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This  research  attempts  to  study  the  way  of  life  of  the  Thai Zong  community  

of  Donsai  Village,  it’s  history, adaptation, economic  development  as  well  as  factors  

which  influence  community  changes  between 1961-2006 A.D. 

According to  the  research, it shows that before 1961, the  Thai Zong  community  

of  Donsai  Village  had  maintained  a simple, traditional, mostly  subsistant  way  of  life, and 

the  most  important  occupation  in  the  community  is  rice  cultivation. From 1961, the 

economic  development  of  the  community  has  changed   because  of  several  factors,  

especially  the National  Economic  Development  Plan, 1st, 1961 which  affects  the  

traditional  way of  living. The  community  began  to  change  from  producing  agricultural  

products  as  food  into  more  commercial  ones. They also  diversified  into  cattle  farming,  

raising  cow  for  milk  and  dairy  products. So  after  1961, it  is  a period  of  both  

maintaining  and  changing  the  traditional  way  of  life. 

Since 1988, the Thai Zong  community  of  Donsai  Village  has  changed  again  

especially  the  occupations  of  people  in  the  village, which  resulted  from  their  

adaptations  to  the  market  economic. 

Among  the  changes, the  most  remarkable  one  was  changing  from  rice-

growing  farmers  into  cattle  farming. Some  villagers  have  become  prawn-raising  farmers, 

daily-paid  labors  and  merchants. Currently, there  are  only  10  families  that  still  follow  

their  ancestors’ occupation. Not  only  the  aspect  of   economic  adaptation, but also the  

adaptations  in  every  aspect or  life-stye, housing, social  relation, cultures  and  traditions,  

have  also  change. These  are  the  changes  and  adaptations  of  the  community  which  

reflect  the  acceptance  of  economic influence  and  some  external  ways  of  life. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทยนับตั้งแตมีการลงนามในสนธิสัญญา
เบาวริงในป พ.ศ.2398 เปนตนมา         ไดเร่ิมตนและพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปมิไดเกิดขึ้นแบบ
พลิกแผนดินโดยเริ่มตนจากเมืองหลวงและเมืองใหญแลวก็ขยายสูชนบทซึ่งอยูขอบริมของศูนย
อํานาจสวนกลาง          การเขาสูวิถีการผลิตแบบทุนนิยมหรือการผลิตเพื่อขายของชุมชนแตละแหง
จึงเกิดขึ้นไมพรอมกัน         นอกจากนั้นระบบทุนนิยมยังมีลักษณะพิเศษบางประการดังที่จํานงค   
แรกพินิจ1 กลาววา  ระบบทุนไมไดเขาไปทําลายวิถีการผลิตแบบเดิม หากแตเขาไปขูดรีดผลผลิต
สวนเกินของชุมชนหมูบานและทิ้งหมูบานที่หมดศักยภาพในการผลิต     ดวยเหตุนี้วิถีการผลิต
แบบเดิมจึงยังคงทิ้งรองรอยของเหลืออยูในชุมชนหมูบานบางแหงในทุกภาคของประเทศ    

อยางไรก็ตาม  ยังมีหมูบานอืน่ๆ อีกในภาคตางๆ ของไทยที่มิไดเปนไปตามแนวคิดดังที่      
จํานง แรกพินจิ กลาวในประเด็นที่วาวิถีการผลิตแบบเดิมไดทิ้งรองรอยของเหลืออยูในชุมชนเทานัน้   
เพราะยังมหีมูบานที่สะทอนใหเห็นภาพลักษณวาถึงแมระบบทุนนิยมหรือวิถีการผลิตแบบการตลาด
จะเขามายังชุมชนชาวบานกไ็มไดทิ้งวิถีการผลิตแบบเดิมไปโดยสิ้นเชิง    หากแตเกิดการผสมผสาน
และนําไปสูการปรับตัว  ตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชนไดแก  หมูบานดอนทราย 

หมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม เปนหมูบานที่มี
เอกลักษณเฉพาะของชุมชนทั้งดานลักษณะกายภาพคือ มีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการ
เกษตรกรรมและมีที่ดอนดนิทรายในบางสวนเหมาะแกการปลูกสรางบานเรือน รวมถึงมีเอกลักษณ
เฉพาะทางดานลักษณะประชากรคือ เปนหมูบานแหงเดียวของตําบลสระกะเทียมที่มีชาวไทยโซง
อพยพมาตั้งถ่ินฐานสืบเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน  เปนหมูบานอีกแหงที่ไดรับผลกระทบจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีแ่ผขยายเขามายังชมุชน          โดยชวงกอนปพ.ศ.2504นั้น อิทธพิลของระบบ 
ทางเลือกอันเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงสรางความเขาใจในวิถีชีวิตของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
ใหกับทกุคนในสังคมผานมิติประวัติศาสตร   กอใหเกดิความเขาใจซึ่งกนัและกนัของคนทั้งภายใน 

                                                        
1จํานงค     แรกพินิจ, แชรแรงงาน  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรม

ของชาวบานภาคใต (สงขลา :โรงพิมพสถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2537), 1. 
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เศรษฐกิจการตลาดสงผลกระทบตอชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายคอนขางเบาบาง        จึงทําใหชาวไทยโซง
บานดอนทรายยังมีวิถีชีวิตและวิถีการผลิตแบบยังชีพเปนสวนใหญ     แตภายหลังจากปพ.ศ.2504 
ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายตองเผชิญกับการพัฒนาของรัฐที่มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาโดย
เนนที่เศรษฐกิจตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1      ทําใหชุมชน
ชาวไทยโซงบานดอนทรายตองผูกพันตัวเองเขากับระบบตลาดแทนที่การทําเกษตรกรรมแบบยังชีพ
โดยเฉพาะวิถีการทํานาซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิม 

ปจจุบันชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทรายไดรับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐและ
ระบบทุนนยิมที่แผขยายเขามายังชุมชนกอใหเกดิการปรับตัวตอระบบเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงและ
ปญหาสําคัญอยางหนึ่งทีเ่ปนผลตามมาจากการปรับตัวดังกลาวก็คือ การสูญเสียความเปนตัวตนทาง
ชาติพันธุหรืออัตลักษณดานตางๆโดยเฉพาะดาน“วิถีการทํามาหากิน” ซ่ึงจากเดิมที่ชาวบานใน
ชุมชนประกอบอาชีพทํานาแบบยังชีพทกุครัวเรือน    ตอมาก็กาวสูชวงเปลี่ยนผานคือชาวบานใน
ชุมชนยังคงทํานาทุกครัวเรือนแตวิถีการทํานาพัฒนาขึ้นโดยมีการนาํเทคโนโลยีเขามาใช     สงผลให
การทํานาขยายตัวมากขึ้นและมุงผลิตเพื่อขายเปนสําคัญพรอมทั้งเกิดอาชีพเสริมก็คือการเล้ียงโคนม
และเมื่อกาวยางสูการปรับตัวในชวงปจจุบนั    ความเปลีย่นแปลงที่ปรากฏอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
ก็คืออาชีพการทํานาซึ่งเปนวถีิการทํามาหากินดั้งเดิมของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายนั้นเกือบจะ
สูญหายไปจากชุมชน   ภาพที่ปรากฏใหเหน็ในปจจุบันกค็ือคงเหลือครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํานา
เพียง  10  ครัวเรือนเทานั้น       สวนอาชีพที่เขามาแทนทีใ่นวิถีเศรษฐกจิแบบการตลาดก็คือการเลี้ยง
โคนมผสมผสานกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ อยางหลากหลาย   ทั้งนี้ก็เพื่อสรางรายไดใหเพิ่มขึ้น
และการปรับตวัดังกลาวก็เพือ่ความอยูรอดในกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง    ดวยเหตุปจจัยดังกลาว
จึงนําไปสูการตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชนอีกดวย 

ดังนั้น  ลักษณะการปรับตัว  ตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณดานตางๆ ของชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทราย จึงเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการศึกษาในมิติเศรษฐกิจซึ่งจะเชื่อมโยง
ไปสูการศึกษาประสบการณดานอื่นๆ  ของชุมชนดวย           ทั้งนี้หากมีการนํากระบวนการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรทองถ่ินมาศึกษาวิจัยชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายผานมิติทางดานเศรษฐกิจ
หรือวิถีการทํามาหากินโดยใชเปนแกนของเรื่องเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงประวัติความเปนมา  วิถีชีวิต
และการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกที่เขามากระทบและนําไปสูการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงวิถีการทํามาหากิน          โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชีวิตของชุมชนระหวางปพ.ศ.2504 - 2549 
จะเปนการสรางองคความรูใหมๆ เกีย่วกับชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทรายขึ้นมาที่เปนประโยชน     
ตอสังคม  สรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ินใหกับคนในชุมชน   สรางความเชื่อมั่นใหกบัคนในชุมชน 
ใหพรอมที่จะเขารวมในกระบวนการเปลีย่นแปลงของสังคมอยางมีจิตสํานึก มีศักดิ์ศร ี     ตลอดจนมี 
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ทางเลือกอันเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงสรางความเขาใจในวิถีชีวิตของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
ใหกับทกุคนในสังคมผานมิติประวัติศาสตร       กอใหเกดิความเขาใจซึ่งกันและกันของคนทั้งภายใน 
และภายนอกชมุชน    ดวยเหตุผลดังกลาวจงึทําใหผูวจิัยจดัทําโครงการวิจัยเร่ืองการศกึษาพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย  จังหวัดนครปฐม ระหวางปพ.ศ.2504-2549 ขึ้น
โดยจะใชวิธีวจิัยทางประวัตศิาสตรทองถ่ินเปนหลักในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

จากการศึกษาสถานภาพเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาประวัติศาสตร
ชุมชนชาวไทยโซง  จังหวัดนครปฐม  พบวาที่ผานมาไดมีการศึกษาอยูมากพอสมควรในหลากหลาย
สาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      แตการศึกษาในมิติประวัติศาสตรโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรนั้นพบเพียงเรื่องเดียวคือ ผลงานการศึกษาของบังอร  ปยะพันธุ2 
เร่ือง “ประวัติศาสตรของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”        ซ่ึงผล
การศึกษามีการกลาวถึงขอมูลการอพยพตั้งถ่ินฐานของคนไทยโซงในหมูบานดอนทราย  จังหวัด
นครปฐม     โดยผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงการยายถ่ินของชาวลาวทรงดําวาถูกกวาดตอนเขามา
ชวงพ.ศ.2322 เมื่อตีเวียงจันทนไดแลวโดยสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไดส่ังใหกองทัพเมือง
หลวงพระบางไปตีเมืองทันตและเมืองมวย            สองเมืองนี้ประชาชนเปนพวกลาวทรงดําอาศัยอยู
ริมเขตแดนญวนซึ่งไดครัวลาวทรงดํามาเปนจํานวนมาก       และโปรดฯ ใหไปตั้งบานเรือนอยูที่
เมืองเพชรบุรี   เหตุผลที่พระเจากรุงธนบุรีกวาดตอนชาวลาวมาจากเวียงจันทนก็เพื่อความปลอดภัย
ของชาวลาวทรงดํา        เนื่องจากถิ่นที่อยูมีดินแดนติดกับเวียดนามและเกิดศึกสงครามบอยครั้ง
เพราะเคยตกอยูในอํานาจการปกครองของทั้งอาณาจักรหลวงพระบาง     จีนและเวียดนามจนมีช่ือ
เรียกวา“เมืองสามสวยฟา”  หรือ “เมืองสามฝายฟา” และจากการสัมภาษณ นายเรียง  ผูใหญบานหมู 9 
บานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม  จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2528 ไดเลาวาบรรพ
บุรุษอพยพมาจากทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองหลวงพระบาง (ผูใหสัมภาษณเรียกอีกชื่อดวยวา
เมืองลอ)  ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงขณะนั้นมีสงครามแยงคนเกิดขึ้น  กองทัพไทยไปปราบฮอ
ฉะนั้นผูคนก็พยายามหลบหนีจากภัยสงคราม   รัชกาลที่ 5 เห็นวาคนลาวโซงมีความขยันขันแข็งใน
การทํามาหากินจึงใหอพยพเขามาตอนเขามาบางคนมีทองคําติดตัวมาบางคนก็เอาทิ้งเสียตามกอไผ

                                                        
2บังอร  ปยะพันธุ “ประวัติศาสตรของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต    บัณฑิต
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), ฆ-ง ,198-208. 
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มาแตตัวเขามาอยูที่เขายอย     จังหวัดเพชรบุรี       ตอมาประมาณเกือบ  100 ปมานี้ชาวลาวโซงได
อพยพออกจากเขายอยมาตั้งหลักแหลงที่ตําบลสระกะเทียม   บริเวณใกลเคียงมีแหลงน้ําธรรมชาติ
ช่ือ “รากสระกะเทียม” คร้ันอยูมานานป จํานวนคนและครอบครัวมากขึ้น          ทางราชการจึงตั้งเปน
หมูบานใหช่ือวา “บานดอนทราย”  แตราษฏรโดยทั่วไปเรียกวา “บานรากสระกะเทียม” สวนใหญมี
อาชีพทํานา   

สวนงานวิจยัหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาชุมชนชาวไทยโซง จังหวดันครปฐม 
ในสาขาอื่นๆ ที่สํารวจพบมอีีก  4  สาขาวิชาประกอบดวย     สาขาภาษาศาสตร        สาขาศึกษาศาสตร    
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาไทยคดีศกึษา  ไดแก  

ผลงานการศึกษาสาขาภาษาศาสตร  สวนใหญวรรณกรรมที่เกี่ยวของสาขาดังกลาวเปนงาน
วิเคราะหทางภาษาศาสตรเชน   ผลงานการศึกษาของกาญจนา  พันธุคา3เร่ือง“ลักษณะเฉพาะทางดาน
เสียงของภาษาลาวในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาลักษณะทางดาน
เสียงของภาษายอยทั้งส่ีภาษาคือ ภาษาลาวโซง ลาวครั่ง ลาวใต  ลาวเวียง  มีทั้งที่คลายคลึงและ
แตกตางกัน   ลักษณะของเสียงวรรณยุกตในภาษาลาวใตกับภาษาลาวเวียงคลายคลึงกันมากที่สุด
และแตกตางจากลักษณะเสียงวรรณยุกตในภาษาลาวโซง ภาษาลาวครั่งอยางชัดเจน    จํานวน
หนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาลาวโซง  ลาวใตและลาวเวียงมี   6  หนวยเสียงเทากัน    สวนในภาษา
ลาวครั่งมี  5  หนวยเสียง    ลักษณะของเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษายอยทั้ง 4  ภาษามีความ
คลายคลึงกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานก็จะพบวามีลักษณะเสียงวรรณยุกตตางกัน 
แตลักษณะเสียงพยัญชนะและสระคลายกัน 
 ผลงานการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร     สําหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวของสาขานี้สวนใหญ
จะเนนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผสมผสานทางวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปญญาของชาวบาน ตลอดจน
กระบวนการถายทอดเชน ผลงานการศึกษาของธิดา ชมพูนิช4 ศึกษาเรื่อง “การศึกษาศิลปหัตถกรรม
ไทยโซงในจังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาดานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับงานไมไผนั้น
ชาวไทยโซงนิยมนําไมไผลํามะลอกมาใชในการจักสานมากกวาไมไผชนิดอื่น        งานไมไผทุกชิ้น
มีการถักหวายประกอบอยางละเอียดประณีต   ดานหัตถกรรมนั้นชาวไทยโซงนิยมใชผาสีดํามาทํา

                                                        
3กาญจนา  พนัธุคา, “ลักษณะเฉพาะทางดานเสียงของภาษาลาวในอาํเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม” (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2523), ง-จ ,123-139. 

4ธิดา  ชมภูนชิ, การศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซงในจังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
พิทักษอักษร, 2539), 4. 
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เครื่องใชทุกชนิดและตกแตงลวดลายบนผาสีดํานั้นดวยการเย็บเศษผาสีแปะเปนลายดอกไมแบบ
เรขาคณิต      ปกดวยเสนไหมสีและประดับดวยเล่ือมหรือกระจกตรงกลางของลาย         สีที่ใชแตงมี
สีแดง    สีสม   สีขาวเปนสวนใหญ     การตัดเย็บจะเย็บดวยมือและตอประกอบตะเข็บตรงๆ สวน
ดานหัตถกรรมเกี่ยวกับงานไมไทยโซงใชไมบริเวณพื้นที่อยูอาศัยมาทําของใชและสรางเปน
บานเรือนอยางงาย ๆ  

ผลงานการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  สําหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือ
ผลงานการศึกษาสาขานี้มีมากที่สุดและเนนการศึกษาเกี่ยวกับประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู  
คานิยม  ความเชื่อ  อาชีพและการละเลนเปนสําคัญเชน ผลงานการศึกษาของเรณ ู  เหมือนจันทรเชย5 
เร่ือง “การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ประเพณ ี  และพธีิกรรมของชาวไทยโซงที่มผีลตอการพัฒนา
คุณภาพชวีิต : กรณีศึกษาหมูบานแหลมกระเจา 2 ตําบลลําลูกบัว  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม” 
ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวไทยโซงเปนกลุมชาตพิันธุกลุมหนึ่งที่มีการสืบทอดและสามารถ
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมแตมีการพฒันาปรับตัวใหเขากับสมัยใหม ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัย
ผลักดันทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร   ลักษณะการปรับตัวดังกลาว
โดยทั่วไปสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติซ่ึงควรคาแกการอนุรักษ  

ผลงานการศึกษาสาขาไทยคดีศึกษา   สําหรับผลงานการศึกษาสาขานี้เนนการศึกษา
เกี่ยวกับวิถีชีวติของคนไทยและกลุมชาตพิันธุอ่ืนๆ ที่มาอยูอาศัยในไทย เชน    ผลงานการศึกษาของ
พจนีย    กงตาล6 เร่ือง “นาฏกรรมบนลานขวง : การฟอนแคนของชาวไทยโซงในจงัหวัดนครปฐม” 
ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการฟอนแคนเปนกจิกรรมที่ชาวไทยโซงใหความสําคญัเปนอันมาก   
ดังจะเห็นไดจากการจัดใหมกีารละเลนนาฏกรรมบนลานขวงเปนประจําทุกป  โดยมีชาวไทยโซง
และผูสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนมากชวยใหการสืบทอดวัฒนธรรมการฟอนแคนยังคงมีอยูตอไป       

จากการพิจารณาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนชาวไทยโซง 
จังหวัดนครปฐมดังที่กลาวมาขางตน     หากวิเคราะหผลงานดังกลาวแลวจะพบขอจํากัดบางประการ

                                                        
5เรณ ู    เหมือนจันทรเชย, “การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ      ประเพณแีละพิธีกรรมของ 

ชาวไทยโซงทีม่ีผลตอการพัฒนาคุณภาพชวีิต : กรณีศกึษาหมูบานแหลมกระเจา 2 ตําบลลําลูกบัว  
อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ    สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), ง, 186-194.  

6พจนีย  กงตาล, “นาฏกรรมบนลานขวง : การฟอนแคนของชาวไทยโซงในจังหวดั
นครปฐม”  (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    สาขาวชิาไทยคดีศกึษา   บัณฑิตวทิยาลัย    สถาบัน-
ราชภัฏนครปฐม, 2545), ก-ข, 168-170.  
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ก็คือถาเปนในสวนของผลงานการวิจัยในมิติประวัติศาสตรซ่ึงพบเพียงเรื่องเดียวของบังอร ปยะพันธุ 
เร่ือง“ประวัติศาสตรของชุมชนลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”นั้น วิเคราะหไดวา
งานวิจัยดังกลาวมีการใชวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรในการศึกษาจริง          แตขอบเขตของการศึกษา
ในดานเวลาไดกําหนดเฉพาะในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทานั้น  หนวยการศึกษาก็ไมใช
ระดับทองถ่ิน    ผลการศึกษาจึงใหภาพในมุมกวางยังไมใชการศึกษาวิจัยในมิติประวัติศาสตร
ทองถ่ิน       สวนผลงานการวิจัยในสาขาอื่นๆ ทั้ง 4 สาขาคือ    สาขาภาษาศาสตร   สาขาศึกษาศาสตร  
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาไทยคดีศึกษาที่นํามากลาวอางถึงในขางตน   พบวา 
ผลงานการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีปริมาณเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนไทยโซงมากที่สุด       แตหากไดวิเคราะหผลงานจะพบวาไมไดสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ
ของชุมชนผานประสบการณดานตางๆ ในการศึกษา สงผลใหองคความรูที่ไดรับเปนเพียงการ
สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการดานใดดานหนึ่งที่ผูจัดทําสนใจและดําเนินการศึกษาคนควาเทานั้น การ
เช่ือมโยงองคความรูตางๆ จึงไมครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   มีการสะทอน
ใหเห็นพัฒนาการในแตละดานเปนภาพรวมในมุมกวางซึ่งภาพของชุมชนชาวไทยโซงที่ไดจะเปน
ภาพนิ่ง   ขาดการเคลื่อนไหว เพราะจะเนนการศึกษาชุมชนไทยโซงในสภาพปจจุบันโดยถายทอด
หรือสะทอนใหเห็นเพียงวาอดีตเปนอยางไร   ไมไดช้ีใหเห็นถึงชวงเปลี่ยนผานและความคลี่คลาย
ของชุมชน  
 อยางไรก็ตาม วรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวนีก้็มปีระโยชนอยางยิ่งในดานการนํา
แนวทาง  วิธีการนําเสนอ  วธีิการศึกษา  องคความรูที่ไดมาประยุกตใชกับงานการศึกษาวิจยัในครั้งนี ้  
แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพือ่ใหเกดิความสมบูรณคือในการศึกษาวิจยัประวัติศาสตรชุมชนไทยโซง
หมูบานดอนทรายครั้งนี้    ผูวิจัยควรมีการศึกษาในมิติประวัติศาสตรทองถ่ินโดยอาศัยระเบยีบ
วิธีการวิจยัทางประวัติศาสตรทองถ่ินมาเปนเครื่องมือในการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผลงานการศึกษา
แสดงถึงพัฒนาการทางประวตัิศาสตรของชมุชน       โดยตัง้ประเด็นทางเศรษฐกจิคือ “วิถีการทาํมาหากนิ”
มาเปนแกนของเรื่องเพื่อเชื่อมโยงไปสูประสบการณดานอื่นๆ สะทอนใหเห็นถึงประวัติความเปนมา
และการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ของชุมชน      โดยเฉพาะชวงเวลาการเปลี่ยนผานและเชื่อมโยง
ความสัมพันธของการทํามาหากินของชาวไทยโซงกับมติิอ่ืนๆ คือ  ดานการเมืองการปกครอง   ดาน
สังคมและวัฒนธรรม    ปจจัยภายในและภายนอกทีก่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลง    รวมถึงการ
ปรับตัวตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน    ซ่ึงผลงานการศึกษาทีไ่ดจะกอใหเกิดองคความรูใหมๆ 
ที่เปนประโยชนตอสังคมมีสวนชวยสรางจติสํานึกรักทองถ่ินหรือชุมชน ตลอดจนสรางความเขาใจ
ในวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทยีม  อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  ใหกับทุกคนในสงัคมผานมิติประวัติศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   7

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  
 1.เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา วิถีชีวติความเปนอยูของชุมชนชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทราย     ตาํบลสระกะเทยีม   อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   ตั้งแตเร่ิมกอตั้งหมูบานถึงปจจุบัน 

2.เพื่อศึกษาพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย      
ตําบลสระกะเทียม   อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ระหวางป พ.ศ.2504-2549 

3.เพื่อศึกษาปจจัยทั้งภายในและภายนอกของชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทรายที่มีผล
กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในชุมชนหมูบานดอนทราย    ตําบลสระกะเทียม     อําเภอเมือง   จังหวัด
นครปฐม  ระหวางป พ.ศ.2504-2549 

4.เพื่อศึกษาลักษณะการปรับตัวของชุมชนไทยโซงหมูบานดอนทราย       ตําบลสระกะเทียม 
อําเภอเมือง    จังหวดันครปฐม ในปจจุบัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 1.ศึกษาโดยกําหนดกรอบของพื้นที่คือ บริเวณหมูที่  9   หมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม    
อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม ซ่ึงประชากรที่อาศัยอยูในหมูบานนีม้ีประมาณ 167 ครัวเรือน
ประกอบดวย  4   ตระกูลใหญในชุมชนคือ  ตระกูลสิงหทอง   ตระกูลสิงหลอ   ตระกูลสิงหคาและ
ตระกูลสิงหเรือง เปนชาวไทยโซงอาศัยอยูสืบเนื่องมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
 2.ศึกษาโดยใชกรอบของเนื้อหาคือ ประวัติความเปนมา ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ กับชุมชน   พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตความเปนอยู   ตลอดจนลักษณะการปรับตัวของชุมชนไทยโซงหมูบานดอนทราย   ตําบล
สระกะเทยีม    อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม  ระหวางป  พ.ศ.2504-2549 

3.ศึกษาโดยใชกรอบของเวลาคือ ระหวางปพ.ศ.2504-2549  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจ
หมูบานดอนทรายมีการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด จากการบุกเบิกพึ่งตนเองในชวงกอนปพ.ศ.2504 
เปนการผสมผสานทางเศรษฐกิจการทํานาและการเลี้ยงโคนมระหวางพ.ศ.2504-2530และพัฒนา
เปนการขยายตัวของเศรษฐกิจโคนมและความหลากหลายของอาชีพใน พ.ศ.2531-2549  
 
วิธีการศึกษา  

1.การศึกษาคนควาจากเอกสาร  เปนการศึกษาโดยสํารวจขอมูลจากเอกสารชัน้รอง
ประเภทวิทยานิพนธ  รายงานการวจิัย หนงัสือและบทความที่เกีย่วของกับวัตถุประสงคของการวิจยั        
ซ่ึงมีผูศึกษาไวแลว ตลอดจนรวบรวมขอมลูจากเอกสารชั้นตนเชน ประกาศของทางราชการ เปนตน 
เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการอธิบายประวัติศาสตรของชุมชนและบรบิทที่เกี่ยวของ 
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 2.การศึกษาภาคสนาม  โดยใชวิธีการตางๆ คือ 
                        2.1การสังเกตโดยเขามีสวนรวมในเหตุการณโดยสังเกตวิถีการทํามาหากินวิถี
ชีวิตของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายทางดานเศรษฐกิจ   การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม 
              2.2การสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยสมัภาษณชาวไทยโซงที่อาศัยในบานดอนทราย  
ระหวางปพ.ศ.2504-2549  นอกจากนี้จะสัมภาษณพดูคุยกับพระภิกษุสงฆซ่ึงเปนผูนําทางศาสนา     
กํานัน    ผูใหญบาน  เจาหนาที่องคกรบริหารสวนตําบลสระกะเทียมและผูเกีย่วของที่ทราบเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอกที่มผีลกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจ   การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม  รวมถึงลักษณะการปรับตัวของชุมชนชาวไทยโซง
หมูบานดอนทราย      ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ใชวิธีวจิยัทางประวัติศาสตรทองถ่ินซึ่งอาศัยการคนควาภาคเอกสาร 
และการศึกษาภาคสนาม     สําหรับการคนควาเอกสารนั้นพบวาเอกสารชั้นตนที่เกีย่วของกับชุมชน
มีนอยมากเนื่องจากบรรพบุรุษชาวไทยโซงบานดอนทรายไมมีการจดบนัทึกเปนลายลักษณอักษรไว
จึงพบเพยีงเอกสารจากหนวยงานราชการที่กลาวถึงชุมชนไวบางเพยีงเลก็นอย ที่สําคัญคือเอกสาร
ขอมูลพื้นฐานของหมูที่ 9 บานดอนทราย  ตาํบลสระกะเทยีม อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม ซ่ึงบันทึก
โดยอาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย แตเอกสารบางสวนก็ชํารุดสูญหายเนื่องจากขาดการให
ความสําคัญในการเก็บรักษามาตั้งแตตน ดังนั้นขอมลูหลักที่สําคัญในการศึกษาวจิัยครั้งนี้จึงมาจาก
การศึกษาภาคสนามโดยอาศยัการสัมภาษณและนําขอมลูมาใช 

นอกจากนี้ ดวยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงประวัติศาสตรของชุมชนโดยใช
พัฒนาการทางเศรษฐกิจเปนแกนในการศึกษาที่ไดช้ีใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยโซง
ในชวงเวลาตางๆ ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 ชวงคือ จากการบุกเบิกและพึ่งตนเองในชวงกอนปพ.ศ. 2504 
เปนการผสมผสานทางเศรษฐกิจการทํานาและการเลี้ยงโคนมระหวางพ.ศ.2504-2530และพัฒนา
เปนการขยายตัวของเศรษฐกิจโคนมและความหลากหลายของอาชีพใน พ.ศ.2531-2549     ดังนั้น
การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณจึงตองมีความละเอียดในการตรวจสอบความถูกตองและความ
นาเชื่อถือของขอมูลหรือการวิพากษหลักฐานเชน ผูวิจัยจะตองสอบถามถึงอายุของผูใหสัมภาษณ
และชวงอายุที่จดจําเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น  รวมถึงผูวิจัยจะตองตรวจสอบเหตุการณสําคัญตางๆ 
และชวงเวลาที่เกิดขึ้น เชน  การประกอบอาชีพทํานากอนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504    การเริ่มเลี้ยงโคนมในหมูบานเมื่อ พ.ศ.2515  การนํารถไถเขามา
ใชในหมูบานแทนวัวเมื่อ พ.ศ.2518       การเริ่มประกอบอาชีพการทํานากุง พ.ศ.2535   เปนตน        
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ทั้งนี้เหตุการณสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนบานดอนทรายจะชวยย้ําเตือนความทรงจําของผูให
สัมภาษณไดและเปนการตรวจสอบไดวาขอมูลท่ีไดนั้นเกิดขึ้นในชวงเวลาใด   แตทั้งนี้การใชขอมูล
จากการสัมภาษณก็เปนเพียงขอมูลที่ไดจากความทรงจําของผูใหสัมภาษณแตละคนซึ่งจดจําเรื่องราว
ตางๆที่ผานมาไดไมครอบคลุมทุกเรื่อง   ผูวิจัยจึงตองอาศัยการสัมภาษณผูรูหลาย ๆ ทาน    ทั้งที่เปน
ผูอาวุโสในชุมชนที่เปนชาวไทยโซงดั้งเดิมและผูอาวุโสจากหมูบานอื่นที่อพยพมาอยูอาศัย รวมถึง
สัมภาษณคนรุนใหมในหมูบาน    บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของเชน  คนในชุมชนใกลเคียง  เปนตน  
ผูวิจัยจึงตองใชเวลาและงบประมาณพอสมควรในการเดินทางไปสัมภาษณ 
 

แหลงขอมูล 

 1.หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตวังทาพระและพระราชวงัสนามจันทร 
 2.หอสมุดกลางสถาบันวิทยบริการ หอสมุดคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 3.หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  วิทยาเขตประสานมิตร 
 4.หอสมุดแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 5.จากการสัมภาษณชาวไทยโซงหรือผูที่เกี่ยวของที่อาศัยอยูภายในและภายนอกหมูบาน
ดอนทราย   ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.ไดทราบประวัติความเปนมาและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทราย    ตําบลสระกะเทียม     อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ตั้งแตเร่ิมกอตั้งหมูบานถึงปจจุบัน 
 2.ไดทราบพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนไทยโซงหมูบานดอนทราย    ตําบล   
สระกะเทียม   อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ระหวางป พ.ศ.2504-2549 

3.ไดทราบปจจัยทั้งภายในและภายนอกของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายทีม่ีผล
กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในชุมชนหมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทยีม  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม   ระหวางป พ.ศ.2504-2549 

4.ไดทราบลักษณะการปรับตัวของชุมชนไทยโซงหมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม  
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม  ในปจจุบัน 

5.ผลการศึกษาวิจัยสามารถใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานของรัฐ/เอกชนหรือผูที่สนใจ
ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชาวไทยโซงในโอกาสตอไป 
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                 บทท่ี 2 
สภาพทั่วไป   ประวัติความเปนมา   พฒันาการทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายกอนป พ.ศ.2504 
 

ปจจุบันชุมชนไทยโซงหมูบานดอนทราย เปนที่รูจักกันดีของชุมชนโดยรอบหมูบาน   
ทั้งนี้เพราะเปนชุมชนที่มีเอกลักษณทั้งในดานลักษณะกายภาพ โดยมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม
เหมาะแกการเกษตรกรรมและมีที่ดอนดินทรายในบางสวนเหมาะแกการสรางบานเรือน   นอกจากนี้
ยังมีเอกลักษณเฉพาะในดานลักษณะประชากรคือ เปนหมูบานแหงเดียวของตําบลสระกะเทียมที่มี
ชาวไทยโซงอพยพมาตั้งถ่ินฐานสืบเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน จึงทําใหมีลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณโดยมีวัฒนธรรมเปนมรดกตกทอดสืบมาแตโบราณ ตลอดจนยังคงรักษาแบบแผน
ทางวัฒนธรรมไวไดซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางยิ่ง แตส่ิงหนึ่งที่กลาวไดวามี
ความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในชุมชนแหงนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจหรือ  
“วิถีการทํามาหากิน” อันเปนผลมาจากปจจัยดานตางๆ ที่เขามากระทบและมีอิทธิพลตอชุมชน        
ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ก็มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชนไทยโซงหมูบาน
ดอนทรายระหวางปพ.ศ.2504-2549 เปนสําคัญ      แตอยางไรก็ตามการศึกษาสภาพทั่วไป      ประวัติ
ความเปนมา   พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองกลาวถึง 
เนื่องจากเปนขอมูลพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงใหเกิดความเขาใจในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชมุชนได
ดียิ่งขึ้น   ดังนั้นเนื้อหาในบทที่  2  นี้จึงกลาวถึงสภาพทั่วไป      ประวัติความเปนมา   พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายกอนป พ.ศ.2504 เปนสําคัญ 
 

สภาพทั่วไป 
 

สภาพทั่วไปของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย    จังหวดันครปฐม   ทีจ่ะนําเสนอ
ในบทนี้ประกอบดวย สภาพภูมิศาสตรและเอกลักษณของชุมชน ลักษณะประชากร  สถานที่สําคัญ
และระบบสาธารณูปโภค    ทั้งนี้การศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทรายก็เพื่อ
ใชเปนพืน้ฐานในการทําความเขาใจกับประวัติศาสตรของชุมชน โดยเฉพาะในแงมุมของพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายทั้งแบบดั้งเดิม ชวงเปลี่ยนผานและการกาวสู
สมัยปจจุบัน
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สภาพทางภูมิศาสตรและเอกลักษณของชมุชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
 หมูบานดอนทรายตั้งอยูบริเวณหมูที่9 ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม   
โดยทิศเหนือตดิตอกับหมูที ่ 5 บานตนมะขามและหมูที่ 6 บานบอน้ําเค็มของตําบลสระกะเทียม            
ทิศตะวนัออกติดตอกับหมูที ่ 12 บานหมูใหญ  ตําบลสระกะเทียม  ทิศตะวนัตกตดิตอกับหมูที่ 4   
บานไร     ตําบลสระกะเทียม   และทิศใตติดตอกับตําบลดอนใหญ      อําเภอบางแพ      จังหวดัราชบุรี                                   
ภายในหมูบานมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตรกรรม  จึงสงผลใหชาวบาน
ประกอบอาชีพการทํานามาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันและมีที่ดอนดินทรายในบางสวน ซ่ึงไมเหมาะกับ
การเกษตรกรรมแตชาวบานสามารถใชพื้นที่ดอนดินทรายดังกลาวใหเปนประโยชนไดดวยการใช
พื้นที่นั้นปลูกสรางบานเรือนแทน   สําหรับลําคลองที่ไหลผานหมูบานดอนทรายและมีประโยชนตอ
การเปนน้ําใชในการเกษตรกรรมอยางยิ่งนั้นมีเพียงลําคลองเดียว คือ คลองหวยลึก1  

ความนาสนใจของหมูบานนีท้ี่ปรากฏในปจจุบันคือ เปนหมูบานที่มีอายุกวา 200  ปแลว 
โดยชาวไทยโซงดั้งเดิมของหมูบานนัน้เชือ่วาอพยพมาจากแควนสิบสองจุไทย         ความนาสนใจ
อีกประการของหมูบานนี้คือ ชาวไทยโซงที่อยูอาศัยในหมูบานดอนทรายมีลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองทั้งดานการแตงกาย    ภาษา   ความเชื่อที่ผสมผสานทั้งพุทธ
พราหมณรวมทั้งการนับถือผีบรรพบุรุษ   กลาวไดวาการกระทําทุกอยางตั้งแตเกดิจนกระทั่งตายจะมี
ประเพณเีขามามีสวนเกีย่วของดวยเสมอ เชน ประเพณีการเสนเรือนเพื่อเซนไหวผีบรรพบุรุษโดย 
ทุกบานจะมีมมุหนึ่งของบานเปนที่อยูของผีบรรพบุรุษเรียกวา“กะลอหอง” เปนตน  การดํารงชีวติ
ดังกลาวของชาวไทยโซงนัน้จะแตกตางไปจากคนไทยหรือกลุมชาติพันธุอ่ืนๆและยงัคงสืบทอดจาก
อดีตถึงปจจุบนัได รวมถึงวัฒนธรรมดังกลาวยังมอิีทธิพลตอการดําเนินชวีิตในปจจุบันอยางยิ่ง  
ถึงแมวาในปจจุบันวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตบางสวนของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามปจจัยทีเ่ขามากระทบและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะ
ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจหรือ“วิถีการทํามาหากิน” ซ่ึงภาพที่ปรากฏเดนชัดคือมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพทํานาเปนหลักทุกครวัเรือนสูการประกอบอาชีพเล้ียงโคนมเปน
อาชีพหลักผสมผสานกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน การทํางานรับจางภายนอกชุมชน    ปจจุบนั
ภายในชุมชนแหงนี้มีชาวไทยโซงอาศัยอยูจํานวน 167    ครัวเรือน  ประกอบดวย  4  ตระกูลใหญใน
ชุมชน คือ  ตระกูลสิงหทอง    ตระกูลสิงหลอ   ตระกูลสิงหคา  และตระกูลสิงหเรือง2 

                                                        
1อาสาสมัครชุมชนหมูบาน,“เอกสารขอมูลพื้นฐานของหมูที่ 9 บานดอนทราย     ตําบล-

สระกะเทยีม   อําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม ,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
2เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพที่ 1  แผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขตและสถานที่สําคัญของหมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม    
                 อําเภอเมือง   จังหวดันครปฐม 
ที่มา :  อาสาสมัครชุมชนหมูบาน,  “เอกสารขอมูลพื้นฐานของหมูที ่9   บานดอนทราย   ตาํบลสระกะเทยีม      
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม ,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
 

 
ภาพที่  2  การแตงตัวของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายขณะรวมการทําพิธีเสนเรือน                         
                  ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  4   มีนาคม    2550. 

หมูที่ 5 บานตนมะขาม 

หมูที่ 4 บานไร 

หมูที่ 6 บานบอน้ําเค็ม 

หมูที่ 12 บานหมูใหญ 

ตําบลดอนใหญ อ. บางแพ จ. ราชบุรี 

ขน 

วัดใหมดอนทราย ( วัดรางสระกะเทียม ) 
โรงเรียนวัดรางสระกะเทียม  

ศาลพอปู

ศาลากลาง

ที่ทําการ
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ภาพที่ 3   การทําพิธีเสนเรือนของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
                  ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  4   มีนาคม    2550. 
 
ประชากร 

จากการสํารวจประชากรของหมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม ในปพ.ศ.2549 พบวามีประชากรอาศัยอยูทั้งส้ินจํานวน  167   ครัวเรือน  จํานวน  621  คน 
เปนเพศชายจํานวน  324  คน เปนเพศหญิงจํานวน  297  คน ครอบครัวสวนใหญเปนตระกูลดั้งเดมิ 
ประกอบดวยตระกูลสิงหทองจํานวน  38   ครัวเรือน  ตระกูลสิงหลอจํานวน   35  ครัวเรือน     ตระกลู
สิงหคาจํานวน    26    ครัวเรือนและตระกลูสิงหเรืองจํานวน   32    ครัวเรือน   นอกจากนัน้เปน
ตระกูลใหมทีเ่พิ่งเขามาภายหลังและพูดภาษาโซงไดเชน   ตระกูลออยอารียจํานวน   4    ครัวเรือน     
ตระกูลกันแสงจํานวน  3  ครัวเรือน         สวนที่เหลือเปนตระกูลอ่ืนๆ ที่พูดภาษาโซงไมไดแตพอฟง
ภาษาไทยโซงรูเรื่องอีกจํานวน   29    ครัวเรือน3 
 
สถานที่สําคัญของชุมชน 
 สถานที่สําคัญของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม   มีอยูหลายแหงแตสถานที่ที่เปนที่รูจกักันโดยทั่วไป  คือ4 
                 1.วัดใหมดอนทราย    วัดนี้เปนวัดประจําหมูบานดอนทรายเดิมมีช่ือวา“วัดรางสระกะเทยีม”  

                                                        
3เร่ืองเดียวกัน. 
4เร่ืองเดียวกัน. 
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เพื่อใหสอดคลองกับทองถ่ินเดิมที่เขามาอยู ตอมาทางคณะกรรมการวดัเห็นวาชื่อวัดไมเหมาะและ
ไมสอดคลองกับชื่อของหมูบานจึงเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหมเปน“วัดใหมดอนทราย” โดยวัดเปนสถานที่
ในการประกอบศาสนพิธีทางธรรมใหกับชาวบาน          ในชวงวันพระและวนัสําคัญทางพุทธศาสนา  
จะมีชาวบานมาถือศีลและฟงธรรม เปนประจําซ่ึงโดยปกติชาวบานก็ใสบาตรทําบุญทุกเชาอยูแลว 

 ภาพที่ 4  วดัใหมดอนทราย (วัดรางสระกะเทียม) เปนวัดประจําหมูบานดอนทราย 
    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 

 
2.โรงเรียนวัดรางสระกะเทยีม   เปนโรงเรียนประจําหมูบานชื่อโรงเรียนตั้งตามชื่อของ

วัดที่เปนผูอุปถัมภโรงเรียนมาโดยตลอด   เดิมที่หมูบานแหงนี้ไมมสีถานที่ศึกษาเลาเรียนไดอาศยั
ศาลาวัดเปนสถานที่ในการศกึษาเลาเรียนมากอน  
 

 ภาพที่ 5  โรงเรียนวดัรางสระกะเทียมเปนโรงเรียนประจาํหมูบานดอนทราย 
                   ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 
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 3.ศาลพอปูขาว เปนศาลประจําหมูบานทุกปชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายจะมกีาร
รวมตัวรวมกนัประกอบพิธีการทําบุญเล้ียงศาลประจําป 

ภาพที่ 6  ศาลพอปูขาว  เปนศาลประจําหมูบานดอนทราย 
                 ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตลุาคม  2549. 
 
ระบบสาธารณูปโภค 
 ระบบสาธารณูปโภคของหมูบานดอนทรายไดมกีารพัฒนาอยางตอเนือ่ง เดิมตองใช
ตะเกยีงน้ํามนัแก็สและตะเกยีงเจาพายุในการดํารงชีพ ไดเปลี่ยนมาเปนการใชไฟฟาแทนในปจจุบัน 

เดิมถนนของหมูบานเปนดนิและคับแคบเพราะในอดีตนั้น     สวนใหญจะใชการเดิน
ดวยเทาและใชรถจักรยานเปนพาหนะเทานั้น    ตอมาจึงไดมีการขยายถนนออกเพื่อใหรถบรรทุก
สามารถวิ่งเขาออกภายในหมูบานไดเพื่อเก็บผลผลิตคือ ขาว ออกไปจาํหนายซ่ึงสวนใหญจะมีเถาแก
มาซื้อถึงบานทําใหแตละครอบครัวที่ทํานาจึงตองปลูกสรางยุงฉางเพื่อเก็บขาวไวขายในคราวจําเปน
หลังฤดูเก็บเกีย่ว ในปจจุบันถนนมีความกวางมากขึ้นและมีการลาดยางมะตอยตลอดทั้งสายผาน
หมูบาน เพื่อใหการเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  สวนเสนทางการเดินทางจากตลาดนครปฐม
มายังหมูที ่ 9 บานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม  ระยะทางประมาณ  
21  กิโลเมตร   มีรถโดยสารเดินทางจากตลาดบริเวณหนาองคพระปฐมเจดยี   อําเภอเมืองนครปฐม 
เขาหมูบานคือ รถเมลขาวใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง     หากเดินทางจากบริเวณถนนสายนอก 
ของตัวอําเภอเมืองนครปฐมก็สามารถขึ้นรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ดําเนิน   กรุงเทพฯ-ราชบุรีไดเพื่อ 
เดินทางสูหมูบานแตตองไปตอรถเครื่องรับจางเพื่อเขาสูบานดอนทรายใชเวลาประมาณ 50- 60 นาที 
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น้ําอุปโภคและบริโภค เดิมเคยใชน้ําจากบอทีขุ่ดเก็บกกัน้ําไวใชและน้ําจากบอที่วัด 
ตอมาหันมาใชน้ําประปาทีแ่ตละครัวเรือนจะจางชางมาขุดเจาะเพื่อสะดวกในการใช   โดยใชแบบ
คันโยกซึ่งปจจุบันไมไดใชแลว  แตยังมีสถานที่ที่เคยขุดเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใชใหเห็นบางเพราะ
เมื่อกอนจะขุดเจาะบอน้ําบาดาลกันเกือบทกุครัวเรือน  ปจจุบันเมื่อเปลีย่นมาเปนการบริหารงานของ
อบต. ระบบน้าํจึงถูกสงมาจากสวนกลาง ทําใหชาวบานมีความสะดวกสบายมากขึ้น5 
  
 ประวัติความเปนมาของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายกอนป พ.ศ.2504 
 

การศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายกอนปพ.ศ.2504       
จะใหความสําคัญกับภูมิหลังหรือประวัติความเปนมาทีเ่กี่ยวของกับชมุชนชาวไทยโซง  2  ประเดน็  
คือ ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชาวไทยโซงในประเทศไทยและประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐาน
ของชาวไทยโซงในหมูบานดอนทราย   ทัง้นี้การไดทําความเขาใจกับภมูิหลังดานชาตพิันธุ    ภูมิหลัง
ดานสถานที่หรือพัฒนาการของทองถ่ินที่ศึกษาในยุคดั้งเดิมนั้นจะชวยใหมองเห็นชุมชนในชวงเวลา
ตอมาไดอยางมีพลวัต      

 
ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยโซงในประเทศไทย 

ชื่อเรียกกลุมชาติพันธุ     ชาวไทยโซงเปนชนชาติไทยกลุมหนึ่งซ่ึงมีช่ือเรียกแตกตางกัน
หลายชื่ออาท ิ ลาวโซง   ไทดํา    ไตดํา    ผูไทยดํา   ไทยทรงดํา   ไทยโซง   ลาวเซง    ลาวซวงดําและ
ลาวทรงดําที่เรียกชื่อวา“โซง”  คงเรียกตามเสื้อผาที่นุงหมเพราะชอบแตงกายดวยเสื้อผาสีดํา   คําวา  
“โซง” แผลงมาจาก “สวง”  ซ่ึงแปลวา “กางเกง”   ดังนั้น “โซงดํา”  จึงหมายถึง  “ชาวผูใดที่นุงกางเกง
ดํา” ตอมาคําวา “ดํา” หายไปจึงเหลือแตคําวา “โซง”  แตที่เรียกกนัวา “ลาวโซง”นั้น    สันนิษฐานได 
2 ทางคือ คงเปนเพราะคนไทยเหลานี้ไดอพยพมาจากดินแดนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรลาวจึง
เรียกวา“ลาวโซง” ขอสันนิษฐานอกีทางหนึ่งคงเกดิจากความนยิมในการเรียกชื่อผูที่มาจากถิ่นอื่น
หรืออพยพเขามาอยูใหมวา“ลาว” เชน ลาวเวียง ลาวพวน  ไทยโซงเมื่อไดอพยพมาอยูที่เมืองเพชรบุรี
จึงไดรับการเรยีกชื่อวา “ลาว” ไปดวย6 

                                                        
5(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 1 มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549.(3)สัมภาษณ
นายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  19  มีนาคม  2550. 

6นิพนธ   เสนาพิทักษ,  “ผูไทยโซง,”  ใน สาสนผูไทย  (กรุงเทพฯ : อักษรบณัฑิต , 2523), 19. 
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ในรายงานการวิจัยฉบับนี้  จะเรียกชนกลุมนีว้า“ไทยโซง”   ซ่ึงตรงกับภาษาทางราชการ 
ที่ไมใชคําวา “ลาว”นําหนาชือ่เผาพันธุไทยแตจะใชคําวา“ไทย” กับกลุมชาติพันธุไทในประเทศไทย 
เชนเดยีวกับคําวาไทยพวน   ไทยยอ    เปนตน         แตทั้งนีช้าวบานทัว่ไปก็ยังนยิมใชคําวา “ลาวโซง” 
เรียกขานกันอยู  

ถิ่นฐานเดิม ไทยโซงหรือไทยทรงดําหรือลาวโซงเปนกลุมชาติพันธุโบราณกลุมหนึ่ง     
ที่อพยพเขาสูประเทศไทยมาเปนเวลากวา 200 ป ตั้งแตสมัยพระเจากรุงธนบุรี    โดยเชื่อวาเปนเพราะ
เกิดศึกสงครามบอยคร้ังและยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมของตนเองได
อยางเหนียวแนน      มีถ่ินฐานเดิมอยูในบริเวณแควนสิบสองจุไทซึ่งมีที่ตั้งในแถบแมน้ําดําและ
แมน้ําแดง      ปจจุบันอยูในเขตเวียดนามเหนือเชื่อมตอกับลาวและจีนตอนใต7   ชาวไทยโซงหรือ
ลาวโซงหรือไทยทรงดํามีช่ือเดิมเรียกกันวาไทดําหรือ “ผูไทดํา” (BLACK   TAI)   ทั้งนี้เพราะนิยมใส
เสื้อสีดําลวน     ซ่ึงแตกตางกับกลุมคนไทยที่อยูใกลเคียงกันเชน “ไทขาว” หรือ “ผูไทขาว” (WHITE  
TAI)  ซ่ึงนิยมแตงกายดวยเส้ือผาสีขาวและไทแดงหรือ “ผูไทแดง” (RED TAI)  ชอบใชสีแดงขลิบ
และตกแตงดวยชายเสื้อสีดํา เปนตน    ไทดํากลุมนี้ไดถูกกวาดตอนเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมัย
กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน     คนไทยภาคกลางเรียกกันวา “ลาวทรงดํา”เพราะเขาใจวาเปน
พวกเดียวกับลาวและอพยพเขามาพรอมกันกับลาวกลุมอื่นๆ ตอมาชื่อเดิมไดหดหายลง คําวา “ดํา” 
หายไป       นิยมเรียกกันในปจจุบันวา “ลาวทรง” หรือ “ลาวโซง” จนบางครั้งไมรูวาลาวโซงนี้ก็คือ
พวกไทดํานั่นเอง8 

การอพยพเขาสูประเทศไทย ไทยโซงอพยพเขาสูประเทศไทยดวยเหตุผลทางสงคราม
หลายครั้งโดยอพยพผานลงมาทางเวียดนามตอนเหนือ  ลาวและเขาสูประเทศไทยในที่สุดการอพยพ
ของชาวไทยโซงเริ่มตั้งแตสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ดวยในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร
ตอนตนไทยมอํีานาจเหนือดนิแดนลานชางและสิบสองจุไทจึงเกิดการอพยพดังนี ้

คร้ังที่ 1 ราวพ.ศ.2321สมัยกรุงธนบุรี เจานครเวียงจนัทรไดกระทําการอันหมิ่นพระบรม-
เดชานภุาพ ดังนั้นสมเดจ็พระเจาตากสินหรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจึงไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก ( รัชกาลที ่ 1 จักรีวงศ ) เมื่อคร้ังที่ทรงดํารง
พระยศเปนสมเด็จพระมหากษัตริยศึกพรอมดวยพระสุรสีหพิษณวุาธิราชคือ พระอนชุาธิราช ใหเปน

                                                        
7วาสนา อรุณกิจ, “พิธีกรรมและโครงสรางทางสังคมของลาวโซง” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑติ    สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 2. 
8สุมิตร   ปติพฒันและคนอืน่ๆ, ลาวโซง ( กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2521), 2. 
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แมทัพยกกําลังกองทัพขึ้นไปตีเมืองนครเวียงจนัทรในปพ.ศ.2321 คร้ันตอมาปพ.ศ.2322กองทัพ
เจาพระยามหากษัตริยศกึกําหนดใหกองทพัเมืองหลวงพระบางยกกําลังไปตีเอาเมืองมวย เมืองทนั 
ซ่ึงเปนเมืองของผูไทดําตั้งอยูเขตเมืองญวณเหนือแลวกวาดตอนครอบครัวลาวเวยีงจันทร ผูไทดํา
มายังประเทศไทยโดยใหลาวเวยีงจนัทรตัง้บานเรือนอยูที่   สระบุรี  ราชบุรี และจนัทบุรี  สวนผูไทดํา
ใหไปตั้งบานเรือนอยูที่เมืองเพชรบุรี   สันนิฐานวาอยูทีห่นองปรง(หมูบานหนองเลา) อําเภอเขายอย9  

คร้ังที่ 2 ในป พ.ศ. 2335 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก รัชกาลที ่ 1 
กรุงรัตนโกสินทร     พวกเมืองแถง เมืองพวน แข็งขอตอเมืองเวียงจันทร เจาเมืองเวยีงจันทรยกทพั
ไปตี ไดผูไทดาํและลาวพวนลงมายังกรุงเทพฯ  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก โปรดฯ ให
สงผูไทดํา ( ลาวโซง ) ไปตั้งอยูที่เมืองเพชรบุรี   ลาวพวนใหตั้งบานเรอืนอยูที่กรุงเทพฯ10 

คร้ังที ่3 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่3 หวัเมืองบางหัวเมอืง
ที่ขึ้นตอเมืองหลวงพระบาง เกิดการแข็งเมืองกระดางกระเดื่องขึ้น ในป พ.ศ. 2371 จึงทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ ใหแมทัพยกกองทัพไปปราบเมืองแถงและไดครอบครัวผูไทดําลงมาไวทีก่รุงเทพฯ11  
 คร้ังที ่4  ในป พ.ศ. 2379 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่3  แหง
กรุงรัตนโกสินทรเชนเดยีวกัน เมืองหึม ( ฮึม ) เมืองคอย  เมืองควร   ไดแข็งขอตอเมืองหลวงพระบาง 
 เจาอุปราช  เจาราชวงศ แตงตั้งใหทาวพระยาคุมกองทพัขึ้นไปตีและจับไดผูไทดํา(ลาวโซง) ลงมา
ถวายที่กรุงเทพฯ  ซ่ึงโปรดเกลาใหไปไวทีเ่มืองเพชรบุรีอีก12  

คร้ังที ่5   อีกสองปตอมาในป พ.ศ. 2381 เจาอุปราช  เจาราชวงศ     เจานายทางเมืองหลวง
พระบางและเวียงจนัทรเกดิวิวาทกันลงมากรุงเทพฯ     เจาราชวงศจึงไดคุมผูไทดาํลงมากรุงเทพฯ     
ผูไทดํา( ลาวโซง )ที่นํามาไวในจังหวดัเพชรบุรีในรัชกาลที่ 3 นั้น ใหตั้งหลักแหลงอยูที่ ตําบลทาแรง 
ตําบลบานแหลม    แตเนื่องจากผูไทดําชอบอาศัยอยูที่ดอนตอมาจึงไดอพยพไปอยูที่อําเภอเขายอย13  
 คร้ังที่ 6  ในป พ.ศ.2407 เกดิความระส่ําระสายในแควนตงัเกี๋ย      แควนสิบสองจุไทและ
ลาวเหนือ   พวกจีนฮอจึงบุกเขามากอกวนในแถบลุมแมน้ําดํา แมน้ําแดงและที่ราบสูงเตรินนินห
ในชวงระหวางแผนดินของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่ 5 เมอืงฝายเหนือ คอื 

                                                        
9สมทรง  บุรุษพัฒน , การเลนคอนของลาวโซงที่บางกุง ( นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษา

และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหดิล, 2524), 7. 
10สิริ   พึ่งเดช ,ประวัติผูไททรงดํา (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา,2519),39-40. 
11เร่ืองเดยีวกัน,40-41. 
12เร่ืองเดยีวกัน,42. 
13เร่ืองเดยีวกัน,43. 
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หลวงพระบางและเวียงจนัทรถูกจีนฮอบุกเขาโจมตี เจาหัวเมืองฝายเหนือไดขอความชวยเหลือมายัง
กรุงเทพฯ  ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สงกองทพั
ไปปราบจีนฮอในป พ.ศ. 2421 และไดนาํครอบครัวชาวไทดํา(ลาวโซง)เขามาในราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2430      ทั้งนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหจอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี จัดกองทัพขึน้ไปปราบอีกครั้ง 
ภายหลังที่พวกจีนฮอแตกรนไปแลว  จงึไดยกทัพกลับกรุงเทพฯในราวพ.ศ.2430และนําครอบครัว
ไทดํา(ลาวโซง)อพยพเขามาอยูในเพชรบุรีอีกครั้งเปนรุนสดุทาย      ภายหลังกลุมชาวไทดํา(ลาวโซง)
กลุมตางๆ จึงไดอพยพไปตัง้หลักแหลงอยูในที่ตางๆ กระจัดกระจายไปทั่วเชน  ราชบุรี   นครปฐม  
กาญจนบุรี     สุพรรณบุรี      นครสวรรค     พิจิตร     พิษณโุลก ฯลฯ14  

ในที่นี ้  อาจกลาวไดวาถ่ินฐานเดิมของชาวไทยโซงในประเทศไทยคือ จังหวัดเพชรบุรี    
ทั้งนี้เพราะลักษณะทางภูมิประเทศเปนปาเขาสมบูรณ   มลํีาธารน้ําทวมไมถึง  ซ่ึงลักษณะภูมิประเทศ
คลายกับภูมิประเทศบานเกาเมืองเดิมคือ   เมืองแถง  แควนสิบสองจุไท       ตอมาเมื่อไมมีการควบคมุ
บริเวณที่อยูอาศัยของชาวไทยโซงและมีการใหโอกาสชาวไทยโซงไดหาที่อยูอาศัยตามความพอใจ   
ชาวไทยโซงซ่ึงไมชอบพื้นทีลุ่มอยูแลว     ประกอบกับบริเวณที่อยูอาศัยบริเวณดังกลาวขาดแคลนไม
ในการสรางบานเรือน       จึงไดอพยพเคลื่อนยายไปยังบรเิวณอืน่ๆ เปนจํานวนมากแตชุมชนเดิมกย็ัง
มีชาวไทยโซงอยูอาศัยอีกเปนจํานวนมากเชนกัน      นอกจากนี้ชาวไทยโซงรุนแรกๆ ที่ถูกกวาดตอน
เขามายังประเทศไทยนัน้ตางก็มีความปรารถนาอันแรงกลาที่จะกลับไปอยูอาศัยยังบานเกิดเมืองเดมิ
ของตนเองคือ  เมืองแถง       จึงไดพยายามรวบรวมพรรคพวกญาติพีน่องเคลื่อนยายออกจากเพชรบุรี
เดินทางขึ้นไปทางเหนือของประเทศไทยเพื่อจะไปใหถึงแควนสิบสองจุไท แตเนื่องจากการเดินทาง
ในสมัยกอนเปนการเดินทางที่คอนขางยากลําบากหลายดานทั้งดานเสนทางคมนาคม  อาหารการกิน     
ดังนั้นในการเดินทางของชาวไทยโซงกลุมนี้ตองใชระยะเวลายาวนาน     เมื่อเขาสูฤดูฝนการเดินทาง
ก็หยดุพักเพื่อทํานาสะสมเสบียงอาหารไวเดินทางตอไป        ซ่ึงการอพยพกลับถ่ินฐานดั้งเดิมของ
ชาวไทยโซงรุนแรกๆ จะเดนิทางขึ้นเหนอืไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไทยโซงรุนแรกๆ ที่อพยพเขามาใน
ประเทศไทยไดลมหายตายจากไป   ไทยโซงรุนหลังๆ ที่เกิดและโตในประเทศไทยไมสามารถ
เดินทางกลับถ่ินฐานเดิมของตนเองได            ทั้งนี้เพราะขาดผูเฒาผูแกซ่ึงเปนผูนําทางหรือผูที่ชํานาญ
ในการเดินทางกลับถ่ินฐานบานเกิด       จงึไดตั้งหลักแหลงกระจดักระจายอยูตามเสนทางการอพยพ               
นอกจากนี้ยังมชีาวไทยโซงบางกลุมที่อพยพเคลื่อนยายจากจังหวัดเพชรบุรีไปหาที่อยูที่ทํากินในเขต 
จังหวดัใกลเคียงเชน   ราชบรีุ     นครปฐม      สุพรรณบุรี     สุโขทัย     พษิณุโลก    ลพบุรี     กาญจนบุรี 

                                                        
14งามพิศ    สัตยสงวน, สถาบันครอบครัวของกลุมชาติพันธุในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา

ครอบครัวไทยโซง (กรุงเทพฯ :โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2545), 102-104. 
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สระบุรี   ชุมพร   สุราษฏรธานี15      
ปจจุบันชาวไทยโซงที่อยูอาศัยในไทยตางก็ถือสัญชาติไทย    แตยังไมมีใครรูอยางแนชัด

วาประชากรไทยโซงที่อยูอาศัยในประเทศไทยนัน้มีจํานวนเทาใดแนนอน16   
 

 
ภาพที่ 7 แผนที่แสดงแหลงชุมชนดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่5 ของชาวไทดําในประเทศไทยกอนการอพยพ 
               ไปสูถ่ินตางๆ เพื่อมุงมั่นจะกลับมาตุภูมิเดิมจนเกดิกระจดักระจายเปนกลุมไทดําในถิ่นตาง ๆ 
ที่มา :  อาสาสมัครชุมชนหมูบาน,“เอกสารขอมูลพื้นฐานของหมูที่ 9   บานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม    
อําเภอเมือง   จงัหวัดนครปฐม,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
 
ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
 การอพยพเขาสูหมูบานดอนทราย    จากการสอบถามจากผูเฒาบานดอนทราย ทราบวา  
เดิมกลุมไทยโซงหรือไทดําแหงนี้ไดอยูอาศยัที่เมืองเพชรบุรี ตอมาเมื่อประชากรมีจํานวนมากขึ้น  
                                                        

15นําพวัลย   กจิรักษกุล, การศึกษารูปแบบการตั้งถ่ินฐาน    ประชากร    เศรษฐกิจและ 
วัฒนธรรมของลาวโซงในจงัหวัดนครปฐม, 29. 

16อัญชุลี   บูรณะสิงห, “วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชคําของคนสามระดับอายุใน
ภาษาไทยโซง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาศาสตร    มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2531), 19-20. 

แหลงชุมชนดั่งเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 ของชาวไทดํา 
ในประเทศไทยกอนการอพยพไปสูถิ่นตาง ๆทางทศิเหนือ 

เพื่อมุงม่ันจะกลับมาตุภูมิเดิม คือ เมืองแถง ประเทศเวียดนาม 
จนเกิดกระจัดกระจายเปนกลุมไทดําในถิ่นตาง ๆ ตามมา 
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และอยูรวมกนัเปนกลุมใหญทําใหพื้นทีใ่นการทํามาหากินที่มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและ 
ยังขาดแคลนวสัดุในการสรางบานเรือนเชนไม รวมถึงเปนผูที่มีอุดมการณทางการเมืองที่อยากจะ
เดินทางกลับสูภูมิลําเนาเดิม         จึงไดตัดสินใจออกเดินทางกลับไปเมอืงแถนในประเทศเวียดนาม
ซ่ึงเปนบานเกดิเมืองนอนของตนเองโดยการเดินทางเทาและยานพาหนะที่หาไดเชน เกวยีน  มุงหนา
เดินทางสูทางทิศเหนือ       แตการที่ตองเดนิทางไกลมากจึงทําใหผูที่รูทางสวนใหญซ่ึงมีอายุมากแลว
ไดเสียชีวิตลงกลางทางและเมื่อมาเจอพื้นทีท่ี่อุดมสมบูรณแหงนี ้ จึงชวยกันหกัปาถางพงบุกเบิกเพือ่
สรางเปนชุมชนขึ้น         รวมถึงในสมัยนัน้ทางราชการใหชาวไทยโซงขึ้นทะเบยีนเปนคนไทยทําให
ชาวไทยโซงไดสัญชาติไทยและมีนามสกลุใช     ซ่ึงไทยโซงบริเวณนี้ไดเลือกทีจ่ะใชนามสกุลตาม
ถ่ินฐานเดิมที่เรียกขานในเมอืงแถนคือ ตระกูลซิงลอคํา จากคําบอกเลาตอกันมาวาตระกูลซิงลอคํา  
เปนตระกูลใหญที่ปกครองบานเมืองมากอนจะมกีารอพยพมาอยูประเทศไทยและจะสลับสับเปลี่ยน
ตระกูลข้ึนปกครองเมืองเรื่อยๆ โดยตระกลูใดขึ้นปกครองเมืองก็ใหเตมิคําหลังนามสกุลวา “คํา” เชน   
ซิงลอคํา  ซิงเรืองคํา เปนตน  แตในการอพยพมาอยูในที่แหลงนี้จะประกอบดวยตนตระกูล 4 ตระกลู
ดวยกันไดแก ซิงลอ   ซิงเรอืง  ซิงคาและซิงทอง        ตอมาเมื่อไดรับสัญชาติไทยจึงเปลี่ยนมาเปน
สิงหลอ   สิงหเรือง   สิงหคา และสิงหทองตามอักษรไทย17   สําหรบัการตั้งชื่อหมูบานนั้นเริ่มแรก
เรียกชื่อวา“บานโซง” ตอมาประชากรมากขึ้นมีการขุดคลองดินสงน้ําที่ชวยกันขุดเองจึงเปลี่ยนชือ่
เปน “บานรางสระกะเทยีม”   ภายหลังประชากรเพิ่มมากขึ้นอีกทางราชการจึงตั้งชื่อหมูบานใหใหม
อยางเปนทางการตามลักษณะกายภาพของพื้นที่ที่ไทยโซงนิยมเลือกปลูกสรางบานเรือน       ซ่ึงเปน
ที่ดอนดินทรายน้ําทวมไมถึงวา “บานดอนทราย”    เดิมพื้นที่บริเวณหมูบานนี้เปนพืน้ที่วางเปลาและ
ยังไมมีใครเขามาจับจองไทยโซงเปนกลุมแรกที่เขามายึดครองและบุกเบิกเพื่อปลูกสรางบานเรือน   
ทํานา    พื้นทีส่วนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตร    นอกจากนี้ไมสวนใหญที่ใชในการสราง
บานเรือนไดแก  ไมไผ  ก็มีมากในบริเวณดงักลาว18 

                                                        
17(1)สัมภาษณนายคง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4 มีนาคม 2549. 

(2)สัมภาษณนางโนรี  สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549.(3)
สัมภาษณนางเพชร  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549.(4) สัมภาษณ
นางเมือง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549.  

18(1)สัมภาษณนางเพชร สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม  
2549.(2)สัมภาษณนางเมือง สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9   ตลุาคม   2549.(3) 
สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549.(4)สัมภาษณ
นายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  19  มีนาคม  2550. 
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ภาพที่ 8  แสดงการตั้งถ่ินฐานของชาวไทยโซง  4  ตระกลูใหญในหมูบานดอนทราย 
ที่มา :  อาสาสมัครชุมชนหมูบาน,“เอกสารขอมูลพื้นฐานของหมูที่ 9   บานดอนทราย    ตําบลสระกะเทียม    
อําเภอเมือง    จังหวดันครปฐม ,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (อัดสาํเนา) 
 

ลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 

กอนป พ.ศ.2504 
  

การศึกษาลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง จังหวดันครปฐมกอนปพ.ศ.2504 คร้ังนี้    จะใหความสําคัญกับ
ลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย    ตาํบล
สระกะเทยีม   อําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม กอนปพ.ศ.2504 โดยมุงมุงเนนสะทอนใหเห็นวิถีชีวติ
ดานการทํามาหากิน    ดานการเมืองการปกครอง   ดานสังคมวัฒนธรรมของชุมชน    ทั้งนี้เพราะการ
ไดทําความเขาใจกับลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย
ในชวงบกุเบิกหรือดั้งเดิมนั้น     จะมีสวนชวยใหมองเหน็พัฒนาการของชุมชนที่ศึกษาในระยะเวลา
ตอมาไดอยางมีพลวัต      

หมูท่ี 5 บานตนมะขาม 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 6 บานบอนํ้าเค็ม 

หมูท่ี 12 บานหมูใหญ 

ตําบลดอนใหญ อ. บางแพ จ. ราชบุรี 

ปา

ที่ดอนดินเหนียว 

ที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก 

ตระกูลสิงหลอ 

ตระกูลสิงหคา 

ตระกูลสิงหทอง 
ตระกูลสิงหเรือง 

ตระกูลสิงหลอ  

คลองดินสงน้ําท่ี
ชวยกันขุดขึ้นเอง 
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ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ 
จากการสัมภาษณผูเฒาชาวไทยโซงบานดอนทราย19 พบวาเศรษฐกิจชุมชนชาวไทยโซง

บานดอนทรายกอนปพ.ศ.2504นั้น  เปนชวงการบุกเบกิและอาชีพหลักของทุกครัวเรือนคือ  “ทํานา”  
ที่เปนเชนนีเ้พราะไดรับการปลูกฝงและสืบทอดคานิยมการทํานามาจากบรรพบุรุษชาวไทยโซงทีอ่ยู
ที่เวียดนาม  โดยไทยโซงกลุมแรกไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในหมูบานดอนทราย ตาํบลสระกะเทยีม  
ในชวงประมาณทศวรรษ2440-2490 ซ่ึงตามธรรมชาติของคนไทยโซงมักชอบอยูในที่ดอนหรือที่สูง         
บริเวณพืน้ที่หมูบานดอนทรายจึงเหมาะสมแกการตั้งถ่ินฐานเพราะมพีืน้ที่ที่เปนที่ดอนเหมาะแกการ
อยูอาศัยและมพีื้นที่ราบลุมเหมาะแกการทาํนา    ชาวไทยโซงที่อพยพมาสามารถจับจองพื้นที่ในการ
ทํามาหากินกนัเองไดโดยรวมกลุมกันตามเครือญาติหรือความสมัครใจ   โดยจับจองเปนกรรมสิทธิ์
ครอบครัวละประมาณ 5 ไร  พอมีลูกมหีลานก็อพยพไปหาที่ทํากินที่อ่ืนตอซ่ึงอยูในละแวกใกลเคียง
การผลิตเปนการผลิตเพื่อใชเอง เพื่ออยูเพื่อกินเองในครอบครัวเปนหลัก  ไมไดมุงผลิตเพื่อขายหรอื
ผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน  การผลิตที่สําคัญคือการทํานาขาวซึ่งถือวาเปนความมั่นคงของครอบครัวและ
ชุมชนที่จะตองมีขาวเพยีงพอตอการบริโภค  ในแตละปทํานาไดเพียง 1 คร้ังการทํานาขาวจะเพียงพอ
หรือมีสวนเกนิไดหรือไมนัน้ตองขึ้นอยูกบัปริมาณน้ําฝนจากธรรมชาติ  ยังไมมีระบบชลประทานใช    
หากขาวมเีหลือจากบริโภคกน็ําไปแลกของในตลาดบางกบัหมูบานใกลเคียงบาง หากครอบครัวใด
ขาดแคลนขาวก็สามารถหยิบยืมกันได      การผลิตใชแรงงานคนในครอบครัวเปนหลักไมไดจาง
แรงงานและภายในหมูบานยงัมีการลงแรงชวยกันตั้งแตระยะแรกๆ ของการผลิตไดแก  การหกัราง
ถางพง     การไถนา     การดํานา   การ เกีย่วขาว และการนวดขาว   

นอกเหนือจากการทํานาก็มีการเลี้ยงสัตวไวใชแรงงานและไวบริโภคเชน  เล้ียงววั  ควาย  
ไก บางครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไวกนิที่บริเวณคันดนิแปลงนา สําหรับงานหัตถกรรมที่ทํา
อยางเดนชดัเกอืบทุกครัวเรือนคือ    การทอเสื้อผาใสเองดวยกี่มือ      ชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย
จะปลูกฝายและปลูกหมอนสําหรับเลี้ยงไหมเองไวบริเวณที่ดอน     การทอผาจะใชเวลาที่วางจากการ
ทํานา   เสื้อผาที่ทอคือชุดสีดําตามลักษณะการแตงกายของไทยโซง20  

                                                        
19(1)สัมภาษณนางเพชร    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  

2549.(2)สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ,  ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549.(3) 
สัมภาษณนางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549. 

20(1)สัมภาษณ นางโนรี   สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม  
2550.(2)สัมภาษณนางเพชร     สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม  2550. 
(3)สัมภาษณนายสิน      สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  19  มีนาคม  2550. 
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การผลิตและความสัมพันธทางการผลิต   นบัตั้งแตชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายอพยพ
มาตั้งชุมชน ณ หมูบานดอนทรายกอนปพ.ศ.2504  ชาวไทยโซงจะทําการเพาะปลูกขาวเปนหลัก    
ซ่ึงการทํานาของชาวไทยโซงจะพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ    น้ําฝน    เทคโนโลยีในการผลิตในขั้นตอน
ตางๆ ตั้งแตการเพาะปลูก เก็บเกีย่ว จนถึงการแปรรูปผลผลิตนั่นก็มาจากแรงงานคนและสัตวเปน
สําคัญโดยเฉพาะแรงงานจากสมาชิกภายในครอบครัว ซ่ึงเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในการ
ทํานาสวนใหญเปนสิ่งที่ชาวไทยโซงประดิษฐขึ้นเอง  ประกอบดวย ไถคราด    พร่ัว หรือโซงเรียกวา  
“ล่ัว”    เกวยีน   ครกกระเดื่อง    กระดงฝดขาว    ตะแกรง   กระบุง เปาหมายของการผลิตที่สําคัญคือ
การผลิตแบบยงัชีพหรือการผลิตแบบพึ่งตนเองเพื่อใหพออยูพอกิน ผลผลิตที่ไดจึงใชบริโภคใน
ครัวเรือน   สวนที่เหลือก็จะแบงปนกนัในหมูญาติพี่นองและเพื่อนบานและบางสวนอาจแลกเปลี่ยน
กับผลผลิตของเพื่อนบานและชุมชนขางเคยีง 

ดานกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินนั้น จากการสัมภาษณผูเฒาชาวไทยโซงใน
หมูบานดอนทราย21 พบวาแรกเริ่มการตั้งบานเรือนจะตัง้เปนกระจุก   มีที่ดินสําหรบัทํานาลอมรอบ
ที่ตั้งเปนกระจกุก็เพื่อสามารถปองกันอันตรายจากสัตวปาไดงายอีกทั้งเปนรูปแบบการตั้งบานเรือน
ตามธรรมเนียมที่มีมาแตเดิม   ดานที่ดนิทํากินโดยเฉพาะการทํานานัน้สามารถเลือกจับจองไดโดย
อิสระภายใตขอบเขตความจาํเปนในการบริโภคและความสามารถของครัวเรือนในการผลิต ซ่ึงก็
หมายถึงกําลังความสามารถของแรงงานในการแผวถางที่ดินเพื่อทํากนิ   บางคนก็จบัจองไว 3-4 แหง
แลวคอยๆ ถางปาไปใหเพิ่มมากขึ้น     วิธีการจับจองกใ็ชวิธีงายๆ เพยีงแคฟนไมไวเปนเครื่องหมาย
ถาไมมีตนไมก็ใชวีผูกปลายยอดหญาไวหรือใชเสาหลักตอกไวเพียงเทานี้ก็เปนที่รูกนัวาเปนที่ที่มคีน
จับจองแลว   ผูที่มาทีหลังก็จะไมไปลวงละเมิดสิทธิในที่ดินตรงนั้นในระยะตอมากม็ีชาวไทยโซง
จากที่อ่ืนๆ บริเวณใกลเคยีงซ่ึงไดขาวเรื่องการตั้งบานเรือนเปนชุมชนทีบ่านดอนทราย     จึงอพยพ
ขอมาตั้งถ่ินฐาน  ณ  บานดอนทรายดวย     พวกชาวไทยโซงที่อยูเกากต็อนรับดวยความยนิดีบางคน
ที่จับจองไวหลายๆแปลงก็แบงที่ดินใหชาวไทยโซงที่เขามาอยูใหม   โดยจะถือวาเปนพี่นองไทยโซง
เหมือนกนัเปนเครือญาติเดยีวกันจึงไมลังเลใจที่จะแบงปนที่ทํากินให      ทั้งนี้อาจเพราะอยากใหมี
คนมาอยูในชมุชนดวยกนัมากๆ ก็เปนได         ดังนั้นในเวลาไมนานบรเิวณชุมชนบานดอนทรายจึงมี
ครัวเรือนอยูมากขึ้นตามลําดบั     ซ่ึงในระยะแรกๆ ที่ครัวเรือนมีไมมากเชนปจจุบันแตละครัวเรือน

                                                        
21(1)สัมภาษณนางเพชร สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม  

2549.(2)สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ,  ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549.(3) 
สัมภาษณนางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549.(4)สัมภาษณ
นายสิน   สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มนีาคม  2549. 
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จะมีที่ดนิทํากนิมากพอควรไมต่ํากวาครวัเรือนละ 10 ไร    สวนการสืบทอดกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากนิ
จากรุนสูรุนนัน้ก็ใชวิธีการยกเปนมรดกตกทอดสืบกันมา   จนกระทั่งในปพ.ศ.2497รัฐบาลไทยได
ออกกฏหมายที่ดินเพื่อใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินแกบุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่อง
โดยเจาของทีด่ินตองเดนิทางไปแจงสิทธิการครอบครองที่ดินตอเจาหนาที่ของรัฐดวยตนเองเพื่อให
เจาหนาที่ออกใบแสดงสิทธิครอบครอง(ส.ค.1)     

ดานวิถีการทํานานั้น  จากการสัมภาษณผูเฒาชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย22 ทราบวา  
การทํานาของชาวไทยโซงในชวงเดือน4 เดือน5 (มีนาคม-เมษายน)   จะทําการเผานาเพื่อกําจัดวัชพืช
หรือฟางแหงที่หลงเหลืออยูในนาใหหมดไป  เมื่อถึงฤดูการทํานาในเดือน6-7 (พฤษภาคม-มิถุนายน)  
ซ่ึงเปนชวงที่ฝนตกลงมาก็จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกดวยการไถดะ การไถดะเปนการไถเพื่อ
เปดหนาดินซึ่งชาวไทยโซงจะใชวัวลากคันไถไปตามทองนา     หลังจากนั้นจึงไดปลอยดินใหแหง
ระยะหนึ่งและเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งก็จะทําการไถแปร  การไถแปรก็เพื่อพลิกดินและทําลายวัชพืช
ที่ยังคงหลงเหลืออยูอีกครั้งหนึ่ง    หลังจากการไถแปรแลวชาวไทยโซงจะใชคราดๆ ไปตามแปลงนา
อีกครั้งเพื่อใหดินมีความละเอียดยิ่งขึ้นและลากเศษหญาออกไปใหหมด  อีกทั้งยังเปนการปรับสภาพ
พื้นนาใหเรียบมีความสม่ําเสมอกัน      เมื่อทําการเตรียมพื้นที่เสร็จ ชาวไทยโซงบานดอนทรายก็จะ
ทําการเพาะปลูก  เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม น้ําทวมขังนาน  ชาวไทยโซงเพาะปลูก
โดยการหวานจะใชขาวเปลือกแหงไปหวานในพื้นนาและใชคราดไถดินใหกลบเมล็ดขาวเปลือก
เปนการปองกันเมล็ดขาวเปลือกเสียหายจากการถูกกัดกินจากหนูนาและนก      สวนพื้นที่ที่ดอนก็จะ
ทําการปกดํา    ถาไมมีเวลาพอในการปกดําก็จะทํานาหวานอยางเดียว  การปกดํานั้นชาวไทยโซงจะ
เพาะตนกลาไวประมาณ  1  เดือนแลวจึงทําการถอนตนกลาผูกรวมเปนมัดเพื่อความสะดวก   เวลา
ปกดําก็จะแยกออกปลูกทีละ 2-3 ตน ไปปกดําในพื้นนาที่เตรียมไว   การเพาะปลูกแบบปกดําจะทํา
ในชวงเดือน  8-9 (กรกฏาคม-สิงหาคม) พันธุขาวที่ใชเพาะปลูกนั้นก็ม ี2 ประเภท  คือ  พันธุขาวหนัก 
เชน ขาวเหลืองหลาบ   ขาวลอยและพันธุขาวเบาไดแก  ขาวเหลืองออน  ขาวรวงยาว  ขาวพานทอง  
ขาวทั้ง  2  ประเภทนั้นมีคุณสมบัติที่แตกตางกันคือ พันธุขาวหนักเปนพันธุขาวที่ใหผลผลิตชาซึ่งจะ
ใชเวลาในการเพาะปลูก  6-7 เดือน    ชาวไทยโซงจะใชปลูกในพื้นที่ลุม  น้ําทวมขัง     เมื่อถึงฤดูน้ํา
ตนขาวก็จะเติบโตสูงไปตามระดับน้ํา   สวนพันธุขาวเบาเปนขาวที่ใหผลผลิตเร็ว  จะใชเวลาในการ

                                                        
22(1)สัมภาษณนายคง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4 มีนาคม 2549. 

(2)สัมภาษณนายพลอย     สิงหเรือง,  ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 5  มกราคม  2551. (3) สัมภาษณ
นางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549.(4)สัมภาษณนายสิน      
สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  4  มีนาคม  2549. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   26

เพาะปลูก  3  เดือน  ชาวไทยโซงก็จะใชปลูกในพื้นที่ดอนน้ําทวมขังไมนาน  ชาวบานในแตละ
ครัวเรือนก็จะเลือกใชพันธุขาวไปตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตน        นอกจากนั้นชาวนา
จะเพาะปลูกขาวเจายังทําการปลูกขาวเหนียวไวสวนหนึ่ง  โดยจะแบงพื้นที่นาไวประมาณ  1 ไร  
เพาะปลูกพันธุขาวเหนียวที่ใชเพาะปลูกเชน ขาวเหนียวเขี้ยวงู ขาวเหนียวตาเต็น ขาวเหนียวก่ําหรือ
ขาวเหนียวดํา  ขาวเหนียวที่ปลูกไวนั้นชาวไทยโซงจะใชบริโภคเอง 

เมื่อทําการเพาะปลูกขาวเสรจ็   ชาวไทยโซงจะปลอยใหขาวเติบโตไปตามธรรมชาติไมมี
การใสปุยหรือฉีดยาใดๆ ในชวงที่รอใหขาวตกรวงก็จะทาํการดูแล  กาํจัดวัชพืชโดยการถอนหญา   
ดายหญา  อุปกรณที่ใชดายหญาก็คือ จอบ  ซ่ึงจะใชแตงคันนากั้นน้าํไมใหไหลออกไปดวย  ในชวง
เดือนอาย-เดือนยี่(ธันวาคม-กุมภาพนัธ)ก็จะเปนฤดกูาลเก็บเกีย่ว    ชาวไทยโซงจะทําการเก็บเกีย่ว
ขาวเบากอนและทําการเก็บเกี่ยวขาวหนักทีหลัง ในการเก็บเกีย่วนอกจากจะใชแรงงานสมาชิกใน
ครอบครัวแลวก็ยังตองพึ่งพาอาศัยแรงงานจากเพื่อนบานมาชวยเก็บเกีย่วหรือที่ชาวไทยโซงเรียกวา
“ลงแขก” หรือ “เอาแรง” เมื่อทําการเก็บเกี่ยวเสร็จ        ชาวไทยโซงก็จะตากขาวใหแหงแลวจึงมัด
เปนฟอนใชไมคันหลาวมาเรียงไวในลานนวดขาว  ในครัวเรือนที่มีเกวียนก็จะใชเกวียนบรรทุกมายัง
ลานนวดจะอยูในบริเวณบาน  บานหนึ่งทีม่ีที่วางพอจะทําลานนวดขาวไดชาวบานทีอ่ยูใกลเคยีงกนั
จะมารวมใชลานนวดลานเดยีวกันและในแตละบานก็จะนําววัของตนเองไปชวยเพื่อนบานนวดขาว   
ลานนวดขาวในอดีตจะใชขีว้วัผสมน้ําราดทาํเปนพื้น  การนวดก็จะใชวัวผูกเปนแถวประมาณ 6-7 ตัว  
เดินวนเปนวงกลมเหยยีบฟอนขาวไปมาใหเมล็ดขาวออกรวง  จากนัน้ก็ใชไมคันฉายคุยแยกฟางออก  
เมื่อจะทําการบริโภคจะนําขาวเปลือกใสครกกระเดื่องและใชสากตําขาวเปลือก   บางครัวเรือนก็จะ
ใชสีมือสีขาวออกไป   สมาชกิชาวไทยโซงในครอบครัวจะชวยกันตําและสีขาว  ขาวทีไ่ดจะนํามาใส
กระดงฝดขาวหรือตะแกรงฝดใหเศษแกลบหมดแลวจึงนําไปบริโภค  ถาเหลือจากการบริโภคก็จะ
เก็บผลผลิตไวใชแลกเปลี่ยนสินคาประเภทอื่นๆ กับชาวบานหมูอ่ืนๆ 

นอกจากการทาํนาแลว    ชาวไทยโซงยังมกีารเลี้ยงสัตวและงานฝมือ   สัตวเล้ียงสําคัญ
คือวัวและควายเพราะไดอาศยัแรงงานในการทํานาและอาจแบงขายใหไปบาง    เพื่อนําเงินมาใชจาย
ยามจําเปน การเลี้ยงสัตวทําแบบงายๆ ปลอยใหกินหญาตามทุงนาตกเย็นเจาของก็ตอนสัตวกลับคอก
สวนสัตวเล้ียงอื่นๆ มีประเภทที่เล้ียงไวเปนอาหารเชน  เปด  ไก  เปนตน     สําหรับงานฝมือที่สําคัญที่
ชาวไทยโซงทกุครัวเรือนตองทําคือ การทอผา   ทั้งนี้เพราะทุกครวัเรือนจะตองทอผาเพื่อใชเปน
เครื่องแตงกายของตนเองตามประเพณดีั้งเดิมของตนเอง 

สําหรับความสัมพันธทางการผลิตของชาวไทยโซงหบานดอนทรายในวิถีการผลิตแบบ
พอยังชีพ    เกดิขึ้นจากการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการใชแรงงานเปนหลักที่เรียกวา“ขอแรง” หรือ 
“ลงแขก” คือ ผูที่ตองการแรงงานจะออกปากขอความชวยเหลือจากคนที่ตนสนิทสนมมาชวยทํางาน
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และพรอมที่จะไปชวยทํางานใหแกคนที่ตนออกปากเมื่อเขาตองการ  จากการสอบถามผูเฒาไทยโซง
หมูบานดอนทราย23 ทําใหทราบวา กิจกรรมที่ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายจะพึ่งพาอาศัยแรงงาน
ในลักษณะนี้จากญาติและเพือ่นบานมีหลายอยางไดแก การทํานาตั้งแตการเตรียมพื้นที่หวานตนกลา   
ไถนาและเก็บเกี่ยวขาวรวมถงึงานการกอสรางบานเรือน  การขอชวยแรงงานเนื่องในโอกาสจัดงาน
ประเพณเีชน  การทําพิธีเสนเรือน   การแตงงาน  เปนตน   การชวยเหลือในลักษณะของการ “ขอแรง” 
หรือ“ลงแขก”อาจกลาวไดวาเปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนแรงงานภายในหมูบานกันเองก็ได   ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการแลกเปลี่ยนทางสังคมไดชัดเจน  ประการแรกการใหและรับเกิดขึน้ตาม
ความตองการหรือความจําเปนของแตละฝายจึงไมมีการกําหนดระยะเวลาในการตอบแทน   แตทั้งนี้
ชาวไทยโซงบานดอนทรายจะรูกาละหรือโอกาสในการใหและรับ       ประการที่สองการตอบแทน
ไมมีปริมาณทีแ่นนอนเพราะถือเอาความสําเร็จของงานเปนเกณฑ  จึงไมมีการกําหนดหนวยของงาน
ตอระยะเวลาที่ตองทําเพื่อเปนเกณฑสําหรับการแลกเปลี่ยนกัน         ประการที่สามการ“ขอแรง”หรือ
“ลงแขก” มีลักษณะของความสัมพันธเชิงสัญลักษณอยูดวยคือ การออกปาก“ขอแรง” หรือ “ลงแขก” 
เปนเครื่องบงชี้ฐานะความเชื่อถือหรือหนาตาของบุคคลนั้นๆ ในบานดอนทราย           ผูใดที่ออกปาก 
ขอแรงแลวมีชาวบานในชุมชนใหความรวมมือสูงยอมไดหนาตามากกวาผูที่มีคนไปรวมนอย   

การชวยเหลือแบบพึ่งพาอาศัยกันในดานแรงงานยุคแรกเริ่มดังกลาวขางตน   สอดคลอง
กับสภาพการณของชุมชนชาวไทยโซงในขณะนั้น   ที่การกอตั้งชุมชนใหมยอมตองอาศัยการพึ่งพา
กันในทุกดานเชน “หลังจากชวยกันหักปาเปนนาแลวก็แบงปนที่ดินทํากิน”   หลังจากการตั้งรกราก
เปนหลักฐานมั่นคงแลวการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาในดานแรงงานของชุมชนก็ยังคงดํารงตอมา 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิถีการผลิตในยุคนี้เปนปจจัยรองรับความสัมพันธดังกลาว   กิจกรรมการผลิต
ในยุคแรกเริ่มจําเปนตองดําเนินไปใหสอดคลองกับครรลองของธรรมชาติ เชน  การไถนาตองทําให
เสร็จภายในชวงเดือนแปดถึงเดือนสิบเพราะเปนระยะที่ฝนเริ่มตก  เปนตน 
 ความสัมพันธที่กลาวมานี้   เร่ิมจางหายไปจากชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเมื่อ
ประมาณ  40  ปมานี้เอง  ดังที่คุณยายโนร ี   สิงหทอง ซ่ึงปจจุบันทานอายุ  71 ปแลวและเปลี่ยนอาชีพ
จากการทํานามาเปนการคาขายอยางเต็มตัว โดยเปนเจาของรานขายของชําที่ใหญที่สุดในหมูบาน
ดอนทรายเลาใหฟงวารานของคุณยายเปดมา 40 ปแลว ซ่ึงคุณยายจําไดดีวาคุณยายเลิกทํานาตอนอายุ 

                                                        
23(1)สัมภาษณนางเพชร   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม

2550.(2)สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 19   มีนาคม  2550. 
(3)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มีนาคม 2550.(4)  
สัมภาษณนายสิน      สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  19  มนีาคม  2550. 
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31 ปหลังแตงงานกับคุณตาได 6 ป กอนที่จะเปดรานขายของรานนี้ครอบครัวคุณยายก็ทํานาเปน
อาชีพหลักและวิถีการทํานาก็เหมือนครอบครัวอ่ืนๆ     ในการทํานามีลักษณะของการเอาแรง   การ
ปนผลผลิตที่เรียกวา ปน 3  ปน  5 โดยถาปน 3 ก็หมายถึง เมื่อเจาของนาปนที่นาของตนเองใหคนอื่น
ในหมูบานทําดวยเหตุผลใด ๆ ก็แลวแตเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น    ผลผลิตไดเทาไหรคนทํานา
จะได 2  สวน  เจาของที่นาจะได  1  สวน หรือถาตกลงกันแบบปน  5  ก็หมายถึงผลผลิตไดเทาไหร
คนทํานาจะได 3  สวน  เจาของที่นาจะได  2  สวน แตลักษณะเชนนี้หายไปตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2509  
ซ่ึงขณะนั้นคุณยายอายุได 31 ปและเลิกการทํานาเปลี่ยนมาเปนคาขายแทน ซ่ึงรานของคุณยายเปน
รานแรกในหมูบานมันเปนความภูมิใจของคุณยายมาถึงปจจุบัน ทั้งนี้ก็เปนผลจากความสะดวก
รวดเร็วในการไปมาหาสูระหวางชุมชนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบการคาซึ่งจริงๆ แลว
ลักษณะการชวยเหลือซ่ึงกันและกันแบบขอแรงหรือการชวยแบบปนผลผลิตเปนการแสดงออกถึง
การมีน้ําใจตอกัน    แตนาเสียดายที่มันสูญหายไปจากหมูบานแลวในปจจุบัน24 

การแลกเปล่ียนผลผลิต   จากการสอบถามผูเฒาชาวไทยโซงบานดอนทราย25 ทราบวา
การแลกเปลี่ยน“ขาว”ในอดตีของชาวไทยโซงบานดอนทรายกอนปพ.ศ.2504 นั้น         ชาวไทยโซง
บานดอนทรายจะนําขาวเปลือกไปแลกอาหารและของใชที่จําเปน เชน  ปลาท ู  พริกแหง  ปลาเค็ม  
น้ําตาล  เกลือ ฯลฯ กับแมคาในหมูบานอืน่ๆ ซ่ึงนําของที่จะแลกเปลี่ยนมาจากตลาดนครปฐม  ดังที่
คุณยายโนรี     สิงหทอง  เลาใหฟงวา  “...ติดตอกันมาตั้งแตสมัยพอแม  ปูยา  ตายาย เพราะตองไปเอา
น้ําตาล เอาเกลือ  เอาปลามากินกนั   บางทีก็หาบกนัมา  ใสเขงกนัมา  บางทีก็ขนใสเกวยีนกันมา”26   
สวนอัตราการแลกเปลี่ยนกนันั้นกแ็ลวแตจะตกลงกัน    เมื่อตกลงกนัแลวก็จะทําการตวงขาวเพื่อนํา
ขาวจํานวนตามที่ตกลงแลกกับสินคาตามที่ตองการ    แตสําหรับคนในหมูบานซึ่งอยูอาศัยรวมกันใน
ลักษณะเครือญาติและเพื่อนบานนั้น   ถาบานไหนเกิดความเดือดรอนหรือผลผลิตไมพอเพียงตอการ
บริโภค   ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายครัวเรือนไหนที่มีผลผลิตมากก็จะแบงปนใหผูที่เดือดรอน
และในปตอไปถาครัวเรือนซ่ึงเคยขาดแคลนสามารถผลิตผลผลิตไดเพียงพอมีสวนเหลือเก็บก็จะนํา 
ผลผลิตสวนนั้นมาชดใชคืนใหกับครวัเรือนที่เคยใหผลผลิตแกตนไป    รวมถึงชาวไทยโซงที่มีฐานะ
ยากจนก็จะไดรับการแบงปนผลผลิตและตองชดใชแรงงานเปนการตอบแทน 

                                                        
24สัมภาษณนางโนร ี สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มีนาคม 2550. 
25(1)สัมภาษณนางเพชร    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม

2550.(2) สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ,  ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  19    มีนาคม   2550.   
(3)สัมภาษณนางเลียง สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มีนาคม 2550. 

26สัมภาษณนางโนร ี สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 
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การเดินทางไปมาหาสูกันระหวางชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายและชุมชนอื่นๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตไดกอใหเกิดความสัมพันธระหวางชาวบานตางชุมชนจนเกิดเปนความผกูพนั
ฉันญาติ เชน หากชาวบานหมูบานอื่นจะมาพักแรมภายในหมูบานดอนทรายเพื่อติดตอแลกเปลี่ยน
ผลผลิตหรือปฏิบัติภารกิจใดๆ ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายในอดีตก็จะใหการตอนรับเปนอยางดี
และชาวบานจากหมูบานอื่นยังไดอาศัยเจาของบานที่ตนเองมาพักในการเปนคนกลางชวยติดตอเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลผลิตกับชาวไทยโซงในหมูบานดอนทรายใหอีกดวย    สวนชาวบานหมูบานอื่นที่มา
พักแรมก็จะเตรียมของฝากใหกับเจาของบานเปนกรณีพิเศษและความสัมพันธเชนนี้ไดขยายไปยัง
คนรุนตอมาดวยเพราะบางครั้งพอแมไมอาจเดินทางไปแลกเปลี่ยนสิ่งของดวยตนเอง   ลูกหลานก็
ตองไปแทนและไดอาศัยความสัมพันธเดิมของพอแมในการแลกเปลี่ยน   

การแลกเปลี่ยนผลผลิตดังที่กลาวมานี ้ ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยางชัดเจนประมาณ   
40 ปมานี้เอง   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมเดนชัดก็คือการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ผลผลิตเปนเรื่องของระบบเงินตราแทนทีก่ารใชผลผลิตแลกเปลี่ยนกับผลผลิตดวยกนั ทั้งนี้เพื่อ
สะดวกสําหรบัผูซ้ือและผูขายในระบบเศรษฐกิจการตลาดอยางทุกวันนี ้ ดังที่คุณยายโนรี    สิงหทอง 
เลาใหฟงวา“...การแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุมชนลักษณะนี้ไดสูญหายไปประมาณ 40 กวาปมานี้ 
เพราะไดรับแนวคิดจากนอกหมูบานที่ตองการใหเปลีย่นเปนการขายของมากกวาการแลกเปลี่ยนกัน   
เพื่อจะไดสะดวกในการนําเงนิมาจับจายใชสอยซ้ือของตามที่ตนเองนั้นตองการในชวีติประจําวนัได      
ในปจจุบนัมีขาวก็ตองนําไปขายตามราคาที่ทองตลาดกําหนดเอาไว หากจะตอรองกันนั้นก็อาจจะ
ลดหยอนไดนดิหนอย   แตไมใชวามีขาว  1  กิโล กจ็ะเอาไปแลกกับปลา 3-4 ตัวแบบนี้มันไมมแีลว  
สังคมปจจุบันทุกอยางเปนเงนิเปนทองไปหมดไมมีความยืดหยุนเหมอืนในอดีต  ไมมีใครหรอกที่จะ
นําของไปขายแลวไมหวังกําไร ถาเปนสมัยกอนไมคอยถือสากันเรื่องการแลกเปลี่ยนหากจะขาดทุน
เล็กนอยกจ็ะยอมกันไป อาศยัวาเปนการซือ้น้ําใจไวคราวหนาหากมเีร่ืองอะไรจะไดพึ่งพาได...”27  
 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ลักษณะการเมืองการปกครอง   ชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย  จังหวดันครปฐม 
กอนปพุทธศักราช2440 มีการอยูรวมกันเปนกลุมๆ และมกีารปกครองโดยมีผูนําปกครองกันเอง  ซ่ึง
เลือกจากคนในชุมชนที่อยูในชนชั้นผูทาว         ภายหลังในป พ.ศ.2440 มีการปกครองระบบหมูบาน
เกิดขึ้นโดยมีช่ือหมูบานแรกเริ่มวา“บานโซง”ทางการไดใหสิทธิแกคนในชุมชนที่จะเลือกผูปกครอง
กันเองในระดบัหมูบาน   แรกเริ่มมีครัวเรือนประมาณ 5-10 ครัวเรือนมปีระชากรประมาณ 40-50 คน 

                                                        
27สัมภาษณนางโนร ี สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มีนาคม 2550. 
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 ชุมชนไทยโซงมีการจัดลําดบัชั้นทางสังคมโดยใชวงศตระกูลหรือครอบครัวเปนเกณฑ
และแบงออกไดเปน  2  ชนชัน้  ดังนี้28 
 1.ชนชั้นผูทาว  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมคนที่เกิดในตระกูลผูทาวซึ่งไทยโซงเชื่อวา       
ผูทาวเปนผูทีสื่บเชื้อสายมาจากเจาหรือผูปกครองเมืองในสมัยกอน 
 2.ชนชั้นผูนอย      หมายถึง       บุคคลหรือกลุมคนที่เกิดในตระกูลสามญัชนซ่ึงไทยโซง
เชื่อกันวาเปนตระกูลที่อยูภายใตการปกครองของผูทาวในสมัยกอน 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  จากการสัมภาษณผูเฒาชาวไทยโซงบานดอนทราย29

ไดเลาเกีย่วกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของชุมชนในชวงกอนปพ.ศ.2504 
ดานตางๆ ดังนี้ 

1.ดานที่อยูอาศัย     ที่อยูอาศัยของชาวไทยโซงแบบดัง้เดิมจะสรางดวยวัสดุที่หาไดงาย
ในทองถ่ินเปนสําคัญเชน ไมไผ    ตนไมตางๆ    หญา   กลาวคือเสาทาํดวยตนไมทั้งตนซึ่งมักจะเปน
ไมเนื้อแข็งเลือกเอาตนไมที่มงีามไวสําหรับวางคาน     นํามาถากดวยขวานใหไดลักษณะเปนตนเสา
มีงามรองรับคาน   พื้นบานจะเปนฟากสับที่ทําดวยไมไผทุบใหแบนเปนชิ้นๆ แลวแผออกเปนแผน
ติดกันหรือไมก็เปนกระดานไมจริงซ่ึงเรื่อยและถากใหเปนแผน หลังคาและปกนกหัวทายบานนัน้
ลากลงมายาวเสมอกับชายคาบานและมีลักษณะโคงเปนกระโจมมุงดวยแฝกมีลักษณะยาวคลุมลงมา
เสมอพื้นเรือนคลุมผนังบานรอบทุกดานมคีุณสมบัติในการปองกันลมหนาวทีพ่ัดแรงไดดวย    ทั้งนี้
เพราะถิ่นดั้งเดมิของชาวไทยโซงอยูในเขตอากาศคอนขางหนาวมากอน    ที่ยอดจั่วมกีารประดับดวย
ไมแกะสลักเปนกิ่งคลายเขากวางไขวกนัเรยีกวา “ขอกุด” เปนเอกลักษณทางสถาปตยกรรมที่เดนชดั
ของชาวไทยโซง   โดยเฉพาะใตถุนบานเปดโลงและมคีวามสูงเดินลอดไดอยางสบายสําหรับเปนที่
ทอผา    ตําขาว    สีขาว    เล้ียงหมแูละเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใชในการทํานา      บนัไดบานทอดขึน้
ทางชานหนาบานและหลังบาน   ภายในตัวบานกั้นฝาสะกัดหัวทายบานฝาดานขางเอนจากแนวเสา
และมีความสูงไมถึงหลังคา    ปลายบนฝาดานขางนี้จะทําเปนหิ้งสําหรับไวของใชในการครัวและ
วางเตาไฟไวใตหิ้ง    ภายในบานไมมีการกั้นหองจึงเปนพื้นที่โลงกวางตามขนาดของตัวบานใชเปน

                                                        
28 มยุรี   วดัแกว, “การศึกษาโครงสรางสังคมลาวโซง”  (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    

สาขาพัฒนาสังคม   บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2521),  76-77. 
29(1)สัมภาษณนางเพชร    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม

2550.(2)สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 19  มีนาคม  2550.(3)  
สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12   มนีาคม 2550.(4)สัมภาษณ
นายสิน      สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 19  มีนาคม  2550. 
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ที่นอนที่รับประทานอาหารเบ็ดเสร็จอยูในบาน      มุมหนึ่งของเสาบานจะเปนที่เซนไหวผีเรือนทกุๆ 
5 และ 10 วัน เรียกวา “ปาดตง”  โดยมีขันน้าํและชามขาววางอยูเปนประจํา30 
 ระเบียงดานหนาเรือนใชเปนที่รับแขกและนั่งเลนเรยีกวา“กกชาน”สวนระเบียงดานหลัง
เรียกวา “กวาน” ใชเปนที่ประกอบพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษที่เปนผูทาวและจัดใหมีมุมหนึ่งของกวาน
เปนที่อยูของผีบรรพบุรุษ        ซ่ึงที่สวนนี้ลาวโซงหรือไทยโซง เรียกวา “กะลอหอง”  ถาครอบครัวใด
สืบผีผูนอยก็จะทํากะลอหองไวในมุมใดมมุหนึ่งของบานสวนนี ้
 ส่ิงกอสรางที่คูกับบานของชาวไทยโซงอยางหนึ่ง คือ “ยุงขาว”  ยุงขาวของชาวไทยโซง
เปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญแกชีวิตชาวไทยโซงในอดีตมาก      เพราะชาวไทยโซงมีความถนัด
ในการทํานา  ทํานาเพื่อขายขาวเปลือกยุงขาวจึงเปนที่เก็บขาวเปลือก  ยุงขาวบางบานมีขนาดใหญ
เกือบเทาตัวบานมีการกอสรางที่มีการประดิษฐใหสวยงามไมแพบานพักอาศัย เชน มุงดวยกระเบื้อง
มีจั่วและมีปนลมฉลุลวดลาย  ตนเสาที่ค้ํายุงขาวจะใชตนไมที่มีงามวางตนเสาแทนคานไวบนงามเสา
แลดูแข็งแรงมาก   ยุงขาวจะสรางไวใกลบานในระยะที่อาจจะทอดสะพานถึงกันได  มีขอที่นาสังเกต
อยูอยางหนึ่งคือพื้นยุงขาวจะตองสูงกวาพื้นเรือนและไมทําใหต่ํากวาพื้นเรือน  ทั้งนี้เพราะชาวโซง
ถือวาขาวเปนแมโพสพมีบุญคุณตอการดํารงชีวิตตองเทิดทูนไวใหสูงกวาบานไมเหยียบย่ําเด็ดขาด
และยุงขาวที่เการ้ือลงมาแลวก็จะไมนํามาสรางเปนที่พักหรือเหยียบย่ําใหเปนอัปมงคล31 
 2.ดานงานหัตถกรรมในครัวเรือน      งานหัตถกรรมในครัวเรือนไทยโซงบานดอนทราย
เปนกลุมคนไทยที่มีฝมือในการทําส่ิงของเครื่องใชใชเองไดแทบทกุอยาง แทบจะไมตองซื้อส่ิงที่มี
จําหนายในทองตลาดเลย โดยเฉพาะในครั้งหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2 รวมถึงในอดตีซ่ึงขาดแคลน
เครื่องใชไมสอยตางๆ อยางมาก   ไทยโซงตองชวยตวัเองโดยการจดัทาํส่ิงของเครื่องใชแทบทุกชนดิ
จนเปนแบบเฉพาะที่มีเอกลักษณ   อยางเหน็ไดชัดกวาชาวไทยกลุมอ่ืนไมวาจะเปนเครื่องมือในการ
ทํานา    เครื่องใชในครัวเรือน ตลอดจนเสื้อผาเครื่องแตงกาย32   

3.ดานการแตงกายและทรงผม การแตงกายของไทยโซงบานดอนทรายแบบดั้งเดิมนั้น
จะเหมือนกับชาวไทยโซงทีอ่ยูอาศัยบริเวณอ่ืนๆ คือ นิยมใชชุดสีดําหรือสีครามแกเปนพื้น    ซ่ึงเปน
สีที่ยอมมาจากตนครามจนไดช่ือเรียกกันวา“ลาวทรงดํา” การแตงกายแบงออกเปน 2  ประเภท คอื  

                                                        
30

 นุกูล     ชมภูนิช, ประเพณชีาวไทยโซงหมูบานเกาะแรต ( กรุงเทพฯ: กรมการฝกหัดครู  
กระทรวงศกึษาธิการ, 2531), 17-18. 

31
 เร่ืองเดยีวกัน, 19. 

32(1)สัมภาษณนายพลอย  สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย,  1 มกราคม  2551.(2) 
สัมภาษณนางเพชร สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549. 
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ชุดที่ใชในชีวติประจําวนัและชุดที่ใชในโอกาสพิเศษ เสื้อของผูชายเรียกวา“เสื้อไท” เสื้อของผูหญิง
เรียกวา “เสื้อกอม” ผูชายมักสวมเสื้อไทกบักางเกงขากวยสีดํา หรือสีครามแกคลายกบักางเกงของจนี 
สําหรับทรงผมผูชายไทยโซงหมูบานดอนทรายในอดตีจะตัดผมสั้นเกรยีนเรียกวา“ทรงหลักแจว”  
และ “ทรงมหาดไทย”  สําหรับผูหญิงไทยโซงในสมัยกอนจะเกลาผมเปนแบบตางๆ อยางประณตีทั้ง
ในชีวิตประจําวันและในโอกาสพิเศษการเกลาผมนั้นเรียกวา “ปนเกลา” 33 

4.ดานการใชภาษาสื่อสาร      ในชวงกอนป พ.ศ.2504 ชาวไทยโซงบานดอนทรายจะใช
ภาษาโซงพูดกนัเปนภาษากลาง มีตัวอักษรเปนของตนเองรูปอักษรคลายอักษรลาว  ลักษณะของ
ไวยากรณแบบเดียวกับภาษาไทย     แตจะใชภาษาไทยภาคกลางพูดจาติดตอกับคนนอกหรือคนไทย 
อ่ืนๆ  ทั้งนี้ชาวไทยโซงดั้งเดมิจะเขยีนไทยและพูดไทยไดไมชัดเทาที่ควร34  

5.ดานอาหาร ในอดีตชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายนิยมบริโภคขาวเหนียวและอาหาร
ที่มีรสจัดใสเครื่องปรุงดวยพริก  เกลือ  ปลาราและชอบผักทุกชนดิ    สวนเนื้อสัตวนยิมเนื้อหมู  ไก  
เปดและเนื้อววั  ขาวเหนียวนั้นนึ่งใสภาชนะที่เรียกวา“กะแอบ”ทําดวยไมขุดเปนภาชนะมีฝา   มีหหูิ้ว   
สวนกับขาวที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมชนไดแก “แจว” คือ น้ําพริกปลารา “แกงหนอไมเปรีย้ว” 
เปนแกงสมหนอไมดองกับไกหรือปลา“แกงผํา”   ผํามีลักษณะคลายแหนเปนพืชทีเ่กิดในน้ําสะอาด
มีสีเขียวนํามาทําแกงคั่วไมตองใสกะทิ “จุบ”คือ ยําผักชนิดตางๆ เชน ผักเปลาะ ผักบุง และ“เลือดตา” 
คือหมูที่หอดวยเลือดหมูสดเปนกอนๆปรุงดวยเครื่อง สวน“แกงคั่ว”เปนแกงเผด็ใสลูกออดตัวเล็กๆ
“แกงหยวก” คือ แกงเผ็ดใสหยวกกลวย35 

6.ดานความเชือ่ของไทยโซง แรกเริ่มชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายนับถือผีอยางเดียว     
ไมกลารวมพิธีกรรมทางศาสนากับคนไทยเพราะกลัววาจะผิดผีทําใหเจบ็ไข       จึงคงยึดถือความเชือ่ 
ประกอบกับไมมีวัดตั้งอยูภายในหมูบานไทยโซงอีกดวย    ชาวไทยโซงมีการนับถือ “ผี” และมีความ
เชื่อเร่ือง“ขวัญ”เชื่อวาส่ิงตางๆในโลกอยูภายใตอํานาจของผีและส่ิงเหนอืธรรมชาต ิ  ดังนั้นชีวติ
ความเปนอยูและพิธีกรรมตางๆ จึงมีความสัมพันธและเกี่ยวของอยางใกลชิดกับผีประเภทตางๆ การ
นับถือผีของชาวไทยโซงนัน้มีทั้งผีดีและผีรายที่สามารถจะบันดาลใหชีวิตและครอบครัวเปนไปตาม
ความพอใจของผี   ผีที่ไทยโซงถือวามีความสําคัญและอยูใกลชิดมากทีสุ่ดคือผีบรรพบุรุษ ซ่ึงเรียกวา     

                                                        
33(1)สัมภาษณนายพลอย  สิงหเรือง , ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 1 มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางศรีไพร    สิงหเรือง,  อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย,  1   มกราคม  2551. 
34(1)สัมภาษณนางเพชร   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม  

2549.(2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549. 
35(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง,  ผูใหญบานหมูบานดอนทราย,  1 มกราคม  2551. 
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“ผีเฮือน”หรือ“ผีเรือน” เปรียบประดจุศาสนาประจําตวัทีเ่ปนที่ยึดมั่นทางใจและเชื่อวาหากกระทําส่ิง
ไมดีจะเปนการผิดผีและผีเรือนจะลงโทษ เชื่อวาบรรพบุรุษที่ตายแลวจะไปอยูอีกโลกหนึ่งคลายกบั
โลกมนุษย   ถาผูตายอยูดีมีความสุขญาติพี่นองในโลกมนุษยก็จะมีความสุขไปดวย   ฉะนั้นไทยโซง
จึงปฏิบัติตอวญิญาณบรรพบุรุษเปนอยางดี        จัดที่อยูอาศัยใหในบานและเชิญมารับอาหารเซนไหว
เปนประจํา    สําหรับประเภทของผีที่นับถือนั้นมีหลายชนิดแบงตามความสําคัญ36   

7.ดานประเพณี  พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาและความเชื่อที่สําคัญไดแก  พิธีเสนเรอืน   
พิธีไหวศาลประจําหมูบานและพิธีเรียกขวญัขาวขึ้นยุง  เปนตน 
 7.1.พิธีเสนเรือน    คําวา “เสน”  หมายถึง เซน  คําวา “เรือน”  หมายถึง   ผีเรือน  
ซ่ึงตามความคิดของไทยโซงนั้นหมายถึง ผูที่ตายแลวและอยูในสิงเดยีวกัน(สิงหมายถึงแซ/ตระกูล) 
แตละครอบครัวจะมีสมุดจดชื่อคนในตระกูลของตนทีต่ายไปแลวเรียกวา“ปบผีเรือน”เก็บไวทุกบาน   
พิธีเสนเรือนนยิมทํา 2-3 ปตอคร้ัง   เพื่อใหผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเซนเปนการระลึกถึงบุญคุณของ
ผูที่ตายไปแลวและเพื่อใหปกปกรักษาคุมครองหากไมทําก็จะเปนสิ่งไมด ี  ดานการกําหนดวันจดัพิธี
แตละบานจะไมทําพรอมกัน    โดยดูจากการไลวันของชาวโซงและวนัตองไมตรงกับวนัตาย   วันเผา  
วันปาดตง  เปนตน เดือนที่ชาวไทยโซงนยิมทําพิธีเสนเรือนสวนมากเปนเดือนคูคือ เดือน4  เดือน6  
เดือน12  สําหรับเดือน5 ไทยโซงจะไมทําพธีิเพราะวาเปนชวงสงกรานตและอากาศรอนผูมารวมงาน
ในพิธีเสนเรือนมีดังนี ้ญาติผีเดียวกัน ประกอบดวยบุคคล 2 กลุมคือกลุมสายโลหิตเดียวกัน  หมายถึง 
บุคคลที่มีบรรพบุรุษรวมกนั  คนกลุมนีต้องแตงกายดวยชุดที่ใชในชวีิตประจําวันของชาวโซงและ
กลุมญาติจากการแตงงานหมายถึง บุคคลที่เปนนอง  ลูก  หลาน  ซ่ึงเปนสะใภหรือเขยของผีเรือน  
คนกลุมนี้ตองแตงกายดวยเสือ้ฮีในเวลาทําพิธี       สวนทางดานแขกรับเชิญคือบุคคลที่เปนเพื่อนบาน
และผูเคารพนบัถือ   การแตงกายจะเปนชดุธรรมดาที่ใชในชีวิตประจําวนัของชาวโซง 
 การทําพิธีเสนเรือนเมื่อครอบครัวใดจะทําพิธีในอีก 2-3 ปขางหนาก็จะเลี้ยงหมูตัวผูไว 
ในอดีตถาปนี้เสนเรือนปหนาจะเริ่มเล้ียงหมูที่คลอดออกมาเชน  หมูคลอด  10  ตัว  ตัวที่เล็กจะเลี้ยง
เอาไวเสนเรือน  ถาเลี้ยงไปนานๆ แลวหมูตัวที่เล้ียงเอาไวเสนเรือนตัวโตและมีน้ําหนักมาก   เจาของ
จะนําหมูไปขายไมไดเพราะถามีผูใดขายจะเจ็บปวยได     หมูจะเลี้ยงไวประมาณ 2 ป จึงเสนเรือนได    
ถาผูนับถือผีเดียวกันตายภายในปที่ตองทําพิธีเสนเรือนจะทําพิธีไมไดตองเลื่อนวันออกไปจนกระทัง่

                                                        
36(1)สัมภาษณนายพลอย  สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 1 มกราคม 2551.(2) 

สัมภาษณนางเพชร  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549.(3)สัมภาษณ
นางเลียง     สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9  ตุลาคม 2549.(4)สัมภาษณนายสิน    
สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13 มนีาคม 2550. 
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เดือนหนา แตถาหากคนในบานตายก็เอาหมูตัวที่ใชในพิธีเสนนํามาใชตอนทําพิธีเอาผีขึ้นเรือนได   
เจาของบานจะไปปรึกษาหมอเสนเพื่อหาวันที่ทําพิธีและเลือกวันดีหรือวันที่เปนมงคลสําหรับบาน
เมื่อใกลวันทําพิธีเจาของบานตองจัดหมากพล ู บุหร่ี ไปใหหมอเสนเรียกวาไป “วานหมอ”หมายถึง 
การนําหอหมากพลูของผูที่จะทําพิธีเสนเรือนไปใหหมอเสนเปนการเชิญไปทําพิธีเสนเรือน   หากวา
หมอเสนยอมรับหอหมากพลูนั้นจะเปนการตอบรับวาจะไปทําพิธีเสนเรือนให37 
 7.2พิธีไหวศาลประจําหมูบาน    การสรางบานเรือนของชาวไทยโซงมกัอยูตามที่
ดอนซึ่งอยูหางไกลจากหมูบานอื่นๆ ในถ่ินนั้น    ทีด่อนที่เปนปารกๆ  ชาวไทยโซงตองถางปาจับจอง
ที่อยูอาศัยเปนกลุมใกลกัน  พื้นที่ตรงนีไ้มมีคนไทยอาศัยอยูและการคมนาคมไมคอยสะดวกทําให
ตองปกครองกันเอง  ดังนัน้ชาวไทยโซงจึงตองมีที่พึ่งเพื่อยึดเหนีย่วจติใจใหความคุมครองปองกัน
อันตรายตางๆ ที่จะเขามาในหมูบาน    จึงไดสรางศาลประจําหมูบานเรียกวา“ศาลพอปู” หรือ“ศาล
เจาพอ”หรือ“ศาลตาปู” ซ่ึงทุกๆ ปจะตองมีการเซนไหวศาลประจําหมูบาน   บางปอาจมีการเซนไหว
มากกวา 1 คร้ัง ถาหมูบานนัน้เกิดทุกขรอน38 

7.3.พิธีเรียกขวญัขาวขึ้นยุง         ภายหลังการเก็บเกีย่วขาวและนวดขาวตองทําพิธี  
เรียกขวัญขาวขึ้นยุง   โดยเจาของบานจะเลือกขาวที่มีรวงสมบูรณที่สุดไวกํามือหนึ่ง  เมื่อนวดขาว
เสร็จแลวจะเอาขาวขึ้นยุง โดยใชผาสามสีมาผูกรวงขาวแลวผูกติดกบัไมตาแหลวปกลงบนกระบุง
ของขาวที่นวด      จากนั้นก็จะนําเครื่องแตงตัวเชน  กระจก  แปงหอม  หว ี น้ํามันใสผมใสในกระบุง
ดานเหนือสวนกระบุงอีกดานหนึ่งใสสํารับคาวมีไขตมและกระบงุอันที่สามใสสํารับหวาน ตอจากนี้
ก็ทําขวัญขาวโดยการ“โห” เชน โห...เรียกขวัญขาวแมโพสพมาอยูลานกวาง  อยูเลา(ยุง)   อยูหม(รม) 
อยูเยน็ ไมตากแดดแลว   ซ่ึงชาวไทยโซงจะชวยกันโห   การโหจะเดินโหรอบยุง 3 รอบ เมื่อเสร็จแลว
ก็ขนขาวขึ้นยุงเปนอันเสร็จพธีิ 39    

                                                        
37(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 

2550.(2)สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 19  มนีาคม 2550.(3)
สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13 มีนาคม 2550. 

38(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 
2550.(2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550.(3) 
สัมภาษณนายสิน   สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มีนาคม 2550.    

39(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 1 มกราคม  2551.(2) 
สัมภาษณนางศรีไพร  สิงหเรือง,  อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 1มกราคม 2551.(3)สัมภาษณ
นายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13 มีนาคม 2550. 
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8.ดานความสมัพันธกับภายนอก   จากการสัมภาษณผูเฒาชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
พบวากอนปพ.ศ.2504  หมูบานดอนทรายยังไมมตีลาดนัดภายในบริเวณหมูบานจงึมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ชาวไทยโซงจะตองติดตอกับหมูบานอื่นๆในละแวกใกลเคยีงเพื่อซ้ือขาย แลกเปลี่ยนสินคา
และจากการตดิตอกับหมูบานอื่นทําใหมีการแตงงานกนัระหวางไทยโซงกับชาวไทย จึงมีคนไทย
เร่ิมเขามาอยูอาศัย ณ หมูบานดอนทราย       ซ่ึงเมื่อคนไทยเขามาอยูอาศัยในหมูบานจะตองปฏิบตัิ
ตามธรรมเนียมของชาวไทยโซงจึงจะไดรับการยอมรับเปนสมาชิก        ตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ที่ใหญที่สุดของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายคือตลาดอําเภอเมืองนครปฐม การเดนิทางไปตลาด
ดังกลาว  จะตองเริ่มจากการเดินทางเทาออกจากหมูบานดอนทรายไปขึ้นรถโดยสาร(รถหกลอเล็ก)
ที่หนาโรงเรียนสระกะเทียมในปจจุบนั ซ่ึงรถโดยสารจะมีวิ่งรอบเดียวตอหนึ่งวันและถาจําเปนตอง
มีการบรรทุกผลผลิตไปดวยจะใชเกวยีนเปนพาหนะการเดินทางที่สําคัญ40 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาสภาพทั่วและภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนรวมถึง
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทรายกอนปพ.ศ.2504 นั้น  ทําให
มองเห็นภาพรวมของชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐมในการเปนหมูบานแหงเดียวของตําบลสระกะเทียมที่มีชาวไทยโซงตั้งถ่ินฐานอยู มีพื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก   มีสถานที่สําคัญไดแก  วัดใหมดอนทราย   โรงเรียน
วัดรางสระกะเทียม  ศาลพอปูขาว  สวนระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนก็มีใชครบถวนในปจจุบัน  
ทั้งนี้ชุมชนบานดอนทรายนั้นมีอายุยาวนานกวา 200 ปและชาวไทยโซงเปนกลุมชาติพันธุที่อพยพ
เขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและตนกรุงรัตนโกสินทรประมาณพุทธศักราช 
2322 นับเปนเวลานานมากกวา  200  ปแลว   ถ่ินฐานเดิมของชาวไทยโซงนั้นเชื่อวาอาศัยอยูในแควน
สิบสองจุไทยและในชวงระยะแรกที่อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยก็จะตั้งบานเรือนอยูใน
เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะอําเภอเมืองและอําเภอเขายอยเปนสําคัญ   ตอมามีความปรารถนา
แรงกลาที่จะกลับไปอาศัยบริเวณถิ่นฐานเดิม     จึงพยายามที่จะเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีขึ้นไป
ทางเหนือเพื่อไปใหถึงแควนสิบสองจุไทยซึ่งผลจากความพยายามดังกลาวสงผลใหมีกลุมไทยโซง
กระจายอยูตามเสนทางตาง ๆ หลายแหงของประเทศไทยรวมถึงหมูบานดอนทรายดวย 

                                                        
40(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 1 มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางเพชร  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9  ตุลาคม  2549.(3)สัมภาษณ
นางเมือง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 19  มนีาคม  2550.(4)สัมภาษณนางเลียง  
สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มีนาคม 2550.(5)สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, 
ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มีนาคม 2550.   
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สวนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยโซงกอนปพ.ศ.2504นั้น   พบวา 
เปนแบบพอยงัชีพ    วิถีการทํามาหากินเปนสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียง     มีการประกอบอาชพี
การทํานาเปนหลักสืบทอดจากบรรพบุรุษ  มีอาชีพเสริมเชน หาของปา  ลาสัตว  การทําหัตถกรรม
พื้นบาน(การทอผา) หากพิจารณาถึงความสัมพันธทางการผลิตนั้นเปนแบบถอยทีถอยอาศัย มีการ
แชรแรงงานพึง่พาซึ่งกันดวยระบบการเอาแรงหรือขอแรงเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดังที่ไดกลาวมามีความเปลี่ยนแปลงอยางเดนชดัภายหลังปพ.ศ.2504 เมื่อรัฐบาล
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่1 พ.ศ.2504        สงผลใหชุมชนปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตจากยังชีพสูระบบการตลาด  มุงหวงัการผลิตเพื่อขายมีการนําวทิยาการใหมๆที่ไดรับแนวคดิ
จากภายนอกหมูบานเขามาประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิตเพื่อเปนการสรางรายไดใหสูงขึ้น    ซ่ึงจะ
กลาวถึงพลวัตดังกลาวในบทที ่3 ตอไป     
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บทท่ี 3 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของหมูบานดอนทรายระหวาง พ.ศ.2504-2549 

  
 ในชวงพ.ศ.2504-2549เศรษฐกิจของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายมคีวามเปลี่ยนแปลง
อยางเหน็ไดชัด      เนื่องจากมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของหลายประการที่ทําใหชุมชนเกิดการปรับตัว
ในแงของการทํามาหากินและการดําเนินชวีิต     การศกึษาพัฒนาการเศรษฐกิจในชวงเวลาดงักลาว
จะทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํามา
หากินจากการประกอบอาชพีการทํานาเปนหลักทุกครวัเรือนสูการประกอบอาชีพเล้ียงโคนมเปน
อาชีพหลักแทนที่    การเปลีย่นแปลงแบบแผนการผลิตจากการผลิตเพือ่บริโภคเปนการผลิตเพื่อขาย   
ทั้งนี้เปนผลมาจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504        
ปจจัยทีน่ําไปสูการเปลี่ยนแปลงอาชีพและการปรับตัวในชวงพ.ศ.2504-2549ประกอบดวย      
ความกาวหนาทางการคมนาคม  การตั้งสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี   การเพิ่มขึ้นของประชากร  
อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจการตลาดภายนอก     การขาดแคลนแรงงาน  การขาดแคลนน้ําในการ
เพาะปลูก   การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน    รายไดจากการประกอบอาชีพ ซ่ึง
ปจจัยดังกลาวมีสวนผลักดันใหเกิดการเปลีย่นแปลงวิถีการทํามาหากินและหาทางเพิ่มผลผลิตโดย
การนําวิทยาการใหมๆ จากภายนอกหมูบานเขามาประยกุตใช ทั้งนี้เพือ่สรางรายไดใหสูงขึ้น    ดวย
เหตุปจจยัดังกลาวสามารถแบงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย ระหวาง
ปพ.ศ.2504-2549 ไดเปน 2  ระยะ คือ ชวงที่ 1 เศรษฐกจิหมูบานระยะผสมผสานการทํานาและเลีย้ง
โคนมระหวาง พ.ศ.2504-2530 และชวงที ่ 2 เศรษฐกิจหมูบานระยะการขยายตัวของการเลี้ยงโคนม
และความหลากหลายของอาชีพระหวางพ.ศ.2531-2549   ซ่ึงรายละเอียดของความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะนําเสนอตอไป   
 

เศรษฐกิจหมูบานระยะผสมผสานการทํานาและเลี้ยงโคนมระหวาง พ.ศ. 2504-2530 
 

 เศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายระหวางปพ.ศ.2504-2530 นั้นเปน
ระยะผสมผสานการทํานาและเลี้ยงโคนม  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงนี้คือมกีารเปลี่ยนแปลง
อาชีพจากการทํานาเปนหลักทุกครัวเรือนเพียงอาชีพเดียวไปสูการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม
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เปนอาชีพเสริมแบบคูขนานกับการทํานา    ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตจากผลิตเพื่อ
บริโภคสูการผลิตเพื่อขาย      ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจยัตาง ๆ ดังรายละเอยีดที่จะไดกลาวตอไป 
 
ปจจัยท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงอาชีพ 

ความกาวหนาทางการคมนาคม    จากการสัมภาษณผูเฒาหมูบานดอนทราย1 ทราบวา 
ในปพ.ศ.2517 ไดมีการตัดถนนดินลูกรังจากทางแยกสระกะเทียมซ่ึงตดิกับถนนเพชรเกษมสายนอก
มายังหมูบานดอนทรายแทนที่เสนทางสายเกาซ่ึงเปนทางเดินเทา การมีถนนเสนทางสายใหมอันเปน
ความกาวหนาทางการคมนาคมเชนนี้ กอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรชาวไทยโซงบานดอนทราย     
เพราะทําใหพอคาคนกลางสามารถนํารถจากภายนอกหมูบานดอนทรายเขามายังหมูบานดอนทราย
เพื่อมาซื้อสินคาจากแหลงผลิตภายในหมูบานไดสะดวกรวดเรว็ขึ้น    สวนเกษตรกรบางคนที่ไมยอม
ขายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางก็สามารถแบกหามผลผลิตของตนเองไปขึ้นรถสองแถวที่วิ่งรับ-สง
ผูโดยสารวันละ 1 รอบจากตาํบลสระกะเทยีมไปสูตลาดนครปฐมได      เพื่อนําสินคาหรือผลผลิต
ของตนไปขาย  ซ่ึงการเดนิทางโดยใชรถสองแถวทําใหชาวไทยโซงบานดอนทรายประหยัดเวลา
การเดินทางในการนําผลผลิตไปขายหรือแลกเปลี่ยนยังตลาดนครปฐม    โดยชาวไทยโซงไมตอง
เดินทางเทาออกไปจนถึงปากทางแยกสระกะเทยีมซ่ึงติดกับถนนเพชรเกษมสายนอก(จะตองใชเวลา
เดินเทาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

การเดินทางทีส่ะดวกขึ้นนี้ทาํใหเกษตรกรชาวไทยโซงบานดอนทรายไดมีโอกาสติดตอ
กับชุมชนภายนอกมากขึ้น   การติดตอขาวสารตางๆ เปนไปโดยสะดวกและเปนการเปดโอกาสให
ชาวไทยโซงไดรับรูการเคลื่อนไหวทางการเกษตรจากบคุคลภายนอก อันเปนชองทางที่จะนําความรู
วิทยาการใหมๆ ไปใชในการประกอบกิจกรรมการเกษตรของตนเพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร
ใหดีขึ้นและหาเทคโนโลยีตางๆ มาชวยใหไดรับผลผลิตมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทรายที่ไดติดตอกับบุคคลภายนอกหมูบานจะเห็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีใชกันอยู
ในชีวิตประจําวันและนําไปสูการเกิดความรูสึกอยากไดบาง   จึงตองการผลิตใหไดมากๆ เพื่อจะ
นําไปขายและนําเงินที่ไดไปซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ    ตูเย็น   เสื้อผา   
เครื่องสําอาง เปนตน  การคมนาคมขนสงที่สะดวกกอใหเกดิแรงจูงใจในการผลิตเพื่อขายมากขึน้
ปรารถนาจะทาํการเกษตรเพือ่คาขายมากกวาจะผลิตเพื่อใชในครัวเรือนเพียงอยางเดยีวเพราะเห็นวา

                                                        
1สัมภาษณนางโนรี   สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม

2550.(2)สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550. 
(3)สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13   มีนาคม  2550.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 39 

การเดินทางขนสงสินคาเกษตรกรรมไมเปนอุปสรรคตอการผลิตและจากการที่ชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทรายไดรับความสะดวกในการเดินทาง  สงผลใหใหชาวบานเดินทางออกมาซื้อและขายสินคา
กับตลาดในจังหวัดนครปฐมเปนจํานวนมากขึ้น แตในขณะเดียวกนันั้นก็มีพอคาคนกลางเดินทาง 
เขาไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมากเชนกนั2 

การตั้งสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  ภายหลังมกีารจัดตั้งสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรีโดยเริ่มกอตั้งในปพ.ศ.2502และในปพ.ศ.2514 ใชช่ือ “สหกรณโคนมราชบรีุ”  ตอมาตนป 
พ.ศ.2516ไดมกีารเริ่มตนผลิตนมพาสเจอรไรสขึ้นเปนคร้ังแรกและในวนัที่ 25   ธันวาคมปเดียวกัน 
สหกรณโคนมราชบุรี ไดขอจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเปน “สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จํากัด”  และ
รับซ้ือน้ํานมดบิจากเกษตรกรที่เล้ียงโคนมในละแวกใกลเคียง  ทําใหชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย
หันมาเลี้ยงโคนมเพื่อประกอบเปนอาชีพเสริมรวมกับการทํานา   ทั้งนี้เนื่องจากการทํานานัน้จะ
สัมพันธกับฤดูกาล   จึงทําใหรายไดที่อาศยัจากการทํานาเพียงอยางเดยีวไมเพยีงพอตอรายใชจายใน
ครัวเรือน  ในชวงแรกนั้นชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายจะมีโคนมครัวเรือนละไมกี่ตัวแตก็ทําให
ชาวไทยโซงมงีานทําตลอดทัง้ป  ทั้งยังมีรายไดสม่ําเสมอ ขณะที่การทํานานั้นจะมีงานทําตั้งแตเดือน
พฤษภาคม-ธันวาคม  จึงมกีารวางงานถึง 4 เดือนและรายไดที่มาจากการขายขาวก็มีเพียงครั้งเดยีว   
อีกทั้งราคาผลผลิตไมสูดีนักหรือบางปอาจจะขาดทนุ      แตรายไดจากการรีดน้ํานมและนําไปสงขาย
ที่สหกรณโคนมหนองโพราชบุรีมีอัตราที่แนนอนและสามารถสรางรายไดไดทุกเดือน3 
                        การเพิ่มขึ้นของประชากร  อัตราการเพิ่มขึน้ของจํานวนประชากรแตละปของไทยโซง
บานดอนทรายมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อัตราการถือครองที่ดินยังคงที่และจํานวนประชากรที่
สูงขึ้นจะสงผลตอการใชประโยชนของทีด่ินทํากนิกอใหเกิดความตองการใชประโยชนที่ดนิเพิ่มขึ้น
เนื่องจากชาวไทยโซงทุกครัวเรือนในหมูบานดอนทรายมอีาชีพการทํานาเปนอาชีพหลัก        ดังนั้น
หากครัวเรือนไหนที่มีลูกมากก็จะไมสามารถหารายไดจากการทํานาซึง่สัมพันธกับธรรมชาติมาเลี้ยง
ครอบครัวไดเพียงพอเพราะความตองการทางการบริโภคสูงขึ้นแตกําลังการผลิตเทาเดิมประกอบกบั
ระบบเศรษฐกจิไดเปลี่ยนแปลงไปเปนผลิตเพื่อคามากขึ้น         ดังนั้นแตละครัวเรือนจึงพยายามหา
รายไดมาใชจายซื้อของอุปโภค-บริโภคใหไดมากที่สุด  ซ่ึงการมีรายไดมากขึ้นกต็องเพิ่มผลผลิตจาก
การทํานาใหมากขึ้นเชนเดียวกัน แตเมือ่สมาชิกของครอบครัวมีปริมาณมากขึ้นในขณะที่ที่นามี

                                                        
2(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม

2550.(2) สัมภาษณนางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12   มีนาคม  2550. 
3สหกรณโคนมหนองโพจังหวัดราชบุรี, ประวัติความเปนมาสหกรณ [ออนไลน],เขาถึง

เมื่อ 10  กุมภาพันธ   2551. เขาถึงไดจาก HTTP://WWW.NONGPHO.COM/  
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จํานวนเทาเดมิ   สมาชิกในครอบครัวจึงจําเปนตองประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ ดวยเชน การเลี้ยงโคนม     
การรับจาง   เปนตน4     
 อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจการตลาดภายนอก    ระบบเศรษฐกิจของหมูบานดอนทราย
เปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจภายนอก   ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายตองพึ่งพาตลาดภายนอก
ทั้งในดานการเปนตลาดซื้อสินคาอุปโภค-บริโภคและเปนตลาดขายผลิตผลตางๆ    เนื่องจากหมูบาน
ดอนทรายไมไดอยูเปนเอกเทศหากแตมีการติดตอกับชุมชนภายนอกตลอดมา นบัตั้งแตในอดตี   
ตลาดภายนอกที่ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายตองผูกพันและพึ่งพิงอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือตลาด
อําเภอเมืองนครปฐมซึ่งเปนตลาดที่ใกลที่สุดเจริญที่สุดในละแวกนี ้       ตลาดอําเภอเมืองนครปฐมนี้
เปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง   จึงทําใหชาวไทยโซงที่เดินทาง
ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคามโีอกาสไดรับรูวิทยาการการทํานาใหมๆ เพื่อใหไดผลผลิตมากยิ่งขึ้น 
              เมื่อชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายมีแนวโนมที่จะตองผูกพันและพึ่งพากับระบบตลาด
ภายนอกสูงขึ้น   ชุมชนจึงมีระดับของการพึ่งพาตนเองลดลงในระดับหนึ่ง   ในอดตีกอนพ.ศ.2504 
เมื่อคร้ังที่ระบบการตลาดไมมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากเชนทุกวนันี้    ชุมชนไทยโซง
บานดอนทรายนั้นสามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง     แตเดิมชาวไทยโซงไมมีความจําเปนตองเสีย
คาใชจายในการอุปโภค-บริโภคสินคาบางชนิด   จากการที่ไมเคยตองเสียเงินคาใชจายในดานการ
บริโภคในแตละวันเพราะสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ได เชน การทํานา  
การลาสัตว   การหาของปามาบริโภค   แตเมื่อประชากรมากขึ้นในขณะที่ที่ทํากินมีจํานวนเทาเดมิ
และสภาพนิเวศนภายในหมูบานมีการเปลีย่นแปลงไป   รวมถึงความตองการซื้อปจจัยซ่ึงไมจําเปน
ตอการดํารงชีวิตแตสามารถอํานวยความสะดวกใหชาวไทยโซงบานดอนทรายไดมสูีงขึ้น   จึงทําให
กลายเปนความจําเปนที่จะตองซื้อสินคาประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภคท่ีจําเปนในชีวติประจําวันเชน  
เนื้อสัตว   ไข   ปลา   ผักและผลไม   รวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน   วิทย ุเปนตน  
การที่จะไดมาซึ่งเครื่องอุปโภค-บริโภคเหลานี้จําเปนตองใชเงินสดแลกเปลี่ยน จงึกอใหเกิดความ
จําเปนตองผลิตเพื่อขาย   เพราะการผลิตเพือ่ขายเปนหนทางเดียวที่จะทําใหมีเงนิสดมาจับจายใชสอย 
หนทางที่จะทาํใหการเพิ่มผลผลิตการทํานาและการเลี้ยงโคนมประสบความสําเร็จนัน้  จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตโดยใชเทคโนโลยีการผลิตจากภายนอกที่ทนัสมัยมากขึ้น5 

                                                        
4(1)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 

2550.(2)สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มีนาคม 2550.   
5(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 

2550.(2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550. 
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 ดวยปจจยัตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน   จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวิถีการทํามาหากินดานการประกอบอาชีพและแบบแผนการผลิตจากการ
ผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขาย   ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตวัดังกลาวยังสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนอีกดวย   
 
การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ  
 การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายในชวงพ.ศ.2504-2530     
ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํานาจากผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขายและการเปลี่ยนแปลง
วิถีการทํามาหากินดานการประกอบอาชีพจากการทํานาเปนหลักทุกครัวเรือนเพียงอาชีพเดียวสูการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพเสริมแบบคูขนานกับการทํานา   ทั้งนี้เพราะตองการสราง
รายไดใหมากขึ้นตามคานิยมที่ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากภายนอกหมูบาน 
                 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํานาจากผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขาย  การเปลีย่นแปลง
เร่ิมขึ้นหลังจากที่ไทยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2504-2519  
โดยมุงเนนใหรัฐกระจายความเจริญไปสูชนบทนั้น  สงผลใหระบบเศรษฐกิจของหมูบานดอนทราย
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด   โดยเฉพาะรูปแบบวิถีการทํานามีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิต
เพื่อบริโภคกาวเขาสูการผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัยตางๆ ขางตนตามที่ไดกลาวถึงมาแลว   
ปจจัยเหลานี้มีสวนผลักดันอยางยิ่งใหชาวไทยโซงบานดอนทรายหาทางเพิ่มผลผลิตเพื่อนําไปขาย 
เชน มีการนําวิทยาการใหมๆ ที่ไดรับแนวคิดจากนอกหมูบานเขามาประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิต     
ทั้งนี้วัตถุประสงคของการขายก็เพื่อสรางรายไดในการนํามาซื้อสินคาอ่ืนๆ ตามความตองการตอไป 
 ดังนั้น การประกอบอาชีพ “ทํานา” ในชวงผลิตเพื่อการคานั้นการทํานาจึงมีการขยายตัว
มากขึ้นโดยมุงการผลิตเพื่อผลกําไรเปนสําคัญ  มีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อใหได
ผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น  โดยในชวงปพ.ศ.2518มีการนํารถไถเขามาใชแทนวัวและบานที่นํามาใช
แรกๆ ในสมัยกอนก็คือบานของผูใหญบาน  ซ่ึงก็ทําใหชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเกิดการตื่นตัว
และเห็นประโยชนของการใชเครื่องทุนแรงแบบใหมในการทํานาปลูกขาว         ชาวบานจึงหันมาใช
บริการรถไถไถนาแทนวัวกันอยางถวนหนา   ชาวไทยโซงใหเหตุผลวาสะดวกรวดเร็ว ทุนแรงและ
ประหยัดเวลาโดยมีการตอบแทนเปนเงินให       สวนอัตราคาจางรถไถในระยะแรกนั้นเริ่มที่ 20 บาท   
การนวดขาวก็เชนเดียวกันจากเดิมที่ใชวัวนวดก็มีรถนวดจากภายนอกเขามารับจางนวดขาวถึงที่นา  
ชาวไทยโซงบานดอนทรายที่ทํานาเกือบทุกครัวเรือนตางหันไปใชบริการรถไถและรถนวด   ซ่ึงก็
สงผลใหควายซึ่งเปนแรงงานสัตวที่สําคัญในการไถนา  นวดขาว  รวมถึงเครื่องทุนแรงแบบเดิมตอง
ยุติบทบาทลงไปเนื่องจากมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพในการทํางาน   นานเขาชาวบานก็เลิกเลี้ยง
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ควายและนําไปขาย         แตในอีกดานหนึ่งนั้นการใชเครื่องทุนแรงแบบใหมก็สงผลใหชาวไทยโซง
ตองพึ่งพาและมีความเกี่ยวของกับสังคมภายนอกมากขึ้น เชน  บานตลาดโพรงมะเดื่อ  ซ่ึงเปนที่มา
ของเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม      เนื่องจากภายในหมูบานดอนทรายชาวไทยโซงไมมีรถนวด
หรือรถไถเปนของตนเอง       ชาวไทยโซงไมสามารถซื้อรถไถ   รถนวดไดเพราะมีราคาแพงและ 
ชาวไทยโซงบานดอนทรายก็ทํานาเพื่อบริโภคเปนหลักถาเหลือถึงจะขาย6    ดังที่ลุงสิน   สิงหเรือง
ซ่ึงปจจุบันทานอายุ  65  ป เลาใหฟงวาตอนคุณลุงอายุประมาณ 35  ป ที่บานของคุณลุงซ่ึงประกอบ
อาชีพทํานาเริ่มมีการจางรถไถมาไถที่นาแทนวัวเพราะสะดวก  รวดเร็ว    แตบานคุณลุงไมไดทําเปน
เจาแรกเคยแตไดยินคนนอกหมูบานพูดกันวาดีกวา    สวนบานที่ทําเปนเจาแรกในการจางรถไถมา
ไถที่นาก็คือบานผูใหญ     ซ่ึงชื่อผูใหญตอนนั้นลุงจําไมไดไมแนใจวาชื่ออะไรจําไดแตเพียงวาเปน
บานผูใหญนั่นแหละมีรถไถมาไถกอนใครตอมาลูกบานจึงทําตามอยาง7       สวนวิถีการทํานาในชวง
ขยายตัวมีรายละเอียดดังนี้ 

1.การผลิตและความสัมพันธทางการผลิต   จากการสัมภาษณผูเฒาบานดอนทราย8 ทําให
ทราบวา วิถีการทํานาในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายดานไมวาจะเปนดานปจจัยการผลิตซ่ึง
ปจจัยสําคัญในการทํานาไดแกที่ดนิ  ทุน  แรงงานและน้ํา   ดานวิถีการผลิตซ่ึงมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาประยุกตใช    หัวขอแรกที่ขอนําเสนอวิถีการผลิตของชุมชนก็คือ ดานปจจัยการผลิต  

1.1 ที่ดินและการใชประโยชนจากทีด่ิน     ชาวไทยโซงบานดอนทรายสวนมากม ี
ที่ดินเปนของตนเองซึ่งไดรับเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ   ลักษณะการใชที่ดินนั้นสวนมาก
นอกจากบริเวณที่ใชทํานา  พื้นที่วางตามหัวคันนาจะมกีารปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลูกงายและไมตอง
ดูแลมาก   เชน  มะเขือ   พริก   พืชลมลุกชนิดตางๆ  เปนตน   พื้นที่ทาํนามักอยูตดิคลองชลประทาน
หรือคลองธรรมชาต ิ ชาวไทยโซงในหมูบานจะทํานาปเทานั้นไมมีการทํานาปรังโดยมากเปนการทาํ
นาหวานมากกวานาดํา เพราะนาดําตองการปริมาณน้ําที่แนนอนและตองสามารถควบคุมน้ําได
ตลอดเวลา       ในกรณีทีเ่ปนคนจากหมูบานอื่นๆ เขามาตั้งถ่ินฐานในหมูบานดอนทรายหรือตองการ
มาใชที่นาในหมูบานเพื่อประกอบอาชีพ   แตไมมีที่นาเปนของตนเองหรือมีแตไมเพียงพอตอความ
ตองการก็สามารถขอเชาที่นาจากคนในหมูบานในกรณีทีเ่จาของที่นาไมไดใชประโยชนจากทีด่ิน
นั้นโดยผูเชาจะเสียคาเชาทีน่าในรูปของขาวเปลือก   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงกันวาจะจายขาวเปน
ปริมาณกี่ถังตอป เชน“ คนที่เชาที่ทํานาเมือ่ 30-40 ปที่แลว จะตกลงกบัเจาของที่ทํานาเรื่องการแบง

                                                        
6สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
7สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มีนาคม 2550.   
8สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม  2550. 
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ผลประโยชนวาจะปนเทาไหร   ถาปน 3  ก็หมายถึงคนที่เชาที่นาเอา 2 สวน เจาของที่นาเอา  1  สวน 
ถาปน 5 ก็หมายถึงคนที่เชาทีน่าเอา  2  สวน  เจาของที่นาเอา  3  สวน  แลวแตจะตกลงกันเอง”9 

1.2 ทุน    เมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาท คาใชจายในการทํานาก็สูงขึ้นตามลําดับ  
ชาวไทยโซงบานดอนทรายไมสามารถกําหนดราคาขาวไดเอง   หากปใดราคาขาวตกต่ําชาวไทยโซง
ที่ทํานาก็จะขาดทุนรายไดไมเพียงพอกับรายจาย กลายเปนหนี้เปนสินเพิ่มขึ้น  ในกรณีที่ชาวไทยโซง
ตองการทํานาตอแตไมมีทุนเปนของตนเองนั้นก็จะไปขอกูเงินจากเจาของโรงสี   พวกพอคาคนกลาง
หรือนายทุนซึง่เปนคนภายนอกหมูบาน   เพื่อนําเงนิมาลงทุนหรือจะนําอุปกรณและพันธุขาวจาก
โรงสีมาใช    เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแลวก็ตองสงขาวเขาโรงสีของเจาของโรงสีที่ปลอยเงินกูนั้น   เจาของ
โรงสีจะรวมราคาขาวแลวหกัตนทุนเก็บไวที่เหลือก็คนืใหชาวนาไป     แตเมื่อทําไปเรื่อยๆ ชาวนา
บางคนตองขาดทุนทั้งนี้เพราะราคาตนทุนการผลิตสูงขึ้น อันเปนผลทําใหชาวไทยโซงที่ประกอบ
อาชีพทํานาบางรายตองเสียทีน่าใหกับเจาของโรงสี    พอคาคนกลางหรอืพวกนายทุนไป ตอมาระยะ
หลังๆ ชาวนาไดเปลี่ยนแปลงการกูยืมเงนิจากเจาของโรงสี   พอคาคนกลาง  นายทนุ  เปนกูยืมเงนิ
จากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ เนือ่งจากดอกเบีย้ต่ํากวา10   

1.3 แรงงาน      กอนป พ.ศ.2518 แรงงานมนษุยและสัตว ถือวาเปนแรงงานสําคัญ 
ในการทํานา   โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมพื้นที่   ไถ   คราด   หวาน   จะใชแรงงานจากคนในครอบครวั   
ซ่ึงแรงงานในครอบครัวนั้นจะประกอบดวยพอ  แม    ลูกๆ ที่ยูในวัยแรงงาน  และแรงงานตามหนาที่
จากลูกเขยหรอืลูกสะใภทีแ่ตงงานเขามา ถือวาเปนหนาที่ของลูกเขยหรือลูกสะใภที่ตองชวยเหลือ
และเปนแรงงานในกิจกรรรมการเกษตรแกหัวหนาครวัเรือนนั้นๆ ซ่ึงการแบงแรงงานเพื่อทําหนาที่
ตางๆ คอนขางชัดเจนคือ หวัหนาครอบครัวและลูกชายมักเปนแรงงานหลักในการทํานาโดยมหีนาที่
หลักคือ การเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก   การดูแลตนขาว   การกําจดัศัตรูพืชตาง ๆ ตลอดจนการ
เก็บเกีย่วและขายผลผลิต สวนแรงงานผูหญิงในครอบครัวนัน้ก็มีหนาที่ชวยเหลือการทํานาใน
กิจกรรมหรือขั้นตอนตางๆ เชนเดยีวกันแตไมถือเปนแรงงานหลัก    แรงงานของผูหญิงในครอบครัว
ชาวไทยโซงบานดอนทรายที่ประกอบไปดวยภรรยาและลูกสาวจะชวยกันตกกลา  ตากขาว   ตําขาว
เพื่อบริโภคคือตองชวยกันประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรในบทบาทตางๆ ตั้งแตตน  สําหรบั         
ลูกสะใภนอกเหนือจากหนาที่หลักคือ ดแูลทํางานบานและเตรียมอาหารใหสําหรับผูที่ไปทํานาแลว
ก็ยังจะตองไปชวยในพื้นที่นานั้นๆ ดวย   นอกจากนี้เดก็เล็กๆ ที่ยังไมมีความรูความชํานาญดานการ

                                                        
9(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 

2550.(2)สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.  
10สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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ทํานาจะตองเปนผูเล้ียงววัควาย          นอกจากนีใ้นฤดูเกบ็เกี่ยวนั้นหากแรงงานในครอบครัวมีจํานวน
ไมเพียงพอหรือไมสามารถเก็บเกีย่วผลผลิตไดทันก็จะมกีารลงแขก-ขอแรงกัน       จนเมื่อกจิกรรม
ในที่นาของตนเสร็จสิ้นก็ตองไปใชแรงชวยเหลือเพื่อนบานในพืน้ที่ใกลเคียงตอไป ทั้งนี้การลงแขก-
ขอแรงกันนัน้เจาของงานไมตองเสียคาจาง  แตตองเตรียมอาหารไวใหเพียงพอตอผูที่มารวมงาน
หรือชวยเหลืองาน  ซ่ึงการกระทําเชนนี้ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเหน็วาเปนกจิกรรมที่ดีและ
สงเสริมความสัมพันธอันดีใหคนในหมูบาน  
 ตอมาประมาณ พ.ศ.2518-2519 มีการนํารถไถเขามาใชแทนวัว   ซ่ึงบานที่นํามาใชแรกๆ 
ในสมัยนั้นก็คือบานของผูใหญบาน   ซ่ึงก็ทําใหชาวไทยโซงเกิดการตื่นตัวและเห็นประโยชนของ
การใชเครื่องทุนแรงแบบใหมในการทํานาปลูกขาว  ชาวบานจึงหันมาใชบริการรถไถไถนาแทนวัว
อยางถวนหนา    ชาวไทยโซงใหเหตุผลวาสะดวก  รวดเร็ว ทุนแรงและประหยัดเวลา มีการตอบแทน
เปนเงินใหอัตราคาจางรถไถในระยะแรกเริ่มที่ 20 บาท      การนวดขาวก็เหมือนกันจากเดิมที่ใชวัว   
ก็มีรถนวดจากภายนอกมารับจางนวดขาวถึงที่นาในหมูบาน ชาวไทยโซงที่ทํานาเกือบทุกครัวเรือน
ตางหันไปใชบริการรถไถและรถนวด   ซ่ึงก็สงผลใหควายซึ่งเปนแรงงานสัตวที่สําคัญในการไถนา  
นวดขาวรวมทั้งเครื่องทุนแรงแบบเดิมตองยุติบทบาทลง       เนื่องจากมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพ
ในการทํางานนานเขาชาวบานก็เลิกเลี้ยงควายและนําไปขาย   แตในอีกดานหนึ่งการใชเครื่องทุนแรง
แบบใหมก็สงผลใหชาวไทยโซงบานดอนทรายตองพึ่งพาและมีความเกี่ยวของกับสังคมภายนอกขึ้น
เชน บานตลาดโพรงมะเดื่อ ซ่ึงเปนที่มาของเทคโนโลยีการผลิตแบบใหมเนื่องจากภายในหมูบาน
ชาวไทยโซงไมมีรถนวดหรือรถไถเปนของตนเอง  ชาวไทยโซงไมสามารถซื้อรถไถ  รถนวดได
เพราะมีราคาแพงมาก    จากการที่มีการใชแรงงานเครื่องจักรแทนที่แรงงานคนและสัตวในการผลิต
สงผลใหประเพณีการลงแขก-ขอแรงหมดความความสําคัญลงเปลี่ยนสถานะเปนการวาจางแรงงาน 
การทํานาในชวงนี้เปนการจางแรงงานในเกือบทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตการไถ   การหวาน    การใสปุย    
การฉีดยา    การเก็บเกี่ยวและการนวด เปนการพึ่งพาปจจัยภายนอกทั้งหมดเพื่อใหไดผลผลิตใน
ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว  เนื่องจากการแขงขันผลิตใหไดปริมาณมากเพื่อขาย11 

1.4 น้ํา     เดิมบานดอนทรายไมมีคลองชลประทาน  การทํานาจึงพึ่งพาแตฤดูฝน  
แตตอมาชาวนาบานดอนทรายเริ่มพยายามแสวงหาวิธีการตางๆ ที่จะชวยเพิ่มผลผลิตขาวใหมากขึ้น    
และมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการทํานาหวานและนาดํา  จึงเสนอใหองคการบริหารสวนตําบล
สระกะเทยีมสนับสนุนการขดุคลองชลประทานเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการทําการเกษตร ผูเฒาใน

                                                        
11(1)สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  

2551.(2)สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มนีาคม 2550.   
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หมูบานดอนทรายเลาวาคลองชลประทานในหมูบานเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2515-2516 ซ่ึงสงผล
ใหชาวนาในหมูบานทํานาโดยมีน้ําใชอยางพอเพียง 12 

สวนกระบวนการผลิตหรือวิถีการทํานาของชุมชนปรากฏคือ ระยะเวลากอนปพ.ศ.2515
ขณะที่บานดอนทรายยังไมมคีลองชลประทานทําใหชาวนาสามารถทํานาไดเพยีงปละครั้ง เพราะ
ตองรอปริมาณน้ําฝนจากธรรมชาติ     โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนชาวนาบานดอนทรายจะไถและ
นําขาวไปหวานยังที่นาแปลงเล็กๆ ที่เตรียมไว    เพื่อเปนการทําพิธีแรกนาและตองนาํขาว  ธูป   เทยีน
ไปไหวเจาที่ทีน่านั้นเพื่อใหไดผลผลิตด ี   โดยเจาของทีน่าตองทําพิธีดวยตนเอง    หลังจากนั้นจึงเริ่ม
ไถนาที่เหลือเพื่อขจัดวัชพืชและปรับหนาดิน     พรอมๆ กับทําใหดินรวนซยุแลวจึงนําพันธุขาวที่
เก็บไวไปหวานรอจนงอกเปนตนขาว    เมือ่เห็นวาบริเวณใดที่ขาวไมขึ้นก็ตองนําตนขาวไปปกแซม
ไวใหขาวขึน้เสมอเปนระเบยีบและชาวนาบานดอนทรายตองคอยกําจดัศัตรูพืชตางๆ ดวย   เนื่องจาก
ยังไมมีสารเคมีกําจัดศัตรูพชืเชนในปจจุบนั     การทํางานทุกขั้นตอนตองมีความรวมมือรวมใจกนั
ทุกคนในครอบครัวตางมีหนาที่รับผิดชอบของตนเอง ขณะที่รอขาวตั้งทองก็จะหันไปทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ช่ัวคราว  เพื่อรอใหขาวสุกเมื่อถึงฤดูเก็บเกีย่วชาวบานจะมาชวยกนัลงแขกเกีย่วขาวและผลัดกนั
ใชแรงไป-มาจนกวาฤดเูก็บเกี่ยวจะสิ้นสดุลง      เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแลวก็จะนําขาวมากองไวและจะมี
พิธีกรรมขนขาวขึ้นยุงกอนจะนํากองขาวขึน้ไปเก็บ ภายหลังปพ.ศ.2515เมื่อมีคลองชลประทาน
รูปแบบการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลักก็เปลี่ยนมาเปนผลิตเพื่อการคา มีการทํานาดํามากขึ้นเพราะมี
ปริมาณน้ําเพยีงพอไมตองรอแหลงน้ําจากธรรมชาต ิ   เร่ิมมีการใชปุย   ยาฆาแมลง  และมกีารนํา
เครื่องจักรเขามาเปนเครื่องทุนแรงเพื่อเรงผลผลิตของตนเอง   ซ่ึงขั้นตอนการทํานามดีังนี้13 

การเตรียมดิน     กอนการทํานาจะมีการเตรียมดินอยู 3 ขั้นตอน คือ  1)การไถดะ เปนการ
ไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา(กรณีที่แปลงนาเปนกระทงยอยๆมีอยูหลายกระทงใน
หนึ่งแปลงนา)  เมื่อไถดะจะชวยพลิกดินเพื่อใหดินชั้นลางไดขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนและเปน
การตากดินเพื่อทําลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด การไถดะจะเริ่มทําเมื่อฝนตกครั้งแรกในปฤดูกาลใหม 
หลังจากไถดะจะตากดินไวประมาณ1-2 สัปดาห 2)การไถแปร หลังจากที่ตากดินเอาไวพอสมควร
แลวการไถแปรจะชวยพลิกดินที่กลบเอาขึ้นการอีกครั้ง เพื่อทําลายวัชพืชที่ขึ้นใหมและเปนการยอย
ดินใหมีขนาดเล็กลง จํานวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของวัชพืช  ลักษณะดิน

                                                        
12(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 

(2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม  2550. 
13(1)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 

2550.(2)สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มนีาคม 2550.   
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และระดับน้ําในพื้นที่ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนดวย แตโดยทั่วไปแลวจะไถแปรเพียงครั้งเดียว  3) การ
คราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนาและยอยดินใหมีขนาดเล็กลงอีก จนเหมาะแกการเจริญ
ของขาว ทั้งยังเปนการปรับระดับพื้นที่ใหมีความสม่ําเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุม ดูแลการใหน้ํา 
 การปลูก   การทํานาหวาน ทําในพื้นที่ควบคุมน้ําไดลําบาก วิธีหวาน ทําได 2 วิธี คือ การ
หวานขาวแหงและการหวานขาวงอก  1) การหวานขาวแหง แบงตามชวงระยะเวลาของการหวานได 
3 วิธี คือ (1)การหวานหลังขี้ไถใชในกรณีทีฝ่นมาลาชาและตกชุก มีเวลาเตรียมดินนอยจึงมีการไถดะ
เพียงครั้งเดยีวและไถแปรอีกครั้งหนึ่งแลวหวานเมล็ดขาวลงหลังขี้ไถ เมล็ดพันธุอาจเสียหายเพราะ
หน ูและอาจมวีัชพืชในแปลงนามาก (2)การหวานคราดกลบ เปนวิธีที่นยิมมากที่สุด จะทําหลังจากที่
ไถแปรครั้งสุดทายแลวคราดกลบ จะไดตนขาวที่งอกสม่ําเสมอ (3)การหวานไถกลบ มักทําเมื่อถึง
ระยะเวลาที่ตองหวาน แตฝนยังไมตกและดินมีความชืน้พอควร หวานเมล็ดขาวหลังขี้ไถแลวไถแปร
อีกครั้ง เมล็ดขาวที่หวานจะอยูลึกและเริ่มงอกโดยอาศยัความชื้นในดิน 2) การหวานขาวงอก (หวาน
น้ําตม) เปนการหวานเมลด็ขาวที่ถูกเพาะใหรากงอกกอนที่จะนําไปหวานในที่ที่มีน้าํทวมขัง เพราะ
หากไมเพาะเมล็ดเสียกอนเมือ่หวานแลวเมล็ดขาวอาจเนาเสียได การเพาะขาวทอดกลาทําโดยการ
เอาเมล็ดขาวใสกระบุงไปแชน้ําเพื่อใหเมล็ดที่มีน้ําหนกัเบาหรือลีบลอยขึ้นมาแลวคัดทิ้ง แลวนาํ
เมล็ดถายลงในกระบุงที่มหีญาแหงกรุไว หมั่นรดน้ําเรื่อยไป อยาใหขาวแตกหนอ แลวนําไปหวาน
ในที่นาที่เตรยีมดินไวแลว   3)  การทํานาดํา เปนการปลกูขาวโดยเพาะเมล็ดใหงอกและเจริญเติบโต
ในระยะหนึ่งแลวยายไปปลูกในที่หนึ่ง สามารถควบคุมระดับน้ํา วัชพืชได  การทํานาดําแบงไดเปน 
2 ขั้นตอนคือ(1) การตกกลา เพาะเมล็ดขาวเปลือกใหมีรากงอกยาว 3 - 5 มิลลิเมตร นําไปหวานใน
แปลงกลา ชวงระยะ 7 วันแรก ตองควบคุมน้ําไมใหทวมแปลงกลา และจะสามารถถอนกลาไปปกดํา
ไดเมื่อมีอายุประมาณ20-30วนั (2)การปกดาํ ชาวนาจะนํากลาที่ถอนแลวไปปกดําในแปลง ระยะหาง
ระหวางกลาแตละหลุมจะมคีวามแตกตางกันขึ้นกับลักษณะของดนิ คอื ถาเปนนาลุมปกดําระยะหาง
เพราะขาวจะแตกกอใหญ  แตถาเปนนาดอนปกดําคอนขางถ่ีเพราะขาวจะไมคอยแตกกอ 
 การเก็บเกีย่ว  หลังจากที่ขาวออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วัน ชาวนาจะเรงระบาย
น้ําออกเพื่อเปนการเรงใหขาวสุกพรอมๆ กนั ทําใหเมล็ดมีความชื้นไมสูงเกินไปจะสามารถเก็บเกี่ยว
ไดหลังจากระบายน้ําออกประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกีย่ว เรียกวา ระยะ
พลับพลึงคือ สังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลือง กลางรวงเปนสีตองออน การเก็บเกี่ยวในระยะนี้จะได
เมล็ดขาวที่มีความแข็งแกรง มีน้ําหนกัและมีคุณภาพในการสี 

การนวดขาว  หลังจากตากขาวชาวนาจะขนเขามาในลานนวดจากนั้นก็นวดเอาเมลด็ขาว
ออกจากรวง ที่นาในหมูบานดอนทรายบางแหงใชแรงงานคน บางแหงใชววั ควายย่ําและบางแหงใช
เครื่องนวดขาวมาชวยในการนวด 
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 การเก็บรักษา เมล็ดขาวที่นวดฝดทําความสะอาดแลวตากจึงนําเขาเก็บในยุงฉาง สําหรับ
เครื่องมือที่ใชในการทํานาของชาวไทยโซงบานดอนทรายนั้นสวนใหญประดิษฐขึ้นเอง ในสวนที่
เปนเครื่องมือเทคโนโลยีใหมๆ นั้นจําเปนตองพึ่งพาจากชุมชนภายนอกหมูบาน ประกอบดวย รถไถ 
ใชทั้งเตรียมดนินาหวาน  นาดําและคราด      รถเกี่ยวขาวและนวดขาว ใชสําหรับเกี่ยวและนวดขาว
ไปพรอมๆ กนัเปนรถแบบตีนตะขาบวิ่งไดในนาที่มีพื้นที่เรียบ  เครื่องนวดขาวใชเครื่องยนตในการ
นวดขาวใหยอยจากรวงเปนเมล็ดขาวเปลือก เมื่อตองการนวดขาวก็เอาเครื่องยนตจากรถไถนาเดิม
มาหมุนตามเครื่องนวดและสามารถใชกระสอบหรือผืนผาใบมารองรับเมล็ดจากเครื่อง   เครื่องสีขาว 
ใชสําหรับสีขาวเปลือกใหเปนขาวสาร ออกมาเปนแกลบและรํา 
 
ตารางที่ 1 ปฏิทินการทํานาปของชาวไทยโซงบานดอนทรายในรอบป 

ระยะเวลา (เดือน) กิจกรรม พิธีกรรมท่ีเก่ียวของ 
มิถุนายน เร่ิมไถนา พิธีแรกนา   หอื  แฮะนา 
กรกฏาคม หวานขาว  
สิงหาคม ไถกลบ,หวานขาวซ้ํา  
กันยายน นําตนขาวไปปกซอมในที่นา 

ที่ตนขาวไมขึน้ 
 

ตุลาคม-ธันวาคม คอยดูแลตนขาวรอใหขาวสุก  
มกราคม-กุมภาพันธ เร่ิมเกี่ยวขาว ลงแขก-เอาแรงเกี่ยวขาว 

มีนาคม  นวดขาวและเก็บขาวขึ้นยุง ขนขาวขึ้นยุง 
เมษายน-มิถุนายน ส้ินสุดฤดูกาลทํานา ทําขวัญววั-ควาย 

ที่มา : (1)สัมภาษณนายพลอย  สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19 มกราคม 2551.(2) 
สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550.  
 

สําหรับความสัมพันธทางการผลิตในวิถีการทํานาชวงขยายตวันี้   มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากระบบการผลิตเพื่อบริโภค เพราะในวิถีการผลิตเพื่อขายนั้น จะเปนระบบเศรษฐกิจที่มุงหวังกําไร
เปนสวนใหญความสัมพันธทางการผลิตในแบบเดิมจึงเปลี่ยนไป       การที่จะขอแรงงานเพื่อนบาน
มาใชในกิจกรรมการทํานาของตนเองเพื่อหารายไดใหครอบครัวของตนนั้น ยอมเปนที่นารังเกยีจ
และไมมีผูใดจะยอมทํางานใหดวยเนื่องจากจะเกิดความรูสึกถูกเอาเปรียบนั่นเอง  การทํานาในระบบ
เศรษฐกิจการคาการตลาด จึงกอใหเกดิความสัมพันธทางการผลิตแบบใหมคือเกดิระบบการวาจาง
แรงงานหรือเกิดแรงงานรับจางซึ่งรวมถึงแรงงานรับจางเพศหญิงดวย ซ่ึงในอดตีไมคอยนยิมใช
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แรงงานสตรีเขาแทนที่ระบบแรงงานแบบใหเปลา     แรงงานแบบชวยเหลือ    แรงงานแบบขอแรง
เอาแรงกัน  การจางแรงงานมาใชในกิจกรรมการทํานาที่ปรากฏใหเหน็ในชวงนี้เชน  การจางรถไถ   
รถนวดขาว  รถเกี่ยวขาวหรือจางแรงงานคนมาใชในการเกี่ยวขาว     โดยผูที่มารับจางแรงงานนัน้
สวนใหญก็เปนชาวไทยโซงในหมูบานที่มทีี่ทํากินนอยหรือมีฐานะยากจน  

จึงกลาวไดวาในชวงที่การทํานาขยายตวัรองรับระบบเศรษฐกิจการตลาด  ความสัมพนัธ 
ทางการผลิตแบบ “นายจาง”และ“ลูกจาง” ก็เกิดขึ้นมาแทนที่ความสัมพันธแบบเครือญาติ เพื่อนบาน 
อีกทั้งยังเปนการนําไปสูระบบการตลาดที่มี “ผูซ้ือ” และ “ผูขาย” กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง 
“บุคคล” กับ “พอคา” ขึ้นมา   นอกจากนั้นในระบบการผลิตเพื่อขายยังมีสวนทําใหความสัมพันธ
ระหวาง “บุคคล” กับ “ผูอาวุโส” และ “บุคคล” กับ “ผูประกอบพิธีกรรม” เส่ือมลงดวย   ทั้งนี้เพราะ
ในระบบการผลิตแบบใหมไมมีความจําเปนตองพึ่งพาวิทยาการพื้นบานดั้งเดิม   จึงไมมีความจําเปน
ที่ตองเรียนรูวิทยาการพื้นบานเหลานั้นจากผูอาวุโส ในทางตรงกันขามวิทยาการสมัยใหมในระบบ
การผลิตเพื่อขายเปนเรื่องที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองหรืออาจจะเกิดจากการรับการอบรมความรู
ดานการเกษตรแผนใหมที่ทางหนวยงานรัฐเปนผูจัดขึ้น     ในสวนของพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการ
ทํานาที่เคยเปนการถายทอดความรูจาก“หมอผี”ไปยัง“บุคคล”ในอดีตนั้น กลายเปนเรื่องที่ไมจําเปน
อีกตอไปเพราะในระบบการผลิตเพื่อขายไมมีขั้นตอนของพิธีกรรมดังกลาว    โดยมีความเชื่อวา
ความอุดมสมบูรณของผลผลิตที่จะไดรับจากระบบการผลิตชวงขยายตัวนี้เปนไปตามเงื่อนไขของ
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชอยางมีระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได14 
 2.การแลกเปลีย่นผลผลิต    ผูเฒาชาวไทยโซงบานดอนทราย15 กลาววากอนหนาพ.ศ.
2518 ชาวไทยโซงตองนําผลผลิตเดินทางไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาที่ตลาดอําเภอเมืองนครปฐม
เทานั้น   แตตอมาปพ.ศ.2518 มีพอคาจากโรงสีตางๆ นํารถหกลอเขามารับซื้อขาวจากชาวไทยโซง
หมูบานดอนทรายที่มีผลผลิตถึงหมูบาน   โรงสีที่เขามารับซื้อขาวโดยมากมาจาก1)โรงสีจากนครชุม   
อําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี  เจาของโรงสีเปนคนมอญ  2)โรงสีบางแขม  ตั้งอยูทีถ่นนเพชรเกษม   
จังหวดันครปฐม  เจาของเปนคนจีน 3)โรงสีจากตลาดโพรงมะเดื่อ ตั้งอยูหมูที่ 5 บานตลาดโพรงมะเดื่อ   
จังหวดันครปฐม  เจาของเปนคนจีน   

                                                        
14(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 

2550.(2)สัมภาษณนายพลอย    สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19   มกราคม   2551.(3) สัมภาษณ
นางศรีไพร    สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย,  19  มกราคม  2551. 

15(1)สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19 มกราคม 
2551.(2)สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มนีาคม 2550.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49 

 คุณยายโนรี   สิงหเรือง16ใหขอมูลเพิ่มเติมวาเมื่อชาวนาบานดอนทรายไดเงนิตราจากการ
จําหนายผลผลิตแลว     หากครัวเรือนใดมหีนี้สินเชน  จากการเชาที่นา   การกูยืมเงนินายทุน   เปนตน 
ก็จะตองแบงเงินรายไดสวนหนึ่งไวใชหนีสิ้น บางครัวเรือนก็พอเพยีงและบางครัวเรือนก็ไมพอเพียง
ดวยประสบปญหาตางๆเชนการกูหนีย้ืมสินลวงหนาในการลงทุนแตผลผลิตที่ไดกับไมพอเพียงตอ
ความตองการ    ตลอดจนเมื่อชาวนามีคานยิมดานการบริโภคเครื่องอํานวยความสะดวกที่มีราคาแพง
เกินกวารายไดมีสูงขึ้น  เชน โทรทัศน   วิทย ุ เปนตน   จึงสงผลตอระบบความคดิในการผลิตของ
ชาวนาใหเปลีย่นแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภคไปเปนผลิตเพื่อขายเพราะการที่จะไดเครื่องอุปโภค-
บริโภคเหลานีจ้ําเปนอยางยิ่งตองใชเงินสดในการแลกเปลี่ยน 
 นอกจากนี้ชาวไทยโซงบานดอนทรายยังมีความสัมพันธกับตลาดและแหลงทนุภายนอก
หมูบานอีกดวย         โดยตลาดและแหลงทุนภายนอกเปนเครือขายที่เขามาเกี่ยวของกับชาวไทยโซง
ทางตรงในเชิงเศรษฐกิจการทํานาที่ขยายตัวเพื่อการคาไดแก  นายทุนตางๆ ทั้งในรูปบุคคลคือ เถาแก
หรือพอคาตางๆ ที่เปนผูออกเงินในรูปของสินเชื่อหรือเงินทุนในการผลิต  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง
และผูกขาดในการรับซื้อผลผลิตตางๆ   นายทุนเหลานี้สวนใหญจะอยูในตัวเมืองนครปฐมและตลาด    
แตจะมีสาขาที่เปนตัวแทนของตนอยูในหมูบาน ซ่ึงตัวแทนเหลานี้ก็คือชาวไทยโซงภายในหมูบาน 
ความสัมพันธระหวางนายทุนกับชาวบานจะเปนไปในเชิงอุปถัมภกลาวคือ พอคา นายทุน ใหความ
ชวยเหลือดานเงินทองในรูปของการใหกูแกชาวบานเพิ่มอีกหากชาวบานที่กูไปแลวเกิดเจ็บปวยหรอื
เดือดรอนจําเปนเรงดวนนอกเหนือไปจากการกูไปเพื่อทําการผลิตตามปกต ิแตความสัมพันธเชนนี้
จะเกิดขึ้นกับนายทุน-ชาวบานที่เปนขาประจํามีการติดตอซ้ือขายกูเงินกันมานานจนไววางใจกนัแลว
เทานั้น    การใหกูยืมแมจะคิดดอกเบี้ยแพงแตชาวบานก็ยังนิยมเนื่องจากไมมีขั้นตอนยุงยากในการ
ค้ําประกัน หรือบางรายถาความสัมพันธตอกันดีนายทุนก็ใหกูไดทันทีโดยไมเรียกเอาเอกสารใดๆ 
ในการค้ําประกันเงินกูเลย       นายทุนเหลานี้ไดแก  เถาแกรับซื้อขาวเปลือก  เปนตน   สวนนายทุน
อีกประเภทหนึ่งที่ชาวบานมีความสัมพันธเขาไปเกี่ยวของก็คือ นายทุนในรูปสถาบันการเงินตางๆ 
ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เปนตน   ความสัมพันธจะมีรูปแบบที่เปนทางการมากกวา
นายทุนที่เปนบุคคลเนื่องจากการขอกูตองมีขั้นตอนและระเบียบหลักการมากมายในการพิจารณา
เงินกู    สถาบันการเงินเหลานี้มีขอดี คือดอกเบี้ยต่ํากวา กูไดมาก-นอยตามหลักทรัพยค้ําประกันของ
ผูกู ซ่ึงสวนใหญก็คือเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือนส.3 นายทุนที่เปนสถาบันการเงินเหลานี้จะไมเขาไป
เกี่ยวของในกระบวนการผลิตหรือการขายของชาวบานเหมือนกับนายทุนที่เปนตัวบุคคล   สวนใน
ดานการตลาดชาวไทยโซงบานดอนทรายก็ถูกดึงใหเขาไปเกี่ยวของกับระบบตลาดและกลไกราคาที่

                                                        
16

 สัมภาษณนางโนร ี   สิงหเรอืง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550.   
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อยูภายนอกชุมชนที่ตนไมสามารถกําหนดหรือควบคุมได   เนื่องจากชาวบานอยูในฐานะเปนเพียง
ผูผลิตที่ตองพึ่งพาการรับซ้ือจากตลาดภายนอกชุมชนโดยผานพอคา-นายทุน  ความตองการของ
ตลาดและราคาผลผลิตจึงเปนเงื่อนไขในการกําหนดการผลิตแตละปของชาวบานดวย17 
 จากที่กลาวมา  จะเห็นวาการทํานาของชาวบานมีการขยายตัวจากการผลิตเพื่อบริโภคสู
การผลิตเพื่อขาย   มีการนําวิทยาการสมัยใหมมาประยุกตใช  ขณะเดยีวกันชุมชนกไ็ดรับรูแนวคดิ
การประกอบอาชีพเล้ียงโคนมจากภายนอกหมูบานวาจะสามารถทํารายไดใหมากขึ้นกวาการทํานา   
ชาวบานจึงเลือกที่จะทดลองประกอบอาชพีเล้ียงโคนมควบคูไปกับการทํานาเพื่อสรางรายไดสูงขึน้ 

การประกอบอาชีพเสริมดวยการเลี้ยงโคนม     จากการที่ชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย
มีความตองการรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่นําไปซื้อสินคาอุปโภค-บริโภค เครื่องอํานวยความสะดวก
ตามที่ตองการ รวมทั้งการสงบุตรหลานในครอบครัวศึกษาเลาเรียนใหสูงๆ เพื่อหวังจะใหบุตรหลาน
ไมตองลําบากในการประกอบอาชีพเชนตนเอง    ดังนัน้เมื่อการทํานาซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมไมสามารถ
ตอบสนองดานรายไดอยางเพียงพอใหกับชาวนาไดเมื่อมีทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพเขามา
ใหเลือกอีกทางเลือกหนึ่งชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายจึงหนัไปประกอบอาชีพนัน้รวมดวย กค็ือ 
การประกอบอาชีพ“เล้ียงโคนม”เปนอาชีพเสริมซ่ึงเริ่มประกอบอาชีพนี้ราวพ.ศ.2515โดยการนําของ
ผูใหญบาน อาชีพเล้ียงโคนมนี้ภายหลังปพ.ศ.2530ไดพัฒนาสูการเปนอาชีพหลักของชาวไทยโซง
หมูบานดอนทรายเนื่องจากเปนอาชีพที่ทําใหมีงานทําและมีรายไดตลอดทั้งป        จากการสัมภาษณ
ผูเฒาหมูบานดอนทราย18ทราบวาในชวงพ.ศ.2515-2530 นั้น มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเล้ียงโคนม
ในหมูบานมากขึ้นทุกป  สถิติครัวเรือนที่เล้ียงโคนมในปพ.ศ.2530นัน้มีประมาณ  80 ครัวเรือนจาก
ครัวเรือนทั้งส้ินในปพ.ศ. 2530 จํานวน  137  ครัวเรือน  สําหรับวิถีการผลิตมีดังนี ้ 
 1.ขั้นตอนการเลี้ยงโคนม  ชาวไทยโซงผูประกอบอาชีพเล้ียงโคนมหมูบานดอนทราย19   
เลาวา ชาวไทยโซงที่ประกอบอาชีพเล้ียงโคนมทุกคนนั้น วันทั้งวนั เดือนทั้งเดอืนแมแตตลอดป 
พวกเขาจะไมมีวันหยุดเหมอืนคนอื่นๆเพราะโคนมตองกินอาหารทุกวนัและน้ํานมกต็องรีดทุกวนั
เชนเดยีวกัน  หากไมรีดน้ํานมแลวจะทําใหโคเปนโรคเตานมอักเสบ  สงผลใหส้ินเปลืองทั้งเวลาและ
คาใชจายในการรักษาซึ่งไมคุมกันเลยทีเดียว 

                                                        
17(1)สัมภาษณนายคง  สิงหลอ,ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มนีาคม 2549. 

(2)สัมภาษณนางโนรี  สิงหเรอืง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550. 
18(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย,   19  มกราคม  2551.(2)

สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 
19สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม 2551. 
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 ในแตละวนัวถีิชีวิตของชาวไทยโซงที่เล้ียงโคนมมีดังนี้   พวกเขาตองตืน่แตเชามดื ต ี4-5 
เพื่อโกยมูลโคและลางคอกทีโ่คถายไวตอนกลางคืน     ขณะที่ลางคอกนั้นก็จะอาบน้าํโคพรอม ๆ กบั
ใหอาหารโคไปดวย  อาหารที่โคกินมีทั้งอาหารขนและอาหารหยาบ   อาหารขนจะเปนอาหารอัดเมด็
ที่มีคุณคาทางโปรตีนสูง   โคตัวหนึ่งกินอาหารขนประมาณวนัละ 2-3 กิโลกรัม  สําหรับอาหารหยาบ
ไดถูกผสมใหกินพรอมกับอาหารขนดวย    อาหารหยาบจะเปนพวกพืชตางๆ ที่โคสามารถกินได   
สวนใหญเปนตนขาวโพดและหญาขน ซ่ึงมีใหโคกินทุกฤดูแตในฤดูหนาวขาวโพดมีจํานวนจํากดั
และหญาขนไมแตกกอ  สงผลใหในชวงนี้อาหารหยาบมีราคาแพงจึงตองเปลี่ยนไปเปนอาหารหยาบ
ชนิดอื่นเทาทีห่ามาไดไมวาจะเปนฟางอัด   ผักบุง    
 เมื่อใหอาหารเสร็จประมาณ  6 โมงเชา    จากนั้นชาวไทยโซงบานดอนทรายก็จะรีดนม
เปนขั้นตอนตอไป    สําหรับวัวหนึ่งตวันั้นใชเวลารีดนมประมาณ   8  นาท ี  ดงันั้นบานไหนที่มี
จํานวนโคมากจึงใชเครื่องรีดนมแทนการรีดดวยมือ    การรีดนมนี้มีทัง้รีดดวยเครื่องและรีดดวยมือ  
สําหรับการรีดดวยเครื่องรีดนมจะสะดวกและเร็วกวาเหมาะสําหรับผูที่มีแมโคมากกวา 10 ตัวข้ึนไป
หากมีจํานวนนอยกวานีจ้ะเปนการลงทุนที่สูงเกินไปเพราะเครื่องรีดมีราคาประมาณ 4-5 หมื่นบาท  
ซ่ึงจัดวาแพงพอสมควร   ประโยชนของเครื่องรีดนมนัน้คือใชระยะเวลาในการรีดนมนอยลงจาก
ประมาณตวัละ 8 – 10 นาท ีเหลือเพียงใชเวลาตัวละ 5  นาที  และยังไมเมื่อยขอมือรวมถึงหัวไหลดวย    
อีกทั้งวิธีใชก็งายเพยีงแตนาํจกุเตานมทั้งส่ีจกุมาเสียบที่เตานมแลวเปดสวติชเครื่อง   เครื่องรีดนมก็
จะทําการรีดน้าํนมจนหมดเตา    วิธีการของเครื่องรีดนมนั้นคลายกบัการดูดนมของลูกโคที่ใชล้ิน
โอบรัดเตานมแมโคทําใหเกดิสุญญากาศภายในโพลงปากและเมื่อลูกโคดูดน้ํานมก็จะไหลออกมา  
สวนการรีดนมดวยมือนั้นทาํไดโดยใชหวัแมมือและนิ้วท่ีเหลือทั้งส่ีโอบรัดแลวบีบไลน้ํานมออกมา
 เมื่อรีดนมเสร็จแลวประมาณ  8  โมงเชา  ชาวไทยโซงบานดอนทรายกจ็ะวางถังใสนมไว
บริเวณริมถนนหนาบานตนเพื่อรอใหรถสงนมนําไปสงสหกรณ  หลังจากทานขาวเชาเสร็จเรียบรอย
ประมาณ 9 โมงเชา  ชาวไทยโซงก็จะไปตัดตนขาวโพดเพื่อนํามาใหโคกินแถบตําบลสระกะเทียม  
และเวลาประมาณ  5  โมงเย็นจะทําความสะอาดคอกและใหอาหารโครอบเย็นไปพรอมๆ กับเตรียม
รีดนมในเวลาเย็นอีกมื้อและเสร็จประมาณ   6  โมงเย็น     จากนั้นก็จะรบัประทานอาหารเย็น พกัผอน
และเขานอนเวลาประมาณ 3-4 ทุม เพื่อที่จะเตรียมตัวปฏิบตัิภารกิจในวันตอไป 
 
ตารางที ่2  กิจวัตรการทํางานของชาวไทยโซงบานดอนทรายที่เล้ียงโคนมในแตละวนั 

เวลา กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
04.00-05.00 น. ตื่นนอน 
05.05-06.30 น. ลางคอกโค,ทําความสะอาดตวัโค,ใหอาหารโค 
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ตารางที ่2 (ตอ) 
เวลา กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

06.30-08.30 น. รีดนมโค 
08.30-09.00 น. รับประทานอาหารเชา 
09.00-14.00 น. ไปตัดขาวโพด 
14.00-16.00 น. พักผอน 
16.30-17.30 น. ใหอาหาร,ลางคอกโค,ทําความสะอาดตัวโคอีกครั้ง 
17.30-19.30 น. รีดนมโค 
19.30-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.00-22.00 น. ดูโทรทัศน,ทํางานอดิเรก 

22.00 น. เขานอน 
ที่มา : (1)สัมภาษณนายคง สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4 มนีาคม 2549.(2) 
สัมภาษณนายพลอย  สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.(3)สัมภาษณ    
นางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มนีาคม 2550.(4)สัมภาษณนางศรีไพร   
สิงหเรือง,  อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย,  19   มกราคม   2551. 
 
 สําหรับการแบงแรงงานในการเลี้ยงโคนม  หนาที่หลักๆ ในการเลี้ยงโคนมสามารถแบง
การปฏิบัติหนาที่ไดเปน 3  สวนคือ หนาที่รีดนม  หนาที่หาอาหารใหโคกินและหนาที่ดแูลโคนม     
สําหรับหนาทีรี่ดนมนั้นจําเปนตองใชกําลังมาก     หนาทีน่ี้จึงเปนของพอแมซ่ึงเปนแรงงานหลักของ
ครอบครัวเพราะหนาที่รีดนมนั้นตองใชขอมือและหวัไหลในการดงึน้าํนมใหไหลลงมาอยางถูกวธีิ   
เพราะถารีดน้ํานมไมถูกวิธีและไมหมดเตาแลวจะทําใหโคเปนโรคเตานมอักเสบ กอใหเกิดปญหา
ยุงยากอีกมากมาย   ดังนัน้ผูเปนพอแมมกัจะดแูลและทําหนาที่นีด้วยตนเองมากกวาจะใหลูกๆ หรือ
ตายายทําแทน เมื่อรีดนมมื้อเชาเสร็จพอแมก็จะเตรียมตวัไปเกี่ยวหญาขนและตัดขาวโพดเพื่อนํามา
เปนอาหารใหโคกินในวันถัดไป   โดยหญาขนนั้นจะไดมาจากแปลงหญาของตนเองซึ่งอยูไมไกล
จากตัวบานมากนัก  สําหรับตนขาวโพดนัน้ชาวบานตองหาซื้อจากหมูบานอื่นในตําบลสระกะเทียม
และจะตองไปตัดขาวโพดดวยตนเองโดยจะใชรถกระบะบรรทุกซึ่งจะไปกันหลายๆ คนเพื่อชวยกนั
ตัดและคนทีจ่ะไปตัดนี้สวนใหญอยูในวัยใชแรงงานตั้งแตหนุมสาวถึงวัยกลางคน สวนชวงเวลา
กลางวันขณะที่ผูเปนพอแมออกไปตัดตนขาวโพดนัน้  ฝายตายายวยัสูงอายุจะดูแลโคนมโดยให
อาหารดวยการโยนขาวโพดและหญาขนใหกินรวมทั้งโกยมูลออกจากคอกและนํามลูโคที่โกยไวนัน้
ออกมาตากแหงที่ลานโลงในบริเวณบาน    ขณะที่ตากมลูโคใหมนั้นกจ็ะเขีย่พลิกกลับมูลโคเกาดวย   
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หากแดดดีๆ ประมาณ  3-4  วัน  มูลโคจงึจะแหงสนิทดีแลวนํามากองรวมไวเปนแถวๆ เพื่อรอให
พอคาคนกลางมารับซื้อตอไป20    
 หนาที่ของลูกๆ จะเปนผูชวยทกุคนในครอบครัวทั้งพอแมตายาย ขณะที่พอแมรีดนม
หากลูกอยูในวยัรุนก็จะไดรับการฝกหัดใหรีดนมโคตัวที่เชือ่งและปลอยนมงาย   เพราะไมตองใช
กําลังในการดงึเตานมมากเหมาะสมกับแรงงานวยันี้  ถาเปนเสาร-อาทิตยลูกคนโตอาจตองไปชวย
พอแมตัดขาวโพดดวยแตไมบอยนักเพียงแคใหลูกรูจักวิธีการตัดและสถานที่ตัดตนขาวโพดเทานั้น      
สําหรับลูกคนรองๆ อาจชวยตายายโกยมูลโคออกจากคอก  รวมทั้งนําออกมาตากแดดชวยเกลี่ยพลิก
มูลโคเกาดวยเชนกัน  จะเหน็ไดวาสมาชิกแตละคนในครอบครัวไทยโซงบานดอนทรายจะมหีนาที่
เปนของตนเอง   สวนใหญตองอาศัยแรงงานเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกนัทั้งนี้เนื่องจากหนาที่ทั้งหมด
มีความสัมพันธกัน21 
 2.การแลกเปลีย่นซ้ือขายผลผลิตที่ไดจากโคนม ผลผลิตหลักของโคนมที่ชาวไทยโซง
บานดอนทรายตองการมากที่สุดคือน้ํานมดิบ   การที่จะไดน้ํานมดิบที่มีคุณภาพและปริมาณมาก
สัมพันธกับการใหอาหารดวย        น้ํานมดิบที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายไดนัน้จะนาํมาขายใหแก
สหกรณโคนมหนองโพฯ ซ่ึงมีราคาโดยเฉลี่ย 7-8 บาทตอกิโลกรัม  สําหรับสาเหตุที่ราคาแตกตางกนั
ขึ้นอยูกับปจจยัดังนี้22 
 2.1มาตรฐานของเปอรเซ็นตมันเนยในน้ํานมดิบกําหนดไวที่  3.5%   หากเพิ่มจาก 
3.5% ทุกๆ 0.1% จะเพิ่มราคาให 3 สตางค/กโิลกรัม และทกุเปอรเซ็นตจะลดราคา 1 สตางค/กิโลกรัม 

 2.2มาตรฐานความเขมขนของน้ํานมดิบกําหนดไว 1.027(ความถวงจําเพาะ) ทกุๆ  
0.001 ที่ลดลงจาก 1.027 จะลดราคาลง 2  สตางค/กิโลกรัม 
  2.3 ความสะอาด    เกรด 1 สะอาดที่สุดจะเพิ่มให 34  สตางค/กิโลกรัม   เกรด 2 
สะอาดมากเพิม่ให  15  สตางค/กิโลกรัม   เกรด 3 สะอาดเพิ่มขึ้นให   0  สตางค/กิโลกรัม  เกรด 4 
พอใชลดลง 15 สตางค/กิโลกรัม   เกรด 5 ไมสะอาดลดลง   50  สตางค/กิโลกรัม    เกรด 6 สกปรกหกั
ราคาน้ํานมดิบของราคาทั้งหมด (นําน้ํานมสงคืนเจาของ)  

                                                        
20

 สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง,  อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
21(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย,  19  มกราคม  2551.  
22

 ผาสุก  เพ็งผาสุก, “การเลี้ยงโคนม:วิถีชีวติและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงจากการทาํนา
ไปสูการทําปสุสัตว” (สารนพินธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชามานุษยวิทยา  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2538), 23-26. 
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 2.4 จุลินทรียในน้ํานม  เกรด 1 น้ํานมดิบมจีุลินทรียนอยท่ีสุดเพิ่มให  35  สตางค/
กิโลกรัม    เกรด 2 น้ํานมดิบมีจุลินทรียนอยเพิ่มให 25 สตางค/กิโลกรัม    เกรด 3 น้ํานมดิบมีจุลินทรีย
มากลดลง 5 สตางค/กิโลกรัม     เกรด 4 น้าํนมดิบมีจุลินทรียมากลดลง 15 สตางค/กิโลกรัม  เกรด 5 
น้ํานมดิบมีจุลินทรียมากลดลง 25 สตางค/กิโลกรัม    เกรด 6 น้ํานมดบิมีจุลินทรียมากที่สุดลดลง 50 
สตางค/กิโลกรัม 
 2.5 คะแนนคอกสําหรับผูที่มีระบบการจัดการโรงเรือนที่ถูกตอง    สหกรณมีการ
เพิ่มราคาใหตัง้แต 1-10 สตางค/กิโลกรัม 
 ผลผลิตที่เปนรายไดรองลงมาคือตัวโคซึ่งมีทั้งแมโคและลูกโค    เหตุผลที่ขายแมโคนั้น
สวนใหญจะมปีญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ํานมที่ใหนอยเกนิไปไมสมดุลกับคาอาหารที่กินในแตละวนั
เชน   แมโคใหปริมาณน้ํานมดิบเพียงวันละ 2-3 กิโลกรัม      น้ํานมดบิราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8 บาท  
โคตัวหนึ่งนั้นจะทํารายไดเปนจํานวน  24 บาท/วัน  ขณะที่กินขาวโพดวันละ  3  มดั  มดัละ 5 บาท 
เทากับ  15  บาท   ไมรวมคาอาหารขนและแรงงานในการเลี้ยงดู   ซ่ึงคํานวณอยางคราวๆ แลวไมคุม
กับเงินที่ลงทนุ  ดวยเหตุผลนี้โคจึงมักถูกขายใหแกพอคาเนื้อตอไป 
 สวนปญหารองลงมาที่ทําใหขายโคนมคือโคเปนโรคเตานมอักเสบ โรคนี้เมื่อตัวใดเปน
ชาวไทยโซงบานดอนทรายตองรีบรักษาใหเร็วที่สุด มิฉะนั้นหากโรคนี้ลุกลามไปจะกอใหเกดิความ
เสียหายแกน้ํานม   ทําใหไมสามารถรีดน้ํานมสงขายใหแกสหกรณไดและเมื่อเปนโรคเตานมอักเสบ
และมักจะเรื้อรัง   อีกทั้งคารักษาทั้งยาฉีดและยาเม็ดตางมีราคาแพงไมคุมกันรวมทั้งแมโคที่ใหลูกมา
ประมาณ 9-10 ตัว  โคเหลานี้จะถูกคดัออกจากคอกเพราะถือวาแกเกนิไป     สงผลใหปริมาณน้ํานม
ลดลงดวยซ่ึงไมคุมทุนที่ตองจายไปกับคาอาหาร  ดวยเหตุผลทั้งหมดโคเหลานี้จึงถูกสงไปขายใหแก
พอคาคนกลางในราคาโคเนื้อซ่ึงมีราคาถูกกวาโคนมมากประมาณตวัละ3-5 พันบาท    โดยการซื้อโค
จะเหมาเปนตวัๆ ไปไมไดซ้ือขายจากน้าํหนักโค  แตมักดูจากความสมบูรณเปนสําคญั23 
 นอกจากแมโคที่มีปญหาดังกลาวแลว ลูกโคตัวผูก็ถูกขายใหแกพอคาขายเนื้อดวยราคา
ประมาณตวัละ150 -200บาท    เหตุผลทีข่ายเพราะกวาที่โคตัวผูจะโตเต็มที่นั้นใชเวลาประมาณ 12-
18  เดือน ขณะที่ขายไดเพียง 3-5 พันบาท  เชนเดียวกับราคาแมโคขางตน   ดังนั้นลูกโคตัวผูจะถูกขาย
ตั้งแตอายุได 1 อาทิตย    โดยลูกโคเหลานี้จะถูกนําไปทําเปนลูกชิ้นเพราะมีเนื้อที่ไมเหนียว   โดยจะมี
พอคาคนกลางที่รูจักกันนําไปขายตอยังโรงงานทําลูกช้ินอีกทอดหนึ่ง     ซ่ึงพอคาคนกลางที่รับซ้ือ
แมโคแกหรือลูกโคนั้นจะเปนพอคาคนกลางในพื้นทีใ่กลเคียงที่รูจักกันดี เมื่อชาวไทยโซงตองการ
ขายโคเหลานีจ้ะไปบอกแกพอคาคนกลางแลวพอคาคนกลางจะมาตกลงราคากันอีกทีหนึ่ง 

                                                        
23สัมภาษณนายคง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มีนาคม 2549. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55 

 สําหรับมูลโคนั้นก็เปนรายไดอีกทางหนึ่งที่มีทุกๆ สัปดาห แมจะไมมากเทาผลผลิตของ  
2  อยางแรก   แตก็ทํารายไดใหชาวไทยโซงบานดอนทรายอยางสม่ําเสมอเชนเดยีวกนั  โดยไทยโซง
จะนํามูลโคเหลานี้มาตากแหงที่ลานโลงบริเวณบาน   ถาแดดดีประมาณ 3-4 วนั มูลโคก็จะแหงสนิท     
แตอยางไรก็ตามตองขึ้นอยูกบัการตากดวย       หากตากหนาตองใชเวลามากขึ้นอาจถึง  1  อาทติย  
เมื่อแหงแลวชาวไทยโซงจะกองไวเปนแถวๆ  เพื่อรอใหพอคาคนกลางมารับซื้อตอไป  หนาที่สําคญั
ในการตากมูลโคนี้จะตกเปนของตายายสูงอายุที่อยูดแูลบาน   ยามทีพ่อแมออกไปตัดตนขาวโพด   
การขายนั้นคดิเปนถุงปุย ถุงละ  5  บาท  เปนราคาที่พอคาคนกลางตองตวงใสถุงปุยเอง     หากบานใด
ตวงเองกจ็ะไดคาตวงเพิ่มขึ้นเปนถุงละ 7 บาท  ซ่ึงสวนใหญแลวจะใหพอคาคนกลางเปนคนตวง
เพราะไมเสยีเวลา   มูลโคตากแหงนั้นชาวไทยโซงบานดอนทรายมีทุกๆ อาทิตย   เดมิพอคาคนกลาง
จะมารับซื้อถึงที่บานแลวจะนําไปขายตอใหกับชาวบานอีกตอหนึ่งเชน การนําไปขายตอใหชาวสวน
ในอําเภอดําเนนิสะดวก  จังหวัดราชบุรี  เปนตน ซ่ึงจะขายตอไปประมาณถุงละ 10-15 บาท   การขาย
มูลโคของชาวไทยโซงบานดอนทรายครั้งหนึ่งมีประมาณ 50 -100 ถุงซ่ึงถือเปนรายไดเสริมอยางดี24 
 สวนดานการขนสงน้ํานมดิบนั้น  น้ํานมทีรี่ดไดในแตละวันนัน้จะถูกนาํไปใสในถังนม
สังกะสีหรืออลูมิเนียม ซ่ึงมคีวามจุแตกตางกันไปตั้งแต 20-50 กดิลกรมั   ชาวไทยโซงบานดอนทราย
สวนใหญมักจะใชถังอลูมิเนยีมเพราะมีความทนทานมากกวาและจุปริมาณไดมากกวาดวย  ขณะที่
ถังสังกะสีนั้นมีความจุเพยีง  20  ลิตร และไมคงทนเทาใดนัก   อยางไรกต็ามก็ยังคงมีคนใชถังสังกะสี
ซ่ึงมีทั้งคนที่เร่ิมเลี้ยงโคนมยงัมีปริมาณน้ํานมไมมากและมีคนที่เล้ียงมานานแตมีปริมาณของน้ํานม
เปนเศษกิโลกรัมเชน  รีดน้ํานมไดประมาณ 110 กิโลกรัม/วัน  ตองใชถังอลูมิเนียม  2  ถัง  และถัง
สังกะสีอีก 1  ถัง ในการบรรจุน้ํานม   อีกทัง้ถังสังกะสีนั้นมีใชกนัมานานกอนที่จะมถัีงอลูมิเนียมและ
ยังมีจําหนายทีส่หกรณ    ดังนั้นคนเลี้ยงโคนมรุนแรกๆ รวมทั้งคนเลี้ยงรุนใหมจึงมใีชกันแทบทกุคน 
 การขนสงน้ํานมดิบนั้น หากชาวไทยโซงเริ่มเลี้ยงไมนานและยังมีปริมาณน้ํานมไมมาก
ก็จะไปสงที่สหกรณดวยตนเองโดยจะมัดกับยางยึดรัดไวดานหลังเบาะรถจักรยานยนต  เพราะถาจาง
รถสงนมนั้นจะไมคอยคุมกบัคาน้ํานมที่ไดรับ  สวนคนไปสงนั้นจะเปนพอบานหรือลูกชายที่โตแลว   
บางกรณีอาจจะเปนแมบานกไ็ด   สําหรับบานที่รีดน้ํานมไดปริมาณมากๆ เชน มากกวา 50   กิโลกรัม
ในแตละมื้อกม็ักจะจางรถสงนมไปสงให     โดยจะวางถังนมไวทีห่นาร้ัวประตบูานหรือริมถนน
หนาบานเมื่อรถสงนมมาถึงก็จะแวะเก็บขึ้นรถ  ถาไมเปนรถกระบะกจ็ะเปนรถ  6  ลอ แตถารถนม
มาแลวบานไหนยังรีดนมไมเสร็จรถสงนมจะไมมกีารรอ  ดังนั้นน้ํานมที่รีดเหลืออยูตองนําไปสงเอง    

                                                        
24สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม  2550.(2)

สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19   มกราคม   2551. 
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รถสงนมนี้จะสงใหเชาและเย็นวนัละ  2  เที่ยว   เมื่อสงน้ํานมที่สหกรณแลวขากลับก็เอาถังมาวางไว
ที่เดิมรอใหเจาของถังนมนําไปลางใหสะอาด เพื่อใชใสน้ํานมในมื้อถัดไป25    
 สําหรับถังนมนั้น บริเวณดานบนของถังนมจะมีหมายเลขสมาชิกติดไวหรืออาจจะเขียน
ดวยปากกาเมจิกหรือสติกเกอรที่ไมหลุดหรือเลอะเลือนงายๆ จากการทาํความสะอาดโดยการลางน้าํ   
หมายเลขสมาชิกนั้นแมจะมบีางรายลบเลือนไปบาง แตเจาหนาที่เทน้ํานมมักจะจําไดวาใครเปน
เจาของถังนมอันนี้  ขณะทีเ่ทน้ํานมเจาหนาที่ก็จะจดน้ําหนักดวย เมื่อถึงกําหนด 10  วนั หรือ 1  งวด   
น้ําหนกัจะถกูรวมไวทั้งหมดวาไดกี่กิโลกรัมแลวรอใหสมาชิกมารับเงนิพรอมๆ กับถูกหักคาอาหาร
ของใชอุปโภคบริโภคที่สมาชิกนําไปใชกอน   ดังนั้นเงินที่จะไดแตละงวดก็คือเงนิที่เหลือจากการ
ถูกหักคารายจายจิปาถะนั่นเองและเวลารับสงนมนั้นจะไมเกินเวลาที่สหกรณกําหนดไว  คือ เวลาเชา 
6.00-9.00 น. และในเวลาเยน็ 17.00-20.30 น. ดังนั้นเวลาที่รถรับสงนมจะมาในชวงเชาเวลาประมาณ   
8 โมงเชาและเวลาเย็นคือ 6 โมงเย็น  สําหรบัราคาสงถังนมนั้นจะคิดกนัเปนงวดๆ งวดละ 40-60 บาท  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของถังนมดวย    ถังละขนาด  20   กิโลกรัม   คิดราคา  40   บาท    ถังใหญหนัก  
50  กิโลกรัม  ราคา  60  บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัระยะทางใกลไกลจากสหกรณดวย    ซ่ึงการใชบริการรถ
รับสงนมนี้สะดวกตอชาวไทยโซงบานดอนทรายเปนอยางมาก ทําใหไมเสียเวลาในการหาอาหารมา
เล้ียงโคในตอนเชาและตอนเย็น26   

สําหรับรายรับ-รายจายในการเลี้ยงโคนมนัน้คุณลุงพลอย   สิงหเรือง  ผูใหญบานหมูบาน 
ดอนทราย เลาใหฟงวาในชวงพ.ศ.2529-2530 ถาเลี้ยงแมโคจํานวน10  ตัว วันหนึ่งไดน้ํานมประมาณ  
100  กิโลกรัม  รายรับ-รายจายตอเดือนจะประกอบดวย27 
 รายจาย/เดือน 
 คาอาหาร ตัวละ 3 กิโลกรัม  ถุงละ 30  กิโลกรัม  ราคา  135  บาท รวม   4,050 บาท 
 คาตนขาวโพด  ตัวละ 3  มดั มัดละ 5   บาท        รวม   4,500 บาท 
 คารถสงนม  เดือนละ 300  บาท         รวม      300  บาท 
 คาน้ํา-ไฟ เดือนละ  300  บาท         รวม      300  บาท 
                      รวมทั้งส้ิน   9,150 บาท 

                                                        
25(1)สัมภาษณนางคง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550.  

(2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 
26(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 

(2) สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
27สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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รายรับ/เดือน  
 ขายน้ํานมดิบกิโลกรัมละ 8 บาทวันละ 800  บาท จํานวน 30 วัน         รวม    24,000  บาท 
 นํารายรับลบรายจาย(24,000-9,150)ยอดรายไดที่ไดรับตอ1เดือน      รวม    14,850  บาท 

จากการที่ชาวไทยโซงหันมาเลี้ยงโคนมเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดสูงขึ้นและเกิดการ
เปรียบเทียบรายไดระหวางการทํานากับเลีย้งโคนมวาอาชีพใดใหรายไดมากกวากนั    ผลปรากฏวา
อาชีพการเลี้ยงโคนมสามารถสรางรายไดแกชาวไทยโซงสูงกวาการทํานา     ดังนั้นอาชีพนี้ภายหลัง
ปพ.ศ. 2530 จึงพัฒนาสูการเปนอาชีพหลักของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย      เนื่องจากเปนอาชพี
ที่ทําใหมีงานทําและมีรายไดตลอดทั้งป    

นอกจากนี้  จากการที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทํามาหากนิ
และแบบแผนการผลิตดังที่ไดกลาวมาแลว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยงัสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานดวย ถึงแมจะยังไมปรากฏอยางชัดเจนแตก็สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบตอครอบครัว
และระบบเครอืญาต ิ   ผลกระทบตอโครงสรางอํานาจในครอบครัว    ผลกระทบตอการจัดระเบยีบ
ทางสังคมของชุมชนและผลกระทบที่มีตอโครงสรางอํานาจในหมูบาน      
 
การเปล่ียนแปลงดานวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม 

จากการที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายซึ่งมีพื้นฐานการประกอบอาชีพทํานาทุกครัวเรือน
มีความตองการรายไดสูงขึ้น  เพื่อที่จะนําไปซื้อสินคาอุปโภค-บริโภคและเครื่องอํานวยความสะดวก
ตามที่ตองการรวมทั้งการสงบุตรหลานในครอบครัวศึกษาเลาเรียนใหสูงๆ โดยหวังจะใหบุตรหลาน
ไมตองลําบากในการประกอบอาชีพเชนตนเอง   จึงจาํเปนตองแสวงหารายไดเพิ่มมากขึ้นดวยการ
หันมาประกอบอาชีพเล้ียงโคนมเปนอาชพีเสริม  ซ่ึงทําใหมีรายไดสูงขึ้นและภายหลังปพ.ศ.2530 
อาชีพการเลี้ยงโคนมของชาวไทยโซงบานดอนทรายไดพฒันาสูการเปนอาชีพหลัก เนื่องจากเปน
อาชีพที่ทําใหมีงานทําและมรีายไดตลอดป      ซ่ึงการเปลีย่นแปลงการประกอบอาชีพนี้สงผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยู  ดังนี ้
 ผลกระทบท่ีมีตอโครงสรางอํานาจในครอบครัว สังคมชาวไทยโซงฝายชายจะเปนผูที่มี
อํานาจในชุมชนเนื่องจากเปนผูทําการเลี้ยงผีและสืบทอดสายตระกูล นอกจากนี้สังคมเกษตรกรรม
ยังยกยองฝายชายใหเปนผูนาํในการประกอบอาชีพไมวาจะเปนการตัดสินใจเลือกเมล็ดพันธุพืชหรือ      
การแบงแรงงาน   ทั้งนี้ฝายชายเปนผูรับผิดชอบหนาที่ตางๆ  ที่ฝายหญิงทําไมได เชน หาอาหารในปา   
เตรียมเชื้อเพลิง เปนตน   ชาวไทยโซงจงึตองใหความเคารพตอฝายชายและผูที่มีความอาวุโสที่สุด
ในบานซึ่งทุกคนจะตองยอมรับในความคิดเห็นและการตดัสินใจตางๆ ทั้งนี้สวนหนึ่งถือเปนการ
เคารพสิทธิของการที่เปนเจาของบานและผูอาวุโสนั้นยังเปนผูตัดสินใจในการแบงมรดกอีกดวย    
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 ถึงการประกอบอาชีพจะเปลีย่นแปลงไปแตฝายชายกย็ังคงความเปนผูนําของครอบครัว   
ทั้งนี้เนื่องจากยังคงเปนผูนําในการผลิต     แตผูอาวุโสนัน้ดูเหมือนจะมีบทบาทตอหนุม-สาวไทยโซง
ลดลง   ทั้งนี้เพราะการที่คนในสังคมมีรายไดมากขึ้นจึงนิยมสงลูกหลานไปเรียนตอนอกหมูบานและ
ชุมชนของตนเองจนไดรับวฒันธรรมในสังคมเมืองใหมามีอิทธิพลดานที่เปนความคิดเห็นคอนขาง
เปนตัวของตวัเองมากขึ้น   กลาแสดงออกมากขึ้น   จึงดเูหมือนวาเดก็รุนใหมนัน้ไมเคารพผูอาวุโส   
เปนผลใหเกดิชองวางระหวางผูสูงอายุในหมูบานและลูกหลานวัยรุนที่ไปทํางานภายนอก แตทัง้นี้
ถึงแมวาผูอาวโุสจะมีบทบาทตอคนในครอบครัวลดลง  ผูอาวุโสก็ยังคงเปนศูนยกลางของครอบครัว
เชนเดิม28 
 ผลกระทบท่ีมีตอการจัดระเบียบทางสงัคมของชุมชน เมื่อสังคมชาวไทยโซงเปนสงัคม
ชาวนาความสัมพันธของคนในชุมชนตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบเครือญาต ิ   ทุกคนตางมีความรูสึก
เปนพวกเดยีวกันทําใหการควบคุมทางสังคมเปนไปไดงาย ทุกคนตางตองถือปฏิบัติในกฏเกณฑ   
ขอบังคับแบบเดียวกันยิ่งถาเปนกฏเกณฑขอบังคับที่เกี่ยวกับประเพณ ี   พิธีกรรม  ทุกคนจะใหความ
รวมมือกันเปนอยางดี      รวมไปถึงการมีกฎขอหามขอบังคับตางๆ ที่คนในชุมชนเห็นวามีเหตผุล
และยิ่งถากฏเกณฑนั้นถูกควบคุมดวยอํานาจเหนือธรรมชาติก็ยิ่งไมมผูีใดกลาฝาฝน ไมวาจะเปน
กฏเกณฑดานการนับถือผี   การเลี้ยงผี   การสืบสายโลหิต   ซ่ึงถือวากฏเกณฑดังกลาวนี้จดัใหทุกคน
ในสังคมรับรูวาเปนญาติกันไมทางสายโลหิตก็ทางการแตงงาน   เพราะฉะนั้นทกุคนในหมูบานจึงมี
ความปรองดองซึ่งกันและกนั  การแบงชนชั้นทางสังคมก็มีแตชนชัน้ผูทาวและชนชัน้ผูนอย   เพื่อให
ทั้งคูมีแบบแผนการปฏิบัติตนในพิธีกรรมที่แตกตางกันไปตามบรรพบุรุษ         แตเมื่อสังคมระบบ
ทุนนิยมเขามาการแบงชนชัน้ในสังคมไดใชการเหลื่อมลํ้าทางรายไดเปนเกณฑวดั    คนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีจะเปนผูที่ไดรับการยกยองนับหนาถือตา  ดังนั้นทกุคนจงึพยายามทีจ่ะแสวงหารายได
ของตนใหมากขึ้น   มีการออกไปหางานนอกหมูบานและดึงคนจากภายนอกใหเขามาเปนแรงงาน   
กฏเกณฑขอบังคับพื้นฐานทีม่ีผลตอคนในหมูบานเริ่มใชไมได ทั้งนี้เพราะมีคนจากภายนอกหมูบาน
อพยพมาอาศยัภายในหมูบานรวมดวย  กฏเกณฑเหลานีจ้งึมีผลตอชาวไทยโซงในหมูบานเทานั้น29 
 ผลกระทบท่ีมีตอโครงสรางอํานาจในหมูบาน   โครงสรางอํานาจในหมูบานดั้งเดิมนั้น
จะเปนของบรรดาผูที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกับการผลิตและวิถีชีวิตของชาวไทยโซง        
ทั้งนี้เพราะชาวไทยโซงเปนกลุมชาติพันธุที่ใหความสําคญัและยึดถือตอประเพณ ี พิธีกรรมอยางมาก  
ทําใหบรรดาผูที่ทําหนาที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพธีิกรรมเหลานี้ไมวาจะเปน  หมอมด  เขยกก ฯลฯ   จะเปน

                                                        
28สัมภาษณนางเปลี่ยน   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มนีาคม 2549.   
29 สัมภาษณนางคง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มีนาคม 2549.   
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ผูที่ไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน เปนศูนยกลางในการรวบรวมผูคนใหสนใจและชวยเหลือใน
กิจกรรมตางๆ ตอมาเมื่อระบบการปกครองทองถ่ินแพรกระจายไปสูหมูบานมากขึน้  ก็กอใหเกิด
กลุมผูที่มีอํานาจและบทบาทตอคนในหมูบานอีกกลุมหนึ่งนั่นก็คือผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  
นอกจากนี้ก็มคีณะกรรมการหมูบาน  คณะกรรมการประจําศาลหมูบาน   ซ่ึงมกัเปนผูที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจคอนขางดีและมักเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวไทยโซงเปนอยางดี แตเมื่อ
ชุมชนไดเร่ิมมกีารเปลี่ยนแปลงไปสูระบบทุนนิยม ประเพณีทีเ่กีย่วเนื่องกับการผลิตไดส้ินสุดลง   
อันเปนผลทําใหเกิดโครงสรางอํานาจในหมูบานขึ้นมาใหมแทนผูที่มีอํานาจเดิม  คือ บรรดานายทนุ
ตางๆ ที่มีอิทธิพลดานการเงนิตอชาวบาน  นายทุนเหลานีจ้ะเริ่มจากการเปนฐานดานเศรษฐกิจจนเขา
มามีอํานาจทางการเมืองในที่สุด    บทบาทของผูนําชุมชนโดยเฉพาะผูใหญบาน   นอกจากจะคอยให
ความชวยเหลือแกลูกบานดานตางๆ รวมถึงปนผูที่คอยประสานงานกจิกรรมสาธารณะทั้งหลายแลว  
ยังตองคอยเปนผูระงับเหตกุรณีเกิดการพิพาทขึ้นในหมูบานดวย30 
 ผลกระทบท่ีมีตอประเพณีวฒันธรรมในหมูบาน    เมื่อรูปแบบการผลิตเปลี่ยนจากการ
ทํานาเปนการเลี้ยงโคนมแทนที่ความสัมพนัธในระบบครอบครัวและเครือญาติก็ลดลง   ทั้งนี้เพราะ
ในการเลี้ยงโคนมจะใชแรงงานเฉพาะสาม-ีภรรยาเปนหลัก  ประกอบกบัมีวัสดุอุปกรณในการรีดนม
ที่ทันสมัย     จํานวนคนในการประกอบอาชีพนี้ก็ใชแคสมาชิกภายในครอบครัวเพียงไมกี่คนเทานัน้
ก็สามารถประกอบอาชีพนี ้     ทําใหรูปแบบการรวมมือของคนในครอบครัวและชุมชนไทยโซงไมมี
ความจําเปนอกีตอไป  ประเพณีการลงแขกที่แสดงใหเหน็ถึงการชวยเหลือก็เปลี่ยนมาเปนการใชเงิน
เขามามีบทบาทมากขึ้น    สังเกตไดงายๆ จากการจัดงานตางๆ ที่จะมีการนําเงินใสซองไปใหมากกวา
การไปชวยงาน   นอกจากนี้ยังมีคานยิมในการสงบุตรหลานใหเรียนสูงๆ โดยสงบุตรหลานของตน
ไปเรียนยังโรงเรียนในเมืองมากขึ้น     เมื่อเรียนจบแลวเดก็เหลานี้มกัจะหางานทําที่นอกชุมชนทําให
มีแนวโนมการแตงงานกับคนนอกกลุมและไปตั้งถ่ินฐานยังถ่ินอื่นๆ นอกชุมชนมากขึ้น31 

กลาวโดยสรุป      เศรษฐกิจบานดอนทรายในชวงระหวางพ.ศ.2504-2530นั้น  เปนการ
ผสมผสานการทํานาและเลีย้งโคนม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือมกีารเปลี่ยนอาชีพ
จากการทํานาเปนหลักทุกครวัเรือนเพยีงอาชีพเดียวสูการประกอบอาชพีเล้ียงโคนมเปนอาชีพเสริม
แบบคูขนานกบัการทํานา    ตลอดจนเปลีย่นแปลงแบบแผนการผลิตจากผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิต
เพื่อขาย        ทัง้นี้เปนผลมาจากปจจยัตางๆ ดังที่ไดกลาวแลวขางตนแตชวงเวลานีก้ารประกอบอาชีพ
การเลี้ยงโคนมยังกลาวไดวาเปนเพยีงอาชพีเสริมของชุมชนเพราะชาวไทยโซงยังไมไดทอดทิ้งการ

                                                        
30สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
31สัมภาษณนางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550. 
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ประกอบอาชพีดั้งเดิมของตนเองนั่นก็คือการทํานาที่สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ เพียงแตมีการ
ประกอบอาชพีการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพเสริมเทานั้นและเปลี่ยนแบบแผนการผลิตเปนเพื่อขายแทน
การผลิตเพื่อบริโภคตามความเปลี่ยนแปลงของภายนอก    แตภายหลังปพ.ศ.2530 ความเปลี่ยนแปลง
ดานการประกอบอาชีพปรากฏอยางเดนชดัมากในชุมชน       ทั้งนีเ้พราะชาวไทยโซงไดเรียนรูแลววา
การประกอบอาชีพเล้ียงโคนมสามารถนํามาซึ่งรายไดมากกวาการทํานาและมีอัตราการเสี่ยงในการ
ขาดทุนนอยกวาเพราะไมตองพึ่งพาน้ําฝนตามฤดูกาล      ตลอดจนแรงงานที่ใชกไ็มจาํเปนตองพึ่งพา
ครัวเรือนอ่ืนๆเพราะการเลี้ยงโคนมสามารถใชแรงงานการผลิตคนในครอบครัวอยางเดียวก็เพยีงพอ   
ดังนั้น    อาชพีการเลี้ยงโคนมจึงขยายตัวและพัฒนาสูการเปนอาชีพหลักของชุมชนไทยโซงหมูบาน
ดอนทราย   ดังที่จะกลาวตอไปในเศรษฐกิจหมูบานระยะการขยายตวัของการเลี้ยงโคนมและความ
หลากหลายของอาชีพ 
 

เศรษฐกิจหมูบานระยะการขยายตัวของการเลี้ยงโคนมและความหลากหลายของอาชีพ
ระหวางพ.ศ.2531-2549 

 
เศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายระหวางปพ.ศ.2531-2549 เปนระยะ

การขยายตวัของการเลี้ยงโคนมและความหลากหลายของอาชีพ   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลานี้อยางชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงดานอาชีพและวิถีการทํามาหากิน   ซ่ึงจากเดิมไทยโซง
ประกอบอาชพีทํานาเปนหลักทุกครัวเรือน ตอมาชวงพ.ศ.2504-2530 มีการทํานาผสมผสานกับการ
เล้ียงโคนมซึ่งเปนอาชีพเสริมของชาวบาน  แตหลังปพ.ศ.2530 เปนตนมา อาชีพหลักของไทยโซง
บานดอนทรายกลับเปลี่ยนแปลงไป  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ เปลี่ยนจากการประกอบอาชพี
ทํานาเปนหลักทุกครัวเรือนสูการเลี้ยงโคนมเปนหลัก        ทั้งนี้เพราะจากการที่ชาวบานทดลองเลี้ยง
โคนมแลวพบวาสามารถสรางรายไดอยางเปนกอบเปนกาํ สงผลใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึน้     
มีเงินรายไดสําหรับใชจายและเก็บออมมากขึ้น       สามารถนําเงินรายไดไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ที่ตองการตลอดจนใชจายดานอื่นๆ ตามความประสงครวมถึงชาวไทยโซงบานดอนทรายไดประสบ
ปญหาดานอื่นๆ จากการทํานาดวย   จึงเปนแรงสนับสนุนใหเกิดการเปลีย่นแปลงการประกอบอาชีพ     
ทั้งนี ้จากการสํารวจพบวาปพ.ศ.2549 มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํานาเหลืออยูเพยีง 10  ครัวเรือน
เทานั้นจาก 167  ครัวเรือน  นอกจากนี้ชาวไทยโซงรุนใหมยังไดรับอิทธิพลแนวคิดจากภายนอก
หมูบานดานการประกอบอาชีพดวยวาตนควรเลือกประกอบอาชีพที่มภีาระงานนอยกวาการทํานา
แตมีรายไดสม่ําเสมอทุกเดือน  ซ่ึงนําพาไปสูการประกอบอาชีพที่หลากหลายของชาวไทยโซง
รายละเอียดของปจจัยทีน่ําไปสูความเปลี่ยนแปลงนั้นปรากฏตามขอมูลที่จะนําเสนอตอไป 
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ปจจัยท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงอาชีพ 
จากการสัมภาษณผูเฒาหมูบานดอนทรายในปจจุบัน ทําใหไดทราบวาปจจยัที่นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงอาชีพมีดังนี้32  
การขาดแคลนแรงงาน ในอดีตชาวไทยโซงบานดอนทรายจะอาศยัแรงงานจากสมาชิก

ในครอบครัวชวยกันทํานา      แตแรงงานดังกลาวเริ่มมคีวามเปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากความเจริญ
ที่เขามาสูหมูบานดอนทรายและหมูบานใกลเคียงในตําบลสระกะเทียม เชน  มีเสนทางการคมนาคม
ที่ดีขึ้น  ทําใหการติดตอระหวางหมูบานกบัชุมชนภายนอกเปนไปไดสะดวก ชาวไทยโซงก็เกิดการ
เคล่ือนยายแรงงานจากในหมูบานไปสูชุมชนภายนอกเชน ไปทํางานโรงงาน รับจางทํางานกอสราง  
ขับรถรับจาง/รถบรรทุกของคาขาย     บางครัวเรือนที่พอแมทํานาเมื่อลูกออกไปหางานเสริมทําและ
มีรายไดสูงขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวไดก็จะใหพอแมเลิกทํานาหรือรับจางทํานา   ดวยเหตุผลที่วา
งานใหมเปนงานที่ไดเงนิเร็วกวามีรายไดประจําและแนนอนกวาอาชีพการทํานาที่ตองใชเวลานาน
กวาจะเก็บเกีย่วผลผลิตขายเปนเงินและนํามาใชจายในครอบครัว ตลอดจนรายไดจากการทํานานัน้
ยังเปนรายไดที่ไมแนนอนขึน้อยูกับปริมาณผลผลิตที่ไดและราคาของขาวเปลือกในขณะนัน้อีกดวย              
ประกอบกับคนหนุมสาวรุนหลังสวนมากมักจะทํานาไมเปนเพราะไมไดทํานามาแตตน ตางกห็ันไป
ประกอบอาชพีอ่ืนๆ  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานทีจ่ะใชในการทํานา  นอกจากนี้
การขาดแคลนแรงงานยังมีสาเหตุมาจาก33 

1.การคุมกําเนดิ รัฐบาลมนีโยบายรณรงคใหชาวบานคมุกําเนิดซึ่งแตกตางกับวิถีชีวติ
แบบดั้งเดิมของชาวไทยโซงที่เมื่อแตงงานแลวจะไมคุมกาํเนิดทําใหมีลูกหลายคนและแรงงานทีใ่ช  
ก็มาจากลูกๆ ในการชวยกันทํางาน  เมื่อมีการสงเสริมใหคุมกําเนิดแตละครอบครัวจึงมีลูกนอยลง   
แรงงานที่จะชวยงานก็ลดลงดวย   ตองจางแรงงานจากผูอ่ืนทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในการ
ทํานา   อาชีพการทํานาจึงคอยๆ ลดปริมาณลง  จนกระทั่งในป พ.ศ.2549 เหลือครัวเรือนที่ทํานาเพยีง  
10   ครัวเรือนเทานั้น 
 2.การศึกษา   เด็กๆ ชาวไทยโซงรุนหลังๆ ซ่ึงเปนรุนลูกรุนหลานตางกไ็ดรับโอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น   จากการที่ไดเขาเรียนในโรงเรียนในละแวกใกลๆ หมูบานดอนทรายหรือบางคน
ก็เขาเรียนในตวัจังหวัด   เมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นกวารุนพอแมจึงมีโอกาสเลือกประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได
และไมคิดกลับไปทํานาอีก    แตจะหนัไปทํางานตามโรงงาน ทํางานบริษัทหรือรับราชการแทน 

                                                        
32(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12   มนีาคม  

2550.(2) สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550.  
33

 สัมภาษณนางสมหมาย   ชุมเย็น, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4   มีนาคม  2549.   
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 การขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก     น้ําถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการทําเกษตรกรรม
และก็รวมถึงการทํานาดวย    ในหมูบานดอนทรายพื้นทีบ่างพื้นที่เปนที่ดอนอยูไกลจากคลองสงน้ํา  
ทําใหน้ําไมสามารถไปถึงได       ชาวบานในหมูบานดอนทรายบางครัวเรือนจึงตองสูบน้ําผานที่นา
ของผูอ่ืนเพื่อนาํน้ํามาใสนาของตนเอง  แตสวนมากชาวไทยโซงบานดอนทรายจะไมมีเครื่องสูบน้ํา  
การทํานาในพืน้ที่ดังกลาวจึงตองอาศัยน้ําจากธรรมชาตินั่นคือ น้ําฝน ซ่ึงชาวบานไมสามารถควบคุม
ปริมาณน้ําฝนใหไดขนาดตามความตองการของตนเองได          ซ่ึงหากปใดประสบกับภาวะฝนแลง
ก็จะทําใหผลผลิตที่ไดไมแนนอน 
 นอกจากนี ้ บางพื้นที่การทํานายังอยูใกลกบับริเวณที่เล้ียงโคนม ตองประสบกับปญหา
น้ําเสียที่ปลอยมาจากคอกวัวลงสูที่นาคือ เมื่อมีการชะลางและระบายน้าํเสียจากคอกววั   น้ําเหลานี้
จะไหลลงสูพื้นที่นาของชาวไทยโซงบานดอนทรายที่ทํานาทําใหครัวเรือนของชาวไทยโซงที่มีที่นา
และทํานาใกลคอกวัวไดผลผลิตหลังเก็บเกีย่วไมดีนกัและในสวนของผูที่ทํานาเองกต็องประสบกบั
ปญหาโรคน้ํากัดเทา  โรคผิวหนัง  ตองเสยีทั้งเงินและเวลาในการรักษาจึงเปนสาเหตหุนึ่งที่สงผลให
ชาวไทยโซงบานดอนทรายเลิกทํานา34 
 การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในการครอบครองที่ดิน ที่ดนิถือเปนปจจยัสําคัญปจจัยหนึ่ง
ในการทํานาเพราะถาไมมีทีด่ินชาวนาก็จะไมสามารถเพาะปลูกขาวได    ซ่ึงในระยะหลังกรรมสิทธิ์
การถือครองที่ดินของชาวไทยโซงบานดอนทรายมีการเปลี่ยนแปลงไปคือ ชาวไทยโซงบานดอน
ทรายมีสิทธิและมีที่ดินในการครอบครองนอยลง   ทัง้นี้ก็เนื่องมาจากการพัฒนาในดานเศรษฐกจิ
และสังคมจากภาครัฐที่สงเสริมใหเอกชนไดกระจายที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มาสูบริเวณ
ปริมณฑลและทองถ่ินชนบท     เพื่อใหเกิดการสรางงานในชนบทและลดการเคลื่อนยายแรงงานจาก
ชนบทสูเมืองหลวงทั้งยังเปนการกระจายรายไดสูชนบทดวย จากการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ
ดังกลาวประกอบกับความเจริญทางดานสาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน  ไฟฟา  น้ําประปา ฯลฯ  ไปสู
ชนบทมากขึ้น   ชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเปนอีกชุมชนที่ไดรับความเจริญทั้งทางดาน
สาธารณูปโภคตางๆ และการขยายตวัของโรงงานมาสูชุมชนใกลเคียงเชน  มกีารตัง้โรงงานหินออน
ในตําบลสระกะเทียม      ทําใหชาวไทยโซงบางครัวเรือนนิยมไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู
บริเวณใกลๆ กับชุมชนและเมื่อสมาชิกในครัวเรือนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่ไมใชการทํานา  จึงมี
ความคิดวาควรขายที่นาใหกบันายทุนหรือบุคคลภายนอกชุมชนที่ตองการจะซื้อที่ดนิไปเพื่อทํานา  
สรางบานจัดสรรหรือทํานากุง เปนตน   เพื่อใหไดเงินมาใชจายซ้ือวัตถุส่ิงของอํานวยความสะดวก

                                                        
34

 สัมภาษณนายสิน   สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มนีาคม 2550.   
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ในชีวิตประจําวันเชน ซ้ือรถยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  บานจัดสรร  เปนตน   โดยเฉพาะบางครัวเรือน
ที่มีที่ดินมาก  เมื่อแบงมรดกใหลูกๆ หลานๆ บางคนก็ขายที่แบงเปนเงนิเอาไปลงทุนทํากิจการอื่นๆ   
บางรายขายเพือ่นําเงินมาปลกูสรางบานแยกครอบครัวออกมาอยูลําพัง   ดังนั้นปญหาจากการไมมี
ที่ดินทํานาจงึเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนใหอาชีพการทํานาคอยๆ ลดลงจนเกือบไมเห็นในหมูบาน35  
 ดวยปจจยัตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน  สงผลใหเกิดการปรับตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
วิถีการทํามาหากินดานการประกอบอาชีพ       ซ่ึงการปรับตัวดังกลาวไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนมากยิ่งขึ้นตามลาํดับอีกดวย 
 
การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  

เนื่องดวยปจจยัตางๆ ดังทีก่ลาวมาขางตนเปนสาเหตุที่ทาํใหชาวไทยโซงบานดอนทราย
สวนใหญเลิกประกอบอาชีพทํานาและหันมาขยายธุรกิจการเล้ียงโคนมแทน สงผลใหการประกอบอาชีพ
เล้ียงโคนมในหมูบานดอนทรายขยายตวัอยางมากและพฒันาสูการกาวเปนอาชีพหลักแทนการทํานา 
การปรับเปลี่ยนอาชีพหลักของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายนี้ไมไดเกิดการปรับเปลี่ยนโดยทนัท ี   
แตเปนลักษณะคอยๆ ปรับเปลี่ยนคือ   การปรับเปลี่ยนอาชีพสวนใหญมิไดมีการปรบัเปลี่ยนไปทนัที
ในรุนพอแมแตการปรับเปลี่ยนนัน้จะปรากฏในรุนลูกทีอ่ยูในวัยแรงงานและเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการเลี้ยงครอบครัว        

การขยายตัวของการเลี้ยงโคนมและพัฒนาสูอาชีพหลัก   กอนปพ.ศ.2530 ชาวไทยโซง
หมูบานดอนทรายสวนใหญยังประกอบอาชีพทํานาเปนหลักและมกีารประกอบอาชพีเล้ียงโคนม
เปนอาชีพเสริม        ทั้งนี้เพราะยังไมแนใจวาถาตนเองหนัมาประกอบธุรกิจการเลี้ยงโคนมแลวจะได
กําไรหรือขาดทุน   ชาวไทยโซงยังกลวัความสี่ยงตอการขาดทุนเพราะอาชีพการเลี้ยงโคนมเปน
อาชีพใหมที่ชาวบานรับรูไมเหมือนกับการประกอบอาชพีการทํานา ซ่ึงทํากันมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ 
แตภายหลังทีช่าวไทยโซงบานดอนทรายไดเล้ียงโคนมอยูหลายป   จึงคนพบวาเปนอาชีพที่ทํารายได
ดีกวาทํานา ดังนัน้จึงบอกตอและชวนใหญาติพี่นองในหมูบานหันมาประกอบอาชีพนี้เหมอืนกัน  
ประกอบกับชวงปพ.ศ.2529-2530 ผลิตผลทางการเกษตรประเภทขาวมรีาคาตกต่ําดวย   รวมถึงเมื่อ
ภายในหมูบานมีการเลี้ยงโคนมมากขึ้น   ชาวไทยโซงครัวเรือนที่ประกอบอาชพีเล้ียงโคนมกต็อง
ลางคอกโคทุกเชาเพื่อทําความสะอาดพื้นคอกและตวัโค       ทําใหน้ําปสสาวะโคและเศษมูลของโค
ที่หลงเหลือจากการตากแหงไหลลงสูรองน้ําลงสูที่นา  สงผลใหตนขาวตายเพราะตนขาวไมชอบน้ํา
สกปรก   ซ่ึงน้ําผสมมูลโคเหลานี้มีกล่ินเหม็นมากแมวาจะเปนปุยคอกอยางดยีิ่งใหกับพืชชนิดตางๆ   

                                                        
35สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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แตสําหรับตนขาวแลวจะใหผลตรงกันขาม  หากเปลี่ยนเปนตนหญาก็จะงอกงามดใีนน้ําที่ผสมมูลโค    
ดังนั้นชาวไทยโซงบานดอนทรายสวนใหญจึงคอยๆ เลิกประกอบอาชีพทํานาและหันมาขยายธุรกิจ
การเลี้ยงโคนม   ตลอดจนหนัมาปลูกหญาขนแทนขาวเพือ่เปนอาหารใหกับโคนมซึ่งชาวบานเห็นวา
เปนการใชทรัพยากรที่ดนิอยางคุมคาไมสูญเปลาอีกดวย36 
 ดวยเหตุผลดังกลาวมา   จึงทําใหอาชีพการเล้ียงโคนมกลายเปนอาชีพที่ไดรับความนิยม
เปนอยางสูงและชาวไทยโซงบานดอนทรายก็เลือกทีจ่ะประกอบอาชพีนี้มากกวาอาชีพดั้งเดิมอยาง
การทํานา ภายหลังที่ชาวบานหนัมาประกอบอาชีพเล้ียงโคนมเปนหลักแลววถีิการผลิตก็ยังเปน
แบบเดิมดังที่กลาวไวแลวในตอนตน       แตส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไปคือ การขยายปริมาณจํานวนโคนม
ที่เล้ียงมากขึ้นและพัฒนาวิถีการผลิตน้ํานมใหมีคุณภาพมากขึ้นดวย     หนวยงานทีเ่ขามาสนับสนุน
ใหชาวบานเลีย้งโคนมไดแก สหกรณโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี    ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.)  โดยชาวไทยโซงที่ตองการขยายกจิการหรือสนใจหนัมาประกอบอาชพี
การเลี้ยงโคนมสามารถกูเงินจากธ.ก.ส.ได โดยมีเงื่อนไขวาแหลงเงินทุนที่จะใชในการเลี้ยงโคนม 
ไดมาจากเงินทุนสวนตวัสําหรับผูที่มีเงินทุนอยูแลวและเงินทนุจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน เชน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ซ่ึงตองมีภาระในการชําระดอกเบี้ยตามอัตรา 
ที่ธนาคารกําหนด  สําหรับเงนิทุนนํามาใชในการจัดหาปจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคนม 5 ตัว ไดแก37 

1.คาแมโคนม ตัวละประมาณ                           32,000  บาท 
2.คาจัดทําแปลงหญา ไรละ                                700  บาท 
3.คากอสรางโรงงาน(คอกรดีนม5ซองรีด)            50,000           บาท    
4.คาเครื่องมือและอุปกรณในการเลี้ยงโคนม     7,500  บาท 
5.คาอาหารขนโคนมชวงแรกที่ยังไมใหนมตัวละ 2,500            บาท 
6.คาขุดบอน้ําพรอมเครื่องสูบ                           17,000    บาท 
7. เงินทุนสํารองประมาณ 5 %  

 หากพิจารณาจากเงินลงทุนกจ็ะพบวาการเลี้ยงโคนมจําเปนตองใชตนทุนสูงพอสมควร   
แตเมื่อชาวบานไดทดลองเลีย้งและคํานวณรายไดเฉล่ียตอเดือนแลวพบวาคุมคากับการเลี้ยง ทั้งนี้
ตัวอยางการคํานวณรายไดทีผู่ใหญบานคํานวณใหดูในชวงพ.ศ.2549คอื ถาเลี้ยงแมโคจํานวน 10 ตวั  
วันหนึ่งไดน้ํานมประมาณ  100  กิโลกรัม  รายรับ-รายจายตอเดือนจะประกอบดวย38  

                                                        
36

 สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 
37สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
38

 สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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 รายจาย/เดือน 
 คาอาหาร ตัวละ 3 กิโลกรัม  ถุงละ 30  กิโลกรัม  ราคา  145  บาท         รวม   4,350       บาท 
 คาตนขาวโพด  ตัวละ 3  มดั มัดละ 5   บาท                 รวม  4,500       บาท 
 คารถสงนม  เดือนละ 400  บาท                  รวม     400        บาท 
 คาน้ํา-ไฟ เดือนละ  300  บาท                  รวม     300        บาท
          รวมทั้งส้ิน 9,550      บาท 

รายรับ/เดือน  
 ขายน้ํานมดิบกิโลกรัมละ 10 บาทวันละ 1,000 บาท จํานวน 30 วัน       รวม  30,000   บาท 
 นํารายรับลบดวยรายจาย(30,000-9,550)ยอดรายไดทีไ่ดรับตอ1เดือน  รวม 20,450    บาท 
 ทั้งนี้ราคาน้ํานมดิบที่สงขายจะไดกิโลกรัมละ 10 บาทเลยนั้น  ยอมแสดงวากระบวนการ
ผลิตจะตองมีคุณภาพ    ซ่ึงขัน้ตอนการเลี้ยงโคนมของชาวไทยโซงบานดอนทรายมีดังนี้39 
 1.การเลือกซื้อโคนมมาเลี้ยง   ไมวาเกษตรกรจะเริ่มตนเล้ียงโคนมดวยวธีิใดก็ตามควรจะ
มีหลักในการพิจารณาเลือกซื้อโคนมบางเพื่อใหไดสัตวที่มีคุณภาพด ี    ซ่ึงหลักในการพิจารณาการ 
เลือกซื้อโคนมดังกลาวมีอยูหลายประการ   กลาวยกตัวอยางพอสังเขปคือ (1)ไมวาจะเลือกซื้อโคนม
ขนาดใดก็ตามตองสอบถามประวัติพอสังเขป (2)ถาเปนโครีดนมควรจะเปนแมโคที่ใหลูกตัวที1่ - 4 
(3)ถาเปนแมโคที่รีดนมมาหลายเดือนควรจะตั้งทองดวย(4)ถาเปนโคสาวหรือแมโคนมแหงก็ควรจะ
เปนแมโคที่ตั้งทองดวยเพื่อเปนการยนระยะเวลาจะไดรีดนมเร็วขึ้น (5)ควรเปนโคที่มปีระวัติการให
นมดีพอใชและตองปลอดจากโรคแทง  วณัโรค 
 2.การเลือกพันธุโคนมมาเลี้ยง  พันธุโคนมที่ชาวบานเลี้ยงกันเกือบทกุครัวเรือน คือ พันธุ
ทีเอ็มแซด(TMZ)เปนโคนมพันธุผสมที่เกิดขึ้นจากการผสมพันธุระหวางพอพันธุโฮลสไตนฟรีเชียน
พันธุแทกับแมพันธุสายเลือดอเมริกันบราหมันสูง  มีสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชี่ยน75%ลักษณะมีสีดํา
ตัดขาว   รูปรางใหญ   ขนาดโตเต็มที่ตัวผูหนัก   800 - 1,000 ก.ก. ตัวเมียหนัก  600 - 700 ก.ก.40  
 3.การเลี้ยงและดูแลโครีดนม โดยปกตแิมโคจะมีน้ํานมใหรีดกต็อเมือ่หลังจากคลอดลูก
แตละครั้ง   ซ่ึงจะใหนมเปนระยะยาว  ส้ัน  มากหรือนอยตางกันแคไหนขึ้นอยูกับความสามารถของ
แมโคแตละตวัแตละพันธุและปจจยัอ่ืนอีกดวย โดยทัว่ไปจะรีดนมไดประมาณ  5 - 10  เดือนและ 
นมน้ําเหลืองควรจะรีดใหลูกโคกินจนหมดไมควรนําสงเขาโรงงานเปนอันขาดรวมถึงควรใหอาหาร

                                                        
39

 (1)สัมภาษณนายคง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4    มีนาคม  2549. 
(2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 

40สัมภาษณนายพลอย    สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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แมโคอยางเพยีงพอในแตละวัน     ทั้งนี้แมโคจะไดนําไปสรางน้ํานมและเสริมสรางรางกายสวนอืน่
ที่ยังไมสมบูรณไดอยางเพยีงพอภายหลังจากคลอดลูก   โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 30 -70 วัน  หลังจาก
คลอดมดลูกจะเริ่มกลับเขาสูสภาพปกตแิมโคจะเริ่มเปนสัดอีก   อยางไรก็ตามเมื่อแมโคแสดงอาการ
เปนสัดภายหลังคลอดนอยกวา  25 วันยังไมควรใหผสมพันธุเพราะมดลูกและอวยัวะตางๆ ในระบบ
สืบพันธุเพิ่งฟนตัวใหมๆ ยังไมเขาสูสภาพปกต ิ  ในทางปฏิบัติสวนใหญควรจะรอใหเปนสัดครั้งที่ 2 
เกิดขึ้นจึงคอยผสม   ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวจะใชเวลาประมาณ 45 - 72 วันหลังจากคลอด41 
 

ภาพที่ 9  การเลี้ยงโคนมพันธุทีเอ็มแซด(TMZ)ของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
                 ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตลุาคม  2549. 
 
 4.การรีดนม  การรีดนมคือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทีจ่ะเอานมออกจากเตานม
ของตัวแมโค    น้ํานมสวนมากจะถูกขับออกมาโดยการกระตุนทางระบบประสาทและฮอรโมนคือ 
การทําใหภายในหวันมเกิดมีแรงอัดดันจนทําใหรูหูนมเปดออก    น้ํานมซึ่งอยูภายในจึงไหลออกได  
การรีดนมมีอยู 2 วิธีคือ  การรดีนมดวยมือ   การรีดนมดวยเครื่อง   ขั้นตอนในการรีดนมประกอบดวย
(1)การเตรยีมน้ํายาฆาเชื้อโดยใชน้ํายาคลอรีนอยางเจือจาง(2)การเตรยีมวัสดุอุปกรณในการรีดน้ํานม
รวมถึงผูที่ทําการรีดและแมโคใหเรียบรอยการเตรียมการตางๆ ควรจัดการใหสะอาดหรือฆาเชื้อดวย
น้ํายาคลอรีน (3)ทําความสะอาดตัวโคและบริเวณคอกโค (4)ลางเตานมดวยน้ําอุนหรือน้ํายาคลอรีน
พรอมกับนวดเช็ดเบาๆ (5)กอนลงมือรีดนมควรตรวจสอบความผิดปกติของน้ํานมหรือทําการรีดนม
ที่คางอยูในหัวนมทิ้งกอน (6)ขณะลงมือรีดควรรีบรีดใหเร็วที่สุด รวมถึงตองรีดใหหมดทุกเตา 

                                                        
41สัมภาษณนายคง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มีนาคม  2549. 
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 การรีดน้ํานมดวยมือกระทําไดโดยการใชนิว้หวัแมมือ   นิ้วช้ีบีบหรือรีดหัวนมตอนบน
เพื่อเปนการปดทางนมเปนการกันไมใหน้ํานมในหัวนมหนีขึ้นไปอยูตอนบน ตอมาก็ใชนิว้ที่เหลือ
(กลาง,นาง, กอย) ทําการบีบไลนมตั้งแตตอนบนเรื่อยลงมาขางลาง จะทําใหภายในหัวนมมแีรงอดั
และน้ํานมถกูดันผานรูนมออกมาขณะที่ปลอยชองนิ้ว(หวัแมมือ,นิ้วช้ี) ที่รีดหัวนมตอนบนออกนัน้
น้ํานมซึ่งมีอยูในถุงพับนมขางบนจะไหลลงมาสวนลางเปนการเติมใหแกหวันมอกีเปนเชนนี้ตลอด
ระยะเวลาที่รีด จนกระทั่งน้ํานมหมดสวนการหยุดรีดนมแมโคโดยเฉพาะแมโคที่เคยใหนมมาแลว
มากๆ ควรจะตองระมัดระวงัในการหยุดรดี เพราะอาจจะทําใหเกดิโรคเตานมอักเสบไดโดยงาย
วิธีการหยุดรีดควรทําแบบคอยเปนคอยไปคือในขั้นตนอยารีดใหน้ํานมหมดเตาเลยทีเดียว ในชวง
แรกๆ ควรคอยๆ ลดอาหารขนลงบางตามสวนแลวตอไปจึงเริ่มลดจํานวนครั้งที่รีดนมในวันหนึ่งๆ
ลงมาเปนวันละครั้ง   ตอมากรี็ดเวนวันและตอมาก็เวนชวงใหนานขึ้นจนกระทั่งหยดุรีดนมในที่สุด
ซ่ึงปกติโดยทัว่ไปจะใชเวลาประมาณ 15 - 30 วัน  และในขณะทีห่ยดุพักรีดนมนี้จะตองหมั่นสังเกต
เตานมอยูเสมอถาปรากฏวาบวมแดงหรืออักเสบตองรีบตามสัตวแพทยมาชวยรักษาและตองกลับมา
รีดนมตามเดิมไปกอน   ถาไมมีโรคแทรกแลวเตานมของแมโคที่พักการใหนมใหมๆ  โดยทั่วไปกจ็ะ
คัดเตาอยูสักระยะหนึ่งแลวจงึคอย ๆ ลีบเล็กลงไปในที่สุด42 

5.การสรางโรงเรือนเลี้ยงโคนม    ลักษณะของโรงเรือนสําหรับเลี้ยงโคแตละขนาดแตละ
รุนไมเหมือนกันนกั    แตส่ิงที่เปนจุดที่สําคัญในการสรางโรงเรือนสําหรับโคนม คือ43 

5.1.โรงเรือนจะตองเยน็สบาย  โคนมไมสามารถทนสภาพอากาศรอนได    ดังนั้น 
ลักษณะของโรงเรือนจะตองเย็นสบาย อากาศถายเทสะดวกจึงมักพบวาโรงเรือนเลี้ยงโคจะสรางตาม
ตะวันคือ แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ไมมีส่ิงปลูกสรางบังทิศทางลม    หลังคาสูงโปรง    อาจเปน
หลังคาจั่ว 2 ช้ัน    เพื่อระบายความรอนไดดีขึ้น และชายคาหรือสวนที่ต่ําที่สุดของหลังคา ควรสูงจาก
พื้นไมนอยกวา 4 เมตร หรือหากสรางโรงเรือนผิดแบบ ทําใหโรงเรือนรอน ก็สามารถแกไขโดยการ
ติดพัดลมขนาดใหญ เพื่อชวยระบายความรอน หรือใตหลังคากรุดวยฉนวนปองกันความรอน เชน 
โฟม หรือติดตาขายปองกันแสงแดดเหนือหลังคา 1 เมตร เพื่อชวยลดความรอนจากแสงแดดที่ตก
กระทบหลังคา 

5.2โรงเรือนหรือคอกโคจะตองสะอาด    หากโรงเรือนหรือคอกสกปรกจะทําให
สภาพรางกายโคออนแอ โดยเฉพาะอาจมีปญหาเตานมอักเสบเรื้อรังและกระบวนการผลิตน้ํานม

                                                        
42

 สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 
43(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราค  2551.(2) 

สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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อาจจะสกปรกดวยการทําโรงเรือนหรือคอกโคใหสะอาดจะตองหมัน่เกบ็กวาด   ดังนัน้การออกแบบ
ลักษณะโรงเรือนหรือคอกจงึตองเปนแบบที่สามารถทําความสะอาดไดงาย รวมถึงชนิดของพื้นคอก
มักใชวัสดุที่ทาํความสะอาดไดงายเชน พืน้ปูน หรือหากเปนพืน้ดินจะตองมีขนาดกวางและยาวพอที่
พื้นจะไมเปยกแฉะจากมูลและปสสาวะของโค ตลอดจนสามารถเก็บมูลออกไปทิ้งไดงาย 

 

                                             
ภาพที่ 10  พัดลมชวยระบายความรอนในคอกโคนม ของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 

 
5.3.โรงเรือนจะตองสะดวกในการปฏิบัติงาน   หากโรงเรือนหรือคอกโคสะดวก 

ในการปฏิบัติงานจะสามารถลดแรงงานไดมากเชน  หากพื้นคอกไมเรียบหรือทางเก็บมูลเพื่อนําไป
ทิ้งแคบ      การเก็บกวาดมูลจะทําไดลําบากเละเสียเวลามากหรือหากรางอาหารมีขอบสูงเกินไป      
จะทําใหการนําอาหารใสรางใหโคกินเสียเวลามาก เปนตน  
 

 
ภาพที่ 11  การทําความสะอาดในคอกโคนม ของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 
 

5.4.โรงเรือนตองไมเปนอันตรายใดๆ ตอโค ผนังคอกบางอยางเชน ร้ัวลวดหนาม  
เปนอันตรายตอตัวโคมาก ซ่ึงหากรั้วลวดหนามเกี่ยวเสนเลือดที่เตานม อาจถึงกับเสียโคไปเลย       
ดังนั้น จึงไมคอยพบคอกโคที่กั้นดวยร้ัวลวดหนาม หรือพื้นคอกที่เปนพื้นไม โคจะลื่นมาก     แตหาก
พื้นคอกเปนพื้นไม มักพบวาตองมีส่ิงปูรอง เชนฟาง ปูรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันการลื่น  

 5.5โรงเรือนตองงายตอการตอเติมปรับปรุง   การเลี้ยงโคนมชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทรายจะมแีผนที่ขยายโรงเรือนหรือคอกใหใหญขึ้นในอนาคต    เพือ่รองรับการเจริญเติบโตของ
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โรงเรือนเชน หากเริ่มจากการเลี้ยงโครีดนม 5 ตัว จะสรางคอกสําหรับโครีดนม 5 ตวั แตเมื่อเล้ียงไป
ระยะหนึ่งมกีําไรมากขึ้น     จนสามารถเพิ่มปริมาณโคไดอีกผูเล้ียงกจ็ําเปนตองขยายขนาดคอกตาม
ปริมาณโคที่เพิ่มขึ้น     ดังนัน้ในการสรางคอกจึงมีแผนรองรับการขยายไวดวย 

สวนการแลกเปลี่ยนซ้ือขายน้ํานมที่ไดจากโคนมนั้น ชาวไทยโซงจะยึดตามระเบียบของ
สหกรณโคนมหนองโพ จงัหวัดราชบุรี ซ่ึงไดกลาวไปแลวขางตนและยึดตามระเบียบองคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)วาดวยการรับซื้อและการกําหนดราคาน้ํานมดิบ พ.ศ. 
253944  

ดังนั้น ปจจบุันชาวไทยโซงบานดอนทรายจึงจะปลูกขาวเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําทวมถึง
เทานั้น  เพราะบริเวณนี้มีปริมาณน้ําอยูในระดับสูงจนหญาขนไมสามารถเติบโตได     สําหรับในฤดู
ทํานาชวงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม        หากบานใดมทีี่ดินมากก็จะแบงบางสวนมาปลูกเปนขาวบาง
หรือใหคนรูจกัเชาที่นา  โดยอาจจะจายเปนเงินหรือขาวเปลือกกไ็ดตามแตตกลงกนั  จากเหตผุล
ทั้งหมดที่กลาวมาเปนปจจัยผลักดันใหชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายหันมาเลี้ยงโคนมกันอยางมาก
แลวยดึอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลักที่สําคัญ   ขณะที่อาชีพการทํานาไดถูกปรับเปลี่ยนเปน
อาชีพเสริมและมีครัวเรือนทีย่ังประกอบอาชีพทํานาอยูเพยีง 10 ครัวเรือนจากจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน  
167  ครัวเรือน45 

 

ภาพที่ 12  ที่นาของชาวไทยโซงที่พบเห็นไดนอยมากในปจจุบัน 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 

                                                        
44

 สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย,19  มกราคม  2551. 
45

 (1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19   มกราคม   2551. 
(2)สัมภาษณนางเลยีง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มนีาคม 2550.(3)สัมภาษณ
นางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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การเปล่ียนแปลงจากนาขาวไปเปนนากุง     ชวงระหวางป พ.ศ.2535 ไดมีกระแสนิยมใน
การทํานากุงเผยแพรเขาสูบานดอนทรายโดยไดรับแนวคิดมาจากหมูบานอื่นๆ เชน รับจากไทยโซง
ที่อาศัยอยูที่หมูบานสระ   ตาํบลสระพัฒนา   อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม      ซ่ึงเปนเครือญาติ
และมีบางสวนที่แตงงานเขามาพํานักอาศยัที่บานดอนทรายแลวขอเชาที่จากเพื่อนบานที่หันไปเลี้ยง
โคนมแทนการทํานา      ทั้งนี้เพราะเห็นวาการเลี้ยงกุงเปนอาชีพที่รายไดดีและในหมูบานดอนทราย
ก็มีทําเลเหมาะแกการเลีย้งกุง    เนื่องจากมทีี่นาอยูติดกับแหลงน้ําธรรมชาติ    คลองชลประทานและ
มีเสนทางขนสงที่สะดวก    นอกจากนี้ยังเห็นวากุงกามกรามที่อาศัยอยูในลุมแมน้ําทาจีนในอดีตนัน้
มีจํานวนมากแตปจจุบันไดลดลงไป   จึงริเร่ิมทําการเพาะเลี้ยงซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี
เพราะสภาพดนิและน้ํายังถือวาเหมาะสมไมเปนพิษตอกุง การเพาะเลี้ยงกุงระยะเริ่มแรกเมื่อปลอยกุง
ลงบอแลว  5  เดือน   ก็ทยอยคัดกุงขายไดทุกเดือนตดิตอกันนานถึง  10  เดือน การลากกุงแตละครั้ง
จะไดกุง 1 ตันขึ้นไป ลากกุงเพียง  2  คร้ังกค็ืนทุนได   ประกอบกับราคาขายกุงในขณะนั้นไดราคาดี
คือกิโลกรัมละ 150-160 บาท   ถึงแมวาการเลี้ยงกุงในระยะเริ่มแรกที่ในหมูบานดอนทรายจะมี
อุปสรรคบางเชน การเลี้ยงตองใชเงินลงทนุเปนจํานวนมากในขณะทีช่าวไทยโซงหมูบานดอนทราย
ไมมีเงินทุนสํารองเพราะการทํานาไมไดสรางรายไดใหกบัชาวไทยโซงบานดอนทรายมากพอทีจ่ะมี
เงินทุนสํารอง     ราคาลุกกุงทีเ่ล้ียงมีราคาสูงและตองไปซือ้ไกลถึงบางปะกง          แตเมือ่ชาวไทยโซง
บานดอนทรายเหน็วาการเลี้ยงกุงเปนอาชพีใหมทีใ่หราคาดีกวาเดิมมาก      ในระยะเวลาเพียง 2 - 3 ป 
ก็มีชาวไทยโซงที่เร่ิมปรับเปลี่ยนที่นาของตนเองใหเปนนากุงมากขึ้น       จนกระทัง่ถึงปพ.ศ. 2549 
ปรากฏวามีชาวไทยโซงในหมูบานดอนทรายหันมาทํานากุงประมาณ 10 รายซ่ึงถือวาเปนแหลงที่มา
ของรายไดแทนการทํานาขาว   การทํานากุงครั้งแรกนัน้จะเปนการทาํนากุงน้ําจืดคอื กุงกามกราม  
แตปจจุบนัมีการทํานากุงน้ํากรอยคือ กุงกลุาดํามากขึ้น     ซ่ึงปจจัยการผลิตที่สําคัญของการทํานากุง
ก็คลายๆ กับการทํานาขาว   แตรูปแบบการผลิตและลักษณะปลีกยอยแตกตางกัน ดงันี้46 

1.ปจจัยการผลิต    ปจจัยสําคญัในการทํานาไดแก  ที่ดนิ    ทุน   แรงงาน  และตลาด 
1.1ที่ดิน   ลักษณะการเตรียมที่ดินสําหรับการทํานากุงจะคลายกับการทาํนาขาว 

คือจะทําการขดุลอกพื้นที่ใหลึกประมาณ1-1.50เมตรแตละบอจะมีความกวางและยาวประมาณ 1 ไร   
โดยในขัน้แรกตองเปลี่ยนทองนาขาวโดยใชรถแทรกเตอรรุนดินทําเปนคันกั้นน้ํา เพือ่เปนที่กักเก็บ
น้ําไว   นากุงนั้นจําเปนตองมีการถายเทหมุนเวยีนน้ําตลอด    เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองอยูติดกบั
แหลงน้ําหรือเปนที่ที่สามารถระบายน้ําไดงาย   พื้นทีว่างตามหัวคันนานั้นผูประกอบการจะไวเปนที่

                                                        
46(1)สัมภาษณนายพลอย สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19 มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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วางใบพดัตีน้ําหรือปลอยใหโลงแทนการปลูกตนไมตามคันนา    พื้นที่นากุงมักจะอยูติดเรยีงกันไป
โดยตลอด ในกรณีที่เปนบคุคลจากนอกหมูบานเขามาทํานากุงกจ็ะขอเชาพื้นที่นาจากชาวไทยโซง
ในหมูบาน  
     1.2ทุน ในการประกอบอาชีพการทํานากุงของชาวไทยโซงบานดอนทรายนั้น
จําเปนตองใชเงินลงทุนหมุนเวียนสูง ในพื้นที่ 1 ไรนั้นผูลงทุนตองใชเงินมากกวา 100,000 บาท 
ในขณะที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายบางสวนไมมีทุนสํารอง มีเฉพาะที่นาเปนของตนเองเทานั้น    
จึงแกปญหาโดยการนําที่นาของตนเองไปจํานองกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซ่ึงชาวไทยโซงบานดอนทรายนิยมมากกวาไปจํานองกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ      โดยทาง 
ธ.ก.ส. ไดกําหนดใหผูที่กูยืมเปนเกษตรกรเทานั้น          แนวโนมการขอกูยืมเงินของชาวไทยโซง
บานดอนทรายในแตละปนั้นก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเปนไปในการทํานากุงกามกรามมากที่สุด     
ซ่ึงเมื่อชาวไทยโซงบานดอนทรายทําการกูเงินจากธนาคารแลวก็ตองรับภาระจายดอกเบี้ยให
ธนาคารทุกเดือนจนกวาชําระเงินตนหมด  อัตราการจายดอกเบี้ยนั้นก็แลวแตวาชาวบานไดกูเงินจาก
ธนาคารในวงเงินเทาใด            ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยที่ชาวไทยโซงจะตองจายใหธนาคารในแตละงวดนั้น
ก็ประมาณ รอยละ 10-13.25 บาท 

1.3 แรงงาน    แรงงานหลักทีใ่ชคือ แรงงานในครอบครัวโดยเฉพาะสาม-ีภรรยา 
ตองชวยกันทําอาหารกุง  คอยใหอาหารทุกวันและตองคอยเฝากุง       เวลากลางคืนจะตองมาตั้งที่พกั
อยูบริเวณนากุงเพื่อปองกันการถูกขโมย        ภรรยาจะมีหนาที่เพิ่มคอืกลับมาบานในตอนเชา-เยน็
เพื่อกลับมารับอาหารไปทานที่บอ  หนาทีก่ารเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่พอ-แมไปอยูทีน่ากุงก็ตกเปนของ
ยา-ยายโดยปรยิาย 
 แรงงานการชวยเหลือแบบ“ลงแขก”หรือ“ขอแรง” จะพบไดในชวงแรกๆ ที่เริ่มทํานากุง   
แตปจจุบนัรูปแบบแรงงานดงักลาวไดส้ินสดุลงมีเฉพาะแตแรงงานจางเทานั้น     ซ่ึงในการเฝาบอ
หากเจาของนากุงไมทําเองหรือมีที่นากวางเกินกวาจะดแูลไดอยางทั่วถึงก็จะจางบุคคลภายนอกหรอื
คนในหมูบานชวยเฝาได    แตสวนมากเจาของที่นาจะจางแรงงานชาวอีสานหรือแรงงานชาวพมา
เปนผูชวยเฝาเพราะเหน็วาเปนแรงงานที่มีความขยันแตราคาจางถูก   ราคาวาจางก็ตกเฉลี่ยเดือนละ 
2,000 บาท แตเจาของนากุงกจ็ะมีที่พกัและอาหารใหพรอม สําหรับแรงงานในการลากกุงจะแบงเปน
การลากกุงกามกรามหรือกุงกุลาดํา    โดยการลากกุงกามกรามจะทํางานตั้งแต 6.00-10.00 นาฬิกา  
ไดอัตราคาจางวันละ  80  บาท    ดานกุงกลุาดํานั้นจะแบงเปนแรงงานผูหญิงและผูชาย   โดยผูหญิง
จะไดคาจาง  200  บาท ในขณะที่ผูชายจะได  300  บาท            แตตองทาํงานตั้งแตเชามืดหรือจนกวา
จะคัดกุงหมดบอซ่ึงแรงงานในการคัดกุงนีเ้จาของบอมักนิยมจางคนทีห่มูบานมากกวาคนภายนอก   
เนื่องจากอยูในบริเวณใกลเคียงเจาของบอสามารถตามตัวไดงายและยังมีประสบการณในการคัดกุง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72 

 1.4  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทํานากุงกามกรามนัน้อุปกรณที่สําคัญ คือ 
เครื่องสูบน้ํามีหนาที่สูบน้ําเขา-ออกจากบอ     เครื่องบดอาหารมีหนาที่ผสมอาหารใหละเอยีดและ
เปนเนื้อเดียวกนั  ปูนขาวมีหนาที่รองกนบอเพื่อฆาเชื้อโรค  อวนมหีนาที่ลากกุงขึ้นจากบอ  กลองเยน็
มีหนาที่เปนกลองเก็บความเย็นใชตอนนํากุงขึ้นจากนา    แตถาเปนนากุงกุลาดําเจาของนากุงจะตอง
มีอุปกรณพิเศษเพิ่มขึ้นคือ เครื่องตีน้ํามีหนาที่หมุนเวยีนน้ําเพื่อใหปริมาณออกซิเจนในน้ํามากยิง่ขึ้น       
อุปกรณวดัความเค็มมีหนาทีดู่ความเขมขนของน้ําในขณะที่กุงยังไมโตเพื่อใหสภาพของน้ํามีความ
เหมาะสมตอกุงมากที่สุด อุปกรณที่กลาวมาขางตนนัน้ชาวไทยโซงบานดอนทรายไมสามารถผลิต
ดวยตนเองถือเปนเทคโนโลยกีารผลิตสมัยใหมและมีราคาสูง        ทําใหตนทุนการทํานากุงนั้นสูงขึ้น 
 1.5 ตลาด     ตลาดที่สําคัญของผูเล้ียงกุงบานดอนทรายนัน้คือ สะพานปลาบริเวณ
กรุงเทพฯและมหาชัย      โดยผูประกอบการตองนํากุงที่ไดไปสงดวยตนเองแตปจจุบนัเมื่อมีการเลี้ยง
กุงกุลาดํากนัมากขึ้นทําใหมีรถเย็นมารับซื้อถึงบอที่ทําการลากกุง  โดยสวนมากชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทรายกน็ยิมขายใหกับผูรับซื้อเหลานั้นโดยตรง       ทั้งนี้เพราะไมตองเสียเวลาไปสงเองราคาขาย
ก็เทาๆ กัน         นอกจากนีย้ังไมตองเสีย“คาหยง” หรือคาขนสงที่ทางสะพานปลาจะหกัไว 10 %  จาก
ราคาขาย    สําหรับขั้นตอนการรับซื้อกุงของรถเย็นก็คือเมือ่รถเย็นมาถึงบริเวณนากุงจะมีที่ช่ังมาดวย    
เมื่อชาวไทยโซงที่เปนเจาของนากุงไดลากกุงเรียบรอยแลวก็จะสงใหรถชั่งน้ําหนักและคิดราคาทนัที
พรอมกันนี้รถเย็นจะรับซื้อกุงกามกรามตัวท่ีไดขนาดตามที่ตลาดตองการจากชาวไทยโซงที่เล้ียงใน
บริเวณใกลเคยีงกัน ซ่ึงเปนการประหยัดทัง้เวลาและคาใชจายของชาวไทยโซงที่ทํานากุงโดยทั่วไป 
 1.6 ขั้นตอนการผลิตและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ ในระยะแรกการเลี้ยงกุงในหมูบาน
ดอนทรายจะมเีฉพาะกุงกามกราม   แตเมื่อประมาณปพ.ศ.2535 ก็มีชาวไทยโซงบางคนที่เปนเจาของ
นากุงทดลองนํากุงกุลาดํามาเลี้ยงซ่ึงก็ไดผลดีและทํารายไดใหมากจนปจจุบันมีชาวไทยโซงหมูบาน
ดอนทรายที่หนัไปทํานากุงกุลาดํายิ่งขึ้น        ซ่ึงการเลี้ยงกุงทั้ง 2 ชนดิมรูีปแบบการผลิตที่แตกตางกนั 
 กุงกามกราม  ภายหลังจากบดหนาดินจนแหงแลวเจาของนากุงกจ็ะทิ้งบอไว  ทิ้งระยะไว
ประมาณครึ่งเดือนจึงโรยดวยปูนขาวหรือดินมารลเพื่อฆาเชื้อโรค   ในพื้นที่ 1 ไร จะใชประมาณ 100 
กิโลกรัมทิ้งไว 1 อาทิตยจึงสูบน้ําใสบอใหสูง 80 ซ.ม. ทิ้งไวประมาณ 3-4  คืน จึงนําลูกกุงที่หาซื้อมา
จากบอเพาะพนัธุในหมูบานใกล ๆ นั้น  ราคาลูกกุงจะตกประมาณตวัละ 4  สตางค        ในพื้นที่ 1 ไร 
ผูเล้ียงกุงจะปลอยลูกกุงประมาณ100,000 ตัว อาหารที่ใชเล้ียงจะเปนอาหารสําเร็จรูปซื้อมาจากตลาด
อําเภอเมืองนครปฐมนํามาผสมกับเนื้อปลาแลวนําไปตากแหงใชเล้ียงกุงทุกวนัวนัละ4 มื้อ  เล้ียงได  
5  เดือนก็ทยอยคัดกุงตวัที่ไดขนาดขายไปเรื่อยๆ ทุกเดือนจนกวาจะหมดบอ      สําหรับราคาขายนั้น
ก็แตกตางระหวางตัวเมียและตัวผู        โดยถาเปนตัวเมยีจะขายไดกิโลกรัมละ80-100 บาทในขณะที่
ตัวผูขายไดกิโลกรัมละ 170-180 บาท   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73 

การเลี้ยงกุงกุลาดํานั้นขั้นตอนของการเตรยีมดินก็มีสวนคลายๆ กับการเลี้ยงกุงกามกราม   
แตหลังจากสูบน้ําเขาบอแลวเจาของนากุงตองสั่งซ้ือหัวน้ําเค็มจากมหาชัย   เพื่อนํามาผสมกับน้ําจืด
ในบอใหเปนน้ํากรอยไรละ1 คันรถราคาประมาณคันละ 3,000 บาท      ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงกุงกุลาดาํ
ในชวงแรกนัน้ตองใชน้ํากรอยหรือน้ําที่มอัีตราความเขมขนสูงกวาน้ําธรรมดา เสร็จแลวจึงนําลูกกุง
ซ่ึงตกตัวละประมาณ 15 สตางค  ปลอยลงบอคอยใหออกซิเจนหรือตนี้ําเพื่อใหเกดิการหมุนเวียนน้ํา
ตลอดเวลา     ระยะเวลาที่ใหอาหารกุงก ็4 คร้ังตอวันเชนเดียวกับกุงกามกราม      เมื่อเล้ียงได 4  เดือน  
ผูเล้ียงตองทําการลางบอคือ จับขายทั้งหมดภายในครั้งเดยีว        ทั้งนีถ้าปลอยทิ้งไวกุงจะกินกนัเอง
ทําใหผลผลิตเสียหาย    ในการจับกุงจะใชเครื่องสูบน้ําดึงน้ําออกจากบอกุงไปใสในบอพัก  ขณะที่
สูบน้ํากุงจะออกมาดวย คนคัดขนาดก็ตองคอยจับกุงแยกออกเปนขนาด     โดยกําหนดขนาด  60  ตัว
ตอ 1  กิโลกรัมขายได  180  บาท  ขนาด  55  ตัวตอ  1  กิโลกรัมจะขายได 200  บาท เปนตน 
 ดานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการทํานากุง  ไมปรากฏใหเห็นเดนชัดในบานดอนทราย  
จะพบเห็นไดก็เฉพาะเปนความเชื่อเฉพาะบุคคล  ส่ิงที่พบมากที่สุดก็คือการหามเผากุงบริเวณบอ
เพราะจะทําใหกุงรอนและตายในที่สุดถือเปนความเชื่อที่บอกตอกันมา      นอกจากนี้กอนปลอยกุง
ลงบอเจาของนากุงมักจะไหวบอกเจาที่ใหชวยดแูลกุงและใหไดผลผลิตดี   ชาวไทยโซงที่มีความเชื่อ
ในความศกัดิสิ์ทธิ์ของศาลเจาประจําหมูบานเมื่อจะปลอยลูกกุงหรือลากกุงแตละครั้งก็จะไปบนบาน
ขอใหไดกุงมาก ๆ โดยอาจจะมีการแกบนเปนหนังกลางแปลง47 

การประกอบอาชีพรับจาง     ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายที่ไมไดมีอาชีพเล้ียงโคนม 
ทํานา  ทํานากุงก็จะประกอบอาชีพรับจาง   โดยเฉพาะรับจางในโรงงานซึ่งถือไดวาเปนอาชีพใหม
และสําคัญของชาวไทยโซงรุนหลังๆ เปนเสมือนอาชีพที่เขามาทดแทนอาชีพเกษตรกรรมการทํานา 
ซ่ึงมีมาแตดั้งเดิม  ทั้งนี้เปนผลมาจากในยุคที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมไปสูปริมณฑล   
และการที่ชุมชนใกลเคียงกับบานดอนทรายมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น   ซ่ึงทําใหไทยโซง
รุนใหมมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น หนุมสาวชาวไทยโซงจงึชักชวนกันไป
สมัครทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  การทีห่นุมสาวชาวไทยโซงในปจจุบนัหันไปประกอบ
อาชีพรับจางในโรงงานก็ดวยเหตุผลที่วามรีายไดที่แนนอนกวาการทํานา  เหนื่อยนอยกวา เปนงานที่
อยูใกลบาน  สามารถเดินทางไปกลับเชา-เย็นไดประกอบกับขอจํากัดทางการศึกษาเพราะสวนใหญ
ชาวไทยโซงบานดอนทรายยงัมีการศึกษาไมสูงมากนัก ดังนั้นเมื่อมีโรงงานเขามาตั้งในบริเวณ

                                                        
47(1)สัมภาษณนายคง สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12มีนาคม 2550. 

(2)สัมภาษณนางเปลี่ยน  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4 มีนาคม 2549.(3)สัมภาษณ
นางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย,  19  มกราคม  2551. 
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ใกลเคียงกับหมูบาน   จึงเปนทางเลือกหนึง่ใหกับชาวไทยโซงบานดอนทรายในการประกอบอาชพี  
โรงงานตางๆ ที่เขามาตั้งบริเวณชุมชนใกลเคียงบางแหงจะรับผูหญิงมากเชน โรงงานทอผา  บางแหง
จะรับผูชายมากเชน โรงงานโครงเหล็ก       ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของงานนั้นๆ วาเหมาะสมกับเพศใด   
การทํางานจะทําตั้งแตวนัจนัทรถึงวันเสารจะหยุดงานวนัอาทิตยให 1 วันสวนคาจางงานบางโรงงาน
ก็จายเงินใหทกุ 15 วัน   บางโรงงานก็จายเปนเดือนทุกเดือน    อัตราคาจางมาก-นอยแลวแตขนาด
ของงาน        คนที่มีความรับผิดชอบของงานสูงมีการศึกษาหรือเปนหัวหนางานก็จะไดรับอัตรา
คาจางมากกวาคนที่ใชแตแรงงานซึ่งสวนมากเปนคนที่มกีารศึกษานอย      อยางไรก็ตามชาวไทยโซง
บานดอนทรายที่ทํางานรับจางในโรงงานตางก็มีความคิดวาจะไมยดึอาชีพนี้ตลอดไป     หากตนเอง
มีทุนมีโอกาสก็จะไปประกอบอาชีพอยางอื่นที่เปนธุรกจิสวนตวัเชน   คาขาย  เล้ียงโคนม48 
 
ตารางที ่ 3  แสดงตัวอยางขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายไปทํางานใน   
                      ละแวกใกลเคยีง 

ชื่อโรงงาน ท่ีอยู ตั้งเมื่อ 
1.โรงงานทําหินออน ต.สระกะเทยีม อ.เมือง จ.นครปฐม พ.ศ.2530 
2โรงงานทํากลองกระดาษ ม.13 หนองหนิ ต.โพรงมะเดื่อ พ.ศ.2533 
3.โรงงานโครงเหล็ก  ม.13 หนองหนิ ต.โพรงมะเดื่อ พ.ศ.2533 
4.โรงงานทอผา ม.13 หนองหนิ ต.โพรงมะเดื่อ พ.ศ.2537 
ที่มา : สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
 

การประกอบอาชีพคาขาย      อาชีพคาขายในชุมชนหมูบานดอนทรายมีอยู  2  ลักษณะ 
คือ การขายของเบ็ดเตล็ดเปนเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ และการคาขายอาหาร  รานคาที่เปดขาย
เครื่องอุปโภคและบริโภคบางทีก็เรียกวา“รานขายของชํา” ซ่ึงในหมูบานดอนทรายจะมีรานคา
ประเภทนี้อยูกนั  2  รานจะขายของจําพวก  ขาว   น้ําตาล  เกลือ  น้ํามัน  ยาสีฟน  ผงซักฟอก   ไมกวาด   
อาหารกระปองฯลฯ   การคาแบบนี้จะเปดเปนรานอยูกบัที่ใชที่พักอาศัยเปดเปนรานคาขายบริเวณ
หนาบาน ขนาดของรานจะเปนรานเล็กๆมีสินคาจําหนายไมมากนกั  ผูขายจะไปซื้อสินคาในตลาด
นครปฐมและก็มีพอคาในจังหวัดนครปฐมนําสินคามาสงที่หมูบาน    สวนการคาประเภทขายอาหาร  

                                                        
48(1)สัมภาษณนายพลอยสิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางเมือง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 4  มีนาคม  2549.(3) สัมภาษณ
นางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย,  19  มกราคม  2551. 
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มีการขายกวยเตี๋ยว  ขนมจีน   อาหารสําเร็จรูปตางๆ มีการตั้งรานขายและหาบเรที่เปดเปนรานก็จะใช
บานที่พักอาศยัเปนทีตั้งราน ผูบริโภคจะมาที่ตั้งรานเอง  สวนหาบเรแมคาจะนําอาหารเรขายใน
หมูบานและหมูบานใกลเคยีง เปนการเขาไปหาผูบริโภคเอง 
 การที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายบางครัวเรือนหันมาประกอบอาชีพคาขาย  เนื่องจากวา
มีการอพยพเคลื่อนยายแรงงานจากภายนอกเขาสูหมูบานมากขึ้น     ทําใหชาวไทยโซงบางครัวเรือน
ที่มีเงินทุนและเล็งเห็นลูทางวาอาชีพคาขายมีรายไดที่แนนอนกวาการทาํนา  ไมเหนื่อยเหมือนการ
ทํานา  อีกทั้งสถานที่ประกอบกิจการกับบานคือสถานที่เดียวกัน    จึงทําใหชาวไทยโซงที่มีเงินทุน
ผันตัวเองเขาสูอาชีพคาขาย โดยมีความพงึพอใจกับอาชพีนี้เพราะมเีงนิทุนหมนุเวยีนตลอดเวลาและ
งานก็ไมหนักหรือเหนื่อยจนเกินไป49   
 

ภาพที่ 13  รานคาของชาวไทยโซงภายในหมูบานดอนทราย  
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 

 
นอกจากนี ้ จากการที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทํามาหากนิ

ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น     การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานอกีดวยไดแก  ผลกระทบที่มีตอความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว   ผลกระทบ
ที่มีตอความสัมพันธระหวางกลุมเครือญาติและเพื่อนบาน   ผลกระทบที่มีตอการทํากิจกรรมรวม
ทางสังคม     ผลกระทบที่มีตอพิธีกรรมและความเชื่อ    
 
การเปล่ียนแปลงดานวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม 

จากการที่ชาวไทยโซงบานดอนทรายซึ่งมีพื้นฐานการประกอบอาชีพทํานาทุกครัวเรือน
มีความตองการรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น  เพื่อที่จะนําไปซื้อสินคาอุปโภค-บริโภคและเครื่องอํานวยความ
                                                        

49
 สัมภาษณนางโนร ี   สิงหทอง,  ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550.   
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สะดวกตามทีต่องการ  รวมทั้งการสงบุตรหลานในครอบครัวศึกษาเลาเรียนใหสูงๆ เพื่อหวังจะให
บุตรหลานไมตองลําบากในการประกอบอาชีพเชนตนเอง   จึงจําเปนตองแสวงหารายไดเพิ่มมากขึน้
ดวยการปรับตวัดานการประกอบอาชีพโดยเปลี่ยนแปลงอาชีพหลักจากการทํานาเปนการเลี้ยงโคนม   
การทํานากุง   การประกอบอาชีพรับจาง    การประกอบอาชีพคาขาย  ซ่ึงการประกอบอาชีพดังกลาว      
จะทําใหมีงานทําและมีรายไดตลอดป     ทั้งนี้การเปลีย่นแปลงดานการประกอบอาชีพในหมูบาน
ดอนทรายสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยู  ดังนี ้

ผลกระทบท่ีมีตอความสัมพนัธระหวางสมาชิกในครอบครัว ปจจบุันความสัมพนัธ
ระหวางสมาชกิในครอบครัวของชาวไทยโซงบานดอนทรายมีความหางเหินมากขึ้น   ทั้งนี้เพราะ
สมาชิกบางคนตองไปเรียนหนังสือหรือทาํงานตางชุมชนเชน  กรุงเทพฯ  ราชบุรี  เพชรบุรี   สงผลให
การทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกในครอบครัวในยามปกติไมพรอมเพรียงกนัหรือขาดหายไป 
ซ่ึงลูกหลานตางก็พยายามหาโอกาสหาเวลาวางแวะกลับบานมาพบปะพูดคุยกับพอแม  ปู ยา ตา ยาย  
โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร-อาทิตย  หรือในชวงวันหยุดตามเทศกาลตางๆ เชน ปใหม  สงกรานต50   

ผลกระทบท่ีมีตอความสัมพนัธระหวางกลุมเครือญาติและเพื่อนบาน กลุมเครือญาติใน
สังคมชุมชนไทยโซงบานดอนทรายในอดตีนับไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ดานการประกอบอาชีพ   การปลูกสรางบานเรือน  งานประเพณีพิธีกรรมตางๆ เชน  งานบวช  
งานแตงงาน งานศพ ญาติพี่นองและเพื่อนบานจะมาชวยกันอยางพรอมหนาทัง้ในเรื่องของการ
จัดเตรียมสถานที่   การจัดทําอาหารรับรองแขก   รวมทั้งใหคําปรึกษาในการจัดงาน    การชวยกัน
ทํางานตางๆ ก็ชวยกันดวยการอาศัยความเปนญาติพี่นองเปนสําคัญ  เมื่อวางจากการทํางานจะมา
พบปะพูดคยุกนั มีเรื่องเดือดรอนอะไรก็ปรึกษาหารือกนัได เมื่อเกิดเจ็บปวยก็จะไปเยีย่มและคอยให
กําลังใจแกผูปวย   ลักษณะความสัมพันธที่กลาวมานี้เปนลักษณะที่เกดิขึ้นในอดีตของชาวไทยโซง
บานดอนทราย  ซ่ึงผูคนจะสนิมสนมกันดีและไปมาหาสูกันเสมอ   แตปจจุบันลักษณะความสัมพันธ
ระหวางเครือญาติเพื่อนบานในสังคมไทยโซงบานดอนทรายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  พบวา
ผูคนในชุมชนมีการติดตอสัมพันธและพึ่งพาอาศัยกนันอยลง  ทัง้นี้เนื่องจากภายในชุมชนมกีาร
เปลี่ยนแลงในดานตางๆ ที่สําคัญก็คือ  การพัฒนาไปสูความเปนสังคมเมืองของชุมชน   จากชุมชน
ขนาดเล็กไปสูความเปนชุมชนที่ใหญขึ้น  ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งทีก่อใหเกิดการเปลีย่นแปลงในดาน
อาชีพของไทยโซงในหมูบานดอนทรายและการเคลื่อนยายของประชากรชุมชนอื่นๆ เขามาสูชุมชน 
 โดยทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพของชาวไทยโซงบานดอนทราย ปจจุบนันั้น
จะเปนไปในลักษณะของอาชีพเฉพาะอยางเชน การเลี้ยงโคนม การทาํงานโรงงาน การคาขาย ฯลฯ  

                                                        
50

 สัมภาษณนางเพชร   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9  ตุลาคม  2549. 
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ซ่ึงไมจําเปนตองอาศัยแรงงานของญาติหรือเพื่อนบานชวยเหลือ  แตจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัว
และในเรื่องของเวลาก็เปนสิง่สําคัญอยางหนึ่งที่สงผลใหคนในชุมชนบานดอนทรายมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกนันอยลงเชน   การทาํงานโรงงานจะมีเวลาทํางานที่แนนอน     ดงันั้นชาวไทยโซงที่ประกอบ
อาชีพนี้จะตองเดินทางออกจากบานแตเชาเพื่อไปทํางาน  เวลาสวนใหญจึงอยูที่ทํางาน  เลิกงานก็จะ
กลับมาอยูกับครอบครัว  บางครั้งก็ตองออกไปงานสังคมกับเพื่อนรวมงานสวนลูกหลานก็จะตองไป
เรียนหนังสือ   การพบปะพดุคุยกันในกลุมเครือญาติและเพื่อนบานจึงลดลง     ยกเวนแตในสวนของ
คนชราเนื่องจากไมมีบทบาททางเศรษฐกจิจึงมีเวลาวางพบปะพูดคยุกบัเครือญาติและเพื่อนบานได
มากกวาบุตรหลานซึ่งออกไปประกอบอาชีพตางๆ   จึงกลาวไดวาในชีวิตประจําวันของชาวไทยโซง
บานดอนทรายมีแนวโนมทีจ่ะเปนลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น51 
 ผลกระทบท่ีมีตอการทํากิจกรรมรวมทางสังคม จากสภาพการเปลีย่นแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมสงผลใหประเพณีและพิธีกรรมบางอยางของชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทราย
หายไปและบางอยางยังคงอยูเชน       สมัยกอนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายที่ประกอบอาชีพทํานา
เมื่อถึงเดือน 7 จะมีการประกอบพิธีกรรมรวมกันคือ การทําบุญทุง ซ่ึงเปนงานพิธีกรรมตามความเชื่อ
เกี่ยวกับการขอใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล     มีผลผลิตด ี    รวมถึงเปนขวัญกําลังใจของชาวไทยโซง
ที่ประกอบอาชีพทํานา  แตเมื่อชาวไทยโซงสวนใหญเลิกทํานาพิธีเหลานี้ก็สูญหายไปเชนเดยีวกบั
พิธีการรับขวัญขาว  สูขวัญยุงซ่ึงจะมกีารทําพิธีนี้เฉพาะครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทาํนาอยู 
 สวนกิจกรรมอื่นๆ ที่ชาวไทยโซงมีสวนรวมที่สําคัญไดแก  งานวนัสงกรานต    ถือไดวา
เปนวนัขึ้นปใหมของไทยและเปนวนัหยดุเพื่อที่จะใหทกุคนไดมีโอกาสไปรวมกันทาํบุญ  ตักบาตร  
สรงน้ําพระรวมกัน    รวมถึงการเขารวมกจิกรรมแหธงสงกรานตซ่ึงจะจดัขึ้นหลังวนัสงกรานต 3 วัน        
เพื่อเปนการทาํบุญเสริมสรางความสามัคคีใหชาวไทยโซงบานดอนทรายและชาวบานตางหมูบาน  
ซ่ึงทุกคนในหมูบานดอนทรายจะมีโอกาสพบปะสังสรรคกัน  แตปจจบุันจากการที่แตละคนมีอาชพี
แตกตางกันและมีเวลาที่จํากดัเชน การทํางานโรงงานก็มีเวลาการทํางานและวันหยุดไมตรงกันทําให
ผูที่ทํางานโรงงานอาจจะไมสามารถมารวมสนุกในพิธีตางๆ ตามจํานวนวันเวลาทีก่ําหนดเชนอดตี   
ดังนั้นการเขารวมกิจกรรมของชาวไทยโซงในปจจบุันสวนหนึ่งกจ็ะขึน้อยูกับเวลา ซ่ึงอาจทําใหผูที่
ทํางานมารวมงานประเพณีนอยลง 
 นอกจากนี้  ในการทําบุญเล้ียงศาลประจําปถือเปนพิธีกรรมสําคัญอีกพิธีหนึ่งที่ไทยโซง
บานดอนทรายไดประกอบพิธีกรรมรวมกัน ปจจุบนัชาวไทยโซงกย็ังคงรวมกนัประกอบพิธีกรรม

                                                        
51(1)สัมภาษณนางเมือง สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 7 ตุลาคม  2549.(2)

สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550. 
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ดังกลาวนี้โดยถือวาเปนสิ่งทีย่ึดถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ     ศาลประจําหมูบานนับวา
เปนที่เคารพเชือ่ถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยโซงบานดอนทรายมาโดยตลอด ปจจุบันผูทีไ่ป
รวมงานในพิธีกรรมสวนมากจะเปนผูสูงอายุและเด็ก  คนหนุมสาวจะไมคอยไดไปรวมงานพิธีกรรม
เพราะตองไปทํางาน52 

ผลกระทบท่ีมีตอพิธีกรรมและความเชื่อ  เมื่อรูปแบบการผลิตเปนการทําเพื่อการยังชีพ      
การผลิตจึงทําอยางคอยเปนคอยไป มกีารนําผลผลิตที่ไดไปแลกเปลี่ยนกนัระหวางคนในหมูบาน
และนอกหมูบาน มีการรวมมือรวมใจกันในการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางที่ทําการผลิต      ซ่ึงแสดง
ถึงการชวยเหลือเอ้ือเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน แสดงออกผานทางประเพณีการลงแขก-เอาแรง รวมถึง
การมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการทํานาไดแก พิธีแรกนาซึ่งเกิดจากความไมแนนอนทางธรรมชาติ
ในแตละป   ชาวไทยโซงบานดอนทรายจงึตองดึงเอารูปแบบพิธีกรรมที่จะมาเสริมสรางความมั่นใจ
ของตนกอนการลงมือผลิตโดยยดึเอาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์เขาชวย  จากการทีค่นในหมูบานเห็นความสําคัญ
ของวัว  ควาย เสมือนส่ิงสําคัญในครอบครัวและเปนแรงงานในการผลิตใหตลอดฤดูทํานา จึงเกิด
การตอบแทนดวยการทําขวญัวัว  ควายขึน้ สะทอนใหเห็นวารูปแบบของคนในหมูบานนั้นมีความ
เชื่อมโยงกับพธีิกรรม ความเชื่อตางๆ ซ่ึงมีทั้งความเชือ่ดั้งเดิมและทีเ่กี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 
แตในระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหมที่มีในชุมชนถือเปนรูปแบบการผลิตที่คอนขางแสวงหาผลประโยชน
จากระบบนิเวศนเพียงฝายเดยีว      ทั้งนี้เพือ่ใหผลผลิตของตนนั้นไดปริมาณคุมคากบัการลงทุนที่สุด   
รูปแบบประเพณี พิธีกรรมที่มีเพื่อรักษาสมดุลในการใชพื้นที่หรือการรวมมือรวมใจกนัของคน       
ในหมูบานก็ส้ินสุดลง    มีผลกระทบไปสูรูปแบบความสัมพันธของคนที่เปนไปเพือ่ผลประโยชน
มากขึ้น     ขบวนการความเชื่อตางๆ ที่มีมาแตเดิมนั้นกค็อยๆ เปลี่ยนรูปแบบในการใหความเคารพ
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ก็จะทําเพือ่ผลประโยชนเฉพาะหนากนัมากขึ้น         สังเกตไดจากการมีพิธีแกบน
ที่หรูหรา   ฟุมเฟอยในแตละครั้ง       แมแตพิธีกรรมเสนเรือนซ่ึงถือเปนพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดของ
คนในหมูบานก็มีการเปลี่ยนแปลงคือ การจัดพิธีใหหรูหราโดยจัดเล้ียงโตะจีน   จากที่เปนประเพณี
เฉพาะครอบครัวเครือญาติกม็ีการเซนไหวบนบานตอผีบรรพบุรุษ53 ดังที่คุณยายเลียง  สิงหลอเลาวา 

                                                        
52(1)สัมภาษณนายพลอย  สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 5 มกราคม 2551.(2)

สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม  2550.(3)สัมภาษณ
นายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มนีาคม 2550. 

53(1)สัมภาษณนางโนรี    สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 
2550.(2)สัมภาษณนางเลียง สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12 มนีาคม 2550.(3) 
สัมภาษณนายสิน    สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 13  มนีาคม 2550. 
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“...หากอยากไดอะไร  ตองการอะไรก็บอกผีเรือน ขอผีเรือน ไมนานก็จะสําเร็จตามทีข่อไป แลวการ
จัดพิธีเสนเรือนในตอนนี้บางบานก็นยิมเลีย้งโตะจนี  เพราะสะดวกมากกวาของเดิม...”54 
 

ภาพที่ 14  สภาพบานเรือนของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายในปจจุบัน 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7  ตุลาคม  2549. 
 

ภาพที่ 15  สภาพยุงฉางเก็บขาวเปลือกที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนที่เก็บสมัภาระตาง ๆ 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 7 ตุลาคม  2549. 

 
กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของชาวไทยโซงบานดอนทรายระหวาง

พ.ศ.2504-2549 นั้น     สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติและความสมัพันธกันในหมูบานเชน ระบบ
พึ่งพาอาศัยกนัแบบดั้งเดิมไดเปลี่ยนแปลงเปนการจางงานเพื่อผลประโยชนเปนสําคญั เห็นไดจาก
การจางแรงงานระหวางคนในหมูบาน        อันกอใหเกดิชองวางระหวางผูที่ประสบความสําเร็จและ
มีฐานะมัน่คงกับผูที่ลมเหลวหรือผูที่ไมกลาลงทุนตั้งแตตน  การติดตอสัมพันธกับคนภายนอก
หมูบานก็เปนไปในดานการคาเปนหลัก   ซ่ึงไมเพียงเฉพาะระบบการพึ่งพาอาศัยของคนในหมูบาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป     หากแตระบบความสมัพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในหมูบานดอนทราย

                                                        
54 สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม  2550. 
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ก็เปลี่ยนแปลง โดยความสัมพันธมุงแตความเปนไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชนเพียงฝายเดยีว   
คุณคาระหวางคนในหมูบานกับศูนยกลางความเชื่อของหมูบาน กเ็ปนไปเพื่อประโยชนเฉพาะหนา  
จากความสัมพนัธระหวางเศรษฐกิจ  สังคมในหมูบานโดยมีความเชื่อ  พิธีกรรมเปนตัวเชื่อมโยงนัน้
ก็กับเปลี่ยนเปนนระบบตางๆ ที่เริ่มแยกสวนออกจากกนัและไดกาวไปสูสังคมที่มีความสัมพันธกนั
ในเชิงผลประโยชนเปนสําคญั      

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งดานเศรษฐกจิ  สังคม กับชมุชน
ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายทําใหชาวบานตองปรับตัวทั้งดานเศรษฐกิจและวิถีชีวติความเปนอยู
ทั้งที่ปรากฏเปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อใหอยูในระบบเศรษฐกิจ สังคมปจจุบันไดอยางดีที่สุด
โดยสามารถรักษาความเปนอัตลักษณของตนเองไวใหไดมากที่สุดเชนกัน   ซ่ึงรายละเอียดที่สะทอน
ใหเห็นถึงการปรับตัว ตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชนนั้นจะกลาวถึงในบทที่ 4  ตอไป 
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บทท่ี 4 
การปรับตัวตอสูในเศรษฐกิจการตลาดเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน 

 
 การที่ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายซึ่งประกอบอาชีพหลักคือการทํานาถูกดึงเขาไปสู
ระบบทุนนยิมและการเขาไปสูกระบวนการพัฒนาของรัฐ       มีผลกระทบตอตัวของชาวไทยโซงเอง
ซ่ึงประกอบอาชีพทํานาและสิ่งแวดลอมอยางที่ไมเคยมีมากอน    ประเด็นแรกเกษตรกรชาวไทยโซง
ตองถูกดึงเขาไปสัมพันธกับระบบทุนนยิมทําใหตองเปลีย่นจดุมุงหมายการผลิตจากการทํามาหากิน
ไปเปนการผลิตเพื่อบริโภคและขาย       ซ่ึงระบบนี้บังคับใหเกษตรกรชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย
ตองใชทุนและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมมากขึน้ เพราะการผลิตเพื่อขายโดยเฉพาะการทํานา
ตองใชรถไถจึงจะสะดวกและรวดเร็ว   ตองใสปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมาก   ตองใชเครื่องนวดขาว
แทนการนวดดวยมือคนเพราะประสิทธิภาพสูงกวาการใชแรงงานคนมาก        สงผลใหดานรายจาย
เพิ่มมากขึ้นและเนื่องจากเกษตรกรชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายมีทุนนอย จงึตองไปกูยืมนายทนุ
และตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาที่กฎหมายกําหนดมาก แตกเ็ปนการสมยอมของเกษตรกร      
นอกจากนี้นายทุนที่ปลอยเงนิกูสวนหนึ่งมเีงื่อนไขใหผูกูตองนําผลิตผลมาขายใหกับตนเองดวย โดย
กําหนดใหขายในราคาต่ํากวาตลาดเล็กนอยก็มี  ตามราคาตลาดก็มีซ่ึงอันที่จริงถาขายในราคาตลาด
นายทุนก็ไดกําไรอยูแลว     จึงสรุปวาชาวไทยโซงบานดอนทรายทีเ่ปนเกษตรกรทํานาตองเขาไป
สัมพันธกับนายทุน 3 เร่ืองคือ 1)ตองไปกูเงินจากนายทุนทําใหนายทุนขูดรีดดอกเบี้ย 2)ตองนํา
ผลผลิตไปขายใหนายทุนในราคาที่นายทุนกําหนดกันเปนทอดๆ 3)ตองซื้อเทคโนโลยีจากนายทุน
เชน รถไถ   ปุยเคมี   ยาฆาแมลง   เมล็ดพันธุขาวที่คัดแยกแลว เปนตน     ซ่ึงส่ิงเหลานี้ชาวนาหมูบาน
ดอนทรายผลิตเองไมไดตองซ้ือในราคาที่นายทุนกําหนด  แมจะไมไดมีการขูดรีดอยางเรื่องการกูเงนิ
เพราะมีการแขงขันกันพอสมควรแตตนทนุการผลิตสวนนี้ราคาก็ไมเคยลดลงมีแตเพิม่ขึ้น  ในขณะที่
ราคาผลผลิตหรือราคาขาวไมแนนอน  บางปก็ราคาดีแตบางปราคาต่ํา  รวมถึงบางครั้งการเก็บเกีย่ว
ผลผลิตยังไดนอยเนื่องจากฝนไมตกตามฤดูกาลหรือประสบภัยธรรมชาติอ่ืนๆ    ดังนั้นการประกอบ
อาชีพทํานาจึงถือไดวาเปนอาชีพที่เสี่ยงตอการลงทุนมากและผลมักจะลงเอยที่เสมอทุนหรือขาดทนุ      
ปญหาหนี้สินก็ตามมา   สงผลใหชาวไทยโซงบางครัวเรือนตองขายที่นาใหนายทุน 
 ผลกระทบตอตัวชาวไทยโซงประการตอมาก็คือแบบแผนการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เปนแบบคนเมอืงมากขึ้น ทีเ่ห็นไดชัดคือ การบริโภคสินคาใหมๆ แบบที่บรรพบุรุษดั้งเดิมไมเคย
บริโภค เชน เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดไดเขาสูหมูบานดอนทรายอยางรวดเร็วเมื่อไฟฟาขยายตวัเขามา 
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ในแงของขาวสารการตลาดนโยบายของรฐับาลก็เปนตวัชวยโฆษณาสนิคาใหมๆ เปนตัวเรงใหเกิด
ความตองการสินคาใหมๆ มากขึ้นและยังทําใหแบบแผนการดําเนินชวีิตการทํางานของชาวไทยโซง
บานดอนทรายแบบดั้งเดิมไดเปลี่ยนแปลงไปบางสวนเชน รายจายของชาวบานที่มากขึ้นเพราะจาย
คาอุปกรณไฟฟา  คาไฟฟารายเดือน  คาซ้ือสินคาใหม  คาซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ  

กลาวโดยสรุป   เมื่อชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายซึ่งประกอบอาชีพทาํนาถูกดึงเขาสู 
ระบบทุนนยิมไมกี่ทศวรรษ  ชาวนาบานดอนทรายจํานวนมากที่มีที่ดนินอยก็ตกอยูในสภาพเปนหนี้
และตองการมรีายไดเพิ่มขึน้ ทางออกหรือการปรับตัวตอวิถีชีวิตเศรษฐกิจการตลาดของไทยโซง
หมูบานดอนทรายสามารถวิเคราะหกระบวนการปรับตัวไดเปนสองระดบัคือ ในระดับรูปธรรมและ
ในระดบันามธรรม     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่ปรากฏในผลงานการศึกษาของพัชนบีูลย   เจริญผิว1 
เร่ืองการปรับตัวดานแรงงานและการใชทีด่ินในภาวะความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและจาก
การที่ผูวิจัยศกึษาแนวคิดดงักลาวตลอดจนประยุกตใชแนวคิดกับขอมูลการศึกษาคนควาที่ตนเอง
ไดรับจาการศกึษาหมูบานดอนทราย  
 
การปรับตัวในเศรษฐกิจการตลาดของชุมชน 
 จากการศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายระหวาง
ปพ.ศ.2504-2549 นั้น  ผูวิจยัสามารถวิเคราะหการปรับตวัของชุมชนตอวิถีชีวิตเศรษฐกิจการตลาด
ในแงมุมของการปรับตัวระดบัรูปธรรม-นามธรรม ไดดังนี้ 
 การปรับตัวระดับรูปธรรม  การปรับตัวระดับรูปธรรมของชาวไทยโซงบานดอนทราย
เห็นไดจากภาพปรากฏการณที่เกดิขึ้นโดยตรงเชน กรณีการการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจจากการผลิต
เพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขาย การเปลีย่นแปลงดานการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิต
ความเปนอยู(รายละเอียดตามที่กลาวไวในบทที่3) ซ่ึงการปรับตัวในระดับนี้จะปรากฎออกมาใน
ลักษณะที่ไมกอใหเกดิความรูสึกขัดแยงรุนแรง อันเปนผลมาจากความแตกตางทางรูปแบบหรอื
วิธีการที่ใชในกระบวนการผลิตจากการเผชญิหนากันระหวางระบบการผลิตแบบเดิมและระบบการ
ผลิตที่เขามาใหม ผลของการปรับตัวในระดับนี้จะออกมาในรูปของการนํารูปแบบของทั้งสองระบบ
มาใชอยางเลือกสรรเพื่อประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานความรู  ประสบการณและปจจัยการผลิตที่ตนมี
ในลักษณะของการผสมผสาน ประนีประนอมในการอยูรวมกนัและอาศัยประโยชนซ่ึงกันและกนั

                                                        
1พัชนีบูลย เจริญผิว, “การปรับตัวดานแรงงานและการใชที่ดินในภาวะความเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการผลิต กรณีศึกษา : บานทุงนา   ตําบลทัพหลวง  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 246-249. 
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เชน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเฒาหมูบานดอนทรายทําใหทราบวาการใชทีด่ินจะอยูในรูปแบบ
ของการแบงพืน้ที่สวนหนึ่งในการทํานาเพือ่ยังชีพแบบดัง้เดิม  ในขณะที่พื้นที่อีกสวนหนึ่งนําไปให
เชาหรือเล้ียงโคนมหรือทํานากุง        การนําแรงงานในระบบเศรษฐกจิแบบยังชพีไปใชในการผลิต
แบบการตลาดหรือการนําระบบการจางแรงงานในวิถีการผลิตแบบใหมมาใชในการผลิตแบบยังชพี
บางขั้นตอนทีต่องการความเรงดวน2  
 ผลจาการปรับตัวในลักษณะนี้อาจดํารงอยูรวมกันไปไดในระบบการผลิตแบบการตลาด
ที่ดําเนินอยูคือการที่ทั้งสองระบบการผลิตทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหมเขาไปอยูรวมกันในวิถีการ
ผลิตของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย จนกวาระบบใดระบบหนึ่งจะออนแอลงในเชิงประสิทธิภาพ
และคุณประโยชน  รูปแบบการผลิตอีกระบบหนึ่งก็จะถูกเลือกใหนําไปใชประโยชนหรือทําหนาที่
แทนมากขึ้น     
 กลาวโดยสรุป  การรับรูปแบบใหมๆ ของระบบเศรษฐกิจการตลาดจากภายนอกเขามา
ในบานดอนทรายนั้นในระยะแรกๆ ชาวไทยโซงอาจรูสึกไมเคยชนิรวมถึงรูสึกมีความแปลกแยกสงู   
จนเมื่อผานการทดลองใชวิถีชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจการคาหรือการตลาด            ความรูสึกดังกลาว
ก็ลดลงและเกดิการยอมรับระบบเศรษฐกิจการตลาดเพราะทําใหมีรายไดสูงขึ้น เรียกกระบวนการนี้
วาการปรับตัวของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย   ซ่ึงการปรับตัวดานรูปธรรมที่เห็นอยางชดัเจน
ประกอบดวย(1)การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขาย (2)การ
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพหลักจากทาํนาเปนการเลีย้งโคนม (3)การประกอบอาชีพใชแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ (รายละเอียดตามที่กลาวไวในบทที่3)      

การปรับตัวระดับนามธรรม     การปรับตวัระดบันามธรรมของชาวไทยโซงบานดอนทราย
จะมองเห็นไดยากกวาในระดับรูปธรรม เนื่องจากเปนการปรับตัวทางจิตสํานึกและอุดมการณที่อยู
เบื้องหลังพฤติกรรมการผลิตและวิถีชีวิตทางสังคมของชาวไทยโซงบานดอนทราย   ระบบเศรษฐกิจ
แบบพอยังชีพของหมูบานดอนทรายกับระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดที่เขามาสูหมูบานดอนทราย
ตางก็มีอุดมการณทางการผลิตเปนตัวกํากับหรือแฝงอยูเบือ้งหลัง ซ่ึงเปนตัวกาํหนดพฤติกรรมการ
ผลิตและรูปแบบระบบเศรษฐกิจ  การปรับตัวที่เกดิขึ้นนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากความแตกตางกัน
อยางมากของอุดมการณการผลิตระหวางสองระบบเศรษฐกิจที่เผชิญหนากัน    กระบวนการปรับตัว
จึงตางไปจากการปรับตัวในระดับรูปธรรมซึ่งสามารถทดลองฝกหัดก็ปรับตัวใหอยูรวมกันได   ทั้งนี้

                                                        
2(1)สัมภาษณนางโนรี  สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม  

2549.(2)สัมภาษณนางเพชร   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9  ตุลาคม 2549.(3) 
สัมภาษณนางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย,  9  ตุลาคม  2549. 
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เนื่องจากความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงรูปธรรมนั้นไมเขาไปกระทบกระเทือนกับโครงสรางที่
กอรูปบนอุดมการณของชุมชนไทยโซงทีป่ระสานรัดรอยระบบตางๆ ที่เปนองคประกอบเขาดวยกนั 
  โครงสรางของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายกอรูปมาจากจิตสํานกึและอดุมการณ
ที่มุงการชวยเหลือเกื้อกูลกนัทางสังคม   การอยูรวมกันอยางสงบสุขและความเปนปกแผนมัน่คง     
ดังจะเห็นไดจากองคประกอบของโครงสรางทั้งระบบเครือญาต ิ ความเชื่อ การเมอืงการปกครอง
และการผลิตทางเศรษฐกิจ  ตางมีลักษณะเปนไปเพื่อความมั่นคงของอุดมการณที่สงผานถายทอด
และผลิตซํ้าโดยผานรูปแบบของพิธีกรรม   การปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและขัดเกลาทางสังคม     ทั้งนี้
ถาวิเคราะหการเกิดขึ้นของชมุชนชาวไทยโซงบานดอนทราย  พัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลง ปจจัย
และเงื่อนไขการคงอยู การเปลี่ยนแปลงของชุมชนผานรายละเอียดของภาพพัฒนาการทางเศรษฐกจิ
ของชุมชน จะเห็นวาการกอรูปโครงสรางและอุดมการณทีจ่ะรักษาโครงสรางนั้นอยูบนพืน้ฐาน
ความเปนอิสระและความเปนตัวเองของชมุชนมาตลอดชวงระยะเวลานานกวา100 ป     ความเขมขน
ของจิตสํานึกและอุดมการณที่ส่ังสมถายทอดมาจึงมีสูงและเขมแข็ง3 
 กลาวโดยสรุป โครงสรางและอุดมการณแบบทุนนิยมที่เขาไปยังชุมชนชาวไทยโซง
บานดอนทรายโดยผานรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรูปแบบของระบบเศรษฐกิจเพื่อการคานั้นอยูบน
พื้นฐานอุดมการณที่เนนการแขงขันทางเศรษฐกิจของปจเจกชน โดยมุงกําไรแสวงหาผลประโยชน
จากการสะสมทุนทั้งในรูปเงิน  ที่ดินและปจจัยการผลิตอื่นๆ  ในที่สุดก็นําไปสูการพยายามแบงแยก
ผูผลิตออกไปจากการเปนเจาของปจจัยการผลิต ลักษณะดังกลาวจึงขัดแยงหรือสวนทางกันกับ
อุดมการณการผลิตแบบเดิมหรือแบบยังชีพของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเปนอยางยิ่ง 
ซ่ึงนําไปสูความขัดแยงและเกิดการตอสูของชาวไทยโซงบานดอนทรายเพื่อรักษาอัตลักษณของ
ชุมชนไวใหไดมากที่สุด  ดังที่ผูวิจัยจะไดกลาวถึงเปนลําดับตอไป 
 
ความขัดแยง  การตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน 
 จากการวิเคราะหการปรับตวัระดับรูปธรรมและนามธรรมในเศรษฐกิจการตลาดของ
ชุมชนตามที่กลาวมาแลวขางตน     จะพบวาชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเกดิความขัดแยงในการ
ปรับตัวระดับรูปธรรมและนามธรรมดานเศรษฐกิจ        นอกจากนี้ยังเกิดความขดัแยงตอการปรับตัว
ดานวิถีชีวิตความเปนอยูในวฒันธรรมแบบใหม    อันนําไปสูการตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน     
ซ่ึงผูวิจัยขอแยกวิเคราะหเปนประเดน็ดังนี ้

                                                        
3(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19 มกราคม 2551.(2) 

(2)สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.  
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 ความขัดแยงในการปรับตัวของชุมชน  ความขัดแยงในการปรับตัวของชุมชนไทยโซง
บานดอนทรายดานเศรษฐกิจสะทอนใหเห็นไดจากระบบการคิดและการตัดสินใจในการผลิตและ
การคงอยูของกลุมหรือองคกรที่มีอยูมาแตดั้งเดิม    นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงตอการปรับตัวดาน
วิถีชีวิตความเปนอยูในวัฒนธรรมแบบใหม   ซ่ึงสามารถวิเคราะห สรุปรายละเอียดไดดังนี ้       
 1.ระบบคิดและการตัดสินใจในการผลิต  โดยพิจารณาจากรูปแบบการผลิตดังกลาวแลว
วาในเชิงรูปแบบนั้นอาจไมมีความขัดแยงแตเบื้องหลังรูปแบบนั้น ผูวิจัยวิเคราะหวาอยูบนความ
ขัดแยงทางความคิดในกระบวนการตัดสินใจของชาวบานผูผลิต ระหวางระบบเศรษฐกิจพอยังชีพ
แบบดั้งเดิมที่เชื่อมั่นไดมากกวาในเรื่องหลักประกันการบริโภคและความคลองตัวเปนอิสระในการ
ผลิตกับระบบเศรษฐกิจการตลาดที่เขามา     ซ่ึงมองเห็นเปนตัวเงินแตขาดหลักประกันและความ
คลองตัวในการผลิตเนื่องจากตองผูกมัดตนเองกับทุนและตลาดภายนอก   ซ่ึงชาวไทยโซงแบบเดิม
ไมคุนเคยและควบคุมไมได   นามธรรมในการปรับตัวนี้ก็คือความรูสึกนึกคิด   โลกทัศน  คานิยม
ตางๆ ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวไทยโซงบานดอนทรายเขากับชุมชนของตนเอง     

ดังนั้น ทางเลือกของชุมชนที่ปรากฏในปจจุบันก็คือการเลือกใชรูปแบบทางเศรษฐกิจ  
ทั้งสองระบบมาใชบนพื้นฐานความคิด  ความตองการ  โลกทัศน   คานยิม  ความรู  ประสบการณเดมิ
ที่ตนสามารถควบคุมหรือคาดเดาไดของชาวไทยโซงบานดอนทราย โดยสวนผสมของระบบ
เศรษฐกิจการตลาดที่เกิดขึ้นอาจไมเทากนัในความรูสึกของชาวไทยโซงแตละคน    อยางไรก็ตาม
ความขัดแยงในกระบวนการปรับตัวระดบันี้ยังดําเนินอยูตลอดเวลา  แมวาภาพรวมจะปรากฏออกมา
ในรูปของการอยูรวมกนัของระบบเศรษฐกจิแบบพอยังชพีและการตลาด4 

2.การคงอยูของกลุมหรือองคกรที่มีอยูมาแตดั้งเดิม    ในประเด็นนี้ผูวิจยัวิเคราะหวาเปน 
การสะทอนจิตสํานึก   อุดมการณ  ศักยภาพในการพึ่งตนเองและความเปนอิสระในการปกครองดูแล
ตนเองของชุมชนเปนอยางดีเชน จากการสัมภาษณผูเฒาชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายทําใหทราบวา
กลุมฌาปนกิจหมูบาน      กลุมแมบาน    กลุมอาสาสมัครชุมชน   กลุมกองทุนพัฒนาหมูบาน       ยังคง
มีอยูในปจจุบัน5 ทั้งนี้หากมองถึงตั้งแตการเกิดขึ้นของกลุมที่เกิดจากความรูสึกที่ตองการชวยเหลือ

                                                        
4(1)สัมภาษณนางโนร ี  สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 9 ตุลาคม 2549. 

(2)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19 มกราคม 2551.(3)สัมภาษณ
นางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.  

5(1)สัมภาษณนางเลียง  สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม  2550. 
(2)สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19 มกราคม 2551.(3)  
สัมภาษณนายสิน      สิงหเรือง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 19   มนีาคม  2550. 
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เกื้อกูลกันทางการเงินยามฉุกเฉินจําเปนในภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจปจจุบันที่ตองเผชิญหนากับ
ระบบทุนจากภายนอกที่พยายามเขามาสรางเครือขายการใหกูดวยวิธีตางๆ        ซ่ึงนอกจากจิตสํานึก
ที่ตองการชวยเหลือกันเองแลวยังผนวกดวยจิตสํานึกในศักดิ์ศรีของตนเองที่เคยพึ่งตนเองปกครอง
กันเองในชุมชนไดเปนเวลานาน     ส่ิงเหลานี้เปนนามธรรมที่อยูเบื้องหลังกระบวนการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญโดยเฉพาะการปฏิเสธระบบการบริหารจัดการแบบราชการ      

ทั้งนี้  หากพิจารณาตอไปถึงโครงสรางของกลุมองคกรตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน  พบวา
การจัดรูปแบบโครงสรางการบริหาร  การจัดการและการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานระบบการปกครอง
ของหมูบานทีม่ีมาแตเดิม หนาที่ความรบัผิดชอบหรือแมแตผูนําและบุคคลที่เปนกรรมการก็จะใช
ความสัมพันธในระบบเครือญาติเปนหลักในการบริหารรวมกัน   ถึงแมวาถาเปนองคการที่เกี่ยวกับ
การเงินจะมีระบบการคิดอัตราดอกเบี้ยเขามาเกี่ยวของ แตจากการพดูคยุกับชาวบานกพ็บวาชาวบาน
ยินดีทีจ่ะจายดอกเบี้ยตอบแทนกลุมเพราะเงนิที่ตนจายไปเปนดอกเบีย้ไดนําไปชวยเหลือใหคนอื่นๆ 
ในกลุมที่เปนญาติพี่นองของตนเองกูตอ6         ซ่ึงก็คือระบบความคิดทีอ่ยูบนจิตสํานกึและอุดมการณ
การชวยเหลือกันของชุมชนนั่นเอง    เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบการชวยเหลือกันแบบตรงๆ มาเปนการ
ชวยเหลือกันโดยผานเงื่อนไขของกลุมเพื่อใหการชวยเหลือมีความเปนระบบขึ้นเชนเดียวกับระบบ
ภายนอก 
 เมื่อชาวไทยโซงบานดอนทรายนําไปวิเคราะหเปรยีบเทียบกับกลุมทางการเงินกูตางๆ 
เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณหรือกลุมกูเงินกบันายทุนตางๆ  นายทุนผูใหกูกับชาวบาน
จะสัมพันธกนัเชิงผลประโยชน   จิตสํานกึที่เกิดขึน้จึงมุงประโยชนตอกันมากกวาทีจ่ะชวยเหลือกนั    
วิธีการปฏิบัติตอกันในกิจกรรมการกู จึงทําใหแตละฝายเรยีนรูและปฏิบัตภิายใตจิตสํานกึที่หวงั
ประโยชนโดยคิดหาวิธีการเลหเหล่ียมตางๆ มาใชซ่ึงกัน   สวนชาวบานที่ไมสามารถพัฒนาจิตสํานกึ
เพื่อกระทําการในการตอสูลักษณะนีไ้ดกจ็ะถูกกันใหหลุดออกมาจากกลุมหรือตองถอนตัวออกจาก
กลุมนี้ในที่สุด 

3.กระบวนการติดตอและการผสมผสานทางวัฒนธรรม จากการวิเคราะหพบวาปจจัย
ประการหนึ่งที่ทําใหชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทรายเปลี่ยนแปลงไปก็คือ กระบวนการตดิตอทาง
วัฒนธรรม การติดตอทางวฒันธรรมไดรับการสนับสนุนจากการคมนาคมที่สะดวกสบาย ตลอดจน
การสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยผานสื่อตางๆ ชาวไทยโซงติดตอกับคนไทยมาชานานเนื่องจากอยูใน
เขตติดตอกับคนไทย  ไปวดัไทย  ไปโรงเรียนไทย  พูดภาษาไทย  ซ้ือของในตลาดกับคนจีน           

                                                        
6สัมภาษณนายพลอย    สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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ขายขาวกับคนจีนที่เปนเจาของโรงสี   ตลอดจนการตดิตอราชการที่ตองพูดภาษาไทย   จนมาในยุค
สมัยใหมมกีารใชคอมพิวเตอร   วิทยุ  โทรทัศน    ทีช่วยทําใหรับขาวสารจากโลกภายนอกรวดเร็ว
ทันเหตกุารณ      กลาวไดวา คนกรุงเทพฯ รับรูอะไรชาวไทยโซงก็มีความรูเทาเทียมกนั  การติดตอ
ทางวัฒนธรรมดังกลาวทําใหเกิดขบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม สําหรับการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่เกดิขึ้นในหมูบานดอนทรายนัน้ไดใชเวลาสัง่สมมาเปนระยะเวลาชานาน เห็นไดอยาง
ชัดเจนจากระบบความเชื่อทีผ่สมผสานกันทั้งพุทธ พราหมณและผี ซ่ึงปจจุบันการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมดังกลาว  กอใหเกิดความรูสึกขดัแยงในตนเองของชาวไทยโซงที่ตองเลือกปฏิบัติระหวาง
เลือกทําตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อรักษาความเปนตวัตนหรือเลือกทําตามวัฒนธรรมแบบใหม
เพื่อกาวตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป7 

การตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน   จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมดังกลาวนั้น     
ทําใหชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายโดยเฉพาะผูเฒาเริ่มรูสึกถึงการถูกกลืนทางวัฒนธรรม รวมถึง
เกิดความตองการใหวัฒนธรรม วิถีชีวิตดัง้เดิมของตนเองมีการสืบทอดความรู  คานิยม  ความเชื่อ
จากรุนบรรพบุรุษสูลูกหลาน  ซ่ึงความคิดดังกลาวไดนําไปสูแนวคิดการตอสูเพือ่รักษาอัตลักษณ
ของชุมชนใหคงอยูสืบทอดสูรุนลูกรุนหลานในเศรษฐกจิการตลาดและลงสูวิถีการปฏิบัติดังนี้    

1.การรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุและการผสมผสานทางวัฒนธรรม การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบานดอนทรายไดใชเวลาสั่งสมมาเปนระยะเวลาชานาน เหน็ไดชัดเจน
จากระบบความเชื่อที่ผสมผสานกันทั้งพุทธ  พราหมณและผี    ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายนับถือ
ผีเรือนที่บานขณะทีน่ิมนตพระมาสวดมนตที่บานและไปทําบุญที่วัด   นอกจากนีห้นาบานยังมศีาล
พระภูมิตั้งอยู     ความเชื่อทางพุทธทําใหเกิดประเพณกีารบวชลูกชายทีม่ีความสอดคลองกับแนวคดิ
ที่ผูชายเปนใหญ การสืบสายตระกูลฝายชายและการบวชยังแสดงถึงความกตัญูตลอดจนเปนการ
แบงบุญใหกับญาติพี่นอง ชวยใหสายสัมพันธระหวางพี่นองมีความแนนแฟนยิ่งขึน้ สวนระบบ
การศึกษาทําใหตองใชภาษาไทยในการอานเขียนเปนภาษาแกนกลาง กอใหเกดิความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมมากขึ้นและเด็ก ๆ เร่ิมหัดพดูภาษาไทยจากในโรงเรียน  นอกจากนีก้ารแตงงานกับคนไทย
ยังมีผลทําใหซึมซับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหมูญาตพิี่นอง    ซ่ึงการแตงงานกบัคนไทยที่อยู
ตางถ่ินทําใหชาวไทยโซงบานดอนทรายถกูวัฒนธรรมใหญครอบงําทีละเล็กทีละนอย      

อยางไรก็ตาม  ปรากฏวาชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายยังคงอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิม
ไวอยางเหนียวแนน ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ   

                                                        
7(1)สัมภาษณนางโนรี  สิงหทอง, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มีนาคม 2550. 

(2)สัมภาษณนางเลียง    สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม  2550.   
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โดยเฉพาะการปลูกฝงความคิดความเชื่อเร่ืองการนับถือผีเรือน  ทําใหตองมีการจัดประเพณีพิธีกรรม
อยางเครงครัด          ส่ิงที่สนบัสนุนการคงอยูของประเพณีคือ ความเหนียวแนนของระบบเครือญาติ
ที่ชวยเหลือเกือ้กูลในการจดัทําพิธีตามประเพณีเปนอยางดี ความสามัคคีกลมเกลียวจนเปนหนึ่งเดยีว 
เกิดจากความรูสึกรวมที่มีพื้นฐานเชื้อชาติความเชื่อที่คลายคลึงกันและเปนความพยายามที่จะโตตอบ
กระแสวัฒนธรรมภายนอกในหมูบานดอนทราย 
 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในอดีตที่ยังคงรักษาไวไดอยางมั่นคงคือ   การพูดภาษาโซงและ
คนจํานวนหนึง่ก็ยังสามารถอานและเขยีนภาษาไทยโซงได      นอกจากนั้นยังคงอนรัุกษการแตงกาย
ไวไดอยางสมบูรณเพราะในชีวิตประจําวันก็แตงกายแบบโซงกันทุกครัวเรือน  สําหรับประเพณี
ความเชื่อก็เปนแบบความเชือ่ผี   แมวาจะมีการผสมผสานความเชื่อเขากับศาสนาพุทธเชน มีการ
ทําบุญ    สรางวัด    เล้ียงพระ   บวชพระ  กลาวไดวาผูเฒาผูแกชาวไทยโซงในหมูบานดอนทรายตางมี
ความภาคภูมิใจในชาติพนัธุของตนเองสูงมาก      อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบวิถีปฏิบัติระหวาง
คนรุนเกากับคนรุนใหมในความเปนโซงของหมูบานดอนทรายก็พบปญหาที่สําคัญคือมีแนวโนมวา
คนรุนใหมจะไมนิยมพดูภาษาโซงหรือแตงกายแบบไทยโซงในชีวิตประจําวัน   มแีตเพียงคนสูงอายุ
เทานั้นทีย่ังแตงกายแบบดั้งเดิมในชวีิตประจําวัน  สวนคนรุนใหมจะแตงกายแบบไทยโซงเฉพาะ
เมื่อมีงานประเพณีสําคัญๆ เชน  งานศพ    งานสงกรานต     งานบวชหรืองานแตงงาน    
  

 
ภาพที่ 16  การแตงตัวของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายขณะรวมประเพณีวนัสงกรานต 
ที่มา :  จากนายพลอย    สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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ภาพที ่17  การแตงตัวของชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายขณะรวมประเพณีวนัสงกรานต 
                   ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  15   เมษายน    2550. 
 

 
ภาพที ่18  ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายจดัริ้วขบวนเขารวมประเพณีวนัสงกรานต 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  15   เมษายน    2550. 
 

 
ภาพที่ 19  ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายจดังานเลี้ยงฉลองเนื่องในเทศกาลประเพณีวนัสงกรานต 
                    เพื่อพบปะญาติพีน่องและเปนการรักษาอัตลักษณของชุมชน 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  15   เมษายน    2550. 
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จากปญหาดังกลาว สงผลใหคณะกรรมการหมูบานดอนทรายซึ่งประกอบดวยผูนําคือ
ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน   อาสาสมัครชุมชน  เปนตน ไดมกีารแนะนํา ปลูกฝงใหแตละครวัเรือน
ภูมิใจในความเปนไทยโซงของตนเอง รวมถึงสอนลูกหลานในครัวเรือนใหเกิดความรูสึกภูมิใจดวย    
มีการรณรงคใหชาวไทยโซงบานดอนทรายที่ไปตั้งถ่ินฐานอยูที่ใดก็ตามกลับมารวมในงานเทศกาล
สําคัญตางๆ ของหมูบานดอนทรายเชน  เทศกาลสงกรานต   การทําบุญศาลหมูบานประจําป เพื่อเปน
การสรางความภูมิใจและความผูกพันกับสมาชิกชาวไทยโซงทุกคน8 

2.การรักษาพิธีกรรมและความเชื่อ   รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมเปนการทําเพื่อยังชีพ 
การผลิตจึงทําอยางคอยเปนคอยไป มกีารนําผลผลิตที่ไดไปแลกเปลี่ยนกนัระหวางคนในหมูบาน
และนอกหมูบาน    มีการรวมมือรวมแรงรวมใจกันระหวางที่ทําการผลิตซ่ึงแสดงถึงการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันแสดงออกผานทางประเพณกีารลงแขก-เอาแรง   รวมไปถึงการมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทํานาเชน  พิธีแรกนาที่เกิดจากการพบความไมแนนอนทางธรรมชาติในแตละปชาวไทยโซง
บานดอนทรายจึงตองดึงเอารูปแบบพิธีกรรมที่จะมาเสริมสรางความมั่นใจของตนเองกอนการลงมอื
ผลิตโดยยึดเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชวย   รวมถึงจากการที่คนในหมูบานเห็นความสําคญัของวัว  ควาย 
เสมือนส่ิงสําคัญในครอบครัวและเปนแรงงานการผลิตใหตลอดฤดูการทํานา  จึงเกิดการตอบแทน
ดวยการทําขวญัวัว ควายขึ้น จึงเทากับวารูปแบบของคนในหมูบานนั้นมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรม    
ความเชื่อตางๆ ซ่ึงมีทั้งความเชื่อดั้งเดิมและที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา แตในระบบเศรษฐกจิ
แบบใหมที่มใีนหมูบานถือเปนรูปแบบการผลิตที่คอนขางจะแสวงหาผลประโยชนจากระบบนิเวศน
เพียงฝายเดียว   ทั้งนี้เพื่อใหผลผลิตของตนนั้นไดปริมาณคุมคากับการลงทุนที่สุด   รูปแบบประเพณ ี  
พิธีกรรมที่มีเพื่อรักษาสมดลุในการใชพืน้ที่หรือการรวมมือรวมใจกันของคนในหมูบานก็ส้ินสุดลง 
มีผลกระทบไปสูรูปแบบความสัมพันธของบุคคลที่เปนไปเพื่อผลประโยชนมากขึน้    ขบวนการ
ความเชื่อตางๆ ที่มีมาแตเดมิก็คอยๆ เปลีย่นรูปแบบไป        ในการใหความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 
ก็จะทําเพื่อผลประโยชนเฉพาะหนากันมากขึ้น       สังเกตไดจากการมพีิธีแกบนทีห่รูหรา ฟุมเฟอย
ในแตละครั้ง   แมแตพิธีกรรมเสนเรือนซ่ึงถือวาเปนพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดของคนในหมูบานก็มกีาร
เปลี่ยนแปลงคอื จัดพิธีหรูหราโดยการเลี้ยงโตะจีน   จากการเปนประเพณีทีจ่ัดเฉพาะครอบครัว-
เครือญาติก็เปลี่ยนไปเปนมกีารเซนไหวบนบานตอผีบรรพบุรุษใหสมปรารถนา   
 จากปญหาดังกลาว จึงสงผลใหคณะกรรมการหมูบานดอนทรายซึ่งประกอบดวยผูนําคือ
ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  อาสาสมัครชุมชน  เปนตน ไดมกีารแนะนํา  ปลูกฝงใหแตละครวัเรือน

                                                        
8(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551.(2) 

สัมภาษณนางศรีไพร   สิงหเรือง, อาสาสมัครชุมชนหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 
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ภูมิใจในความเปนไทยโซงของตนเอง     มกีารรณรงคใหชาวไทยโซงบานดอนทรายที่ไปตั้งถ่ินฐาน
อยูที่ใดก็ตามกลับมารวมประกอบพิธีกรรมในงานเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต        เพื่อเปน
การสรางความภูมิใจและความผูกพันกับสมาชิกชาวไทยโซงบานดอนทรายทุกคนและสนับสนุนให
ใชชีวิตตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในการใชชีวิตอยางพอเพียง9 
 

 
ภาพที่ 20  การทําพิธีเสนเรือนของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  4   มีนาคม    2550. 
 

 
ภาพที ่21  การทําพิธีเสนเรือนของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย 
                    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน,  4   มีนาคม    2550. 

                                                        
9(1)สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง ,  ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 19  มกราคม  2551. 

 (2)สัมภาษณนางเลียง   สิงหลอ, ชาวบานชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย, 12  มนีาคม 2550. 
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 กลาวโดยสรุป   การปรับตัวตอสูตอวิถีชีวิตเศรษฐกิจการตลาดเพื่อรักษาความเปนอัตลักษณ
ของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย  เปนผลอันเนื่องมาจากปจจยัตางๆ ที่เขามากระทบจากภายนอก
ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที3่   รูปแบบของการปรับตัวของชุมชนมีทั้งระดับรูปธรรมและนามธรรม
ทางดานเศรษฐกิจอันไดแก เกิดการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิจากการผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขาย    
การเปลี่ยนแปลงดานการประกอบอาชีพหลักจากการทํานาเปนการเลีย้งโคนม  มกีารประกอบอาชพี
ใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ    เกิดความขดัแยงและปรับตัวโดยประยกุตใชเศรษฐกิจ 
2 ระบบคือ เศรษฐกิจแบบผลิตเพื่อการคาและเศรษฐกจิแบบผลิตเพือ่พอยังชีพในชวงเวลาเดียวกัน   
เพื่อใหชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายนัน้มีรายไดเพิ่มขึน้และยังคงรักษาอัตลักษณดานการผลิตแบบ
พอยังชีพได 
 นอกจากนี้  มีการปรับตัวดานวิถีชีวิตความเปนอยูโดยยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ไดรับ
อิทธิพลจากภายนอกหมูบาน   เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแตใหคงความเปนอัตลักษณ
ทางชาติพันธุไวได   ตลอดจนยังมีการสงเสริมใหคนรุนใหมรวมกันสืบทอดรักษาพิธีกรรมและ
ความเชื่อแบบดั้งเดิมคงไวควบคูกับแนวความคิดความเชื่อสมัยใหม    ทั้งหมดที่กลาวมานี้ลวนแสดง
ใหเห็นถึงการคงอยูของจิตสํานึกและอุดมการณชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายที่ยังมีใหเห็น
มาถึงปจจุบันและพยายามที่จะถายทอดไปสูคนรุนตอไป 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
 ประวัติศาสตรของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทียม  อําเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐม เริ่มตนขึ้นเมื่อชาวไทยโซงไดอพยพเขามาอยูอาศัยในบริเวณหมูบานดอนทราย
ราวทศวรรษ2440    จากการสอบถามจากผูเฒาบานดอนทรายทราบวา  เดิมกลุมคนชาวไทยโซงหรอื
ไทดําไดอยูอาศัยที่เมืองเพชรบุรี   ตอมาเมื่อประชากรมากยิ่งขึ้นและอยูรวมกนัเปนกลุมใหญทําให
พื้นที่ในการทาํมาหากินไมเพียงพอและขาดแคลนวัสดใุนการสรางบานเรือนตางๆเชนไมและพื้นที่
ในการประกอบอาชีพดั้งเดิมเชน  ทํานา ไมเพียงพอตอจํานวนคนประกอบกับเปนผูที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองที่อยากจะเดนิทางกลับสูภูมิลําเนาเดิม    จึงไดตัดสินใจออกเดินทางกลับไปเมืองแถน
ในประเทศเวยีดนาม       ซ่ึงเปนบานเกดิเมอืงนอนเดิมของตนโดยการเดินทางเทาและใชยานพาหนะ
ที่หาไดเชน  เกวียน มุงหนาขึน้สูทางทิศเหนือ    แตการเดนิทางไกลมากผูที่รูทางไดเสียชีวิตกลางทาง
และเมื่อมาเจอพื้นที่ที่อุดมสมบูรณแหงนี้จงึชวยกันบุกเบกิเพื่อสรางเปนชุมชน รวมถึงในสมัยนั้น
ทางราชการใหขึ้นทะเบียนเปนคนไทยจึงไดสัญชาติไทยและมนีามสกุลใช   โดยไทยโซงบริเวณนี้
ไดเลือกจะใชนามสกุลตามถิ่นฐานเดิมที่เรียกขานในเมอืงแถนคือ ตระกูลซิงลอคํา  จากคําบอกเลา
ตอกันมาวาตระกูลซิงลอคําเปนตระกูลใหญปกครองบานเมืองมากอนที่จะมีการอพยพมาอยูในไทย
และจะสลับสับเปลี่ยนตระกลูข้ึนปกครองเมืองอยูเร่ือยๆ   โดยตระกลูใดขึ้นปกครองเมืองก็ใหเติม
คําหลังนามสกุลวา “คํา” เชน ซิงลอคํา    ซิงเรืองคํา   เปนตน      แตในการอพยพมาอยูในที่แหงนีห้รือ
บริเวณนี้จะประกอบดวยตนตระกูล  4  ตระกูลดวยกนัไดแก  ซิงลอ   ซิงเรือง  ซิงคาและซิงทอง  
ตอมาเมื่อไดรับสัญชาติไทยจึงเปลี่ยนมาเปนสิงหลอ   สิงหเรือง  สิงหคาและสิงหทองตามอักษรไทย   
สําหรับการตั้งชื่อหมูบานนั้นเริ่มแรกเลยทีเดียวเรียกชื่อวา “บานโซง”    ตอมาประชากรมากขึ้นมีการ
ขุดคลองดินสงน้ําที่ชวยกันขุดขึ้นเอง  จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน“บานรางสระกะเทียม” ภายหลังประชากร
เพิ่มมากขึ้นอีก  ทางราชการจึงตั้งชื่อหมูบานใหใหมอยางเปนทางการตามลักษณะกายภาพของพื้นที่
ที่ไทยโซงนิยมเลือกปลูกสรางบานเรือนซ่ึงเปนที่ดอนดนิทรายและน้ําทวมไมถึงวา“บานดอนทราย” 
เดิมพื้นที่บริเวณหมูบานดอนทรายนี ้  เปนพื้นทีว่างเปลายังไมมีใครเขามาจับจอง  ชาวไทยโซงเปน
กลุมแรกที่เขามายึดครองและบุกเบกิเพื่อปลูกสรางบานเรือน ทํานา  ซ่ึงพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม
ที่เหมาะแกการเกษตร    มีที่ดอนบางสวนที่สามารถใชเปนที่ปลูกสรางบานเรือนได    ไมสวนใหญ
ในการสรางบานเปนไมไผซ่ึงมีมากในบริเวณดังกลาว 
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ดานพัฒนาการทางเศรษฐกจิชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย      จากการสัมภาษณ
ผูเฒาในหมูบานพบวา เศรษฐกิจชุมชนกอนปพ.ศ.2504 เปนชวงการบุกเบิกและพึ่งตนเอง   อาชีพ
หลักของทุกครัวเรือนคือ“ทํานา” ที่เปนเชนนี้เพราะไดรับการปลูกฝงและสืบทอดคานิยมการทํานา
มาจากชาวไทยโซงซ่ึงเปนบรรพบุรุษที่อยูที่เวียดนาม       โดยชาวไทยโซงกลุมแรกไดอพยพเขามา
ตั้งถ่ินฐาน ณ หมูบานดอนทราย  ในชวงประมาณทศวรรษ2440-2490 ซ่ึงตามธรรมชาติของไทยโซง
มักชอบอยูในที่ดอนหรือที่สูง       บริเวณพื้นที่ของหมูบานดอนทรายจงึเหมาะสมแกการตั้งถ่ินฐาน
เพราะมีพื้นทีท่ี่เปนที่ดอนเหมาะแกการอยูอาศัยและมีพืน้ที่ราบลุมเหมาะแกการทํานา  ชาวไทยโซง
ที่อพยพมาสามารถจับจองพื้นที่ในการทํามาหากินกันเอง     โดยการรวมกลุมกันตามเครือญาติหรือ
ความสมัครใจจับจองที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ครอบครัวละประมาณ 5  ไร     พอมีลูกหลานก็อพยพไปหา
ที่ทํากินที่อ่ืนตอในละแวกใกลเคียง   การผลิตเปนการผลิตเพื่อใชเอง  เพื่ออยูเพื่อกนิเองในครอบครัว
เปนหลัก  ไมไดมุงผลิตเพื่อขายหรือผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน    การผลิตที่สําคัญที่สุดคือ การทํานาขาว 
ถือไดวาเปนความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนที่จะตองมีขาวเพยีงพอตอการบริโภค  ในแตละป
ทํานาไดเพียง 1  คร้ัง   การทํานาขาวจะเพียงพอหรือมสีวนเกนิไดหรือไมนั้นตองขึน้อยูกับปริมาณ
น้ําฝนจากธรรมชาติ   เพราะยังไมมีระบบชลประทานใช หากขาวมเีหลือจากบริโภคก็นําไปแลกของ
ในตลาดหรือแลกเปลี่ยนกับหมูบานใกลเคียง     หากครอบครัวใดขาดแคลนขาวกส็ามารถหยิบยมื
กันได    การผลิตใชแรงงานคนในครอบครัวเปนหลักไมไดจางแรงงาน   ภายในหมูบานมีการขอแรง
ชวยกันตั้งแตระยะแรกๆ ของการผลิตไดแก  การหักรางถางพง  ไถนา  ดํานา  เกี่ยวขาวและนวดขาว       
นอกจากการทาํนาก็มีการเลี้ยงสัตวไวใชแรงงานและไวบริโภคเชน การเลี้ยงววั ควาย บางครัวเรือน
มีการปลูกผักสวนครัวไวกนิที่บริเวณคันดินแปลงนา   สําหรับงานหัตถกรรมทีท่ํากันอยางเดนชัด
เกือบทุกครัวเรือนคือการทอผาใสเองดวยกี่มือ  ไทยโซงบานดอนทรายจะปลูกฝายและปลูกหมอน
สําหรับเลี้ยงไหมเองไวบริเวณที่ดอน    ในการทอผาจะใชเวลาที่วางจากการทํานาและเสื้อผาที่ทอคือ
ชุดสีดําตามลักษณะการแตงกายของไทยโซง 

ตอมาเมื่อชุมชนมีการติดตอกับโลกภายนอกมากขึ้น สงผลใหพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
หมูบานดอนทรายระหวางพ.ศ.2504-2549   สามารถแบงไดเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ 1 ระยะผสมผสาน
การทํานาและเลี้ยงโคนมระหวางพ.ศ.2504-2530  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลานี้คือ
มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทํานาเปนหลักทุกครัวเรือนเพียงอาชีพเดียวนั้นสูการประกอบอาชพี
เล้ียงโคนมเปนอาชีพเสริมแบบคูขนานกับการทํานา    ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตจาก
ผลิตเพื่อบริโภคสูการผลิตเพื่อขาย   ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที ่1พ.ศ.2504 เปนสําคัญ ชวงที่ 2 การขยายตัวของการเลี้ยงโคนมและความหลากหลาย
ของอาชีพระหวางพ.ศ.2531-2549 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวงนี้อยางชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลง
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ดานการประกอบอาชีพและวิถีการทํามาหากิน      จากเดิมชาวไทยโซงประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก
ทุกครัวเรือน    ตอมาชวงพ.ศ.2504-2530 มีการทํานาผสมผสานกับการเลี้ยงโคนมซึ่งเปนอาชีพเสริม
ของชาวบาน          แตภายหลังปพ.ศ.2530 เปนตนมา อาชีพหลักของชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย
ไดเปล่ียนแปลงไปจากประกอบอาชีพทํานาเปนหลักทุกครัวเรือนสูการเลี้ยงโคนมเปนหลัก รวมถึง
เกิดความหลากหลายในการประกอบอาชีพ      มีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดดวยการผลิตในปริมาณ
ที่มากขึ้นประกอบอาชีพอยางหลากหลาย     ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพเล้ียงโคนม    รับจาง/
ทํางานนอกชุมชน    แทบไมปรากฏวิถีการทํามาหากินโดยการประกอบอาชีพทํานาใหเห็นในชุมชน  
ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอาชีพและการปรับตัวของชุมชนชวงพ.ศ.2504-2549 ประกอบดวย 
ความกาวหนาทางการคมนาคม  การตั้งสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี   การเพิ่มขึ้นของประชากร  
อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจการตลาดจากภายนอก     การขาดแคลนแรงงานและการขาดแคลนน้ํา
ในการเพาะปลูก  การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน   รายไดจากการประกอบอาชีพ      
การเผยแพรแนวคิดการนํากุง    ปจจัยดังกลาวมีสวนในการผลักดันใหชาวไทยโซงบานดอนทราย
หาทางเพิ่มผลผลิตเพื่อนําไปขาย  โดยการนําวิทยาการใหมๆ ที่ไดรับแนวคิดจากภายนอกหมูบาน
เขามาประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิต       ทั้งนี้วัตถุประสงคของการขายก็เพื่อใหไดเงินมาใชซ้ือสินคา
อุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ตองการ  โดยเฉพาะเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทําใหสะดวกสบายขึ้น   
ตลอดจนมีการประกอบอาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคนม  การทํานากุงตามแนวคิดที่ไดรับจากตลาด
ภายนอกหมูบานเพื่อสรางรายไดใหสูงขึ้น  ซ่ึงตอมาภายหลังชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายไดยึด
อาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลักแทนการทํานาขาว   

สวนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกจิของชุมชนนั้น   ปรากฏชัดเจนในผลกระทบจาก
การปรับตัวของชุมชนตอโครงสรางสวนตางๆ ของสังคมดังที่ไดกลาวมา ซ่ึงในที่นี้ขอกลาวเพิ่มเตมิ
ในความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวหลัก  3 ประการของชุมชนชาวไทยโซงบานดอนทราย  คือ 
 1.วิถีการผลิต เมื่อผลผลิตที่ไดจากการทํานามีปริมาณทีล่ดนอยลงเนื่องจากพื้นทีใ่นการผลิต     
มีขอจํากัดและลดนอยลง   เพราะการใชประโยชนจากทีด่ินดานอืน่มีคาสูงกวาเชน มีการซื้อ-ขายที่ดิน
เพื่อปลูกสรางฟารมเลี้ยงสัตวและที่อยูอาศยั ภาวะการขาดแคลนที่ดนิทํากินแกลูกหลานทวีความรนุแรง
มากขึ้นทุกป     ทําใหคนในชุมชนหันมาสรางผลผลิตทางการทํามาหากินอยางอืน่เพือ่ชดเชยตอผลผลิต
ในการทํานาปลูกขาวที่สูญเสียไปคือ การเลี้ยงโคนม  การทํานากุง  การประกอบอาชีพรับจางและบริการ   
การประกอบอาชีพคาขาย     การออกไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน  

ปญหาประการสําคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชุมชนจากทํานาเปนเลี้ยงโคนม   
คือ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศน  เดิมชุมชนประกอบอาชีพทํานา  ทําสวนมีตนไมปลูกนารมรื่น 
แตปจจุบันหันมาประกอบอาชีพเล้ียงโคนมเสียสวนมาก   สภาพโดยรอบก็เปล่ียนไปมีน้ําเสียปลอยลงสู
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คูคลอง   แหลงน้ําเริ่มเกิดการเนาเสียของน้ํา  ซ่ึงหากปลอยไปปญหารุนแรงมากขึ้นอาจสงผลตอสภาพ
ความเปนอยูในอนาคตก็เปนได 
 2.วิถีชีวิตความเปนอยู    ความเปลี่ยนแปลงไดแก การปลูกสรางบานเรือนใหมโดยใชอิฐ  หิน  
ปูน  ทรายมาประกอบการกอสรางเปนบานปูนทดแทนบานแบบเกาซ่ึงปลูกสรางดวยไมทั้งหมด  อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรปาไมและการใชส่ิงของเครื่องใชที่มาจากกรุงเทพฯ ทดแทน
เครื่องใชแบบเดิม  ซ่ึงมาจากหัตถกรรมพื้นบานเชน  กระจาด  ตะกรา ที่ทํามาจากไมไผหรือผาถุงที่ทอ
ดวยมือ  ส่ิงเหลานี้กําลังจะสญูสิ้นไปจากชมุชน 
 3.วิถีแหงความคิด  ความเชื่อ  ทัศนคตแิละคานยิมตางๆ  ในปจจบุันความเชื่อในส่ิงที่อยู
เหนือธรรมชาติเร่ืองภูตผีปศาจที่ชาวไทยโซงนับถือเร่ิมลดนอยลงและกฏเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
นับถือผีเร่ิมเจือจางไป   ผูคนนับถือศาสนาพุทธไดเขมขนกวาการนับถือผีตามแบบอยางในอดีต  คนใน
ชุมชนนิยมไปวัดมากกวา   นอกจากนี้ความเชื่อเกี่ยวกับโชคชะตาและการพึ่งพาธรรมชาติที่มีมาในอดีต
ดูจะเหือดหายไปจากชุมชน  คนในชุมชนมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาสิ่งใหมเพื่อชีวิตที่ดขีึ้นมา
แทนที ่  พบวาคนรุนเกามักเก็บตัวอยูภายในชุมชนมาโดยตลอดตั้งแตเกิดจนถึงวัยชราโดยไมคอยออกไป
จากชุมชนเลย      ซ่ึงเคยชนิกบัชีวิตแบบดั้งเดิมไมเคยคดิยกระดับฐานะความเปนอยู เพราะคิดวาเปนเรื่อง
ของโชคชะตา  คนที่มนีามากก็มองวาชาตกิอนเขาทําบุญมามากจึงโชคด ี   ความคิดเชนนี้ไมปรากฏใน
คนรุนใหม      ซ่ึงมักมีความกระตือรือรน  อยากรูอยากเห็น  พวกเขานิยมออกไปนอกชุมชนเพือ่พบกับ
ส่ิงใหมๆ ในชีวิตพบวา คนรุนใหมเมื่อไปทํางานภายนอกชุมชนซึ่งอยูหางไกลก็จะนําความรูความคิด
ใหมๆ  มาปรับใชใหเขากับวถีิชีวิตในชุมชนได เชน การทํารองเทา 
 ดวยเหตุปจจยัตางๆ ดังที่กลาวมา  ทําใหชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายโดยเฉพาะผูเฒาผูแก
รูสึกถึงการปรับตัวของชุมชนและการถูกกลืนทางวัฒนธรรม   จึงเกิดความขัดแยง ตอสูเพื่อรักษาความ
เปนอัตลักษณของตน ทั้งนีเ้พราะผูเฒาผูแกทุกคนรูสึกภมูิใจในความเปนโซง ดังทีผู่ใหญบานหมูบาน
ดอนทรายกลาววา“...ตนเองรูสึกภูมิใจในความเปนโซงเพราะโซงเปนชาติพันธุที่มีประวัติศาสตรเปน
ของตนเอง มวีถีิชีวิตที่เปนเอกลักษณทั้งดานภาษา การทํามาหากิน    การแตงกาย   การประกอบพิธีกรรม
ตางๆ เชน  พิธีเสนเรือนและตนเองก็คิดเสมอวาเปนคนหนึ่งที่มีหนาทีสื่บทอด  ถายทอดเอกลักษณตาง ๆ 
ของชาวไทยโซงสูรุนลูกหลานโดยเฉพาะเยาวชนรุนใหมๆ เพื่อใหทุกคนไดทราบในความเปนมาของ
ชุมชนตนเอง  เกิดความรักทองถ่ิน และเกดิความภาคภูมิใจในชาติพนัธุ  รวมถึงรวมกันสืบสานความเปน
เอกลักษณของไทยโซงตอไปทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม     วิถีชีวิตความเปนอยูที่เกดิขึ้น
รายลอมหมูบาน...”1 

                                                        
1

 สัมภาษณนายพลอย   สิงหเรือง, ผูใหญบานหมูบานดอนทราย, 11  ธันวาคม   2551. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97 

 จากการศึกษา พัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายระหวางป
พ.ศ.2504-2549 ทําใหผูวิจยัมองเหน็ภาพความสืบเนื่องและความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนแหงนี้
เร่ือยมา ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายตองปรับตัวทั้งในดานการทํามาหากิน  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม   
เพื่อใหอยูรอดภายใตกระแสสังคมที่เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะชวงเวลาที่ชุมชน
มีการขยายตวัหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตที่เนนการผลติเพื่อขายตามระบบทุนนยิมและ
การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา วัฒนธรรม     ซ่ึงเปนปจจัยเงื่อนไขที่สําคัญที่สงผลให
ชุมชนสูญเสีย อัตลักษณความเปนตัวเองและตองพึ่งพาภายนอกมากขึ้น     ทั้งในดานเศรษฐกิจ   สังคม  
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   ทําใหชุมชนออนแอและนําไปสูภาวะวิกฤต ิ   ชุมชนไดมีกระบวนการ
ปรับตัว ตอสูเพื่อความเขมแข็งของชุมชน     โดยกระบวนการปรับตวั  ตอสูที่สําคัญไดแก  การรวมตัว
ของชุมชนตั้งเปนองคกรชุมชนเพื่อดําเนินการสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชนในรูปแบบ“อาสาสมัคร
พัฒนาหมูบาน”   แตส่ิงที่ทางชุมชนยังขาดคือ  การรวมตัวของชุมชนจัดตั้งเปนองคกรชุมชนทางดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้และพัฒนาโดยชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายเชน สหกรณหมูบาน เปนตน     
จึงสงผลใหวิถีการทํามาหากนิแบบดั้งเดิมของชุมชนกําลังจะเลือนรางและหายไป หากไมมหีนวยงาน   
องคกรใดเขามาสนับสนุน   อนุรักษวิถีการทํามาหากินแบบดั้งเดิม ตลอดจนดําเนินการคลี่คลายปญหา
ดังกลาวในชุมชน 
 การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชนไทยโซงหมูบานดอนทราย  ตําบลสระกะเทยีม   
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม ระหวางปพ.ศ.2504-2549 นี ้ เปนการศึกษาเรื่องราวของชุมชนหมูบานและ
กลุมชาติพันธุในมิติประวัตศิาสตรทองถ่ิน     ซ่ึงจะทําใหสังคมโดยรวมไดเขาใจประวัติความเปนมาและ
วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน     ปจจัยทัง้ภายในและภายนอกชุมชนที่มีผลกอใหเกดิการปรับเปลี่ยนขึ้น
ในชุมชน พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงลักษณะการปรับตัวของชุมชนชาวไทยโซง
หมูบานดอนทรายในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางพื้นที่ทางประวัติศาสตรใหกับชมุชนชาวไทยโซง
หมูบานดอนทรายเปนของตวัเอง      เปนการสรางองคความรูใหเกิดแกชุมชนซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
ตอการสรางสํานึกรักทองถ่ินและรวมอนรัุกษทองถ่ินชมุชนของตนเอง หวังเปนอยางยิ่งวาจะชวยให
สังคมในระดบัชาติไดเขาใจพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตความเปนอยูรวมถึงปญหาของชุมชนแหงนี้
ไดอยางชัดเจน     เพื่อสรางความตระหนกัใหเกิดขึน้แกทุกฝายในการรวมกันดูแล  รักษา  พัฒนาชุมชน   
ชาวไทยโซงหมูบานดอนทรายใหคงความเปนอัตลักษณทั้งดานการทํามาหากิน     วิถีชีวิตความเปนอยู
ของตนเองสืบตอถึงรุนลูกหลานตอไปโดยไมทําลายระบบนิเวศนภายในชุมชน 
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