วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ชุมชนชาวไทยทรงดา: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้ 1
Community of Tai Song Dam; Immigration and
Settlements into Southern Thailand
กฤษณะ ทองแก้ว2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอพยพและตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรง
ดาในปักษ์ใต้ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์
บันทึกประวัติชีวิตบุคคล สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มชาวไทยทรงดาที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ ใ นจั ง หวั ด ชุ ม พรและสุ ร าษฎร์ ธ านี โดยผู้ วิ จั ย วางข้ อ ถกเถี ย งว่ า การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดาส่งผลให้มี
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการทาความเข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆ ของชาวไทยทรงดาตามมา
จากการวิจัยพบว่า ชุมชนของชาวไทยทรงดาในจังหวัดชุมพรมีชุมชนที่มีพล
วัตรทางสังคม 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านดอนรวบ บ้านคอเตี๊ย และบ้านบางหลง ส่วนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านดอนมะลิ เทศบาลเมืองนาสาร และบ้าน
แหลมยู ง ชุ ม ชนของชาวไทยทรงด าเหล่ า นี้ อ พยพมาจากจั ง หวั ด เพชรบุ รี ราชบุ รี
บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยปฎิบัติการทางสังคมและการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ของชาว
ไทยทรงดาสุราษฎร์ธานี ทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปี พ.ศ.2560 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ (Article is a part of research project entitled “Social Practices and New Rules
of Tai Song Dam Ethnic in Suratthani Province” , and supported by the National
Research Council of Thailand)
2 สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี (Program in Social
1

Studies, Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University)
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นครปฐม และสุพรรณบุรี ซึ่งทุกชุมชนผสมผสานความเชื่อเข้ากับพุทธศาสนาก่อนที่จะ
อพยพลงมา จึงส่งผลให้มีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดาภายในพื้น ที่ทางพุ ท ธ
ศาสนา ทาให้การดาเนินกิจกรรมทางสังคมของชาวไทยทรงดาปัจจุบันดาเนินอยู่ภายใต้
อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามการนับถือกะละฮ้อง การเลี้ยงผี
บรรพบุรุษ พิธีเสนเรือน และพิธีปาดตง ยังคงยึดถือปฏิบัติพิธีกรรมกันอย่าเคร่ งครัด
นอกจากนั้นสถานภาพทางสังคมของผู้ชายก็ยังคงได้รับการยอมรับตามจารีตประเพณี
ของไทยทรงดาอย่างดั้งเดิม
คาสาคัญ: ชุมชนชาวไทยทรงดา, การอพยพ, การตั้งถิ่นฐาน, ปักษ์ใต้, พิธีกรรม

Abstract
The article attempted to investigate immigration and settlement
circumstances of Tai Song dam ethnic group in Chumporn province and
Surat Thani province, southern Thailand. Qualitative methodological
approach was adopted in order to collect field data. Observation, life
history approach, in- depth interview, and group interview were used as
research tools. Research results found that Tai Song Dam ethnic
community has settled down in southern Thailand for decades. Tai Song
Dam ethnic group emigrated from central provinces where were
Pethchaburi, Ratchburi, Nakorn Pathom, and, Suphanburi, and settled
down in Chumporn province specifically in Ban Don Rueb, Ban Kor Tia, and
Ban Bang Long, while others settled down in Surat Thai specifically in Ban
Don Mali, Nasarn municipality, and Ban Lam Yoong. Daily practices of Tai
Song Dam ethnic group was closely related to Buddhism so that they
produced their own local activity which strongly relied on Buddhism. For
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instant, the ethnic group constructed Tai Song Dam cultural center in order
to activate Buddhism-related activity. However, some Tai Sung Dam rituals
still relied on spirits such as Ka La Hong ritual, ancestor spirits worshiping,
Sane Reun ritual, and Pad Tong ritual. Another finding found that male
held higher social status than female in accordance with original Tai Song
Dam ethnic tradition.
Keyword: Community of Tai Song dam, Immigration, Settlements,
Southern Thailand, Rite

บทนา
ชาวไทยทรงดากับการอพยพเข้ามาในสังคมไทย
การอพยพเข้าสู่ประเทศไทยของชาวไทยทรงดามีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
จากเมืองแถน แคว้นสิบสองจุไท ชาวไทยทรงดาได้อพยพเข้ามาสังคมไทยในยุคของการ
ตกเป็นอาณานิคมของอาณาจักรต่างๆ ในยุคนั้นแคว้นสิบสองจุไทเคยตกอยู่ในอารักขา
ของราชอาณาจักรสยามนับแต่ยุครัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีจวบจนกระทั่งถึงเสีย
เมืองเสียแผ่นดินให้แก่ฝรั่งเศส ชาวไทยทรงดาได้อพยพออกจากจากดินแดนของตนเข้า
สู่ประเทศลาว (มูลนิธิไทยทรงดาประเทศไทย, มปป.) ชาวไทยทรงดาได้อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยที่สาคัญ 5 ครั้ง ทุกครั้งเป็นอพยพการแบบถูกบังคับ (Forced -Migration)
ต่อมาจึงมีการอพยพอยู่ภายในประเทศไทยที่เป็นการอพยพแบบเสรีและหนีความอด
ยากเพื่ อ หาที่ ท ากิ น ใหม่ ในที่ นี้ จ ะกล่ า วเฉพาะการอพยพจากสิ บ สองจุ ไ ทเข้ า มาใน
ประเทศไทยเท่านั้น การอพยพของไทยทรงดาทั้ง 5 ครั้งเป็นการอพยพแบบถูกบังคับ
ดังนี้ ครั้งที่ 1 สมัยธนบุรี พ.ศ. 2322 กองทัพสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้กองทัพ
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เมืองหลวงพระบางยกทัพไปตีเอาเมืองม่วย เมืองทันต์ ชาวเวียดนามเรียกเมืองนี้ว่า
“ซื้อหงี” ซึ่งเป็นเมืองไทยทรงดาแล้วกวาดต้อนครอบครัวลงมา มีการโปรดเกล้าให้ชาว
ไทยทรงด าไปตั้ งบ้า นเรือ นที่เ พชรบุ รี ส่ ว นลาวเวี ยงจั น ทร์ ตั้งบ้ านเรื อนอยู่ที่สระบุรี
ราชบุรี จันทบุรี และสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2335 ก็มีการกราดต้อน
ครอบครัวไทยทรงดามาอีกจากเมืองแถน เมืองพวน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้ไทยทรงดาไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้แม่ทัพไป
ปราบเมืองแถน และได้ครอบครัวไทยทรงดามาไว้ที่เพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2381 เมืองหึม (ฮึม) เมืองคอย เมืองควร แข็งข้อต่อเมืองหลวงพระบาง เจ้าอุปราชเจ้า
ราชวงศ์ แ ต่ งให้ ท้ า วพระยาคุ มทั พ ไปปราบเจ้ า ราชวงศ์แ ล้ว ได้คุ มไทยทรงด ามาไว้ที่
กรุ งเทพฯ ครั้ งที่ 5 พ.ศ. 2422 และ พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้แม่ทัพไทยไปปราบฮ่อ ที่ตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งเชียงคาในแขวงพวน
ได้กราดเอาครอบครัวลาวมาจานวนมากเข้าในประเทศไทย ซึ่งในนั้นมีครอบครั วไทย
ทรงดาอยู่ด้วย ปัจจุบันได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย (เพชรตะบอง ไพศูนย์, มปป.)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้ผู้วิจัย ใช้ ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สั ง คม (Structuration Theory) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คม คื อ
โครงสร้างทางสังคมที่ประกอบด้วยกฎและทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กันและกัน ซึ่งเกิด
จากการที่ผู้กระทาการเกิดการใคร่ครวญย้อนคิดถึง ความรู้ และทักษะ ระดับของการ
ตระหนั ก รู้ แ ละส านึ ก ความส าคั ญ ของเวลาและพื้ น ที่ และอ านาจ ซึ่ ง น ามาสู่ ก าร
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน โดยมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ จารีต ประเพณี และ
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วัฒนธรรม ภายใต้ข้อถกเถียงว่าการศึกษาประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐาน
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทยทรงด าส่ ง ผลให้ มี ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าความเข้ า ใจ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ของชาวไทยทรงดาในสังคมปักษ์ใต้

วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัยฉบับนี้ ใช้ระเบียบวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา เก็บ
ข้อมูลกับชาวไทยทรงดาด้วยการบันทึกประวัติชีวิตบุคคล สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคั ญ จ านวน 10 กรณี ศึ ก ษา การสั งเกตการณ์แ ละ สนทนากลุ่มชุมชนบ้านบางหลง
สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนรวบ สนทนาชุมชนบ้านคอเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร และ
สนทนากลุ่มชุมชนพูลศิริ อาเภอบ้านนาสาร สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ อาเภอ
พุนพิน สนทนากลุ่มชุมชนบ้านแหลมยูง ตาบลเขาตอก อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และนามาข้อมูลที่ได้จากการเก็บด้วยวิธีต่างมาตรวจสอบความเที่ยงตรง จากนั้นก็
นาข้อมูลมาเขียนพรรณในเชิงวิเคราะห์

ผลการวิจัย
ชาวไทยทรงดาอพยพลงสู่ปักษ์ใต้
การอพยพของชาวไทยทรงดานับแต่สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว
นั้น จานวนของชาวไทยทรงดาก็จานวนมากขึ้นตามลาดับ เพชรบุรีกลายเป็นชุมชนไทย
ทรงดาที่มีผู้คนอยู่อาศัยมากมายและรายล้อมไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ด้วย เช่น ลาว
เวียงจันทร์ที่จังหวัดราชบุรี มอญที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี (กฤษณะ ทองแก้ว ,
2552) ในส่วนของปักษ์ใต้พบว่าหลักฐานการอพยพในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.
2173–2199) จากบันทึกประวัติเมืองชุมพรว่าผู้คนในเมืองนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคน
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2 กลุ่ม คือ กลุ่มแขกจาม ซึ่งหมายถึงผู้คนที่มาจากอาณาจักรจามปา ปัจจุบันอยู่ทาง
ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กับกลุ่มชาวไทยทรงดา ที่อพยพมาจาก
เมืองพงสาลีที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองปะทิว (กรมศิลปากร, 2544) ที่มีผลต่อการอพยพ
ของชาวไทยทรงดาในปักษ์ใต้ต่อมา ชาวไทยทรงดาที่อพยพเข้ามาในจังหวัดชุมพรตั้งถิ่น
ฐานอยู่ที่บริเวณตลาดท่าตะเภาเป็นจุดแรก หลังจากนั้นก็แยกออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก
ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านดอนรวบ อีกกลุ่มหนึ่งได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านดอนลาว
และอีกกลุ่มหนึ่งได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งที่ชุมชนสราญรมย์ ปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีชุมชน
ชาวไทยทรงดาจานวน 5 ชุมชน คือ ชุนชนแรกบ้านดอนรวบ ชุมชนที่สองบ้านคอเตี้ย
ชุมชนที่สามบ้านบางหลง ชุมชนที่สี่บ้านทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร อพยพเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2452 มีชาวไทยทรงดาอาศัยอยู่ประมาณกว่า 50
ครัวเรือน (สัมภาษณ์เชิงลึกนายอานาจ แสงทอง, 2559) และสุดท้ายชุมชนบ้านดอน
ลาว หมู่ที่ 7 บ้านเขาค้อ ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อพยพเข้ามา
เมื่อ พ.ศ. 2452 ปัจจุบันอาศัยอยู่ประมาณ 4 ครัวเรือน (สนทนากลุ่ม ชุมชนบ้านดอน
รวม, สนทนากลุ่มชุมชนคอเตี้ยและสนทนากลุ่มชุมชนบ้านบางหลง, สัมภาษณ์เชิงลึก
นางวันดี พลอยมา, 2559) ดังนั้นในจังหวัดชุมพรมีชาวไทยทรงดาตั้งถิ่นฐานอยู่ 5 ชุมชน
แต่อย่างไรก็ตามชุมชนที่มีพลวัตรสังคม 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านดอนรวบ ชุมชนบ้านคอ
เตี๊ย และชุมชนบ้ านบางหลง โดยชุมชนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนบ้านดอนมะลิ
เทศบาลบ้านนาสาร และชุมชนบ้านแหลมยูง ตาบลเขาตอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุมชนไทยทรงดาจังหวัดชุมพร
ชุมชนบ้านดอนรวบ หมู่ที่ 8 ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดาอาศัยอยู่ประมาณกว่า 200 ครัวเรือน บรรพบุรุษอพยพเข้ามา
ในพ.ศ.2452 สมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยตั้งถิ่นฐานครั้งแรกอยู่ ที่ริมตลาดท่าตะเภา
ปัจจุบันคือตลาดสดชุมพร ได้ประสบปัญหาอุทกภัยและหวั่นเกรงว่าลูกหลานจะได้รับ
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อุบัติภัยจากน้าท่วม จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่บริเวณชุมชนบ้านดอนรวบ ชาวไทยทรงดา
เชื่อว่าปู่ย่าตายายได้อพยพครอบครัวมาจากจังหวัดเพชรบุรีในรัชกาลที่ 5 (ชวน เพชร
แก้ว, 2547) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุล เพราะสังคมสยามมีนามสกุลใช้ในสมัย
รัชกาลที่ 6 ต่อมาการตั้งนามสกุลก็นาเอาชื่อของบรรพบุรุษมารวมกัน เช่นการนาชื่อ
ของพ่อและแม่มารวมกันเป็นนามสกุล ซึ่งต่อมาเมื่อมีนามสกุลก็ปรากฎหลักฐานตระกูล
ที่อพยพมาขณะนั้น ได้แก่ เทวบิน ที่แปลว่าเทวดาบินมาจากเพชรบุรี , เสาวคนธ์, โสภา
และเวียงสาว (สัมภาษณ์เชิงลึกพระครูอาทรประชารักษ์, 2559 และ สนทนากลุ่มชุมชน
บ้านดอนรวบ, 2559) บางส่วนให้ข้อมูลว่าอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าระบบ
น้าที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ดีทาให้ ประสบปัญหาภัยแล้ง ทามาหากินเป็นไปอย่างลาบากจึง
ออกเดินทางเพื่อหาที่ทามาหากิน ซึ่งในขณะนั้นหมู่บ้านดอนรวบ ยังเป็นพื้นที่ป่ามีผู้
อาศัยอยู่น้อย (สัมภาษณ์เชิงลึก พระครูอาทรประชารักษ์ และสนทนากลุ่มชุมชนบ้าน
ดอนรวบ, 2559) และการอพยพครั้งต่อมาคือในช่วง พ.ศ. 2488 ซึ่งในสมัยนั้นชาวไทย
ทรงดาบางส่วนได้รับราชการทหารเกณฑ์เข้าร่วมในสงครามโลกครั้ งที่ 2 ซึ่งในช่ ว ง
เดียวกันนั้นได้มีการขยายเวลาในการเป็นทหารเกณฑ์ 4 ปี เพื่อให้ความสอดคล้องกับ
สงครามโลก เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีที่ราบลุ่มล้อมรอบ แต่ชาวไทยทรงดา
อีกบางส่วนได้เดินทางจากชุมชนบ้านดอนรวบ ไปตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านดอนลาว ตาบล
นากระตาม อาเภอท่าแซะ ตระกูลที่ไปตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ตระกูลทองเกียง ต่อมาใน พ.ศ.
2456 โรคห่าได้ระบาดจึงได้อพยพกลับมาที่หมู่บ้านดอนรวบ ทาให้ปัจจุบันชาวไทยทรง
ดาในหมู่บ้านดอนลาวเหลือประมาณ 4 ครัวเรือน (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนรวบ,
2559)
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชื่ อ ชุ ม ชนบ้ า นดอนรวบ ในอดี ต เมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย
ชาวบ้ า นในหมู่ บ้ า นต่า งๆ จะอพยพหนี น้ ามารวมตัว กั น บริ เวณชุ ม ชนบ้า นดอนรวบ
เพราะเป็นที่สูงมีที่ราบลุ่มล้อมรอบ ซึ่งในอดีตชาวไทยทรงดาเรียกว่า “บ้านดอนรวม”
จากการมารวมของผู้คน ต่อมาได้เพี้ยนมา“บ้านดอนรวบ” ศูนย์กลางของชุมชนคือ วัด
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ดอนรวบซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2466 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวไทยทรงดาในชุมชน
ในขณะนั้นนายหอม ย้อยพลรบ เป็นผู้บริจาคพื้นที่ในการก่อสร้างวัด ซึ่งนายหอม ย้อย
พลรบ อยู่ในเครือข่ายตระกูลทหารหามเจ้า คือในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้
สร้างพระราชวังฤดูร้อนพระนครคีรีขึ้นที่เขาวัง จั งหวัดเพชรบุรี ซึ่งชาวไทยทรงดาที่ตั้ง
ถิ่นฐานในจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ามาเป็นแรงงานในด้านต่างๆ เช่น ทหารหามเจ้า ทา
หน้าที่หามกษัตริย์ขึ้นลงพระราชวังฤดูร้อนพระนครคีรี ซึ่งคนกลุ่มนี้ต่อมาบางส่วนได้
อพยพลงใต้ นอกจากนั้นชาวไทยทรงดาเป็นเด็กชา ทาหน้าที่ชงชาให้พระมหากษัตริย์
คนกลุ่มนี้ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นชาวไทยทรงดาชุมชนบ้าน
ดอนรวบมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนชาว ได้แก่ หนึ่งพ่อตาหลวงแก้วหลวงน้อย ซึ่ง
ชาวบ้านจะกราบไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพและการสอบเข้าเรียน–ทางาน โดยจะมีพิธี
เลี้ยงศาลตรงกับ 3 ค่า เดือน 6 ของทุกปี มีเครื่องเซ่นไหว ได้แก่ ไก่,ข้าวและเหล้าขาว
เป็นต้น สองหลวงปู่จอน ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนรวบ โดยชาวบ้านจะกราบไหว้ขอ
พรในเรื่องขอให้พ้นจากการเกณฑ์ทหาร,การทางานราชการ และเรื่องการเรียน ปัจจุบัน
ได้ ม รณภาพแล้ ว และสามหลวงปู่ ต่ า ง เป็ น ชาวไทยทรงด าที่ ไ ด้ บ วชที่ วั ด ดอนรวบ
ปัจจุบันได้มรณภาพแล้ว รวมถึงชาวไทยทรงดาบ้านดอนรวบ ให้ความเคารพนับถือ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกด้วย (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนรวบ, 2559) นอกจากนั้น
พบว่าชาวไทยทรงดาที่บ้านดอนรวบนั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความเชื่อและศรัทธาใน
พุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้นเมื่ออพยพมาสร้างชุมชนบ้านดอน
รวบชาวไทยทรงจึงได้รวมมือกันสร้างวัดและสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าบวชในพุทธ
ศาสนารวมถึงการสืบทอดพิธีกรรมงานศพที่มีทั้งพิธีกรรมแบบไทยทรงดาและพิธีกรรม
แบบพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกัน แต่อย่างไรก็ ตามก็ยังคงมีชาวไทยทรงดาจานวน
หนึ่งที่ยึดถือความเชื่อตามจารีตประพณีดั้งเดิมโดยประกอบพิธีกรรมงานศพโดยไม่มี
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีของคุณยายของหมอเสนหนึ่งใน
หมู่บ้านดอนรวบที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนรวบ, 2559)
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ซึ่ ง ปั จ จุ บั น พบว่ า การประกอบพิ ธี ก รรมงานศพแบบดั้ ง เดิ ม นั้ น จ าต้ อ งมี ปั จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจที่สูงกว่าการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพราะต้องใช้ผ้าไหมจานวน
มาก หมอที่ ท าพิ ธี ก รรมในงานศพนั้น ภายในหมู่บ้ า นไม่มี จาต้อ งเชิ ญมาจากจั งหวัด
เพชรบุรีซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจานวนมาก ทาให้ ชาวไทยทรงดาส่วนใหญ่ในบ้านดอน
รวบเลือกที่จะประกอบพิธีกรรมงานศพด้วยการผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบไทย
ทรงดากับพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน
การเดินทางจากเพชรบุรีมาจังหวัดชุมพรมี 3 วิธี วิธีแรก คือการเดินทางโดย
รถไฟจากสถานีเพชรบุรีมาสถานีประจวบคีรีขันธ์และลงเรือมาที่ ปากน้าชุมพร ตั้งถิ่น
ฐานที่ แ ถวตลาดชุ ม พรริ ม แม่ น้ าท่ า ตะเภาเป็ น แห่ ง แรก และย้ า ยมาบ้ า นดอนรวบ
(สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนรวบ, 2559) ชุมชนดอนรวบมีชาวไทยทรงดาร้อยละ 80
นอกจากนั้นจะเป็นคนพื้นเมือง ชาวมอญ จีน และลาวครั่งที่ได้อพยพเข้ามา วิธีที่สอง
โดยสารรถไฟจากสถานีเพชรบุรีมาลงที่สถานีหัวหิน และนั่งเรือกลไปบ้านคูขุด จังหวัด
ชุมพร และเดินทางต่อมายังหมู่บ้านดอนรวบ วิธีที่สาม คือต้อนควายมาจากเพชรบุรี
เลียบเส้นทางรถไฟมาขายที่จังหวัดชุมพร ตลาดสาคัญคือหมูบ้านดอนรวบ (สัมภาษณ์
เชิงลึกพระครูอาทรประชารักษ์, 2559) ปัจจุบันบ้านดอนรวบมีศูนย์การเรียนรู้ไทยทรง
ดา ใน พ.ศ.2552 ณ วัดดอนรวบ โดยพระครูอาทรประชารักษ์ หรือหลวงพ่อหลาเจ้า
อาวาสวัดดอนรวบเชื้อสายไทยทรงดา ได้เกิดความคิดสร้างศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดาที่
มีลักษณะเป็นบ้านไทยทรงดาแบบดั้งเดิม เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพือ่ อนุรักษ์บ้าน
ไทยทรงดาแบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งงบประมาณในการสร้างมาจากความร่วมมือของชาวบ้านใน
หมู่บ้าน “ที่นี้ไม่มีงบ บางคนช่วยเงิน บางคนช่วยแรง หญ้าคาคนแก่ๆ หรือบ้างพระ ไป
เกี่ยวกันเอง” (สัมภาษณ์เชิงลึกนายอานาจ แสงทอง, 2559) ในการสร้างใช้เวลาเพียง 3
เดือน โดยจะมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในทุกวันพระ โดยในอดีตศูนย์การเรียนรู้ไทย
ทรงดาเป็นที่สนใจและมีบทบาทในด้านต่างๆ แต่ปัจจุบันชารุดทรุดโทรมและรอการ
ปรับปรุง (สัมภาษณ์เชิงลึกนายอานาจ แสงทอง, 2559)
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ภาพที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดา ชุมชนบ้านดอนรวบ ณ วัดดอนรวบ หมู่ที่ 8
ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ถ่ายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ชุมชนบ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีชาว
ไทยทรงดาอาศัยอยู่ประมาณ 223 ครัวเรือน อพยพเข้ามาเมื่อ พ.ศ.2461 ที่มาของชื่อ
ชุมชนบ้านคอเตี้ย เกิดจากบริเวณนั้นมีต้นค้อเตี้ยๆจานวนมากจึงได้ชื่อว่า “บ้านค้อเตี้ย”
และเพี้ยนมาเป็นชุมชน “บ้านคอเตี้ย” ในปัจจุบัน ซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงดา
ในชุมชนบ้านคอเตี้ยมีการแบ่งออกเป็น3 รูปแบบดังนี้ 1) ชาวไทยทรงดาส่วนหนึ่งเชื่อว่า
ชุมชนชาวไทยทรงดาบ้านคอเตี้ยเริ่มตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ พ.ศ. 2461 อพยพมาจากจังหวัด
เพชรบุรี คือมาจากหมู่บ้านทับคาง, หมู่บ้านหนองปลง อาเภอเขาย้อย 2) ชาวบ้านไทย
ทรงดาอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าได้มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นคาบอกเล่ามาจาก
บรรพบุรุษ และ 3) ชาวไทยทรงดาอีกบางส่วนเชื่อว่า ในยุคแรก พ.ศ. 2488 บุคคลแรก
ที่มาตั้งรกรากถิ่นฐาน คือ นายร้อยแตง โตวังจร ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
แต่ต่อมาได้ไปเข้าร่วมสงครามอินโดจีน หลังจากสงครามจบลงผู้ว่าจังหวัดชุมพรได้มอบ
ที่ดินจานวนหนึ่งกว่าพันไร่บริเวณใจกลางชุมชนบ้านคอเตี้ยให้กับนายร้อยแตง โตวังจร
ซึ่งต่อมานายร้อยแตง โตวังจรได้ย้ายพี่น้อง 3 คน ได้แก่ นายงัด นายแง็ดและน้องสาว
จากจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนบ้านคอเตี้ย หลังจากนั้นชาวไทยทรงดาจังหวัด
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เพชรบุรีก็ได้ทยอยอพยพตามลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณชุมชนบ้านคอเตี้ย ยุคที่ 2 นาย
แทน แป้งอ่อน ได้อพยพพาครัวจากเพชรบุรีมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนบ้านคอเตี้ย และยุคที่
3 เป็นการอพยพของตระกูลสุพรรณวงศ์ โดยชาวไทยทรงดาตระกูลต่างๆ ในชุมชนบ้าน
คอเตี้ยบางส่วนได้แยกออกมาสร้างครอบครัวในพื้นที่อื่นๆ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
เหตุ ผ ลที่ ชาวไทยทรงด าได้ อ พยพมาจากจั งหวั ด เพชรบุ รี เ นื่ อ งจากชาวไทยทรงด า
ต้องการขยายพื้นที่การทามาหากิน และพื้นที่ของชุมชนคอเตี้ยอยู่ใกล้ทะเลทามาหากิ น
สะดวกการเดินทางในการอพยพได้แก่ 1) การเดินเท้า โดยจูงควายเดินเลียบทางรถไฟ
จากจังหวัดเพชรบุรีมาจนถึงจังหวัดชุมพร เนื่องจากควายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทามา
หากิน เช่น การลากเกวียน,นวดข้าว,ไถนา รวมถึงมูลของควายยังสามารถนามาทาเป็น
ลานในการตากข้าว นอกจากการทามาหากินแล้วเนื้อควายยังถูกนามาเป็นอาหารของ
ชาวไทยทรงดา และส่วนหนังสามารถนามาถนอมอาหารไว้บริโภคภายหลัง สาหรับบาง
คนที่ไม่ได้นาควายมาจากจังหวัดเพชรบุรี ก็จะมีการนาข้าวไปแลกกับควาย มีการซื้อ
ขาย รวมถึงมีการช่วยเหลือในการเลี้ยงควายซึ่งกันและกันอีกด้วย 2) เรือกลไฟ โดยขึ้น
เรือกลไฟมาจากเพชรบุรีแล้วมาลงที่ท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันคืออาเภอ
บางสะพานน้อย และเดินจากบางสะพานน้อยผ่าน ชุมชนธรรมรัตน์ -ชุมชนเขาไชยราชและเดินทางมาถึงบริเวณท่าน้าเมืองชุมพร โดยช่วงแรกชาวไทยทรงดาคิดจะตั้งถิ่นฐาน
บริเวณนั้นแต่ วิตกกังวลเกี่ยวกับ อุท กภัย จึ งได้ย้า ยไปตั้ งถิ่ นฐานอยู่ที่ ชุม ชนดอนรวบ
ต่ อ มาท่ า นขุ น (ก านั น ในสมั ย นั้ น ) แนะน าที่ ดิ น บริ เ วณคอเตี้ย ให้ กั บชาวไทยทรงดา
บางส่วน และ 3) รถไฟ โดยขึ้นรถไฟจากสถานีเพชรบุรี และมาลงที่สถานีรถไฟจังหวัด
ชุมพร (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านคอเตี้ย, 2559)
จุดศูนย์กลางของชุมชนคือวัดคอเตี้ยสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2522 เริ่มเป็น
สานักสงฆ์บ้านคอเตี้ยขึ้นก่อน โดยพระโทเป็นหัวหน้าสานักสงฆ์คนแรก ลาดับต่อมาคือ
พระม้วน และหลวงพ่อคิด โดยพระสงฆ์สองรูปแรกเป็นชาวไทยทรงดา และรูปที่สามรูป
ปัจจุบันเป็นชาวพื้นเมืองปักษ์ใต้ ต่อมาได้สร้างเป็นวัดคอเตี้ย นอกจากนั้นชาวไทยทรง
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ด าชุ ม ชนบ้ านคอเตี้ยมีสิ่ งศั ก ดิ์สิท ธิ์ป ระจ าชุ มชนคือ ศาลพ่ อ ตาปู่ แก้ ว ปู่น้ อ ยซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือของชาวบ้านในชุมชนบ้านคอเตี้ย โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อยุคแรกที่นายร้อยแตง
โตวังจร มาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนบ้านคอเตี้ย และได้มีการย้ ายศาลพ่อตาปู่แก้วปู่น้อยจาก
บริเวณเดิมมาไว้ในบริเวณวัดคอเตี้ยใน พ.ศ. 2555 เพื่อความสะดวกในการทาพิธีกรรม
ต่างๆ โดยชาวบ้านชุมชนบ้านคอเตี้ยจะมากราบไหว้ขอพรและบนบานศาลกล่าวในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ขอให้อยู่ดีกินดี ขอให้คุ้มครองลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัย ขอให้ฟ้าฝนเป็น
ใจในการทากิจใดๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีการทาพิธีไหว้ศาลเป็นประจาทุกปี เครื่องเส้นไหว้
ได้แก่ ไก่ เหล้า ขนมโค บัวลอย ของคาว เป็นต้น นอกจากนั้นมีการแก้บนโดยใช้กลอง
แคนประยุกต์ซึ่งเป็นกลองที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา ปัจจุบันชาวไทยทรง
ดาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านคอเตี้ ยเป็นรุ่นที่ 3-5 จานวนประชาการชาวไทยทรงดาที่
หมู่บ้านคอเตี้ยมีด้วยกันทั้งหมด 223 ครัวเรือน ร้อยละ 95 ของประชากรในหมู่บ้าน
แล้วเป็นชาวไทยทรงดา ส่วนอีกร้อยละ 5 เป็นคนพื้นเมือง พม่ามีเพียงเล็กน้อย (สนทนา
กลุ่มชุมชนบ้านคอเตี้ย, 2559) ในชุมชนบ้านคอเตี้ยได้มี การตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้น ใน
พ.ศ. 2535 โดยนายธรรมรัตน์ จันทร์พงษ์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเตี้ยได้ริเริ่มจั ด ท า
เพราะมีความคิดในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวไทยทรงดา ซึ่งงบประมาณ
ในการจัดทาได้มาจากการบริจาคจากชาวบ้านในชุมชนในอดีตนั้นเป็นบ้านไทยทรงดา
หลังคามุงด้วยหญ้าคา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในโครงการ
หมู่บ้านละ 200,000 และได้รับความช่วยเหลือและการบริจาควัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียน
บ้านคอเตี้ย และชาวบ้านภายในชุมชน จึงได้ดาเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ไทย
ทรงดาขึ้นใหม่ โดยดาเนินการสร้างเสร็จสิ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์การ
เรียนรู้ไทยทรงดาบ้านคอเตี้ยเป็นพื้นที่ในการจัดงานพิธีเสนศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดา
งานประเพณีไทยทรงดาซึ่งจะจัดในทุกวันที่ 19 เมษายนของทุกปี นอกจากนั้นเป็นพื้นที่
ในการประชุมและทากิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน (สัมภาษณ์เชิงลึ กนายธรรมรัตน์
จันทร์พงษ์, 2559)
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ภาพที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดาชุมชนบ้านคอเตี้ย ณ วัดคอเตี้ย หมู่ที่ 9
ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ถ่ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559
ชุ ม ชนบ้ า นบางหลง หมู่ ที่ 9 ต าบลท่ า ยาง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ชุ ม พร มี
ประชากรทั้งหมดในชุมชนจานวน 286 ครัวเรือน เป็นชาวไทยทรงดาร้อยละ 70-80
ชาวไทยทรงดาบ้านบางหลงเชื่อว่าบรรพบุรุษอพยพมาตั้งถิ่นฐานเนื่องจากชาวไทยทรง
ดาได้อพยพหลบภัยมาจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และอีก
บางส่วนเชื่อว่า ชาวไทยทรงด าได้อ พยพมาจากเพชรบุ รีใ นช่ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2
เพราะหนีภัยสงคราม โดยช่วงแรกในการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงดาในจังหวัดชุมพร
ได้ มี ก ารตั้ งถิ่ น ฐานแห่ งแรกอยู่ ที่ ชุม ชนดอนรวบ เมื่ อ มี ก ารแต่งงานก็ ท าให้ชาวบ้าน
บางส่วนจากชุมชนบ้านดอนรวบได้แยกย้ายมาอยู่ที่ ชุมชนคอเตี้ย และชุมชนบางหลง
โดยชุมชนบ้านบางหลงก่อตั้งเป็นชุมชนสุดท้าย ซึ่งระหว่างสามชุมชนนี้ มีความเป็นพี่
น้องกันบ้างในบางส่วน โดยมีตระกูลจากสกุลที่มาอยู่ในชุมนบ้านบางหลง ได้แก่ สกุล
ยอดทอง,อาจณรงค์ โดยมีผู้ใหญ่อินทร์ อาจณรงค์,เอื้อยสี และเติมเนียน ตามลาดับการ
เข้ามาอยู่ ชุมชนบ้านบางหลงมีประชาการจานวน 286 ครัวเรือน ร้อยละ 70-80 เป็น
ชาวไทยทรงดา ซึ่งชื่อชุมชนบางหลงมาจากทางเข้าหมู่บ้านเป็นคุ้งน้ากว้างผู้คนที่มาก็
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หลง จึงได้ชื่อว่าบางหลง (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านบางหลง, 2559) ชาวไทยทรงด า
เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งมากับวัวและควายเลียบทางรถไฟ แต่อีกส่วน
หนึ่ งเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟมาลงที่ อ าเภอทั บ สะแก จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในช่ ว งนั้ น
เส้นทางรถไฟสิ้นสุดที่อาเภอทับสะแก จากนั้นเดินเท้าลงมาทางใต้มาเรื่อยๆ (สนทนา
กลุ่มชุมชนบ้านบางหลง, 2559) โดยจุดศูนย์กลางของชุมชนคือ วัดบางหลงที่ก่อสร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2509 เริ่มจากสานักสงฆ์ โดยหลวงปู่ต่างชาวไทยทรงดาอยู่ที่ชุมชนบ้านคอ
เตี้ย แต่ก็มีข้อเสนอว่าก่อนหน้านี้มีหลวงพ่อบุญมาเป็นชาวพื้นเมืองเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัด
บางหลงและกลับมาถูกยิงจนมรณภาพ จากนั้นหลวงปู่ต่างได้เข้ามาสร้างวัดบางหลงต่อ
หลังจากที่หลวงปู่ต่างได้มรณภาพแล้ว หลวงพ่อเหลือเป็นพระรูปที่ 3 ได้เข้ามาทาหน้าที่
สร้างวัดบางหลงต่อ ในวัดพระจะมีพระอย่างน้อย 3 รูป นอกจากนั้นชาวไทยทรงดาใน
หมู่ บ้ า นบางหลงมีก ารนับ ถื อ พ่ อตาหลวงแก้ ว หลวงน้ อ ย ซึ่ งเป็ น สิ่ งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ประจา
หมู่บ้าน ซึ่งมีการตั้งศาลอยู่ที่วัดบางหลง โดยชาวบ้านในชุมชนบ้านบางหลงเชื่ อ ว่ า
พ่อตาหลวงแก้วหลวงน้อยขี่เสือมา โดยมีร่องรอยให้ชาวบ้านเห็น ชาวบ้านจึงต้องทา
ศาลขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกหลานภายในชุมชนบ้านบางหลงหวาดกลัว (สนทนากลุ่มชุมชนบ้าน
บางหลง, 2559) ในชุมชนบ้านบางหลงได้มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดาขึ้นในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีงบประมาณถึง 400,000 บาท ตั้งอยู่ที่วัดบางหลง หมู่ที่ 9 ตาบลท่ายาง
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร (สังเกตการณ์ชุมชนบ้านบางหลง, 2559)
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ภาพที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดาชุมชนบ้านบางหลง ณ วัดบางหลง หมู่ที่ 9
ตาบลท่ายาง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ถ่ายเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559
การอพยพจากภาคกลางสู่ภาคใต้ วิธีการอพยพพบ 3 วิธี คือ วิธีแรกคือ การ
เดินเท้า ชาวไทยทรงดาที่อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้อพยพเข้ามาสู่ภาคใต้ที่
จั งหวั ด ชุ ม พรโดยเดิน จู งควายเลีย บเส้น ทางรถไฟซึ่ งใช้ เวลาในการเดิน ทาง 15 วั น
(สัมภาษณ์เชิงลึกนางสมงาม เวียนสาว, 2559) วิธีที่สอง นั่งรถไฟ ชาวไทยทรงดาที่
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีได้บางส่วนได้อพยพขึ้นรถไฟมาลงที่จังหวัดชุมพร บาง
คนเดินทางไปต่อยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยลงที่สถานีชุมพรและพักแรม 1 คืน รุ่งเช้า
เดินทางต่อด้วยรถไฟจากชุมพรมาลงที่อาเภอพุนพินพักแรม 1 คืนซึ่งขณะนั้นยังไม่มี
สะพานข้ามแม่น้าตาปีชารุดไม่สามารถข้ามได้ ครั้นรุ่งเช้าได้ลงเรือข้ามแม่น้าตาปีเพื่อมา
ที่สถานีรถไฟพุนพินบางคนก็ขึ้นรถไฟมาลงที่ อาเภอบ้านนาสาร บางคนก็ขึ้นรถประจา
ทางเส้นทางสุราษฏร์ธานี -ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) และมาลงยังอาเภอบ้านนาสาร
(สัมภาษณ์เชิงลึกนางไสว สุวรรณศรี และนายคีรี ทันสมัย, 2559) วิธีสุดท้าย รถยนต์
ชาวไทยทรงดาจากจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข 41 ถนนเพชรเกษม และเดินทางมายังจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อมาหาเครือ
ญาติที่อยู่ก่อนแล้ว (สัมภาษณ์เชิงลึกนายสมยศ สระทองอุ่น, 2559) พอจะสรุปได้ว่า
รูปแบบของการเดินทางอพยพของชาวไทยทรงดาก็ขึ้ นอยู่กั บการพัฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานของรัฐ เช่น การเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟซึ่งจะมีการต้อนฝูงวัว ฝูงควายที่ถือ
เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมที่สาคัญในการทานาของชาวไทยทรงดา ดังนั้นแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมอย่างวัวและควายจึงกลายเป็นสิ่งสาคัญในการอพยพเพื่อบุกเบิกหาที่
ทานาหากินของชาวไทยทรงดาเรื่อยมา นอกเหนือจากที่ชาวไทยทรงดาที่เป็นเกษตรกร
ได้เคลื่อนย้ายวัวควายของตนแล้วก็ยังมีชาวไทยทรงดาที่ต้อนฝูงวัวฝูงควายเดินทางตาม
รางรถไฟมาค้าขายวัวควายให้กับชาวไทยรงดา
ชุมชนชาวไทยทรงดาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุ ม ชนบ้ า นดอนมะลิ ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 7 ต าบลท่ า ข้ า ม อ าเภอพุ น พิ น
จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ตั้ งแต่ พ.ศ. 2497 นายชอบและนายทั ศ จากอ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม โดยสารรถไฟมาลงที่สถานีชุมพรได้พักแรมหนึ่งคืนพอรุ่งเช้านั่งรถไฟมา
ลงทีส่ ถานีพุนพินแล้วต่อเรือเมล์มาที่ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน ซึ่งเรือเมล์สมัยนั้นเป็น
สายเคียนซา-พุนพิน โดยนายทัศและนายชอบตั้งถิ่นฐานครั้งแรกบริเวณปากพูน ที่เชื่อม
กับควรท่าแร่ในหมู่ 2 ตาบลท่าเรือ อาเภอนาสาร ปัจจุบันเมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง
ใหม่จึงเปลี่ยนมาเป็นหมู่ 1 ตาบลทรัพย์ทวี อาเภอบ้านนาเดิม เพื่อหาที่ดินทากินใหม่
เนื่องจากในช่วงนั้นที่ดินในนครปฐมเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากประชากรมากขึ้น จึงต้อง
แสวงหาที่ดินใหม่ แต่อย่างไรก็ตามการคมนาคมที่ค่อนข้างลาบากส่งผลให้การอพยพมา
มีน้อย (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ, 2559) เริ่มจาก 4-5 ครอบครัว สภาพความ
เป็นอยู่ในช่วงแรกค่อนข้างลาบาก การคมนาคมไม่สะดวกแต่อุดมไปด้วยอาหารและ
ทรั พ ยากร การอพยพรุ่ น ที่ 2 พ.ศ. 2500 มี ชาวไทยทรงด าจากจั งหวั ด กาญจนบุ รี
นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่สองฟาก
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ฝั่ ง แม่ น้ าตาปี การสร้ า งครอบครั ว ของชาวไทยทรงด าเริ่ ม แรกจะอยู่ ด้ ว ยกั น เป็ น
ครอบครัวใหญ่ เมื่อแต่งงานจะย้ายออกไปสร้า งครอบครัว เป็น ของตนเองแต่ จ ะอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับครอบครัวเดิมของตน ด้วยการตั้งถิ่นฐานส่งผลให้ชุมชนชาวไทยทรง
ดาแยกออกเป็น “2 อาเภอ 4 ตาบล” คืออาเภอพุนพินและอาเภอบ้านนาเดิ ม มีแม่
น้าตาปีกั้นกลาง ซึ่งด้านหนึ่งเป็น “ทุ่งปากขอ” กว้าง อีกด้านหนึ่งคือหมู่บ้านทับชัน
หมู่บ้านไทรงาม และหมู่บ้านท่าสะท้อน (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ,2559) ต่อมา
พ.ศ. 2498 หลวงพ่อแอหรือพระครูสุนทร วุฒิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนมะลิ เป็น
ผู้นาในการสร้างโรงเรี ยนบ้านไทรงามขึ้นมาให้ กับลูกหลานในชุมชน โดยชาวบ้านต่าง
ร่วมใจกันสร้าง ต่อมา พ.ศ.2503 ชาวไทยทรงดาก็พากันก่อสร้างบ้านเรือนอยู่ อาศัย
บริเวณสองฟากฝั่งแม่น้าตาปี กระจัดกระจายตามแบบคนใต้ (กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิ
ปัญญาไทดา, 2552) ตามภูมินิเวศน์ของพื้นที่ทางปักษ์ใต้ ชาวไทยทรงดาเมื่อครั้นอพยพ
ก็หวังว่าจะมาทานา แต่ เกิดอุปสรรคฝนตกชุกน้าท่วมบ่อยและมีสัตว์รบกวนจึงล้มเลิก
การทานา ต่อมา 1-2 ปี จึงมีการเริ่มปลูกผักล้มลุกส่งตลาด เช่น ฟักทอง ฟักเขีย ว
แตงกวา แต่เจออุปสรรคจากการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางและมีทุนในการผลิตน้อย
แต่สามารถเลี้ยงตัวเองเรื่อยมา เพราะพี่น้องชาวไทยทรงดามีความขยันอดทน (หนังสือ
ไทยทรงดาดอนมะลิ, มปป.) ชาวไทยทรงดามีทัศนคติในการเลือกที่ตั้งว่า “ไทยทรงดา
ไม่เข้าป่า ไทยทรงดาไม่อยู่เมือง” (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ, 2559) เพราะไม่
สามารถประกอบอาชีพทานาได้ นอกจากนั้นชาวไทยทรงดาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใน
ธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตแล้ว จึงทาให้ชาวไทยทรงดาไม่เลือกอยู่ในเมือง รวมถึงมีลักษณะ
นิสัยรักสงบและขี้อาย (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ, 2559)
ในการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงดา ในอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธ านี
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าตาปี ชาวไทยทรงดาในอาเภอเคียนซาและนาสารจะเรียก
บริเวณดังกล่าวว่า “คลองแม่น้า” นอกจากนั้นในอดีตละแวกหมู่บ้านมีต้นไทรงาม เป็น
ต้นไม้ใหญ่ประจาหมู่บ้านไทรงามแต่ไม่มีภูเขา โดยชาวไทยทรงดาที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่ม
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แม่น้าตาปีนั้น ทามาหากินอยู่ 2 อาเภอ 4 ตาบล 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 และหมู่ 4 ตาบล
ทรัพย์ทวี อาเภอบ้านนาเดิม หมู่ที่ 5 ตาบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 7 ตาบลท่าข้าม และหมู่ที่
2 ตาบลกรูด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิถีชีวิตชาวไทยทรงดาในช่วงแรกตั้งใจ
จะประกอบอาชีพทานาในพื้นที่อาเภอพุนพิน เพราะมี แต่ประสบอุปสรรคบ่อยครั้ง
นอกจากอาชีพทานาแล้วชาวไทยทรงดายังได้ประกอบอาชีพหาปลา เพราะบริเวณที่ตั้ง
ของชุมชนอยู่ติดกับลุ่มแม่น้าตาปี มีปลาชุกชุม เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลา
สลิด ปลาแขยง ปลาหมัด ปลากระทิง และปลาน้าจืดอีกหลายชนิด นอกจากนั้นชาว
ไทยทรงดายังมีอาชีพทาไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชล้มลุก เช่น ฟักทอง ฟักเขียว แตงกวาเพื่อ
ความอยู่รอด แต่ไม่ได้ทาการค้าขายเนื่องจากในช่วงแรกชาวไทยทรงดามีอุปสรรคใน
การติดต่อสื่อสาร ต่อมาเมื่อเริ่มติดต่อสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้ จึงได้มีการนาผลผลิตไป
ขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่ตลาดท่าข้าม ซึ่งมักโดนเอาเปรียบ จึงทาให้เปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชล้มลุกมาเป็นการปลูกปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตที่ดีแก่ชาวไทยทรง
ดาทาให้วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาเริ่มเปลี่ยนไป นอกจากนั้นชาวไทยทรงดาได้ประกอบ
อาชี พ รั บ จ้ า งและอาชี พทั่ ว ไป อาทิ เ ช่ น ท าสวนยาง ตั ด ไม้ ฟืน ให้ กับ รถไฟ และเป็น
พนักงานรับจ้างที่โรงงานในละแวกใกล้เคียง (สนทนากลุ่มวัดดอนมะลิ, 2559 และ
สัมภาษณ์เชิงลึกนายคูณ บัวแก้ว, 2559) ตลาดสาหรับการซื้อขายเลกเปลี่ยนสินค้า ใน
อดีตชาวไทยทรงดาจะซื้อขายสิ่งของที่ตลาดท่าข้าม อาเภอพุนพิน ซึ่งเดินทางไปด้วยเรือ
เมล์ที่มาจากเคียนซา ค่าเรือโดยสารในสมัยนั้นประมาณ 2 บาท ของที่ซื้อส่วนใหญ่จะ
เป็นของอุปโภคบริโภค อย่างเช่น เสื้อผ้า เข็ม ด้าย เกลือ กะปิ “ของที่เราผลิตไม่ได้”
เป็นต้น (สนทนากลุ่มวัดดอนมะลิ, 2559) นอกจากนั้นบริเวณอาเภอพุนพินที่ชาวไทย
ทรงดาอาศัยอยู่ มีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประโยชน์ร่วมกัน ในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น
ในส่วนของบริเวณสระหลวง มีพื้นที่จานวน 60 ไร่ ที่โรงเรียนบ้านทับชันมีพื้นที่ประมาณ
จานวน 70 ไร่ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้ยุติการเรียนการสอนไปนานแล้ว แต่ชาวบ้านได้ขอ
ใช้พื้นที่เป็นศูนย์กู้ภัยชุมชน ในช่วงน้าท่วมชาวบ้านได้อพยพไปอยู่บริเวณดังกล่าว แต่ใน
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ปัจจุบันพื้นที่นี้ได้ประสบกับปัญหาการรุกรานจากกลุ่มผู้ประกอบการ (สัมภาษณ์เชิงลึก
นายคูณ บัวแก้ว: 2559) ชาวบ้านจึงได้มีการรักษาพื้นที่ด้วยการนาภูมิปัญญาการทา
การเกษตรของชาวบ้านที่ต้องการประกอบอาชี พเสริมเข้าไปใช้พื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันชาว
ไทยทรงดายังไม่มีการสร้างกฎเกณฑ์ในการรักษาพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ แต่ชาวไทยทรง
ดาคิดว่า การรักษาที่ดินแห่งนี้สามารถใช้อานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนนับถือ อย่างเช่น แถน
มาปกปักรักษาพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วยพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น พิธีกรรมเสน
บ้าน (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ, 2559)

ภาพที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดา ณ วัดดอนมะลิ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าข้าม
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การตั้งศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดาบ้านดอนมะลิเริ่มต้นจากเยาวชนในหมู่บ้านที่มี
ความรู้ความสามารถในงานวิจัยได้ศึกษากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ามาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2552 ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ไทยทรง
ดาขึ้นที่วัดดอนมะลิ ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
บ้านศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดาเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการวิจัย เนื่องจากชาวบ้านใน
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ชุมชนมีความคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเรื่องบ้านไทยทรงดาเพราะในปัจจุบันบ้านไทยทรงดา
ได้สูญหายไปแล้ว จึงทาให้ชาวไทยทรงดาบ้านดอนมะลิไ ด้ส่งตัวแทนไปศึกษาดูงานที่
จังหวัดเพชรบุรี ต่อมา พ.ศ.2554 ได้นาแนวทางจากโครงการวิจัยมาทางานพั ฒ นา
จนถึง พ.ศ.2558 ชาวไทยทรงดาได้เกิดแนวคิดต่อยอดเรื่องบ้านไทยทรงดาให้พัฒนา
กลายเป็นห้องเรียนภูมิปัญญา จึงได้เริ่มทาการศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 ใน พ.ศ.2558 ซึ่ง
ในปัจจุบันงานวิจัยเรื่องห้องเรียนภูมิปัญญาไทยทรงดาได้มีการขยายพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายพี่
น้องไทยทรงดาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชุนดอนมะลิ เทศบาลบ้านนาสาร และเขาตอก เข้ากับ
ชุมชนบ้านดอนรวบ บ้านคอเตี้ย และบ้านบางหลง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร (สัมภาษณ์เชิงลึก
นางสาวภัสรา รู้พันธ์, 2559)
ชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร ใน พ.ศ. 2480 ชาวไทยทรงดาบางส่วนประมาณ
7-8 คน จากชุมชนบ้านดอนรวบ จังหวัดชุมพร อพยพมาที่บ้านนาสาร ด้วยที่ดินอุดม
สมบูรณ์จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพตามมา ได้แก่ นายเพชร และคนในตระกูลไม้
เลื้ อ ย อี ก ช่ ว งหนึ่ งได้มีก ารอพยพมาในช่ ว งสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ น ช่ ว งที่ สะพาน
จุลจอมเกล้าถูกระเบิดจากกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งชาวไทยทรงดารุ่นสุดท้ายอพยพมาในช่วง
พ.ศ.2513–2525 (สนทนากลุ่มอาเภอนาสาร, 2559) ชาวไทยทรงดาที่ได้อพยพมายัง
บริเวณบ้านนาสาร เป็นชาวไทยทรงดาที่อยู่ในกลุ่มชาวบ้านทั่วไปไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ นา
เนื่องจากมีวีถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองเป็นหลัก จึงไม่มีแนวคิดที่จะเป็นผู้นาใครเนื่องจาก
การคิดว่าการเป็นผู้นาต้องลงทุนลงแรง “ใครทาอะไรได้ก็ทาไป” (สนทนากลุ่มบ้านนา
สาร, 2559) การเดินทางจากสถานีชุมพร เวลา 5.00 นาฬิกา ถึงสถานีพุนพิน 5 โมงเย็น
ต้องนอนค้างหนึ่งคืน เช้ามาโดยสารรถสายสุราษฏร์ธานี-ทุ่งสง ที่ชาวพุนพินเขาเรียกกัน
ว่ารถแปดเพราะมาถึงนาสารเวลา 8 โมงเช้า (สัมภาษณ์เชิงลึกนายไสว สุวรรณศรี
,2559) นอกจากนั้นในช่วงหลังยังคงใช้การเดินทางด้วยรถไฟโดยขึ้นรถไฟมาลงที่พุนพิน
แต่เนื่องจากไม่มีสะพานข้ามแม่น้า จึงต้องพักที่พุนพินหนึ่งคืนและข้ามเรือไปยังสถานี
พุนพินและขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีบ้านนาสาร (สัมภาษณ์เชิงลึกนายคีรี ทันสมัย, 2559)
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ปัจจุบันชาวไทยทรงดาอาศัยอยู่ในอาเภอบ้านนาสารเกือบทุกตาบล เช่น ทุ่งเตา ควนศรี
พุพลี ลาพูล เพิ่มพูนทรัพย์ ท่าชี ฯลฯ โดยจุดแรกคือแถวถนนพูลศิริ ซึ่งใหญ่ที่สุด มี
ประมาณ 100 ครัวเรือน นอกจากนั้นที่ลาพูนมีประมาณกว่า 10 ครัวเรือน ทุ่งเตา กว่า
10 ครัวเรือน ท่าชี เกือบ 10 ครัวเรือน ฯลฯ ซึ่งชาวไทยทรงดาที่อาศัยอยู่ที่บ้านนาสารมี
อยู่ประมาณ 150 ครัวเรือ น ประมาณ 400-500 คน จุดศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร
ของชาวไทยทรงดาในอาเภอนาสารอยู่ที่บ้านของคุณคีรี ทันสมัย (สัมภาษณ์เชิงลึกนาย
คีรี ทันสมัย, 2559)
ในส่วนของการตั้งถิ่นฐานชาวไทยทรงดายึดถือวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขา
เมื่ออพยพจึงเลือกพื้นที่ที่มีภูเขา แม่น้าที่เหมาะกับการทานา เพื่อให้สอดคล้องกับวิถี
ดั้งเดิมของตนซึ่งเป็นวัฒนธรรม (สัมภาษณ์เชิงลึกนายคีรี ทันสมัย, 2559) ในช่วงแรกที่
อพยพมาประกอบอาชีพทาสวน ปลูกผักต่างๆ เช่น ปลูกแตง ปลูกถั่ว ปลูกขิง โดยผลิต
ที่ได้นาไปขายในตลาดนาสาร และมีบางส่วนที่พ่อค้าคนกลางมารับไปขายโดยขนส่งผ่าน
ทางรถไฟ และบรรทุกโดยเกวียน ในเวลาต่อชาวไทยทรงดาได้เริ่มปลูกผลไม้ โดยเฉพาะ
เงาะซึ่งขายโดยทาช่อร้อยละ 3 บาท เมื่อมีเงาะโรงเรียนนาสารจึงซื้อมาปลูกและติดตา
พันธุ์เงาะเดิมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนั้นได้มีการติดต่อและสัมพันธ์กับชาวจีนที่มาอาศัยอยู่
ก่อนหน้าซึ่งได้ช่วยกันประกอบอาชีพทามาหากิน (สัมภาษณ์เชิงลึกนายไสว สุวรรณศรี,
2559) ในส่วนของข้อตกลงทางสั งคมชาวไทยทรงด าที่บ้ านนาสารไม่ได้มีการสร้ า ง
ข้อตกลงหรือสร้างกฎเกณฑ์อะไรขึ้น เนื่องจากในอดีตพื้นที่นาสารมีชาวบ้านดั้งเดิม
อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ น้ อ ย ไม่ มี ก ารแก่ ง แย่ ง เนื่ อ งจากชาวไทยทรงด ามี ค วามรั ก สงบ
(สัมภาษณ์เชิงลึกนายคีรี ทันสมัย, 2559) ไม่ค่อยมีปัญหากับผู้อื่น ทาให้ไม่มีกรณีที่
ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น นอกจากนั้นชาวไทยทรงดามีลักษณะนิสัยที่ขยันและถนัดในการ
ทาการเกษตร โดยเป็นการเกษตรแบบพออยู่พอกิน มีช่วงเวลาพัก ซึ่งจะแตกต่างกับชาว
จีนที่มีความขยันขันแข็งตลอดเวลาและถนัดในการประกอบอาชีพค้าขาย โดยชาวไทย
ทรงดาจะมีการถือครองที่ดินมากกว่าคนจีน แต่ที่ดินเป็นที่ดินทางการเกษตรมีราคาถูก
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ส่วนที่ดินของคนจีนจะเป็นที่ดินในเมืองซึ่งมีมูลค่าสูง (สนทนากลุ่มบ้านนาสาร,2559)
ในอดีตครอบครัวชาวไทยทรงดาจะให้ความสาคัญกับการเลือกเขยใหญ่และสะใภ้ใหญ่
ซึ่งจะมีสิทธิพิเศษ ในการจัดการงานพิธีต่างๆ สะใภ้ใหญ่จะมีบทบาทมากกว่าลูกสาว
ส่ ว นเขยใหญ่นั้น จะเป็ น ผู้ท าพิ ธี บอกทางดวงวิ ญญาณของพ่อ ตาซึ่ งจะต้ อ งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ในเรื่องพิธีกรรม แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีกรณีดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
เปลี่ยนไป (สนทนากลุ่มบ้านนาสาร, 2559)
ชุมชนบ้านแหลมยูง ตาบลบ้านเขาตอก อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในอดีตมีชาวพื้นเมืองเดิมและชาวนครศรีธรรมราชอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ต่อมาประมาณ
พ.ศ.2505 ชาวไทยทรงดาจากเพชรบุรี นครปฐม ราชบุรีอพยพเข้ามาจึงได้ซื้อที่ ดินต่อ
จากชาวพื้นเมืองเป็นที่ราบลุ่มไม่ มีคนอยู่อาศัยเนื่องจากกลัวน้าท่วมและคิดว่าดินไม่ดี
แต่ที่ชาวไทยทรงดาอาศัยเพราะสามารถหาปลาและทานาได้ ช่วงแรกอพยพเข้ามา 3-4
ครัวเรือน ได้แก่ นายไร่ นายไหม นายล้า และอพยพเข้ามาเรื่อยๆ ชาวไทยทรงดาใน
ตาบลเขาตอกมีความขยันขันแข็งปลูกพืชสวนทาการเกษตรต่างๆ จนสามารถเก็บเงินซือ้
ที่ ดิ น ได้ มากขึ้น เรื่อ ยๆ ในการถ่ า ยโอนที่ ดิน ชาวไทยทรงดาจะไม่ ขายที่ ดิน แต่ จ ะให้
ความสาคัญกับการเก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลาน อาจจะมีบ้างในบางกรณีที่ขายที่ดินจะ
เป็นกรณีที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่จะมีเป็นส่วนน้อย (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านแหลมยูง, 2559)
ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและสวนปาล์ม ชาวไทยทรงดาจะตั้งบ้านเรือนอยู่
บริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม เนื่ อ งจากสะดวกต่อ การหาปลาเพื่ อ บริ โภคในครอบครัว และการ
ประกอบอาชีพทานา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอาชีพทาสวนยางพารา เป็นเพราะมุมมอง
ทางเศรษฐกิจ ว่าพืชเศรษฐกิจอะไรมีราคาสูงและพืชเศรษฐกิจอะไรมีราคาต่า (สนทนา
กลุ่ ม ชุ ม ชนบ้านแหมยู ง , 2559) ชาวไทยทรงดาในตาบลเขาตอกมีจุด เด่น คื อ ความ
สามัคคี เพราะว่าในงานต่างๆ ทั้งงานสืบสานประเพณีไทยทรงดา งานบุญ งานศพ งาน
แต่ง หรือกิจกรรมอื่ นๆ ชาวบ้านในตาบลเขาตอกจะเข้ามาช่วยกันด้วยความร่วมไม้
ร่ ว มมื อ “เอกลั ก ษณ์ จ ะอยู่ ที่ ค วามสามั ค คี ” ซึ่ ง ชาวไทยทรงด าในต าบลเขาตอกมี
[82]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ประมาณ 100 ครัวเรือน ในหมู่ 6 มีประมาณ 70 ครัวเรือน ซึ่งจุดศูนย์กลางของชาว
ไทยทรงดาในอาเภอเคียนซาคือที่หมู่บ้านแหลมยูง นอกจากนั้นคือชาวไทยทรงดาที่ได้
ย้ายออกไปมีครัวครัวในพื้นที่ต่างๆ แต่ถ้าหากที่หมู่บ้านมีงานประเพณี งานบุญ งานศพ
งานแต่ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ชาวไทยทรงดาที่ได้ย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นก็จะเข้ามาช่วย
และมามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้นชุมชนไทยทรงดายังมีความเข็มแข็ง
มากซึ่ งมาจากการสื บ ทอดจากบรรพบุ รุ ษ โดยบรรพบุ รุ ษ จะเข้ า ไปช่ ว ยในงานหรื อ
กิจกรรมต่างๆ โดยทาให้คนรุ่นหลังเห็นมาตลอดและมีการบอกกล่าวให้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอยู่เสมอ (Krishna Thongkaew, 2017) นอกจากนั้นมีความคิดว่าเป็นพี่น้องกัน
ซึ่งคาว่าพี่น้องนี้ จะถือว่าชาวไทยทรงดาทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกัน แต่จะเป็นญาติห่างๆ
หรือญาติใกล้ชิดก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่แต่ละบุคคลมีต่อกัน ในความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติที่นับกันผ่านสิงห์ ในส่วนของคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักจะรู้เพียงการนับเครือญาติ
แบบทั่วไป ในเรื่องของการพนันชาวไทยทรงดามีส่วนน้อยที่จะเล่นการพนันต่างๆ แต่ใน
เรื่องของการเสี่ยงโชค เช่น การซื้อหวยใต้ดิน หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีอยู่บ้าง ซึ่ง
บางครั้งอาจมีการบนบานต่อผีบรรพบุรุษขอให้ได้โชคลาภจากการซื้อหวยใต้ดิน หรือ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งหากได้โชคลาภจริงก็จะต้องเก้บนตามที่ได้บนบานไว้ กล่าวได้ว่า
ชาวไทยทรงดาจะไม่เล่นการละเล่นที่มีลักษณะรุนแรงอย่างเช่น วันชน ไก่ชน หรือการ
พนันที่มีวุ่นวาย เช่น ไพ่ ไฮโล ฯลฯ แต่จะมีการเสี่ยงโชคลาภในรูปแบบของส่วนบุคคล
เช่นการซื้อหวยใต้ดินหรือสลากกินแบ่งของรัฐบาล (สนทนากลุ่มชุมชนบ้านเขาตอก,
2559) เป็นต้น

ผลการวิจัย
บทความเรื่อง “ชุมชนชาวไทยทรงดา: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์
ใต้” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องปฏิบัติการทางสังคมและการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่
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ของชาวไทยทรงดาสุราษฎร์ธานี ที่ให้ภาพของการอพยพลงสู่ปักษ์ใต้ของสังคมไทย
พบว่าชาวไทยทรงดาได้ผสมผสานวัฒนธรรมด้วยการนับถือพุทธศาสนาร่วมกับผีบรรพ
บุรุษและแถนไปด้วยกัน ดังนั้นในการตั้งถิ่นฐานจึงมีการก่อสร้างชุมชน สร้างวัด การ
สร้างศูนย์เรียนรู้ไทยทรงดาในวัดของชุมชนไทยทรงดา จากการวิจัยพบว่า ชุมชนไทย
ทรงดาในจังหวัดชุมพรมีชุมชนเล็กใหญ่จานวนรวม 5 ชุมชน คือ ชุมชนดอนรวบ ชุมชน
คอเตี๊ย ชุมชนบางหลง ชุมชนทุ่งคาน้อย และชุมชนบ้านดอนลาว แต่ชุมชนที่มีพลวัตร
ทางสังคมคือ ชุมชนดอนรวบ ชุมชนคอเตี๊ย และชุมชนบางหลงที่มีชาวไทยทรงดาอาศัย
อยู่หนาแน่นและมีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนตั้งอยู่ในวัดของชุมชน ส่วนชุมชนของชาวไทย
ทรงดาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านดอนมะลิ ชุมชนบ้านแหลมยู และ
ชุมชนบ้านนาสาร ซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างกัน คือ ชุมชนบ้านดอนมะเลโดดเด่นมิติ
วั ฒ นธรรม เพราะถื อ เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ต่ อ เนื่ อ งยาวนาน มี ศู น ย์ เ รี ย นรู้
วั ฒ นธรรมไทยทรงด า มี ก ลุ่ ม เยาวชน หมอเสน และนั ก กิ จ กรรมที่ อ อกมาส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม ส่วนชุมชนไทยทรงดาบ้านแหลมยูงมีความโดดเด่นในเรื่องทางสังคมเพราะมี
ชาวไทยทรงดาเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและมีบทบาททางสังคม สุดท้ายชุมชน
ไทยทรงดาบ้านนาสาร เป็นชุมชนเมืองที่ชาวไทยทรงดามีความโดดเด่นในมิติเศรษฐกิจ
ดังนั้นชาวไทยทรงดาจึงเข้าไปมีบทบาทในมิติเศรษฐกิจสูงกว่าชุมชนอื่น ทั้งชุมชนไทย
ทรงดาจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีความสัมพันธ์ผ่านเครือญาติหรือสิงห์ ชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องยาวนานเป็นหมุดหมายของการประสานกับชุมชนอื่นๆ ที่เรียง
รายอยู่ รอบข้า ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ตามชุ มชนไทยทรงจังหวั ดชุ มพรมีชาวไทยทรงดากว่า
1,500 คน และมีความสัมพันธ์กับชาวไทยทรงด าที่ อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุ รี
ดังนั้นบทบาทของชุมชนไทยทรงดาชุมพรจึงมีเหนือชุมชนในสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็มีความสัมพันธ์และกันตามจารีตประเพณีของไทยทรงดาทั้งสองจังหวัด
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สรุปผลและอภิปรายผล
แนวคิดการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเชื่อว่าผู้กระทาการ
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปรากฎการณ์ทางสังคมที่ชาว
ไทยทรงดาได้อพยพค้นหาทรัพยากรภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการเกษตรกรรมที่จาเป็น
ต้องการพื้นที่ในการทานาและเลี้ยงครอบครัวด้วยวิถีเกษตรกรรม ดังนั้นแม้ว่าชาวไทย
ทรงดาจะอพยพมาตั้งหลักในพื้นที่เมืองของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีที่ เป็นพื้นที่
ของการค้าขายแลกเปลี่ยนเชิงธุรกิจ สุดท้ายชาวไทยทรงดาก็อพยพต่อเพื่อค้นหาทุ่ง
กว้าง พื้นที่ที่เหมาะแก่การกสิกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากฎเกณฑ์จะนามาสู่
ทรัพยากรทางสังคม ซึ่งมีชาวไทยทรงดาเป็นผู้คิดไตร่ตรองและกระทาการด้วยการ
อพยพค้นหาผื่นดินที่เหมาะสมเพื่อการทานา ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์การอพยพ
และการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดาส่งผลให้มีข้อมูลที่จาเป็นต่อการทาความ
เข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆ ของชาวไทยทรงดาในสังคมปักษ์ใต้
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ดั้งเดิมและกำรปรับตัวในภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลง ”นวัตกรรมสร้างสุขภาพ
ภายใต้ข้อเสนอต่อสานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ:
สานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ.
เพชรตะบอง ไพศูนย์. (มปป). เอกสารแม่น้าโขง-สาละวิน:ไทยทรงดา: ความเป็นชายขอบใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
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ประเทศไทย.
สัมภาษณ์เชิงลึกนายสมยศ สระทองอุ่น โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2559 ณ บ้านเลขที่ 93 ชุมชนบ้านแหลมยูง หมู่ที่ 6 ตาบลเขาตอก
อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สัมภาษณ์เชิงลึกนายอานาจ แสงทอง โดย นางสาวอรทัย คาสงฆ์ เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2559 ณ วัดดอนรวบ ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สัมภาษณ์เชิงลึกนายคูณ บัวแก้ว โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 ณ ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัมภาษณ์เชิงลึกพระครูอาทรประชารักษ์ โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2559 ณ วัดดอนรวบ หมู่ที่8 ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
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สัมภาษณ์เชิงลึกนายธรรมรัตน์ จันทร์พงษ์ โดยนางสาวอรทัย คาสงฆ์ เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 9 ชุมชนบ้านคอเตี้ย
ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สัมภาษณ์เชิงลึกนายคีรี ทันสมัย โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2559 บ้านเลขที่ 56 ซอย 5 ถนนพูลศิริ เทศบาลบ้านนาสาร อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สัมภาษณ์เชิงลึกนายไสว สุวรรณศรี โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2559 บ้านเลขที่ 446 ถนนพูลศิริ ตาบลนาสาร อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สัมภาษณ์เชิงลึกนางสมงาม เวียนสาว โดย นางสาวอรทัย คาสงฆ์ เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2559 บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านบางหลง ตาบลท่ายาง
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สัมภาษณ์เชิงลึกนางสาวภัสรา รู้พันธ์ โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาน้อย ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัมภาษณ์เชิงลึกนางวันดี พลอยมา โดย นางสาวอรทัย คาสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
สังเกตการณ์ชุมชนบ้านบางหลง โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ บ้านบางหลง หมู่ที่ 9 ตาบาลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สนทนากลุ่มบ้านนาสาร โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว นายคฑาวุธ ศรีมุกดา และ
นางสาวอรทัย คาสงฆ์ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ บ้านเลขที่ 56 ซอย 5
ถนนพูลศิริ ตาบลนาสาร อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนมะลิ โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว นายคฑาวุธ ศรีมุกดา
นางสาวอรทัย คาสงฆ์ นางสาวอุษา แจ้งอาญา นางสาววรรณิษา ช่วยสม
และนายปฐมวี แสงชาตรี วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดดอนมะลิ
ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สนทนากลุ่มชุมชนบ้านแหลมยูง โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว นายคฑาวุธ ศรีมุกดา และ
นางสาวอรทัย คาสงฆ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 บ้านเลขที่ 93 ชุมชน
บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 6 ตาบลเขาตอก อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สนทนากลุม่ ชุมชนบ้านบางหลง โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว นางสาวอรทัย คาสงฆ์
นางสาวปิยธิดา กวดขัน นางสาวกมลวรรณ น้อยมุข และนายยุทธจักร ศรีสวัสดิ์
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ วัดบางหลง หมู่ 9 ตาบาลบางหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
สนทนากลุ่มชุมชนบ้านดอนรวบ โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว นางสาวอรทัย คาสงฆ์
นางสาวปิยธิดา กวดขัน นางสาวกมลวรรณ น้อยมุข และนายยุทธจักร ศรีสวัสดิ์
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 25/8 ตาบาลบางหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
สนทนาชุมชนบ้านคอเตี้ย โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว นางสาวอรทัย คาสงฆ์
นางสาวปิยธิดา กวดขัน นางสาวกมลวรรณ น้อยมุข และนายยุทธจักร ศรีสวัสดิ์
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9
ตาบลบางหมาก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร.
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