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This research aimed at investigating history, preservation of cultural identity and 

social capital as well as its roles in strengthening a Thai Song Dam community of Ban 

Nong Moo, Sapattana Subdistrict, Kampangsan District, Nakhon Pathom Province. The 

main research methodology employed was the qualitative research approach 

supplemented by the quantitative research approach. Data were collected by means of 

indepth interview with 15 key informants and personal interview with a sample of 162 

household representatives selected through a simple random sampling. 

The research results revealed that Thai Song Dam originated from the northern 

Vietnam. They were drove to Thai territory during the Thonburi period in which Khao Yoi 

District of Phetburi Province was their first settlement. Then many of them moved to 

several other provinces in Thailand. Thai Song Dam in Tambon Sapattana also moved 

from Phetburi Province during the reign of King Rama VI. In the first period of their 

settlement, they were located at Ban Sa. Due to the growth of Thai Song Dam 

population, many of them moved to nearby areas including the present location of Ban 

Nong Moo  the target area for this research. The Thai Song Dam in Ban Nong Moo 

Community still maintains their rural way of life. Although they had faced with some state 

developmental efforts to modernize their living, the majority villagers still depend highly 

on natural resource  based agriculture for their livelihoods. Natural resources are



(4) 



abundant in the community. Community members learn and inherit their way of life from 

their ancestors. Ideas and information are exchanged both, within the community and 

with outside the community. Their culture strongly holds members of the community and 

forms a basis of their daily livings that contribute to the community strengthening. Their 

wisdoms, beliefs and traditions are transferred continuously from one generation to 

another, both with respect to livelihoods and adaptation to meet with changes brought 

into the community. By stressing on awareness and pride of being Thai Song Dam, this 

leads to encouraging efforts in conserving the Thai Song Dam way of life. Their kinship 

relation helps in building trust and unity in the community. This relationship is based on 

both biological and spiritual connections in which merit making, traditional and ritual 

ceremonies are often organized to promote good relation at family, community and 

network levels. These events and ceremonies facilitate group organizing within the 

community to undertake selfreliant activities and network movements which help 

empower the community in negotiating with outsiders. This reflects the role of social 

capital as an endogenous factor which is important for strengthening the community. 



1. All agencies related to the community development, especially Local 

Administration Organization should promote and support the community to be full of 

pride and recognize the value of their ethnic identities by the incessantly creation of 

cultural and traditional activities.  These activities would help the community to realize 

about the value of traditional way of life, which is a fundamental for strengthening the 

community.  

2. All agencies related to the promotion and preservation of culture should 

encourage more on the concrete transfer of the culture from generation to generation 

through the creation of learning materials, books and related documents. All materials 

concerned will help people from both inside and outside the community  who have 

interest in this particular ethnic culture  to study by their own. In addition, these 

materials will help stimulating people to recognize the value of cultural factors related to 

the social capital. 
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 ก  ก กก 

 ก กกก
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  กกก กกก  

   (2540: 36  37) ก ก
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กกกกก 

กก กกกกก

 (2544: 19  21) กก 

1) กก

ก 

2) กกกก

 

3) กกก
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 ก 
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  กก กก กก กก
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  กก กกก
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2) กกก

    

     ก ก   
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ก  กกก   

   

4) กก กก

กกก 

5) กกก 5 

6) กกก

กก 3 ก 

7) กกก

กกก ก ก   

 

8) ก

 

   (2545: 4  , 
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กกก 3 ก  

1)  

2)   กก

   กก ก  

3) ก 

 ก  ก  
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1) /  กกก

กกก 

2) กก 

3)  
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กก 

5) ก  กกกก
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กก 

  ก 

กก ก ก 

กก กก

  กกกก

 ( , 2550: 36  45) ก
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1) ก  ก

กกกกกกก ก

 ก ก 

   

2)    ก

ก  กก  

 กกก

กก กกก ก ก 

  กก กก

ก กกก 

กกกกก  
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3) ก  ก

ก 

กก  

 ก 
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4) ก  กก

  กก ก

 ก 

 

2.2.4  

  ก   (2540: 11  33)  ก (2543: 

80  81) ก 7 ก  

1)  ก

กก  กกก กก ก ก

   ก ก

 กกก  ก 

ก 

กก  กกก

ก 

2) ก () ก 3  

ก 1) ก กก ก

ก  กกกก 2) ก

  กกกกก

ก  3) กกก  

กก  กกกกกก

 ก  ก  

3) ก ก ก 

 ก ก ก

ก ก  
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4) กก กก 

กก ก ก ก

 กก   กก  

กก ก ก ก กกกก 

ก 

5) ก  กก

กกกก กกก 

กก ก 

กกกก 

กกก    

    

6)  กก

   กก กก ก

กกกก ก ก 

ก ก ก

ก 

7) กกก ก ก

กก กก  กก ก

 กก

กก กกก

  

 

2.2.5 ก 

  (2543: 80  87) กก

 ก 

 

1)  กก ก
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  กก

กก 

2) กก 10 ก ก 

2.1) ก  ก

ก กก 

 

2.2) กกก กก

กก 

ก กก 

2.3)  กกก กก

ก 

2.4) ก ก

ก กกกก

 

2.5)  ก

ก กก 

2.6) ก ก

ก  กก

  

2.7) ก กกก

 กก กกก 

2.8) กก กก

 กกก กกก

 

2.9)   

กก  

2.10)  กก

กก กก
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3) ก ก กก

ก กกก กกก ก (PAR) 

 กกกกก 

กกก กก

กก 

  (2540: 36  37) ก 

 

1) ก 

2)  

3) ก 

4) ก 

5) ก 

6)  

7) กก 

8) กก 

9) กก 

10) ก 

  (2541: 9  ก, 2543: 15) ก

ก   

1)  ก

กกก 

2) กกกก

 

3) กกก 

4) กก 

5) กก 

 
2.2.6   

   (2550: 36  45) ก  

ก 4    
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 2.2.6.1 ก  ก

กกกกกกก 

ก ก ก 

 กก 

 ก 

 1) กกก ก

ก กกกก กก กก

 กกก 

ก กกกกก กก ก  

 2) ก 

ก ก 

กก กก ก กก ก 

 กก 

ก กกก

กก กก

  

 3) กก ก

 กก ก

กก ก  

 4) กก

 กกกก 

 กกกก 

 กกก 
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 2.2.6.2   ก

ก  กก   

กกก

กกก กก

ก กกก 
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กกก 

      1) กก 

กกก 

กกกกกก ก

ก 

      2)  

 ก     

ก    กกกก 

 ก 

      3) ก 

ก ก  ก

 กก 

      4) กก กก 

 กกกกก 

      5) ก กกกก

ก กกก 

ก 1  

    2.6.2.3 ก  ก

ก ก

ก   ก 
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      1) กกก 

กกก

 กก
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      2) กกก 

กกกก

ก ก กก

  กก

ก ก 

กก 

    2.2.6.4 ก  ก

ก กก 

 กก 

      1) ก ก

 ก ก

กกกก  

      2) ก ก ก

 ก ก ก ก

ก  

      3) ก 

 ก กก  ก 

  

      4) ก ก ก

 กกก กกกก
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  2.1 
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 2.1  

 

   

1. ก

 

1) กก 

 

2) กกก 

ก 

3) ก

 

4) กก 

2.   1) กก 

2) กก 

3) ก 

4) ก

  

5)  

3. ก  1) กก

 

2) กก

ก 

4. ก  1) กก  

2) ก กก

 

3) ก 

4)  
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2.3  กก  

 
ก

 ก

ก ก ก 

กก ก

กกกกกก  

กกก

ก 

 ก  

ก

ก 

ก กก

 กกกก

 ก ก

 ก

กกก  ก

 (, 2541: 33  35  ก, 2543: 18) 

ก  (2540: 19  ก, 2543: 16) ก

ก  

1)  ก ก

 ก  ก ก

 กก 

ก กก  

2) กก

ก  กก  ก ก 

กก ก 

3)  

ก ก   กก กก
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กกก

ก 

4)  ก

กกก     กก ก

กก  

5) กกกก  กก

ก กกก 

กกก

 

6)  ก ก    ก 

ก 

7) ก กก

กก 

กก ก ก กก

กกกก 

8) ก กกก  ก

  กก ก กกกกก

 

  กก (2543  , 2546: 41  42) 

กก  

 

1) กกก (New blood officials) 

ก กก 4  6 ก

 กก ก กก 

 ก 

2) กก ก ก ก

ก กก กกก

ก     กก
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กก ก

 กกก  

3) กกกกก ก 

กกก กก

 กกกก กกก 

 กกก กก

กก 

4) กกก กก

กกก ก

กก ก    ก

ก   กกก

กก ก กก 

5) กก ก

 กกก  

กกก 

6) ก กกก

 ก ก  ก 

กก 

7) กกก กก 

8)  ก  

9)  กก

กกก กกก 

10) กก กก

กกก 

11) กกก กก

กกกกกก ก 

12) กกก ก 

กกกก กกก 
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  กกก 

กก กก กก ก

 ก กก กกก

 กกก 

กกก 

 

2.4.1 ก 

ก ก (2547: 25) ก ก ก  ก

 ก ก    ก  ก

 ก กก

กก Identity  ก 
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กกก กก

 ก กก 

กกก กก กก 
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กก 
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กก ก   

 กกกกกก
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กกกกกกก

 กกกก  กก  
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 23) ก ก ก

 กกก กก

 กก ก
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  กกก กก

  กกก ก

 กกก 
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กก กกกก กกกก

 กกกกก กก
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 กกกกกก
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(2548: 54) ก กก ก
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กกกก 

กกกกก กก

กกกกกกก

กกก ก

ก กกกก
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 กก ก

ก กกก

ก ก ก

กกก  

กก ก  ก

กก กกกก

กกกกกก

ก ก

 กกกก  

กกกกก 

กก   

 กกกกกกก กก

ก ก 

 
2.4.2 ก 

กกกกก 

กกกก 2  ก 3  

กก 2  ( ก, 2546: 5  6;  , 2546 

 , 2547: 16  17; ก , 2549: 14  20;  

, 2551: 18  19;  ก, 2552: 19  20  , 2552: 13  17) 

กกก ก  

1) ก กก ก ก

 กกก

   

2) ก กกก 

กก กก ก 

  ก  

ก 3     (2545: 77 

 ก, 2552: 20) กก 3   
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1) ก  ก

กก ก 

2) ก  กกก 

กก 

3) ก  ก กก ก

  กกก ก  
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2.4.3 ก 

 ก (2552: 22  26) กก 
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 2.4.3.1 ก ก 
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 กกกก
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กก กกกกก

กก ก กก  
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กกกกก 

กกก ก

 กกกก ก ก
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 กกกกกก
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ก กกก
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กก ก
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กกกก 

กก  กกก ก 
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กก: กก ก
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กก ก 1) กกกก 
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ก  

 2) กก
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กกกก 
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กก กก

 กกกก  ก

ก  กกกก
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 กกกกกกกก
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กก กก

กกกกกก ก
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กก กกกก

กกกกก กกก

กกก กก

กก 

  (2552: 106  111) กกกก

  กกก
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กก กก: 

กก  ก  กก

กก (Qualitative Research Approach) ก 
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กกก  

 

3.1 กกก 

3.2 กก 

3.3 กกก 

3.4 กก 

3.5 ก 

3.6 กกกก 

 

3.1 กกก 
 

กกกก ก 2 

กก  ก ก 

กกกก

กกกก ก

กก กกกก
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ก กกกก
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ก กกก

ก กกก

กก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 กกก 

 

3.2  กก 
 

กก กกกกก 3   
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   ก  ก
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3. ก 
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ก ก

กก กกก

ก กกก 

ก

ก ก
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กกก ก
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ก ก 

 กกกก

ก  ก

ก  ก

 กกกก

 กกก

กก 

 

3.2.3 ก   

กกกก 
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3.3 กกก 
 

 กกกก (Qualitative Research Approach) 

กกก (Quantitative Research Approach)  

กก  ก 
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กก กกกก 

กก กก  

 

3.3.1 กก 

  กกก  ก 

 ก   2  ก  5 

 6  2  กกกก 

กกกก (Key Informants)  15  

กก 3 ก ก  กกก 

 กกก ก

 กกก ก

 2   

ก 

กก กกก ก

กก Yamane ก 0.05  

 

     

 

       

 

n   = ก 

      N  = กกก 

      e   = ก (ก) 
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        n =  161.19  
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  2    5  6  
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1+(270)(0.05)2
270 






1+Ne2 
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 162   
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กก กกกก

กก กกก
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 ก กกก  

กก 
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 กกก  กกก
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กกกกกกก  
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  ก
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ก  
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ก กก ก  กก

  ก ก

 กก  กกกก

กกกกกกก 

กก กกกก 

ก  ก กกก ก

กกกกกก กกก

ก  กกก

กกก 

2) ก กกก ก

กก 

 กกก 
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3.3.3.2  (Primary Data) กก
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1) กก กก

 กกกกก
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 กก

 กก 
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กก  

1.2) กก 

    กก/   

 กก กก
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 กก กกก

  

1.3) กก 

กกก 

2)  ก

กกกกก

 

 ก 
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 2 ก 

 3 ก 

 4  
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 1 ก กก 

ก ก   

กก   ก ก 
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ก (Rating Scale)  4   
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ก    ก 

     

    

 

กก
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ก 

   

ก
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ก
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 กก
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 5 กก  

กก 

 

3) กก กก 

ก กก  กก

กก 

 

3.4 กก 
 

กกกกกก ก

 (Triangulation) ก

ก ก กกกกก

กก ก

กกกกกก ก

 กก กกก ก

ก  

ก กกก 

ก  กก  ก
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  ก ก 

กกก 

กก กก

 กก กกก

กกก ก
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68 
 

 (Purposive Sampling) ก 4 ก 
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  30  กก ก
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  ก 0.8608 
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กก 

  ก  

ก  

      1.00  2.00  

ก     2.00  3.00  

ก      3.00  4.00  

กกก 

      1.00  2.33  

ก     2.34  3.66  

ก      3.67  5.00  

  กก  

          1.00  1.66  

    ก     1.67  2.33  

    ก      2.34  3.00  

  ก  

          1.00  1.66  
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(Quantitative Research) กกก (Key Informants) ก

ก กกกกก 

กกกก ก กก
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