�อสุ�นีสุมัพื่นัีธ์ระห์ว่�งพื่ี�น้ีองช�วไทย

ทรงดำ�ให์ไ้ดม้�พื่บป์ะกันัี มปี์ระม�ณ์ 16-17 ห์มูบ่�้นีในีตำ�บล 

ของอำ�เภอต่�งๆ ในีจังห์วัดเพื่ชรบุรีที�มีกั�รจัดง�นี

ป์ระเพื่ณ์ีไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์  โดยตกัลงกัำ�ห์นีดวนัีไม่ให์ ้

ซึ่้อนีกัันีและถุือเอ�วนัีเดิมทุกัปี์ เพื่ื�อให์้คำนีต่�งห์มู่บ้�นี 

ม�ร่วมง�นีได ้ ยกัตวัอย่�ง วนัีที� 1 เมษ�ยนี ที�บ้�นีเต๋นี  

ตำ�บลวังตะโกั อำ�เภอเมือง วันีที� 10 ที�ว ัดห์นีองป์รง 

(บ�้นีห์นีองป์รง) ตำ�บลห์นีองป์รง อำ�เภอเข�ยอ้ย เป็์นีต้นี  

ไลเ่รยีงม�จนีวนัีที� 30 เมษ�ยนี ที�วดัศิลีคำณุ์�ร�ม (บ�้นีบอ่) 

ตำ�บลห์นีองชมุพื่ลเห์นืีอ อำ�เภอเข�ยอ้ย กั�รจดัง�นีไทยทรงดำ� 

ป์ระจำ�ปี์ดำ�เนิีนีกั�รโดยกัลุ่มผูู้้นีำ�ไทยทรงดำ�ของห์มู่บ้�นี 

ต�่ง ๆ  รว่มกับัพื่ี�น้ีองช�วไทยทรงดำ� และไดร้บักั�รสุนีบัสุนุีนี

จ�กัห์น่ีวยง�นีในีท้องถุิ�นี สุถุ�นีที�จดัง�นีใช้พื่ื�นีที�วดัห์รอื 

ที�ศิูนีย์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ�ของห์มู่บ้�นี ในีวันีง�นี 

ช�วไทยทรงดำ�ทุกัเพื่ศิทุกัวยัจะร่วมใจกัันีแต่งกั�ยด้วย 

ชุดไทยทรงดำ�ม�รว่มง�นี บ�้งแต่งแบบป์ระยกุัต ์ นีำ�ให์ค้ำนี 

ในีทอ้งถุิ�นีเชื�อสุ�ยอื�นีที�ม�เที�ยวง�นีแต่งทำ�นีองไทยทรงดำ� 

ห์รอืเน้ีนีโทนีสุอีอกัดำ�ด้วย ภ�ยในีง�นีมจีดัเลี�ยงอ�ห์�ร 

พื่ื�นีบ�้นีไทยทรงดำ� เชน่ี แกังห์น่ีอสุม้ แกังผู้ำ� แจว่ เป็์นีตน้ี  

ที�ช�วบ้�นีนีำ�ม�ร่วมห์รือช่วยกันัีทำ�ไว้ให์้บริกั�รแก่ัผูู้้ม� 

ร่วมง�นี มอีอกัร�้นีจำ�ห์น่ี�ยสุนิีคำ�้ช�ตพิื่นัีธุ์ ช่วงพื่ลบคำำ�� 

มีกั�รแสุดงและสุ�ธิตกั�รละเล่นีของไทยทรงดำ�บนีเวท ี

ที�ตกัแต่งแสุดงอตัลกััษณ์์ จ�กันีั �นีเป็์นีพื่ธิกีั�รเปิ์ดง�นีโดย 

ผูู้ห้์ลกััผูู้ใ้ห์ญ่ของจงัห์วดัห์รอืทอ้งถุิ�นี บ�งห์มูบ่�้นีจดัป์ระกัวด 

ธิด�ไทยทรงดำ�เพื่ิ�มสุีสุนัีของง�นี ปิ์ดท้�ยด้วยกัิจกัรรม
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เล่นีแคำนีรำ�แคำนีร่วมกันัีดว้ยบรรย�กั�ศิคำกึัคำรื�นีสุนุีกัสุนี�นี 

จนีดกึัดื�นี ดงัในีภ�พื่ที� 2 สุำ�ห์รบักั�รเลน่ีลกูัชว่งห์รอือิ�นีกัอนี 

ในีปั์จจบุนัีห์ล�ยห์มูบ่�้นีไดต้ดักัจิกัรรมนีี�ออกัไป์ 

  นีอกัจ�กันีี�  กัลุ่มไทยทรงดำ�จังห์วดัเพื่ชรบุรีร่วมกัับ 

เคำรอืข่�ยไทยทรงดำ�จงัห์วดัอื�นีจดัง�นีให์ญ่ใชช้ื�อว่� “ง�นี 

ไทดำ�รวมใจ เทดิไท้พื่ระจอมเกัล้�” ห์รอืเรยีกักันัีว่�ง�นี 

ล�วห์�มเจ้�  ณ์ อุทย�นีเฉลิมพื่ระเกัียรติพื่ระบ�ท 

สุมเดจ็พื่ระจอมเกัล�้เจ�้อยูห่์วั พื่ระนีคำรคำรี ี อำ�เภอเข�ยอ้ย 

และสุถุ�ป์นี�เป็์นีง�นีป์ระจำ�ปี์ในีวนัีที� 5 เมษ�ยนี ซึ่ึ�งไมต่รง 

กับัง�นีไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ที�อื�นี ๆ  คำรั �งแรกัจดัขึ�นีเมื�อปี์ พื่.ศิ. 

2553 และจดัต่อเนืี�องม�ทกุัปี์จนีถุงึปั์จจบุนัี จดุมุง่ห์ม�ยของ 

กั�รจดัง�นีเพื่ื�อรำ�ลกึัถุงึพื่ระมห์�กัรุณ์�ธคิำุณ์ของพื่ระบ�ท 

สุมเด็จพื่ระจอมเกัล้�เจ้�อยู่ห์วั รชักั�ลที� 4 ที�ทรงมีต่อ 

ช�วไทยทรงดำ� รวมทั �งใชเ้ป็์นีโอกั�สุให์พ้ื่ี�น้ีองช�วไทยทรงดำ� 

ที�โยกัย�้ยไป์อยูใ่นีจงัห์วดัอื�นี ๆ  ไดก้ัลบัม�เยอืนีถุิ�นีฐ�นีเดมิ 

จงัห์วดัเพื่ชรบุรชี่วงตรุษสุงกัร�นีต์ คำนีไทยทรงดำ�รวมถุงึ 

แขกัผูู้้ให์ญ่ที�ม�ร่วมง�นีจะแต่งกั�ยด้วยชุดไทยทรงดำ� 

อย�่งสุวยง�ม จดัริ�วขบวนีธงป์ระดบั แห์เ่สุลี�ยงพื่ระบรมรปู์

จำ�ลองของพื่ระบ�ทสุมเดจ็พื่ระจอมเกัล�้เจ�้อยูห่์วัในีทำ�นีอง 

ล�วห์�มเจ�้เดนิีเท�้ขึ�นีพื่ระนีคำรคำรี ี (เข�วงั) มผีูู้ว้�่ร�ชกั�ร 

จงัห์วดัและห์วัห์น้ี�สุว่นีร�ชกั�รนีำ�ขบวนีขึ�นีไป์ถุว�ยร�ชสุดดุ ี

และป์ระกัอบพื่ธิสีุกัักั�ระต�มขนีบธรรมเนีียมไทยทรงดำ� 

ดงัในีภ�พื่ที� 3 ชว่งคำำ��จดัให์ม้กีัจิกัรรมกั�รแสุดงวฒันีธรรม 

ของช�วไทยทรงดำ�จ�กัแต่ละจงัห์วดั บรเิวณ์ง�นีจดัซุึ่้ม

นิีทรรศิกั�รเรื�องร�วคำว�มเป็์นีม�และวิถุีชีวิตวฒันีธรรม 

บรรย�กั�ศิเห์มือนีง�นีป์ระเพื่ณ์ีไทยทรงดำ�คำรั �งอื�นี ๆ  

ปิ์ดท�้ยดว้ยกั�รเลน่ีแคำนีรำ�แคำนี 

  กัลุ่มไทยทรงดำ�ได้ใช้กั�รจัดง�นีป์ระเพื่ณ์ีป์ระจำ�ปี์ 

เพื่ื�อแสุดงตวัตนีท�งวฒันีธรรมและสุร�้งคำว�มเขม้แขง็ท�ง

ช�ตพิื่นัีธุ์ ให์เ้กัดิแกั่ห์มู่ไทยทรงดำ� ห์�กัห์มู่บ้�นีใดจดัง�นี

ภาพท่ี่ � 2 กัจิกัรรมเลน่ีแคำนีรำ�แคำนี ง�นีป์ระเพื่ณ์ไีทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ ณ์ วดัห์นีองป์รง เมื�อวนัีที� 10 เมษ�ยนี 2562

  (ที�ม� : Dongdee Srisom)

ภาพท่ี่ � 3 ง�นีไทดำ�รวมใจ เทดิไทพ้ื่ระจอมเกัล�้ คำรั �งที� 5 เมื�อวนัีที� 5 เมษ�ยนี 2562 (ที�ม� : Dongdee Srisom)
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สุนีุี คำำ�นีวลศิลิป์์ และกัญัจนี�ภรณ์์ ปิ์ยะธรรมกั�รจดักั�รเพื่่�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ�มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

จะมีคำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ทั �งในีห์มู่บ้�นีเดียวกัันีและ

ต่�งห์มู่บ้�นีม�ร่วมง�นีจำ�นีวนีม�กั รวมทั �งจ�กัต่�ง

จังห์วัด และเมื�อชุมชนีไทยทรงดำ�จังห์วัดอื�นีจัดง�นี

ป์ระจำ� ปี์  คำนีไทยทรงดำ�จังห์วัดเพื่ชรบุรีสุ่วนีห์นึี� งกั ็

จะไป์รว่มง�นี กัล�่วกันัีว�่เป็์นีธรรมเนีียมเร�ไป์เข� เข�ม�เร� 

กัล�ยเป็์นีง�นีรวมญ�ตชิ�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

  1.1.2 กั�รจดัง�นีท�งวฒันีธรรมต�มโอกั�สุ

  บ�งห์มู่บ้�นีมกีั�รจดัง�นีห์รอืกัิจกัรรมท�งวฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�อื�นี ๆ เป็์นีคำรั �งคำร�วต�มโอกั�สุ เช่นีที�ชุมชนี 

บ้�นีห์นีองเข้ ตำ�บลห์นีองป์รง อำ�เภอเข�ย้อย ชุมชนี 

บ้�นีสุ�มเรอืนี ตำ�บลท่�ตะคำร้อ อำ�เภอห์นีองห์ญ้�ป์ล้อง 

จัดง�นีตำ�ข้�ว เม่ � ไทยทรงดำ�  และคำรั �งล่ �สุุดจัดที� 

ศิูนีย์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ�เข�ย้อย อำ�เภอเข�ย้อย  

ดงัแสุดงในีภ�พื่ที� 4 จุดป์ระสุงคำเ์พื่ื�อฟืื้�นีฟูื้ป์ระเพื่ณ์ีดั �งเดมิ 

ต�มวิถุีช�วนี�ไทยทรงดำ�ที�เคำยป์ฏิิบัติกัันีม�ทว่�กัำ�ลัง 

จะสุญูห์�ย ให์ค้ำนีรุน่ีห์ลงัไดเ้รยีนีรู ้โดยง�นีตำ�ข�้วเม�่จะจดั 

ช่วงเดอืนีอ้�ยเดอืนียี�ต�มต�มป์ฏิทินิีจนัีทรคำต ิ (ธนัีว�คำม 

มกัร�คำม) ตรงกับัฤดเูกับ็เกัี�ยว ข�้วให์มท่ี�นีำ�ม�ทำ�ข�้วเม�่ 

เป็์นีอ�ห์�รสุำ�คำัญใช้ในีพื่ิธีเซ่ึ่นีไห์ว้ผู้ีเรือนีผู้ีบรรพื่บุรุษ  

อย่�งเช่นี พื่ธิปี์�ดตงที�ถุอืป์ฏิบิตัทิุกัคำรอบคำรวั สุมยักั่อนี 

ตำ�ข�้วเม�่ไวสุ้ำ�ห์รบัรบัป์ระท�นีดว้ย นีอกัจ�กันีี�กั�รจดัง�นี 

ยังห์วังให์้เป็์นีกัิจกัรรมพื่บป์ะรื�นีเริงเพื่ื�อเป็์นีกั�รสุร้�ง 

คำว�มสุ�มคัำคำใีนีห์มูพ่ื่ี�น้ีองเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�และคำนีในีชมุชนี  

ง�นีอื�นี ๆ  ไดแ้กั ่ง�นีมห์กัรรมช�ตพิื่นัีธุด์แีตด้ดีวี� จดัขึ�นีโดย 

เคำรอืข่�ยกัลุ่มช�ติพื่นัีธุ์เมอืงเพื่ชรบุร ี มกีัลุ่มไทยทรงดำ� 

เป็์นีห์วัแรง เย�วชนีกัลุม่รกััห์นีองป์รง รว่มกับัห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐั  

เพื่ื�อสุ่งเสุรมิกั�รเรยีนีรูช้�ตพิื่นัีธุแ์ละศิลิป์วฒันีธรรม สุร�้ง

คำว�มร่วมมอืระดบัชุมชนี กัจิกัรรมมกีั�รแสุดงวฒันีธรรม

ของช�วไทยทรงดำ�และของกัลุ่มช�ตพิื่นัีธุอ์ื�นี ๆ  ในีจงัห์วดั

ภาพท่ี่ � 4 กั�รแขง่ขนัีตำ�ข�้วเม�่ ในีง�นีล�นีวฒันีธรรมอำ�เภอเข�ยอ้ย สุบืสุ�นีตำ�นี�นีข�้วเม�่ไทยทรงดำ� ณ์ ศินูียว์ฒันีธรรม   

  ไทยทรงดำ�เข�ยอ้ย เมื�อวนัีที� 31 มกัร�คำม 2563 (ที�ม� : Sunee Kamnuansin, & Kanjanaporn Piyathum)

  1.2 กั�รทำ�ศินูียแ์ละพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ท์อ้งถุิ�นี

  ในีพื่ื�นีที�ชมุชนีไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุรมีศีินูียว์ฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�ห์ล�ยแห์่ง โดยกัลุ่มช�วบ้�นีไทยทรงดำ�เป็์นี 

ผูู้ร้เิริ�ม จดัห์�วสัุด ุและรว่มกันัีสุร�้ง จำ�แนีกัไดเ้ป็์นี 2 ลกััษณ์ะ 

ต�มจดุมุง่ห์ม�ยของกั�รจดัตั �ง ลกััษณ์ะแรกัจดัสุร�้งเป็์นีศินูีย ์

วฒันีธรรมไทยทรงดำ�ของห์มู่บ้�นีเพื่ื�อใช้แสุดงอตัลกััษณ์์ 

ช�ติพื่ันีธุ์และเ ป็์นีสุถุ�นีที�ศิูนีย์รวมจัดกัิจกัรรมของ 

ช�วไทยทรงดำ� โดยเฉพื่�ะง�นีป์ระเพื่ณี์ป์ระจำ�ปี์ พื่บว่� 

มีศิูนีย์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ�วังตะโกั ตำ�บลวังตะโกั  

ศิูนีย์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ�ทับคำ�ง  ตำ�บลทับคำ�ง  

ศิูนีย์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ�บ้�นีท่�โล้ ตำ�บลย�งห์ย่อง  

ศินูียท์ี�วดัห์นีองป์รง และศินูียก์ั�รเรยีนีรูช้มุชนีบ�้นีห์นีองจกิั 

ตำ�บลห์นีองป์รง ทุกัแห์่งสุร้�งเรือนีไทยทรงดำ�จำ�ลอง 

แบบดั �งเดมิ (มกััเรยีกัว�่เฮือืนีล�ว) ไวเ้ป็์นีตวัศินูียบ์นีพื่ื�นีที� 

ล�นีกัว�้ง พื่รอ้มทั �งจดัว�งอุป์กัรณ์์เคำรื�องใชไ้ทยทรงไวด้ว้ย  

เห์ตุที�ใช้เรือนีไทยทรงดำ�ได้รบัคำำ�บอกัเล่�ว่�เพื่ร�ะเป็์นี

เอกัลักัษณ์์ที�โดดเด่นีเห์็นีง่�ย อยู่ที�ไห์นีกั็ต้องมีบ้�นี  

ให์้คำว�มรู้สุึกัถุึงคำว�มเป็์นีบ้�นีเป็์นีห์มู่บ้�นีของกัลุ่มตนี  

ศิูนีย์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ�ห์มู่บ้�นีได้ร ับกั�รดูแลโดย 

ผูู้น้ีำ�ชมุชนีและมอีงคำก์ั�รบรหิ์�รสุว่นีตำ�บลเข�้ม�มสีุว่นีรว่ม 

อกีัลกััษณ์ะห์นึี�งเป็์นีศินูียใ์นีโรงเรยีนี ศินูียใ์ห์ญ่ป์ระจำ�ตำ�บล 

และพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ส์ุ่วนีตวั จดัสุร�้งขึ�นีเพื่ื�อเป็์นีแห์ล่งรวบรวม

และจดัแสุดงสุิ�งของท�งวฒันีธรรมไทยทรงดำ� สุำ�ห์รบัศินูีย ์

วฒันีธรรมในีโรงเรียนีมีศิูนีย์ศิิลป์วฒันีธรรมไทยทรงดำ�
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โรงเรยีนีเข�ยอ้ยวทิย� อยูภ่�ยในีอ�คำ�ร จดัแสุดงข�้วของ 

เคำรื�องใชใ้นีวถิุชีวีติของคำนีไทยทรงดำ� และใชเ้ป็์นีห์อ้งเรยีนีรู ้

วฒันีธรรมไทยทรงดำ�สุำ�ห์รบันีกััเรยีนีและผูู้สุ้นีใจ ศินูียแ์ห์ง่ให์ญ่ 

คำอืศิูนียว์ฒันีธรรมไทยทรงดำ�เข�ยอ้ย พื่ฒันี�ม�จ�กัศิูนีย ์

วฒันีธรรมเดิมของชุมชนี ปั์จจุบันีอยู่ในีคำว�มดูแลของ 

เทศิบ�ลตำ�บลเข�ย้อยและมเีจ้�ห์น้ี�ที�ให์้บรกิั�ร ภ�ยในี 

ศินูียจ์ดัแสุดงเรอืนีที�พื่กััอ�ศิยัและนิีทรรศิกั�รป์ระวตัเิรื�องร�ว 

ของไทยทรงดำ� มทีี�พื่กััแบบโฮืมสุเตย ์ที�นีี�ยงัใชเ้ป็์นีสุถุ�นีที� 

จดัง�นีวฒันีธรรมไทยทรงดำ�รวมทั �งง�นีอื�นี ๆ  ของชุมชนี

นีอกัจ�กันีี�ในีชมุชนีห์นีองป์รง ตำ�บลเข�ยอ้ย มพีื่พิื่ธิภณั์ฑ์ ์

ป์�นีถุนีอม ตั �งขึ�นีโดยอ�จ�รยถ์ุนีอม คำงยิ�มละมยั ป์ร�ชญ ์

ช�วไทยทรงดำ�ท�่นีห์นึี�ง ภ�ยในีพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ซ์ึ่ึ�งอยูใ่นีสุว่นีของ 

บ้�นีจดัเป็์นีมุมแสุดงข้�วของเคำรื�องใช้ที�ท่�นีสุะสุมและ 

ไดร้บับรจิ�คำม� นีำ�เสุนีอเรื�องร�ววถิุชีวีติของช�วไทยทรงดำ� 

คำรบถุ้วนีตั �งแต่เกัิดจนีต�ย โดยได้มีนีักัวิช�กั�รจ�กั 

สุถุ�บนัีต่�ง ๆ เข้�ม�ช่วยพื่ฒันี�พื่ิพื่ิธภณั์ฑ์์ ลูกัห์ล�นี 

ไทยทรงดำ�กัไ็ดใ้ชเ้ป็์นีสุถุ�นีที�เรยีนีรูว้ฒันีธรรมไทยทรงดำ�ดว้ย

ดงัแสุดงในีภ�พื่ที� 5

(1) (2)

(3) (4)

ภาพท่ี่ � 5 ศิูนียว์ฒันีธรรมไทยทรงดำ�บ�้นีท่�โลห้์ลงัป์รบัป์รุง (1) ศิูนียว์ฒันีธรรมไทยทรงดำ�ในีโรงเรยีนีเข�ยอ้ยวทิย� (2)

  ศินูียว์ฒันีธรรมไทยทรงดำ�เข�ยอ้ย (3) และพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ป์์�นีถุนีอม (4) 

  (ที�ม� : Sunee Kamnuansin, & Kanjanaporn Piyathum)

  1.3 กั�รจดักั�รเรยีนีกั�รสุอนีวฒันีธรรมไทยทรงดำ�ในี

โรงเรยีนี

  โรงเรยีนีเข�้ม�สุนีบัสุนุีนีในีกั�รสุอนีวฒันีธรรมไทยทรงดำ� 

โดยจดัไวใ้นีห์ลกััสุตูรทอ้งถุิ�นี เพื่ื�อสุง่เสุรมิให์เ้ดก็ัเห์น็ีคำณุ์คำ�่ 

ไดเ้รยีนีรูแ้ละฝึึกัป์ฏิบิตัวิฒันีธรรมพื่ื�นีบ�้นีอนัีเป็์นีเอกัลกััษณ์์ 

ของทอ้งถุิ�นี เชญิป์ร�ชญช์�วบ�้นีเข�้ม�รว่มถุ่�ยทอด พื่บว�่ 

ม ี2 โรงเรยีนี แห์ง่แรกัที�โรงเรยีนีวดัห์นีองป์รง (บญุม�นุีสุรณ์์)  

ตำ�บลห์นีองป์รง อำ�เภอเข�ยอ้ย เป็์นีโรงเรยีนีระดบัอนุีบ�ล
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สุนีุี คำำ�นีวลศิลิป์์ และกัญัจนี�ภรณ์์ ปิ์ยะธรรมกั�รจดักั�รเพื่่�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ�มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

ถุึงมธัยมศิึกัษ�ตอนีต้นี ป์ระม�ณ์ 90% ของนีักัเรียนีม ี

เชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�รวมทั �งคำรูบ�งท่�นี จดัสุอนีวฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�ในีชั �วโมงลดเวล�เรยีนีเพื่ิ�มเวล�รูว้นัีละ 1 - 2 คำ�บเรยีนี 

ต่อสุปั์ด�ห์์ ปั์จจุบันีใช้รูป์แบบ Taidam Model จดัทำ� 

ห์ลกััสุตูร “วฒันีธรรมพื่ื�นีบ�้นี (ไทยดำ�ศิกึัษ�)” มแีบบเรยีนี 

และกัิจกัรรมห์ล�ยด้�นี ทั �งด้�นีอ�ห์�ร ด้�นีเสุื�อผู้้�และ 

กั�รแต่งกั�ย ด�้นีที�อยู่อ�ศิยัและวถิุชีวีติ และย�รกััษ�โรคำ  

รวมทั �งด�้นีภ�ษ� บ�งโอกั�สุนีำ�นีกััเรยีนีเรยีนีรูใ้นีชมุชนีและ  

รว่มกัจิกัรรมอนุีรกััษส์ุบืสุ�นีวฒันีธรรมของชมุชนี รณ์รงคำใ์ห์ ้

นีกััเรยีนีและคำรแูต่งกั�ยชุดไทยทรงดำ�ทุกัวนัีศุิกัร ์ ดงัแสุดง

ในีภ�พื่ที� 6 อกีัแห์ง่ที�โรงเรยีนีเข�ยอ้ยวทิย� เป็์นีโรงเรยีนี 

ระดบัมธัยมศิกึัษ�ป์ระจำ�อำ�เภอเข�ยอ้ย นีกััเรยีนีสุว่นีห์นึี�ง 

มเีชื�อสุ�ยสุ�ยไทยทรงดำ�รวมทั �งคำรูบ�งท่�นี อตัลกััษณ์์ 

นีกััเรยีนีที�โรงเรยีนีคำ�ดห์วงั “ยิ�มง�่ย ไห์วสุ้วย ชว่ยง�นีสุบืสุ�นี

ไทยทรงดำ�” ไดม้กีั�รจดัสุอนีวฒันีธรรมไทยทรงดำ�สุอดแทรกั

ในีกัลุม่สุ�ระวชิ� เชน่ี วรรณ์กัรรมทอ้งถุิ�นี ป์ระเพื่ณ์วีฒันีธรรม  

ภ�ษ�และตวัอกััษร นี�ฏิศิลิป์์ เปิ์ดวชิ�เลอืกัและกัจิกัรรม

ชมรมต�มคำว�มสุนีใจ เช่นี ดนีตรแีคำนี อ�ห์�รพื่ื�นีเมอืง  

เป็์นีต้นี โดยจดักั�รเรยีนีกั�รสุอนีให์้เห์ม�ะสุมกับัผูู้เ้รยีนี

ในีแต่ละระดบัชั �นี รณ์รงคำแ์ต่งชุดไทยทรงดำ�ในีทุกัวนัีศิุกัร ์

นีอกัจ�กันีี�โรงเรยีนีสุง่เสุรมิและสุนีบัสุนุีนีให์น้ีกััเรยีนีทำ�กัจิกัรรม 

กับัชมุชนี และรว่มเผู้ยแพื่รว่ฒันีธรรมไทยทรงดำ�ต�มโอกั�สุ  

ภาพท่ี่ � 6 กัจิกัรรมกั�รทำ�เอื�อแสุว ห์รอืเยบ็ผู้�้ (ซึ่�้ย) และกั�รเรยีนีในีชมุชนีกับัป์ร�ชญช์�วบ�้นี (ขว�)

  (ที�ม� : Watnongprong School)

  1.4 กั�รตั �งกัลุม่ทอผู้�้ไทยทรงดำ�

  เสุื�อผู้�้ไทยทรงดำ�นีอกัจ�กัสุำ�ห์รบัสุวมใสุใ่นีชวีติป์ระจำ�วนัี 

แล้วคำนีไทยทรงดำ�ยงัต้องมไีวเ้ฉพื่�ะสุำ�ห์รบัใสุ่ในีง�นีพื่ธิ ี 

แต่เดมิจะทอและตดัเยบ็เอง ปั์จจุบนัีเห์ลอืผูู้ย้งัทอผู้�้เพื่ยีง

บ�งบ�้นีในีชุมชนีไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุร ี บ�งห์มู่บ�้นี 

จงึตั �งกัลุ่มทอผู้�้ขึ�นีม� เช่นี กัลุ่มทอผู้�้ไทยทรงดำ�ชุมชนี 

ห์นีองป์รง กัลุ่มทอผู้้�ไทยทรงดำ�เข�ย้อย กัลุ่มผู้้�ทอ 

ไทยทรงดำ�บ้�นีท่�โล้ และกัลุ่มทอผู้้�ไทยทรงดำ�บ้�นี 

แม่ป์ระจนัีต์ เป็์นีต้นี เริ�มจ�กักั�รรวมตวัของกัลุ่มแม่บ�้นี 

และผูู้สุ้งูวยัที�ตอ้งกั�รสุบืสุ�นีกั�รทอผู้�้พื่ื�นีบ�้นีไทยทรงดำ� 

และเพื่ื�อเป็์นีกั�รสุร�้งร�ยได ้ ดงัที�ป์ระธ�นีของกัลุ่มทอผู้�้ 

บ�้นีท่�โล ้ ป้์�จรสัุ บุญน้ีอย (Bunnoi, interview, 2021)  

เล�่ให์ฟั้ื้งถุงึที�ม�ของกั�รตั �งกัลุม่ผู้�้ทอบ�้นีท�่โลว้�่ “ตอ้งทอผู้�้ 

ไทยทรงดำ�ไวใ้สุ่อยู่แลว้ เห์ลอืกัจ็ำ�ห์น่ี�ยได ้ และอย�กัจะ

สุบืสุ�นีกั�รทอผู้�้ไทยทรงดำ�ดว้ย ซึ่ึ�งนีับวนัีจะเห์ลอืน้ีอย”  

ต่อม�มีห์น่ีวยง�นีของท้องถุิ�นีเข้�ม�สุนีับสุนุีนีสุำ�ห์รับ 

อุป์กัรณ์์และพื่ฒันี�กั�รทอ สุถุ�นีที�ใชท้อผู้�้คำอืที�บ�้นีผูู้น้ีำ� 

กัลุม่ทอผู้�้บ�้ง บ�้นีสุม�ชกิัแต่ละคำนี ห์รอืศินูียท์ี�สุร�้งขึ�นีเฉพื่�ะ  

ง�นีทอมทีั �งผู้�้ชิ�นี ผู้�้นุ่ีง และตดัเยบ็เป็์นีเสุื�อไทยทรงดำ�  

(เชน่ี เสุื�อฮื ีเสุื�อกัอ้ม ฯลฯ) ผู้�้ข�วม�้ และง�นีทอป์ระยกุัตอ์ื�นี ๆ   

ดงัในีภ�พื่ที� 7 ผู้�้ทอของกัลุม่นีอกัจ�กัจำ�ห์น่ี�ยต�มช�วบ�้นี 

แลว้ยงันีำ�ไป์จดัแสุดงและออกัร้�นีจำ�ห์น่ี�ยในีง�นีต่�ง ๆ  

ห์�กัมีผูู้้ม�ศิึกัษ�ดูง�นีผู้้�ทอท้องถุิ�นี กัลุ่มกั็จะจดัสุ�ธิต 

กั�รทอผู้�้ให์แ้กั่ผูู้สุ้นีใจ 

  1.5 กั�รจดัทำ�ป์ฏิทินิีไทยทรงดำ�

  ป์ฏิิทนิีไทยทรงดำ�ทำ�ขึ�นีเพื่ื�อเผู้ยแพื่ร่กั�รนีับวนัีแบบ 

คำนีไทยทรงดำ� แจกัจ่�ยให์้กัับพื่ี�น้ีองช�วไทยทรงดำ� 

ห์มูบ่�้นีต่�ง ๆ โดยมชีมรมไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุรเีป็์นี 

ผูู้้ดำ�เนิีนีกั�รสุำ�ห์รบักัลุ่มไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดั ทุนีจดัทำ�

ขอรบับรจิ�คำจ�กัพื่ี�น้ีองช�วไทยทรงดำ� ห์น่ีวยง�นี รวมถุงึ
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ภาพท่ี่ � 7 กั�รทอผู้�้ไทยทรงดำ�และเยบ็เสุื�อฮืขีองสุม�ชกิักัลุม่ผู้�้ทอไทยทรงดำ�บ�้นีท�่โล ้(ที�ม� : Nasita Yodkhae)

บริษัทห์้�งร้�นีต่�ง ๆ ซึ่ึ�งจะระบุนี�มผูู้้บริจ�คำแต่ละปี์ 

ไวใ้นีป์ฏิทินิี บ�งปี์จดัทำ�ในีนี�มเคำรอืข่�ยร่วมกันัีระห์ว่�ง 

มลูนิีธไิทยทรงดำ�ป์ระเทศิไทย ชมรมไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบรุ ี

ศินูียว์ฒันีธรรมไทยทรงดำ� (ไตดำ�) ป์ระเทศิไทย สุม�คำมไทดำ�  

(ป์ระเทศิไทย) และกัลุ่มไทยทรงดำ�จงัห์วดัอื�นี จดัสุรร 

แจกัจ่�ยไป์ให์พ้ื่ี�น้ีองไทยทรงดำ�จงัห์วดัที�ร่วมเป็์นีเจ�้ภ�พื่ 

จดัทำ� ป์ฏิทินิีไทยทรงดำ�ฉบบัปี์ พื่.ศิ. 2560 เป็์นีฉบบัแรกั

ในีนี�มของชมรมไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุร ี นีอกัจ�กันีี� 

ยงัพื่บว่�มีป์ฏิิทินีทำ�นีองป์ฏิิทินีไทยทรงดำ� (ลงคำำ�เรียกั

วนัีแบบไทยทรงดำ�) จดัทำ�ขึ�นีโดยห์น่ีวยง�นีทอ้งถุิ�นี เช่นี 

สุำ�นีกััง�นีเทศิบ�ลตำ�บลเข�ยอ้ย และองคำก์ั�รบรหิ์�รสุว่นี

ภาพท่ี่ � 8 ตวัอย�่งห์น้ี�ป์ฏิทินิีไทยทรงดำ�เดอืนีมกัร�คำม (ที�ม�: Sunee Kamnuansin)
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ตำ�บลห์นีองชมุพื่ล 

  ช�วไทยทรงดำ�ได้ใช้ป์ฏิิทินีไทยทรงดำ�เพื่ื�อดูนีับวนัี 

ทำ�พื่ิธีกัรรม ห์น้ี�ป์ฏิิทินีไทยทรงดำ�มีข้อคำว�มบ�งตอนี

ใช้ภ�ษ�และตัวอักัษรไทยทรงดำ� คำำ�เรียกัระบุวนัีแบบ

ไทยทรงดำ�กัำ�กัับไว้บนีวันีที�ต�มสุ�กัล * และข้อคำว�ม 

ยำ��เตอืนีอย�่ลมืป์�ดตง (พื่ธิเีซ่ึ่นีผู้บีรรพื่บุรษุทกุัรอบ 10 วนัี)  

ดงัป์ร�กัฏิในีภ�พื่ที� 8 แต่ละฉบบัยงัลงกัำ�ห์นีดวนัีจดัง�นี 

ไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ของทกุัชมุชนีรวมทกุัจงัห์วดั สุอดแทรกั 

ภ�พื่กัจิกัรรม ป์ระเพื่ณ์ ีวถิุชีวีติของกัลุม่ไทยทรงดำ�ไวด้ว้ย 

ขึ�นีอยูก่ับักั�รออกัแบบในีแต่ละปี์

* กั�รนีับวันีแบบไทยทรงดำ� ห์รือ “มื�อผูู้้ล�ว” (มื�อคำือวันี ห์ม�ยคำว�มถุึงวันีของคำนีล�วโซ่ึ่ง) แบ่งเป็์นี 10 วันี ต�มลำ�ดับคำือ 

มื�อฮืว่ง มื�อเต๋� มื�อก๋ั� มื�อกั�บ มื�อฮืบั มื�อฮื�ย มอ่เมงิ มื�อเปิ์กั มื�อกัดั และมื�อขด นีบัต่อกันัีจนีคำรบแลว้เริ�มตน้ีให์ม ่สุำ�ห์รบัมื�อฮืบั มื�อกัดั และมื�อขด 

ถุอืว�่เป็์นีวนัีไมด่ ีคำนีไทยทรงดำ�จะไมจ่ดัง�นีมงคำลตรงกับัสุ�มวนัีนีี�



สุนีุี คำำ�นีวลศิลิป์์ และกัญัจนี�ภรณ์์ ปิ์ยะธรรมกั�รจดักั�รเพื่่�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ�มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

  1.6 กั�รจดับรกิั�รท�งวฒันีธรรม

  กั�รจัดบริกั�รท�งวัฒนีธรรมเป็์นีกั�รจัดเสุนีอห์รือ 

อำ�นีวยคำว�มสุะดวกัท�งด้�นีวฒันีธรรม ในีง�นีบุญห์รอื 

ง�นีรื�นีเริงของช�วไทยทรงดำ�มกััมีดนีตรีแคำนีป์ระกัอบ  

โดยเฉพื่�ะง�นีอิ�นีกัอนีฟ้ื้อนีแคำนีซึ่ึ�งมกีั�รเล่นีดนีตรแีคำนี

ย�วนี�นีต่อเนืี�องตลอดกัจิกัรรม แต่เดมิกัเ็ป็์นีกัลุม่ช�วบ�้นี 

ไทยทรงดำ�ผูู้สุ้นัีทดัดนีตรแีคำนีม�รว่มเลน่ีแคำนีสุบัเป์ลี�ยนีกันัี  

ทว�่คำนีเลน่ีแคำนีมน้ีีอยลงและผูู้ท้ี�มอี�ยมุ�กัขึ�นีกัเ็ริ�มเลน่ีแคำนี 

ย�วนี�นีไมไ่ห์ว จงึเกัดิมบีรกิั�รเลน่ีดนีตรแีคำนี โดยตั �งเป็์นี 

คำณ์ะวงแคำนี ผูู้้ร่วมคำณ์ะเป็์นีช�วบ้�นีไทยทรงดำ�ที�ม ี

คำว�มสุ�ม�รถุในีกั�รเล่นีแคำนีห์รอืเป็์นีเดก็ัรุ่นี ๆ ที�ได้รบั 

กั�รฝึึกัจ�กัคำณ์ะ ฝึึกัจ�กัคำรอบคำรวั ห์รอืเป็์นีเดก็ันีักัเรยีนี 

ที�ได้เรียนีดนีตรีแคำนีจ�กัโรงเรียนี ในีชุมชนีไทยทรงดำ� 

จงัห์วดัเพื่ชรบุรมีวีงแคำนีอยู่ห์ล�ยวงและมเีกัอืบทุกัตำ�บล  

ทั �งที�เลน่ีดนีตรแีคำนีไทยทรงดำ�แบบดั �งเดมิและแบบป์ระยกุัต ์ 

วงเล็กัห์รือวงให์ญ่ ให์้บริกั�รต�มแต่มีผูู้้ติดต่อต้องกั�ร  

รวมทั �งมวีงแคำนีของโรงเรยีนีเข�ยอ้ยและโรงเรยีนีวดัห์นีองป์รง  

สุ่วนีที�เป็์นีกั�รเล่นีแคำนีแบบร่วมดว้ยช่วยกันัีของช�วบ�้นี 

กั็ยังพื่อมีอยู่ในีกัิจกัรรมเล็กั ๆ ชุมชนีไทยทรงดำ�ในี 

จงัห์วดัเพื่ชรบุรยีงัคำงมกีั�รจดัพื่ธิศีิพื่ต�มธรรมเนีียมป์ระเพื่ณี์

ดั �งเดมิและให์ค้ำว�มสุำ�คำญักับัพื่ธิกีัรรม ต�มขนีบป์ระเพื่ณ์ี

จะต้องมีผูู้้ทำ�พื่ิธีศิพื่และมีกั�รเฮื็ดแฮื่ว (ทำ�เคำรื�องใช ้

ในีกั�รป์ระกัอบพื่ิธี) ปั์จจุบันีมีกั�รรับจัดพื่ิธีศิพื่แบบ 

คำรบทุกัขั �นีตอนีห์รอืเฉพื่�ะทำ�เคำรื�องใชใ้นีพื่ธิ ี ทำ�เฮือืนีแฮื่ว  

(บ้�นีห์รอืเรอืนีจำ�ลองให์ผูู้้ต้�ย) โดยผูู้ท้ี�รบัจดัพื่ธิศีิพื่เป็์นี 

คำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ที�มคีำว�มรูใ้นีเรื�องพื่ธิกีัรรมและอ�จม ี

ทมีร่วมดว้ยกันัีห์ล�ยคำนี ง�นีพื่ธิใีนีปั์จจุบนัีกัม็กััจะตดิต่อ 

ผูู้ร้บัจดัต�มคำว�มสุะดวกัและปั์จจยั กั�รที�ในีชุมชนีมคีำณ์ะ 

วงแคำนีและกั�รบรกิั�รรบัจดัพื่ธิศีิพื่เช่นีที�กัล่�วม�นีี� นีับว่� 

เป็์นีกั�รจดักั�รในีห์มู่คำนีไทยทรงดำ�ด้วยกันัี เพื่ื�ออำ�นีวย 

คำว�มสุะดวกัให์้สุ�ม�รถุดำ�เนิีนีกัิจกัรรมท�งวฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�เรื�องนีั �นี ๆ ได ้ผูู้บ้รกิั�รไดร้บัคำ�่ตอบแทนีกัล�ยม� 

เป็์นีอ�ชพีื่เสุรมิ ผู้ลที�ต�มม�เป็์นีกั�รช่วยสุบืต่อและธำ�รง 

วัฒนีธรรม นีอกัจ�กันีี�  ชุมชนีในีนี�มห์มู่บ้�นีห์รือกัลุ่ม 

ไทยทรงดำ�ให์้กั�รจดัแสุดงห์รอืจดัสุ�ธติวฒันีธรรม เช่นี  

ฟ้ื้อนีแคำนี กั�รทำ�อ�ห์�รพื่ื�นีบ�้นี เป็์นีตน้ี ในีโอกั�สุเมื�อม ี

คำณ์ะม�ดูง�นีห์รือต้อนีรับแขกัของห์น่ีวยง�นีที�ได้ร ับ 

กั�รตดิต่อม�ท�งกัลุม่ห์รอืผูู้น้ีำ�ชุมชนี กั�รออกัร�้นีห์รอืบทู 

วฒันีธรรม จดันิีทรรศิกั�ร ในีง�นีห์รอืเทศิกั�ลต่�ง ๆ โดยม ี

ช�วบ�้นีไทยทรงดำ�ที�สุนัีทดัวฒันีธรรม รว่มดว้ยกัลุม่เย�วชนี 

ที�ได้รบักั�รฝึึกัฝึนีจ�กัป์ร�ชญ์ช�วบ้�นีห์รอืจ�กัโรงเรยีนี 

เป็์นีผูู้แ้สุดงห์รอืสุ�ธติ ยงัผู้ลให์ว้ฒันีธรรมไทยทรงดำ�ไดร้บั

กั�รเผู้ยแพื่รสุู่สุ่�ธ�รณ์ะและไดร้บักั�รสุบืทอดในีห์มูผูู่้บ้รกิั�ร

วฒันีธรรม

  2. ปัจัจัยัเก่�อหน่นต�อการจัดัการเพ่ื่�อรกัษาอตัลักัษณ์์ 

ทางวัฒันธรรมของกลั่�มชาติพื่นัธ่ไ์ทยทรงดำาในจังัหวัดั

เพื่ชรบุรี่

  ชุมชนีไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุรสีุ�ม�รถุดำ�เนิีนีกั�ร

จดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมในีรปู์แบบต่�ง ๆ 

นีั �นีเพื่ร�ะมสีุิ�งต่อไป์นีี�เป็์นีปั์จจยัเกัื�อห์นุีนีต่อกั�รจดักั�ร

  2.1 จติสุำ�นึีกัรว่มท�งช�ตพิื่นัีธุ์

  สุม�ชิกัชุมชนีมีจิตสุำ�นึีกัในีคำว�มเป็์นีคำนีเชื�อสุ�ย 

ไทยทรงดำ� สุ�นีสุมัพื่นัีธร์ะห์ว�่งกัลุม่ไทยทรงดำ�ดว้ยกันัี และ

ยงัคำงสุบืทอดป์ระเพื่ณ์ีพื่ธิกีัรรมสุำ�คำญัในีวถิุชีวีติโดยเฉพื่�ะ 

พื่ิธีที�เกัี�ยวกัับผู้ีบรรพื่บุรุษ ปั์จจัยคำว�มมีจิตสุำ�นึีกัร่วม 

ท�งช�ตพิื่นัีธุท์ำ�ให์เ้กัดิคำว�มห์วงแห์นีและมใีจที�จะสุบืสุ�นี

รกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของห์มูต่นี ดงัที� Burusphat 

et al. (2011: 492) สุำ�รวจพื่บว�่ คำนีไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดั

เพื่ชรบุรที ั �งกัลุ่มวยัสุูงอ�ยุ วยักัล�งคำนี และวยัห์นุ่ีมสุ�ว 

(คำ�่เฉลี�ยรอ้ยละรอ้ย) เห์น็ีว�่คำวรอนุีรกััษ์ภ�ษ� วฒันีธรรม  

ป์ระเพื่ณ์ ีที�เป็์นีเอกัลกััษณ์์ของกัลุม่ เรื�องร�วป์ระวตัคิำว�มเป็์นีม� 

ร่วมกันัีของกัลุ่มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ� (ไทดำ�) จ�กัถุิ�นีฐ�นี

ดั �งเดมิป์ระเทศิเวยีดนี�มกัระทั �งอพื่ยพื่ม�อยู่ป์ระเทศิไทย 

ที�จงัห์วดัเพื่ชรบุร ี จนีม�เป็์นีคำนีไทยพื่ื�นีถุิ�นีช�ตพิื่นัีธุ์ห์นึี�ง 

ของจังห์วัด รวมทั �งคำว�มภูมิใจในีคำว�มเป็์นีกัลุ่มที�ม ี

อัตลักัษณ์์ท�งวฒันีธรรม ได้รบักั�รบอกัเล่�สุู่รุ่นีต่อรุ่นี 

จนีเกัดิกั�รซึ่ึมซึ่บั ธรรมเนีียมสุ�ยตระกัูลและกั�รสุบืผู้ทีี� 

ยังคำงถุือป์ฏิิบัติ สุิ�งเห์ล่�นีี�ทำ�ให์้คำว�มสุัมพื่ันีธ์ระห์ว่�ง 

คำนีไทยทรงดำ�ยังเห์นีียวแน่ีนีฉันีท์พื่ี�น้ีองร่วมเชื�อสุ�ย  

ไม่เพื่ยีงแต่กับัช�วไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุรดี้วยกันัี 

เท�่นีั �นี แตย่งัป์ระสุ�นีสุมัพื่นัีธก์ับัพื่ี�น้ีองไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัอื�นี 

ของป์ระเทศิไทย จติสุำ�นึีกัในีคำว�มเป็์นีกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุเ์ดยีวกันัี 

กั่อให์เ้กัดิคำว�มสุมคัำรสุม�นีสุ�มคัำคำ ี กั�รร่วมมอื ร่วมแรง 

รว่มใจ สุนีบัสุนุีนีกั�รจดัห์รอืทำ�กัจิกัรรมท�งวฒันีธรรมต�่ง ๆ  

นีอกัจ�กักั�รเข�้รว่ม ยงัลงแรงชว่ยกันัี และรว่มบรจิ�คำเงนิีห์รอื 

สุิ�งของต�มโอกั�สุและกัำ�ลงัทรพัื่ย ์ต่�งบอกักันัีว�่ทำ�ดว้ยใจ

  2.2 ผูู้รู้/้ผูู้อ้�วโุสุของชมุชนี

  ผูู้รู้ ้ผูู้อ้�วโุสุ เป็์นีกัลุม่บุคำคำลที�มคีำว�มรูเ้กัี�ยวกับัป์ระเพื่ณี์ 

วฒันีธรรมดั �งเดิม และเป็์นีที�ยอมรบันีับถุือ ชุมชนีมีผูู้้รู ้

ช�วไทยทรงดำ�อยูใ่นีตำ�บลต่�ง ๆ  ซึ่ึ�งห์ล�ยท�่นีถุอืเป็์นีป์ร�ชญ ์
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ของกัลุม่ มคีำว�มสุ�ม�รถุ คำว�มชำ�นี�ญเฉพื่�ะด�้นีเป็์นีอย�่งด ี 

อ�ท ิ ด�้นีกั�รทอผู้�้ กั�รปั์�นีเกัล�้ (เกัล�้ผู้ม) กั�รเลน่ีแคำนี 

(ห์มอแคำนี) กั�รรำ�ฟ้ื้อนี กั�รทำ�อ�ห์�รไทยทรงดำ� กั�ร 

ตำ�ข�้วเม�่ กั�รจกััสุ�นีเคำรื�องใชใ้นีพื่ธิกีัรรม เป็์นีตน้ี บ�งท�่นี 

รูร้อบเรื�องร�วไทยทรงดำ� สุ�ม�รถุให์ข้อ้มูลตั �งแต่ป์ระวตั ิ

คำว�มเป็์นีม�ของกัลุ่มช�ติพื่ันีธุ์ตลอดจนีคำว�มเชื� อ 

ขนีบธรรมเนีียมป์ระเพื่ณ์ี นีอกัจ�กันีี�บ�งห์มู่บ้�นียงัคำงม ี

ผูู้้รู้ด้�นีพื่ิธีกัรรมและเป็์นีผูู้้ป์ระกัอบพื่ิธี ได้แกั่ แม่มด  

(ผูู้ป้์ระกัอบพื่ธิกีัรรมผูู้ห้์ญงิ) พื่อ่มด (ผูู้ป้์ระกัอบพื่ธิกีัรรมผูู้ช้�ย)  

ห์มอเสุนี (ผูู้ป้์ระกัอบพื่ธิเีสุนีเรอืนี) และเขอืย (ผูู้ป้์ระกัอบพื่ธิศีิพื่) 

ผูู้รู้ ้ผูู้อ้�วโุสุ นีอกัจ�กัจะเป็์นีผูู้ป้์ฏิบิตัวิฒันีธรรม พื่บว�่ชมุชนี 

มบีคุำคำลกัลุม่นีี�เป็์นีพื่ลงัและสุว่นีรว่มสุำ�คำญัของกั�รขบัเคำลื�อนี 

ในีเรื�องกั�รรกััษ� สุืบทอด ฟืื้� นีฟูื้วฒันีธรรมไทยทรงดำ�  

เป็์นีต้นีว่� เป็์นีผูู้้ริเริ�มตั �งศิูนีย์วฒันีธรรมและพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ ์

ไทยทรงดำ� เป็์นีคำรูภูมิปั์ญญ� เป็์นีผูู้้แสุดงห์รือสุ�ธิต 

วฒันีธรรม เป็์นีคำณ์ะกัรรมกั�รกัลุ่มไทยทรงดำ�กัลุ่มต่�ง ๆ  

บ�งท�่นีกัเ็ป็์นีกัรรมกั�รสุภ�วฒันีธรรมซึ่ึ�งมบีทบ�ทท�งสุงัคำม

  2.3 กัลุม่ท�งสุงัคำม

  ในีชุมชนีมีกัลุ่มไทยทรงดำ�ของห์มู่บ้�นีต่�ง ๆ ที� 

รวมตวักันัีขึ�นีม�โดยเฉพื่�ะ เชน่ี กัลุม่ไทยทรงดำ�บ�้นีท�่โล ้

กัลุ่มไทยทรงดำ�บ้�นีห์นีองป์รง กัลุ่มอนุีรกััษ์วฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�บ�้นีดอนีขว�ง เป็์นีตน้ี สุม�ชกิักัลุ่มมปี์ระม�ณ์ 

10-20 คำนี ตั �งเป็์นีกัลุม่ทำ�ง�นี มผีูู้ท้ำ�ห์น้ี�ที�ป์ระธ�นีกัลุม่และ 

คำณ์ะกัรรมกั�รฝ่ึ�ยต�่ง ๆ  อย�่งเป็์นีรปู์ธรรม อ�ท ิเลข�นุีกั�ร  

เห์รญัญกิั ป์ระช�สุมัพื่นัีธ ์เป็์นีตน้ี กัลุม่ไทยทรงดำ�ของห์มูบ่�้นี 

เกัดิขึ�นีม�นี�นีแลว้ มบีทบ�ทในีกั�รป์ระสุ�นีและดำ�เนิีนีกั�ร 

จดัง�นีป์ระเพื่ณ์ไีทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ของห์มูบ่�้นีและกัจิกัรรม 

ท�งวฒันีธรรมไทยทรงดำ�อื�นี  ๆนีอกัจ�กันีี�ยงัมชีมรมไทยทรงดำ� 

จงัห์วดัเพื่ชรบุร ีกัอ่ตั �งขึ�นีเมื�อปี์ พื่.ศิ. 2559 จ�กักั�รรเิริ�มของ 

อ�จ�รยส์ุงัวรณ์์ ห์อมเยน็ี อดตีคำรใูห์ญ่วยัอ�วโุสุ คำณ์ะกัรรมกั�ร 

บรหิ์�รของชมรมใชว้ธิที�บท�มกันัีเองในีห์มูผูู่้ร้เิริ�ม มดีว้ยกันัี 

21 คำนี (ปั์จจบุนัีเห์ลอื 19 คำนี) จ�กั 13 ตำ�บลในี 6 อำ�เภอ 

ของจงัห์วดั และมทีี�ป์รกึัษ�อ�วโุสุท�่นีอื�นี ๆ  จ�กัห์ล�ยชมุชนี 

โดยมนีี�ยบุญเลศิิ ยอดแกัว้ (นี�ยกัองคำก์ั�รบรหิ์�รตำ�บล 

ห์นีองชุมพื่ลเห์นืีอ อำ�เภอเข�ย้อย) เป็์นีป์ระธ�นีชมรม 

จนีถุึงปั์จจุบันี สุม�ชิกัชมรมร่วมง�นีกัันีด้วยใจไม่ม ี

คำ่�ตอบแทนีเช่นีเดยีวกันัีกับักัลุ่มไทยทรงดำ�ห์มู่บ�้นี ไม่ม ี

ที�ตั �งของชมรมและกั�รจดัตั �งไมไ่ดจ้ดทะเบยีนี แตเ่ป็์นีที�รูก้ันัี 

ในีห์มูช่�วไทยทรงดำ�ไป์จนีถุงึระดบัจงัห์วดั คำณ์ะกัรรมกั�ร 

จะนีดัป์ระชมุกันัีเป็์นีคำรั �งคำร�วโดยใชสุ้ถุ�นีที�ต�มคำว�มสุะดวกั  

ชมรมมบีทบ�ทสุำ�คำญัในีกั�รสุง่เสุรมิและขบัเคำลื�อนีโคำรงกั�ร 

ห์รอืกัจิกัรรมของช�วไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ีทำ�ห์น้ี�ที� 

ป์ระสุ�นีง�นีกับัห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐัตั �งแต่ระดบัจงัห์วดัลงม� 

ถุงึระดบัชมุชนี กับักัลุม่ไทยทรงดำ�ของห์มูบ่�้นีและช�วบ�้นี  

ดแูลกั�รจดัง�นีไทดำ�รวมใจเทดิไทพ้ื่ระจอมเกัล�้ กั�รจดัทำ� 

ป์ฏิทินิีไทยทรงดำ� และกัจิกัรรมท�งวฒันีธรรมอื�นี ๆ ทั �งยงัม ี

สุว่นีสุำ�คำญัในีกั�รป์ระช�สุมัพื่นัีธก์ัจิกัรรมต�่ง ๆ  ไป์ยงัพื่ี�น้ีอง 

ช�วไทยทรงดำ� โดยอ�ศิยัพื่ลงัคำณ์ะกัรรมกั�รและที�ป์รกึัษ� 

ชมรมซึ่ึ�งเป็์นีที�รูจ้กัันีบัห์น้ี�ถุอืต�และกัว�้งขว�งในีชมุชนีพื่ื�นีที� 

ตนีเอง รวมทั �งตดิต่อป์ระสุ�นีเคำรอืข�่ยไทยทรงดำ�จงัห์วดัอื�นี  

สุม�ชกิับ�งคำนียงัเป็์นีคำณ์ะกัรรมกั�รของมลูนิีธไิทยทรงดำ�และ

สุม�คำมไทดำ� (ป์ระเทศิไทย) ทั �งเป็์นีกัรรมกั�รกัลุม่ไทยทรงดำ� 

ของห์มูบ่�้นีดว้ย

  2.4 ผูู้น้ีำ�ชมุชนี

  ผูู้น้ีำ�ชุมชนีไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ี โดยเฉพื่�ะ 

เขตพื่ื�นีที�ที�มคีำนีไทยทรงดำ�อยู่จำ�นีวนีม�กั ห์ล�ยคำนีห์รอื 

เกัือบทุกัคำนีเป็์นีคำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ� บ้�งกั็เกัี�ยวดอง 

เป็์นีเขยเป็์นีสุะใภ ้มบีทบ�ทในีฐ�นีะผูู้น้ีำ�ที�เป็์นีท�งกั�รสุบืม� 

แตรุ่น่ีอดตี มทีั �งที�เป็์นีผูู้ใ้ห์ญ่บ�้นี กัำ�นีนัี นี�ยกัองคำก์ั�รบรหิ์�ร 

สุว่นีตำ�บล ยกัตวัอย�่งห์มูบ่�้นีห์ว้ยท�่ช�้ง ตำ�บลห์ว้ยท�่ช�้ง  

อำ�เภอเข�ยอ้ย ช�วบ�้นีมเีชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�แทบทุกับ�้นี  

ผูู้้นีำ�ชุมชนีนีี�ทั �งผูู้้ให์ญ่บ้�นี กัำ�นีันี นี�ยกัองคำ์กั�รบรหิ์�ร 

สุว่นีตำ�บล รวมทั �งเจ�้อ�ว�สุ ลว้นีเป็์นีคำนีไทยทรงดำ� นีอกัจ�กันีั �นี 

มคีำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ที�ทำ�ง�นีในีห์น่ีวยง�นีร�ชกั�รห์รอื 

เกัี�ยวเนืี�องกับัสุว่นีร�ชกั�ร เชน่ี เป็์นีคำร ูอ�จ�รย ์เจ�้ห์น้ี�ที� 

เทศิบ�ล เจ�้ห์น้ี�ที�องคำก์ั�รบรหิ์�รสุว่นีตำ�บล รวมทั �งที�เป็์นี 

คำณ์ะกัรรมกั�รสุภ�วฒันีธรรมอำ�เภอห์รอืตำ�บล ซึ่ึ�งมสีุว่นีรว่ม 

ในีกั�รดำ�เนิีนีง�นีเรื�องที�เกัี�ยวขอ้งกับัศิลิป์ะและวฒันีธรรม 

ของทอ้งถุิ�นี กัล�่วไดว้�่ กั�รที�มผีูู้น้ีำ�ชมุชนีเป็์นีคำนีเชื�อสุ�ย 

ไทยทรงดำ�มีสุ่วนีเป็์นีแรงสุนีับสุนุีนี ผู้ลักัดันีกั�รจัด 

กัิจกัรรมต่�ง ๆ ของช�วไทยทรงดำ�ให์้เกัิดขึ�นี ทั �งเรื�อง 

กั�รสุนีบัสุนุีนีโคำรงกั�ร กั�รระดมและบอกักัล�่วช�วบ�้นี

  2.5 ห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐั

  ห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐัเข�้ม�มสีุ่วนีร่วมในีกั�รสุ่งเสุรมิและ

สุนีบัสุนุีนีกัจิกัรรมท�งวฒันีธรรมของกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ� 

อย่�งต่อเนืี�อง ทั �งในีเรื�องกั�รดำ�เนิีนีกั�ร งบป์ระม�ณ์และ

กั�รเข�้รว่ม และไดร้ะบุไวใ้นีแผู้นีง�นีป์ระจำ�ปี์ของสุำ�นีกััง�นี 

วฒันีธรรมจงัห์วดัเพื่ชรบรุ ี(Phetchaburi Provincial Cultural 

Office, 2020) จดัสุรรงบป์ระม�ณ์ม�เป็์นีลำ�ดบัต�มคำว�ม

เกัี�ยวขอ้งตั �งแต่ห์น่ีวยง�นีระดบัจงัห์วดั ไดแ้ก่ั สุำ�นีักัง�นี
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สุนีุี คำำ�นีวลศิลิป์์ และกัญัจนี�ภรณ์์ ปิ์ยะธรรมกั�รจดักั�รเพื่่�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ�มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

วฒันีธรรมจงัห์วดั องคำก์ั�รบรหิ์�รสุว่นีจงัห์วดั สุภ�วฒันีธรรม 

และห์น่ีวยง�นีระดบัทอ้งถุิ�นีซึ่ึ�งรบัผู้ดิชอบดูแลสุ่วนีชุมชนี 

โดยตรง ไดแ้ก่ั องคำก์ั�รบรหิ์�รสุว่นีตำ�บล และเทศิบ�ลตำ�บล  

ตลอดจนีสุถุ�นีศิกึัษ� โดยให์้งบสุนีับสุนุีนีสุำ�ห์รบัจดัง�นี 

ป์ระเพื่ณ์ีไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ กั�รสุร้�งศิูนีย์วฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ� ห์รอืในีกั�รกั�รตั �งกัลุม่ทอผู้�้ สุำ�นีกััง�นีสุง่เสุรมิ

กั�รศิกึัษ�นีอกัระบบและกั�รศิกึัษ�ต�มอธัย�ศิยั (กัศินี.) ของ

แต่ละอำ�เภอยงัเข�้ม�ร่วมสุนีับสุนุีนี สุ่งเสุรมิ จดัห์ลกััสุตูร

กั�รทอและตดัเยบ็เสุื�อผู้�้ไทยทรงดำ�โดยใช้คำรูภูมปัิ์ญญ� 

ช�วไทยทรงดำ�เป็์นีผูู้้ถุ่�ยทอด นีอกัจ�กันีี�ภ�คำรฐัมสีุ่วนี 

ในีกั�รป์ระช�สุมัพื่นัีธ์กัจิกัรรมของช�วไทยทรงดำ�ผู้่�นีสุื�อ 

เช่นี เวบ็ไซึ่ตจ์งัห์วดั/อำ�เภอ/ตำ�บล และสุื�อมวลชนีทอ้งถุิ�นี 

รวมทั �งสุนีบัสุนุีนีให์ม้กีั�รแสุดงห์รอืสุ�ธติท�งวฒันีธรรม

  2.6 กั�รสุื�อสุ�ร

  ชุมชนีไทยทรงดำ�มีกั�รสุื�อสุ�รและติดต่อป์ระสุ�นี 

กั�รทำ�ง�นีแบบเคำรอืข�่ย ทั �งสุื�อสุ�รเป็์นีกัลุม่ให์ญ่ กัลุม่ยอ่ย  

และร�ยบุคำคำล ในีกั�รจดัง�นีห์รือดำ�เนิีนีกัิจกัรรมใด ๆ  

ยกัตวัอย�่ง กั�รจดัง�นีไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ กัลุม่ไทยทรงดำ� 

ห์มูข่องบ�้นีจะนีดัห์ม�ยป์ระชมุสุม�ชกิัเพื่ื�อว�งแผู้นีดำ�เนิีนีง�นี  

แจง้ป์ระสุ�นีชมรมไทยทรงดำ� ผูู้น้ีำ�ชุมชนีห์มู่บ�้นีอื�นี ทั �ง

ตำ�บลเดยีวกันัีและต่�งตำ�บล รวมทั �งห์น่ีวยง�นีทอ้งถุิ�นี เพื่ื�อ

ขอคำว�มอนุีเคำร�ะห์ ์ กั�รสุนีับสุนุีนี และเชญิเข�้ร่วม เช่นี

เดยีวกันัีในีกั�รจดัง�นีไทดำ�รวมใจเทดิไท้พื่ระจอมเกัล้� 

ชมรมไทยทรงดำ�นีดัป์ระชมุคำณ์ะกัรรมกั�รจดัง�นี ป์ระสุ�นี 

กับักัลุม่ไทยดำ�ห์มูบ่�้นีต่�ง ๆ ห์น่ีวยง�นีทอ้งถุิ�นี ตลอดจนี 

กัลุม่ไทยทรงดำ�นีอกัจ�กัห์วดั โดยมกีั�รใชช้อ่งท�งสุื�อสุ�รที� 

ทนัีสุมยัต�มยคุำผู้�่นีไลน์ีกัลุม่ที�สุร�้งขึ�นีเฉพื่�ะสุำ�ห์รบัสุม�ชกิั

ของคำณ์ะกัรรมกั�รชมรมไทยทรงดำ� ป์ระธ�นีเคำรอืข่�ย

ไทยทรงดำ�จงัห์วดัอื�นี และกัลุ่มไทยทรงดำ�ห์มู่บ�้นีต่�ง ๆ  

ทำ�ให์้กั�รติดต่อป์ระสุ�นีง�นีห์รือแจ้งข่�วสุ�รได้อย่�ง 

ทั �วถุงึพื่รอ้มกันัีและมคีำว�มรวดเรว็ สุื�อสุ�รต่อไป์ยงัผูู้น้ีำ�ชมุชนี  

ป์ระช�สุมัพื่นัีธ์ป์�กัต่อป์�กับอกักัล่�วไป์ยงัช�วบ�้นี ห์รอื 

ใช้เสุยีงต�มสุ�ยห์มู่บ้�นี ป้์�ยป์ระช�สุมัพื่นัีธ์ พื่ี�น้ีองช�ว 

ไทยทรงดำ�ชมุชนีต่�ง ๆ  กัจ็ะรบัรูโ้ดยทั �วถุงึกันัี และเข�้ม�มี

สุว่นีรว่มในีกัจิกัรรม 

อภิิปรายผลัการวิัจัยั

  ชุมชนีไทยทรงดำ�ในีจังห์วัดเพื่ชรบุรีมีศิักัยภ�พื่ในี 

กั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อัตลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ่ม 

ช�ตพิื่นัีธุต์นี โดยมคีำว�มรว่มมอืกันัีในีกัจิกัรรมกั�รอนุีรกััษ์

วฒันีธรรมและมรีปู์แบบกั�รจดักั�รที�เป็์นีรปู์ธรรม สุ�ม�รถุ 

เขยีนีเป็์นีโมเดลรูป์แบบกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ 

ท�งวฒันีธรรมไทยทรงดำ�และปั์จจยัเกัื�อห์นุีนีตอ่กั�รจดักั�รให์้

บรรลุผู้ล ดงัแสุดงในีภ�พื่ที� 9

  รูป์แบบกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรม 

ของกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�พื่จิ�รณ์�ไดเ้ป็์นี 2 ลกััษณ์ะ คำอื 

1) รูปแบบการจัดัการท่ �เป็นการสืบืทอดแลัะฟืื้�นฟูื้ ได้แกั่  

กั�รจดัง�นี/กัจิกัรรมท�งวฒันีธรรม กั�รจดักั�รเรยีนีกั�รสุอนี 

วฒันีธรรมไทยทรงดำ�ในีโรงเรยีนี กั�รตั �งกัลุ่มทอผู้�้ และ 

กั�รจดับรกิั�รท�งวฒันีธรรม คำนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ได ้

แสุดงออกัท�งวฒันีธรรมรว่มกันัีในีง�นีไทยทรงดำ�ป์ระจำ�ปี์ 

กั�รจัดง�นีนีอกัจ�กัเ ป็์นีกั�รสุืบทอดป์ระเพื่ณ์ีและ 

สุ�นีสุัมพื่ันีธ์ระห์ว่�งช�ติพื่ันีธุ์ ยังช่วยธำ�รงวัฒนีธรรม 

กั�รแต่งกั�ย อ�ห์�รพื่ื�นีบ้�นีที�ทำ�จดัเลี�ยง รวมทั �งกั�รใช้

ภ�ษ�ไทยทรงดำ�ระห์ว�่งห์มูพ่ื่วกัพื่อ้งผูู้ม้�รว่มง�นี ดงัที�อดตี

กัำ�นีนัีและอดตีนี�ยกั อบต. ตำ�บลห์นีองป์รงช�วไทยทรงดำ�

ท�่นีห์นึี�งให์ค้ำว�มเห์น็ีว�่ “มนัีเป็์นีป์ระเพื่ณ์ ีกั�รจดัง�นีเป็์นี 

กัจิกัรรมที�สุนุีกัสุนี�นี คำนีไทยทรงดำ�ชอบรื�นีเรงิ ม�ร่วม 

ทุกัเพื่ศิทุกัวยั ไดแ้ต่งตวัม�ป์ระชนัีกันัี พื่ี�น้ีองไทยทรงดำ�

ทั �วทกุัสุ�รทศิิไดม้�พื่บป์ะพื่ดูคำยุ” (Luanmuang, interview,  

2020) ผูู้ว้จิยัมองว�่กั�รจดัง�นีป์ระจำ�ปี์เป็์นีรปู์แบบกั�รจดักั�ร 

ที�ป์ระสุบผู้ลและยงัจะมอียูสุ่บืตอ่ไป์ ดว้ยกัล�ยเป็์นีง�นีป์ระเพื่ณ์ ี

ป์ระจำ�ท้องถุิ�นี ทั �งยงัได้รบักั�รบรรจุไว้ในีแผู้นีกัิจกัรรม/

ง�นีวฒันีธรรมของจงัห์วดั สุำ�ห์รบักั�รจดักั�รเรยีนีกั�รสุอนี 

วฒันีธรรมในีโรงเรียนีทำ�ให์้เกัิดกั�รสุืบทอดวฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�แกั่เย�วชนี ได้เรยีนีรู้และป์ฏิิบตัิ คำรูเชื�อสุ�ย

ไทยทรงดำ�และผูู้รู้ห้์รอืป์ร�ชญ์ช�วบ�้นีมคีำว�มสุำ�คำญั เป็์นี 

ผูู้ถุ่้�ยทอดที�ด ีกั�รจดัตั �งกัลุม่ทอผู้�้ชว่ยสุบืสุ�นีให์ว้ฒันีธรรม 

กั�รทอผู้้�ไทยทรงดำ�ยงัดำ�รงอยู่และคำนีไทยทรงดำ�มชีุด 

แต่งกั�ยและผู้้�ทอใช้ในีกัิจพื่ิธี สุ่วนีกั�รจัดบริกั�รท�ง

วฒันีธรรม ไม่ว่�จะเป็์นีกั�รรบัเล่นีดนีตรขีองคำณ์ะวงแคำนี 

ห์รอืกั�รรบัจดัพื่ธิศีิพื่แบบไทยทรงดำ� แม้มผีู้ลป์ระโยชน์ี 

เป็์นีคำ�่ตอบแทนี (กั�รรว่มชว่ยกันัีกัย็งัม)ี กัน็ีบัว�่มสีุว่นีในีกั�ร

สุบืต่อวฒันีธรรม ชว่ยให์ด้ำ�เนิีนีกัจิท�งวฒันีธรรมนีั �นีไดสุ้บืตอ่ไป์ 

ทั �งยงัผู้ลให์้วฒันีธรรมได้รบักั�รสุืบทอดในีห์มู่ผูู้้บริกั�ร 

วฒันีธรรมดว้ย 2) รปูแบบการจัดัการท่ �เป็นการเผยแพร ่ไดแ้ก่ั  

กั�รตั �งศิูนีย์/พื่พิื่ธิภณั์ฑ์์ และกั�รจดัทำ�ป์ฏิทินิีไทยทรงดำ� 

ทั �งศินูียว์ฒันีธรรมในีโรงเรยีนี ศินูียป์์ระจำ�ตำ�บล และพื่พิื่ธิภณั์ฑ์ ์ 

ไดใ้ชเ้ป็์นีแห์ลง่เผู้ยแพื่ร/่เรยีนีรูว้ฒันีธรรมไทยทรงดำ� ในีขณ์ะที�

ศิูนีย์วัฒนีธรรมของห์มู่บ้�นีใช้นีำ�เสุนีออัตลักัษณ์์ของ 
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ภาพท่ี่ � 9 โมเดลรปู์แบบกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุร ีและ   

  ปั์จจยัเกัื�อห์นุีนีต่อกั�รจดักั�รให์บ้รรลุผู้ล

กัลุ่มช�ตพิื่นัีธุ์สุู่สุ�ธ�รณ์ะผู้่�นีเรอืนีไทยทรงดำ�และแสุดง 

พื่ื�นีที�ท�งวฒันีธรรม (cultural space) ของกัลุ่มไทยทรงดำ� 

น่ี�เสุยีด�ยว�่ศินูียข์องห์มูบ่�้นีบ�งแห์ง่ปั์จจบุนัีกัล�ยเป็์นีเพื่ยีง

สุิ�งป์ลกูัสุร�้งที�บง่ถุงึกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุค์ำนีในีทอ้งถุิ�นีเท�่นีั �นี ไมไ่ด ้

ใชป้์ระโยชน์ีดงัเดมิ คำวรที�ชมุชนีจะห์นัีกัลบัม�พื่จิ�รณ์�เรื�องนีี� 

สุ่วนีกั�รจัดทำ�ป์ฏิิทินีไทยทรงดำ�เป็์นีสุื�อท�งวฒันีธรรม 

ที�ไม่เพื่ียงแต่เผู้ยแพื่ร่กั�รนีับวนัีแบบไทยทรงดำ� ยงัได้

ใชป้์ระช�สุมัพื่นัีธง์�นีป์ระเพื่ณ์ีและกัจิกัรรมท�งวฒันีธรรม 

ไทยทรงดำ�อกีัดว้ย

  กั�รที�กัลุม่ไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุรสีุ�ม�รถุจดักั�ร 

เพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมรูป์แบบต่�ง ๆ เพื่ร�ะ 

มปัี์จจยัเกัื�อห์นุีนีห์ล�ยอย่�งป์ระกัอบด้วยกันัีเป็์นีต้นีท�ง 

(ตน้ีนีำ��) ของกั�รจดักั�ร คำว�มมจีติสุำ�นึีกัรว่มท�งช�ตพิื่นัีธุ์

เป็์นีปั์จจยัสุำ�คำญัแรกัเริ�มที�นีำ�ให์เ้กัดิคำว�มสุมัพื่นัีธ์ระห์ว่�ง

กัลุ่มเชื�อสุ�ย และมใีจที�อย�กัจะธำ�รงรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�ง 

วฒันีธรรม เกัดิคำว�มร่วมมอื ร่วมแรงร่วมใจ สุนีบัสุนุีนีในี

กั�รดำ�เนิีนีกั�รห์รอืเข�้ม�มสีุว่นีรว่ม ชมุชนีมผีูู้รู้/้ผูู้อ้�วโุสุเข�้

ม�มบีทบ�ทเป็์นีผูู้น้ีำ� ผูู้ร้เิริ�มและบุกัเบกิัในีเรื�องกั�รอนุีรกััษ ์

วฒันีธรรม รวมทั �งเป็์นีคำรูภูมปัิ์ญญ� มกีัลุ่มท�งสุงัคำมคำอื 

กัลุ่มไทยทรงดำ�ของแต่ละห์มู่บ้�นีและชมรมไทยทรงดำ� 

จงัห์วดัเพื่ชรบุรทีี�มศีิกััยภ�พื่ในีกั�รป์ระสุ�นีง�นีกับัท�งร�ชกั�ร

และภ�ยในีห์มู่บ�้นี มผีูู้น้ีำ�ชุมชนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ที�เป็์นี

แรงสุนีบัสุนุีนีสุง่เสุรมิกั�รจดักัจิกัรรมต่�ง ๆ ให์เ้กัดิขึ�นี และ 

ปั์จจยัด�้นีกั�รสุื�อสุ�รที�ดใีนีกั�รตดิต่อป์ระสุ�นีกั�รทำ�ง�นี

และสุื�อสุ�รต่อชุมชนี เห์ล่�นีี�นีับเป็์นีปั์จจยัภ�ยในีที�สุำ�คำญั 

พื่ื�นีฐ�นี นีอกัจ�กันีั �นียังมีปั์จจัยเกัื�อห์นุีนีภ�ยนีอกัคำือ 

กั�รไดร้บักั�รสุนีบัสุนุีนีอย�่งต่อเนืี�องจ�กัห์น่ีวยง�นีภ�คำรฐั  

สุอดคำล้องกัับ Phuangngams (2019) ที�กัล่�วถุึง 

องคำป์์ระกัอบสุำ�คำญัซึ่ึ�งสุง่ผู้ลให์ช้มุชนีสุ�ม�รถุจดักั�รตนีเอง 

กัลุ่มไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุรยีงัคำงคำว�มสุมัพื่นัีธ์ระบบ 

เคำรอืญ�ตบินีพื่ื�นีฐ�นีคำว�มสุำ�นึีกัร่วมท�งช�ตพิื่นัีธุ์ มผีูู้รู้/้ 

ผูู้อ้�วุโสุ ผูู้น้ีำ�ชุมชนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ�ในีละแวกัห์มู่บ�้นี 

ต่�ง ๆ และมีกัลุ่มท�งสุงัคำม เป็์นีเคำรื�องมือและกัลไกัล 

ขบัเคำลื�อนีในีกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรม

  ผู้ลกั�รวิจัยนีำ�ให์้เห์็นีว่� ชุมชนีมีบทบ�ทสุำ�คำัญต่อ 

กั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมและป์ฏิบิตัิ

ให์ป้์ระสุบผู้ล ไม่ว่�จะเป็์นีกั�รจดัง�นีป์ระเพื่ณ์ีไทยทรงดำ�

ป์ระจำ�ปี์ห์รือกัิจกัรรมท�งวฒันีธรรมอื�นี ๆ กั�รทำ�ศิูนีย์

วฒันีธรรม/พื่พิื่ธิภณั์ฑ์์ กั�รตั �งกัลุ่มทอผู้้� กั�รทำ�ป์ฏิทินิี 

ไทยทรงดำ� กั�รจดับรกิั�รท�งวฒันีธรรม ช�วบ�้นีไทยทรงดำ�

เป็์นีผูู้ร้เิริ�มจดัทำ� ดำ�เนิีนีกั�ร กัระทั �งดแูลรกััษ� ห์น่ีวยง�นี 

ภ�คำรฐัเข้�ม�ร่วมช่วยเห์ลือสุนีับสุนุีนี โรงเรียนีท้องถุิ�นี 

มีบทบ�ทสุ่งเสุริมกั�รอนุีรักัษ์วัฒนีธรรมไทยทรงดำ� 

โดยร่วมกับัชุมชนี เป็์นีไป์ต�มแนีวคำดิเรื�องกั�รธำ�รงรกััษ� 
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สุนีุี คำำ�นีวลศิลิป์์ และกัญัจนี�ภรณ์์ ปิ์ยะธรรมกั�รจดักั�รเพื่่�อรกััษ�อตัลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ�มช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�

วัฒนีธรรมว่� กั�รธำ�รงรักัษ�วัฒนีธรรมจะเกัิดขึ�นีได ้

ต้องเกัิดจ�กัจิตใจที�อย�กัจะทำ� (นีั �นีคำือคำว�มต้องของ 

ช�วไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุร)ี และกัระบวนีกั�รทำ�ง�นีที�

ป์ระสุ�นีคำว�มรว่มมอืระห์ว�่งคำนีภ�ยในีชมุชนีและห์น่ีวยง�นี 

ภ�คำรฐั นีอกัจ�กันีี�ผู้ลที�เกัดิขึ�นี (ป์ล�ยนีำ��) จ�กักั�รจดักั�ร 

ร่วมกัันีเพื่ื�อรักัษ�อัตลักัษณ์์ท�งวัฒนีธรรมยังทำ�ให์ ้

ช�วไทยทรงดำ�จงัห์วดัเพื่ชรบุรีรวมกัันีเห์นีียวแน่ีนีและ

มคีำว�มเข้มแขง็ของกัลุ่ม มตีวัตนีท�งช�ติพื่นัีธุ์ในีสุงัคำม 

สุำ�ห์รบัชุมชนีกัลุ่มอื�นีสุ�ม�รถุนีำ�ไป์ใชเ้ป็์นีแนีวท�งในีกั�ร

อนุีรกััษ์วฒันีธรรมทั �งด�้นีรูป์แบบกั�รจดักั�รและกั�รสุร�้ง 

ปั์จจยัเกัื�อห์นุีนีตอ่กั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�วฒันีธรรม อย�่งไรกัต็�ม 

กัลุ่มไทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัเพื่ชรบุรตีระห์นีักัถุงึกั�รที�ชุมชนี 

ไทยทรงดำ�มผีูู้อ้�วโุสุของชมุชนีเป็์นีแรงขบัเคำลื�อนีสุำ�คำญัตอ่

กั�รนีำ�พื่�และอนุีรกััษว์ฒันีธรรม จงึมคีำว�มห์ว่งใยว�่ห์�กัคำนี 

รุ่นีนีี�ไม่อยู่แล้วจะข�ดผูู้สุ้�นีต่อ ป์ร�รถุนี�ให์้มคีำนีรุ่นีให์ม ่

ม�รว่มทำ�ง�นีในีกั�รสุบืสุ�นีและรกััษ�วฒันีธรรมไทยทรงดำ� 

ต่อไป์ ในีเรื�องนีี�ชมุชนีคำวรสุง่เสุรมิและผู้ลกััดนัีให์ค้ำนีรุน่ีให์ม ่

ได้เข้�ม�เป็์นีคำณ์ะทำ�ง�นีทั �งในีสุ่วนีกัลุ่มไทยทรงดำ�ของ

ห์มู่บ้�นีและของชมรมไทยทรงดำ� ห์รอืเข�้ม�มสีุ่วนีร่วม 

ในีกั�รจดักัจิกัรรมรูป์แบบต่�ง ๆ เพื่ื�อเรยีนีรูก้ัระบวนีกั�ร 

ทำ�ง�นีและสุร้�งกั�รมีจิตสุำ�นึีกัท�งช�ติพื่ันีธุ์ รวมทั �ง 

จติสุ�ธ�รณ์ะให์้เกัดิแกั่ผูู้จ้ะเข�้ม�ทำ�ง�นีเพื่ื�อกั�รอนุีรกััษ ์

วัฒนีธรรมที�ต้องมีคำว�มเสุียสุละทั �งแรงกั�ยและเวล�  

กั�รขย�ยผู้ลต่อจ�กัง�นีวิจัยนีี�นีำ�ไป์สุู่ข้อมูลสุะท้อนี 

ให์แ้ก่ักัลุ่มช�ตพิื่นัีธุ์ไทยทรงดำ�และห์น่ีวยง�นีบรหิ์�รด�้นี

วฒันีธรรมจงัห์วดัเพื่ื�อเข�้ม�สุ่งเสุรมิให์้ชุมชนีมสีุ่วนีร่วม 

ในีกั�รอนุีรกััษว์ฒันีธรรมของกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุท์อ้งถุิ�นีม�กัยิ�งขึ�นี  

พื่รอ้มทั �งผู้ลกััดนัีกั�รป์ระช�สุมัพื่นัีธ์ผู้่�นีสุื�อ เพื่ื�อเป็์นีพื่ลงั 

ขบัเคำลื�อนีให์แ้ก่ักั�รพื่ฒันี�ชุมชนีบนีพื่ื�นีฐ�นีท�งวฒันีธรรม 

จดุที�อ�จนีำ�ม�เป็์นีขอ้เสุนีอเชงินีโยบ�ยคำอืกั�รบรรจกุัจิกัรรม

ของกัลุ่มช�ติพื่ันีธุ์ท้องถุิ�นีเข้�ไว้ด้วยในีแผู้นีง�นีด้�นี 

วฒันีธรรมของจงัห์วดัห์รอืระดบัทอ้งถุิ�นี ในีสุว่นีของจงัห์วดั 

เพื่ชรบรุไีดก้ัระทำ�สุิ�งนีี� ชว่ยให์ก้ัจิกัรรมกั�รอนุีรกััษว์ฒันีธรรม

ของกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�เป็์นีรปู์ธรรมชดัเจนี 

ข้อเสำนอแนะ

  1. ขอ้เสุนีอแนีะสุำ�ห์รบัชมุชนี ผูู้ว้จิยัเห์น็ีว�่มกีัลุม่เย�วชนี 

ด�้นีกั�รอนุีรกััษ์ศิลิป์วฒันีธรรมเคำรอืข�่ยเพื่ชรบุรดีจีงั อ�ท ิ 

กัลุ่มรกััษ์ห์นีองป์รง เป็์นีกัลุ่มเย�วชนีเชื�อสุ�ยไทยทรงดำ� 

ที�มีใจรกััในีกั�รสุืบสุ�นีวฒันีธรรมของไทยทรงดำ� และ 

กัลุม่กัระสุวยน้ีอย เป็์นีเย�วชนีห์มูบ่�้นีท�่โลท้ี�รวมกัลุม่เรยีนีรู้

ทำ�กัจิกัรรมต�่ง ๆ  เชน่ี กั�รทอผู้�้พื่ื�นีถุิ�นี กั�รทำ�อ�ห์�ร ฯลฯ  

ชมุชนีและห์น่ีวยง�นีทอ้งถุิ�นีคำวรสุนีบัสุนุีนีกัลุม่เห์ล�่นีี�ม�กัขึ�นี 

เพื่ื�อเป็์นีคำนีรุ่นีให์ม่ที�จะเข�้ม�มสีุ่วนีร่วมในีเรื�องกั�รรกััษ� 

สุบืทอดวฒันีธรรมไทยทรงดำ�และวฒันีธรรมทอ้งถุิ�นีต่อไป์

  2. ขอ้เสุนีอแนีะกั�รนีำ�ผู้ลกั�รวจิยัไป์ใช ้ชมุชนี ห์น่ีวยง�นี 

ระดับท้องถุิ�นีและระดับจังห์วัด ตลอดจนีนีักัพื่ัฒนี�  

นีักัวชิ�กั�ร สุ�ม�รถุนีำ�ผู้ลกั�รวจิยัไป์ใชเ้ป็์นีขอ้มลูในีกั�ร 

ว�งแผู้นีจดักั�รห์รอืพื่ฒันี�ชมุชนีในีมติทิ�งวฒันีธรรม ห์รอื 

ใชเ้ป็์นีแนีวท�งในีกั�รสุง่เสุรมิกั�รจดักั�รตนีเองของชุมชนี

ด�้นีวฒันีธรรมชมุชนี

  3. ขอ้เสุนีอแนีะสุำ�ห์รบักั�รศิกึัษ�ต่อไป์ ศิกึัษ�วจิยัถุงึ 

กั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�อัตลกััษณ์์ท�งวฒันีธรรมของกัลุ่ม 

ช�ตพิื่นัีธุไ์ทยทรงดำ�ในีจงัห์วดัอื�นี ๆ ทั �งในีด�้นีรปู์แบบและ 

กัระบวนีกั�รจดักั�รเพื่ื�อรกััษ�วฒันีธรรม รวมถุงึกั�รศิกึัษ� 

ในีกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุต่์�ง ๆ  เพื่ื�อให์ไ้ดอ้งคำค์ำว�มรูท้ี�กัว�้งขว�งขึ�นี 

ในีเรื�องกั�รอนุีรกััษ์วฒันีธรรมชมุชนีกัลุม่ช�ตพิื่นัีธุท์อ้งถุิ�นี

กิตติกรรมประกาศึ

  ง�นีวจิยันีี�ได้รบัทุนีอุดห์นุีนีกั�รวจิยั นีวตักัรรม และ 

กั�รสุร�้งสุรรคำ ์คำณ์ะวทิย�กั�รจดักั�ร มห์�วทิย�ลยัศิลิป์�กัร  

ป์ระจำ� ปี์งบป์ระม�ณ์ 2563 ผูู้้วิจ ัยขอขอบพื่ระคำุณ์ 

คำณ์ะวทิย�กั�รจดักั�รและผูู้ใ้ห์ข้อ้มลูวจิยัทกุัท�่นี
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