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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามยุคสมัยของชาวไทยทรงด าที่อ าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาติพันธุ์กลุ่มนี้ 

การศึกษาเริ่มขึ้นตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูลตามแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทั้งหนังสือ บทความ
ทางวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปจนถึงการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลจาก
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และการฟ้อนร าแคน เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และเรียบเรียงเขียนเป็นหนังสือเล่มที่มี
ชื่อว่า “Black Tai Heritage เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งเขาย้อย” โดยใช้กลวิธีการเขียนสารคดี
เชิงท่องเที่ยววิถีชีวิต  

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 7 บท คือ จุดเริ่มต้นการเดินทาง เครื่องแต่งกายอันเป็น
เอกลักษณ์ ส าเนียงส่อภาษา เมนูเด็ดจากก้นครัว อ่ินก๊อนฟ้อนแคน ความเชื่อและพิธีกรรม และอยู่
อย่างไทยทรงด า เมื่อเรียบเรียงเขียนเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปออกแบบและจัดวางหน้าหนังสือ
ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign แล้วจึงน าเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 

เมื่อหนังสือเสร็จสมบูรณ์จึงต้องมีการท าการประเมินจากกลุ่มผู้อ่านทั้งหมด 20 คน ได้รับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือเป็นหนังสือที่ได้ความรู้ ผู้อ่านส่วน
ใหญ่มีความรู้จักชาวไทยทรงด าเพ่ิมมากข้ึน และในส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบก็ท าได้ดี 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์ปฎิมำ กลิ่นส่ง ซึ่ง
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมทั้งผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทำงสวัสดิ์ อำจำรย์สรนัยน์ นนท์ปิยสกุล อำจำรย์วัยวัฒน์ สำยทุ้ม 
และอำจำรย์ศิวนนท์ ไชยช่อฟ้ำ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของ
ทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยด ี

ขอบพระคุณคุณศิริพร พูลสวัสดิ์ และชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนไทยทรงด ำ อ.เขำย้อย จ.
เพชรบุรี ที่ให้ควำมกรุณำในกำรให้สัมภำษณ์ และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชำวไทยทรงด ำ 
รวมทั้งสละเวลำมำสำธิตกำรท ำอำหำร พร้อมกำรแสดงฟ้อนแคนให้ได้ชม 

รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจุลนิพนธ์ ที่คอยช่วยเหลือ ลงพื้นที่
สัมภำษณ์ ถ่ำยรูป และคอยให้ค ำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆเสมอมำ และขอขอบคุณก ำลังใจดีๆจำกเพื่อนๆ
เอกวำรสำรทุกคนที่ท ำให้มีก ำลังใจต่อกำรท ำจุลนิพนธ์นี้จนส ำเร็จ 

ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่เข้ำใจ เป็นก ำลังใจ และให้กำรสนับสนุนด้วยดี
ตลอดมำ 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ตกทอดให้ลูกหลานนับมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มได้สื่อถึงลักษณะเด่น
คือ เป็นกลุ่มคนที่รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่อยู่
ร่วมชาติพันธุ์เดียวกันก็จะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน และเมื่อมี
การอพยพ โยกย้ายแหล่งที่อยู่อาศัย แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะน าวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ติดตัวมาใน
สถานที่แห่งใหม่ และเมื่ออาศัยอยู่ร่วมกับกลุ่มคนในสังคมใหม่ ย่อมต้องมีการหล่อหลอมหรือหลอม
รวมวัฒนธรรมบางอย่างเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่าการบูรณาการทางวัฒนธรรม โดยจะต้องไม่ขัดแย้ง
ต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นๆ ซึ่งหนึ่งในหลายชนชาติพันธุ์เหล่าน้ัน ชาวไทยทรงด าก็เป็นอีกหนึ่งชนชาติที่มี
เอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นไม่แพ้ชนชาติใด (กฤษณะ ทองแก้ว 2553)  

จากหนังสือพิธีเสนเรือนได้กล่าวว่าชาวไทยทรงด า มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
หลากหลายชื่อ อาทิ ลาวโซ่ง ไทด า ไตด า ผู้ไทยด า ไทยทรงด า ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวซ่วงด า และลาว
ทรงด า ค าว่า ลาวโซ่ง เป็นช่ือที่คนไทยในภาคกลางใช้เรียกชาติพันธุ์กลุ่มน้อยกลุ่มนี้  

ทั้งนี้ชาวไทยทรงด าเริ่มอพยพมาจากเขตสิบสองจุไท ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทางตอนเหนือ โดยเข้ามาต้ังแต่ครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยทรงโปรดเกล้าฯให้ไปอยู่ที่เมืองเพชรบุรี 
เพราะเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิประเทศคล้ายถิ่นเดิมคือ มีป่า ภูเขา หุบห้วย ล าธารและน้ าท่วมไม่ถึง แต่
ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปชาวไทยทรงด ายังคงต้องการกลับถิ่นฐานเดิม จึงออกเดินทางขึ้นไปทางเหนือ โดย
แวะหยุดพักและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้บางคนก็ไม่สามารถเดินทางกลับได้ จึงตั้ง
หลักแหล่งอาศัยรว่มกันกับคนท้องถิ่น ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ในประเทศไทย แต่
ชาวไทยทรงด าก็ยังคงด ารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติตนไว้ แม้ว่าจะยังคงอยู่ในประเทศไทยก็
ตาม อย่างเช่น ลักษณะของการสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหาร พีธีกรรม ความเชื่อ ประเพณี 
และการด ารงชีวิต เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่ชาวไทยทรงด านั้นเคยอพยพจากแหล่งอื่นเข้ามาในประเทศไทยนี้เอง จึงท าให้
วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างจึงเป็นที่น่าสนใจต่อการศึกษาและการเยี่ยมชม ผนวกกับในปัจจุบันผู้คน
เริ่มให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทางวิถีชีวิตกันมากขึ้น หมู่บ้านไทยทรงด าจึงเป็นอีก
สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งจะยิ่งท าให้
การท่องเที่ยวนั้นน่าสนใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  

โครงการจุลนิพนธ์นี้ต้องการศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดย
จัดท าเป็นหนังสือน าชมวิถีชีวิตที่ยังคงด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ในวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 
และให้ผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ ์
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้ ง เดิม และการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดล้อมต่างๆ ตามยุคสมัยของชาวไทยทรงด า 
2. เพื่อบันทึกเรื่องราวด้านวัฒนธรรมอันดีงามและทรงคุณค่า และเผยแพร่ผ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่ม 
3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก

ส าหรับผุ้สนใจ 
4. เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทย

ทรงด า 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาหมู่บ้านไทยทรงด าที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเนื้อหาใน
การศึกษาครอบคลุมลักษณะสภาพทั่วไปของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาวบ้านในหมู่บ้าน
ไทยทรงด า อันได้แก่ ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย อาหาร ศิลปหัตถกรรม ลักษณะบ้านเรือน 
ศาสนาและความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณี การด าเนินชีวิต เป็นต้น 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

     การศึกษาเรื่องหมู่บ้านไทยทรงด า อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวิธีการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี ้

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากห้องสมุดแหล่งต่างๆทั้งตามมหาวิทยาลัยและหอสมุดแห่งชาติ รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลบางส่วน
จากอินเทอรเ์น็ต 

2. การศึกษาภาคสนาม คือการลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสังเกต
สอบถาม และสัมภาษณ์จากชาวบ้านในพ้ืนที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล คือการน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม และเรียบเรียงในการน า เสนอ 
ผ่านการเรียงร้อยด้วยถ้อยค าภาษา และส านวนต่างๆเพื่อบอกเล่าข้อมูลที่ได้รับให้เข้าใจได้ง่ายและมี
ความน่าสนใจ 

4. การออกแบบชิ้นงาน การจัดวางองค์ประกอบทั้งข้อมูลและรูปภาพให้น่าสนใจและ
เหมาะสมด้วยโปรแกรม Adobe Indesign 

5. การผลิตชิ้นงาน การเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
6. การประเมินผล น าผลงานที่สมบูรณ์แล้วนั้น ไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินผลความพึง

พอใจ 
7. การสรุป สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง         

ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลที่ ได้จากการสัง เกต    
สัมภาษณ ์และสอบถาม 

        

วิเคราะห์ข้อมูล         

เรียบเรียงเป็นงานเขียน         

ด าเนินการออกแบบรูปเล่ม เป็นดัมมี่         

ด าเนินการจัดวางหน้าทั้งหมดให้สมบูรณ์         

เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม         

สรุปผลการวิจัย         

การจัดท าเอกสาร         

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หมู่บ้านไทยทรงด าจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้คนจะได้ทราบถึงประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์วิถี
ชีวิต แบบแผนประเพณี พิธีกรรมต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ผู้ที่
สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหรือเยี่ยมชม ในลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ควรค่าแก่
การด ารงรักษาให้คงอยู่ตราบจนรุ่นลูกหลาน 
 
นิยำมศัพท์ 

กลุ่มชำติพันธุ์ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง กลุ่มคนที่มีจ านวนน้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มย่อยซึ่งมีแบบอย่างวัฒนธรรมย่อยอยู่ภายในสังคมส่วนใหญ่ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือ
พันธะผูกพันกันด้วยเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือลักษณะอื่นๆทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนว่าต่าง
ไปจากชนส่วนใหญ่ของสังคม 
      กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ประวัตศิาสตร์ ด้วยความรับผิดชอบไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศและ 
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วัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และเกิดประโยชน์ต่อประชากรท้องถิ่น 
      กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคม ซึ่งท าให้รูปแบบพฤติกรรม วิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆในสังคมตามมาอีกด้วย 
      กำรบูรณำกำร หมายถึง สภาวะที่กลุ่มสังคมและกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งด ารงอยู่ภายในกรอบ
ของรัฐชาติเดียวกัน สามารถที่จะธ ารงรักษาและยึดถือการปฏิบัติตามแบบแผนการด าเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการนับถือศาสนาตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งระบบคุณค่าและแบบแผนการด าเนินชีวิตของตนอย่างสิ้นเชิง 
      วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก าหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ 
อาจเป็นการประดิษฐ์วัสดุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรม หรือความคิด ตลอดจน
วิธีการหรือระบบการท างาน เพื่อว่าสมาชิกของสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน  เมื่อ
สร้างขึ้นมาแล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้หรือน าไปปฏิบัติ ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงต้องมีการเรียนรู้
และมีการถ่ายทอด 
      ประเพณี หมายถึง สิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม 
หรือจารีตประเพณี ซึ่งขนบธรรมเนียม ในที่นี้ มีความหมายว่า แบบอย่างที่นิยมกันมา ส่วน จารีต
ประเพณี ก็คือ ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว 
      พิธีกรรม หมายถึง การกระท าที่คนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธี เพื่อให้
เป็นสื่อหรือหนทางที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ อันท าให้มนุษย์เกิดความสบายใจและมี
ก าลังใจ เช่น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหรืออีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงพฤติกรรมที่มนุษย์พึ่งปฏิบัติต่อ
ความเช่ือทางศาสนาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตาม ต่างก็มีการปฏิบัติต่อศาสนาของตนตาม
ความเชื่อและความศรัทธาของตนเองในแต่ละศาสนา จึงก่อให้เกิดเป็น “พิธีกรรม” ทางศาสนาด้วย
ความเช่ือและความศรัทธา 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
โครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป็นการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า หรือลาวโซ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนเองอย่างโดดเด่น ทั้ งทางด้านการแต่งกาย ภาษา อาหาร วัฒนธรรมหรือ
พิธีกรรมเก่าแก่ อันสืบเนื่องมาแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยจัดท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือสารคดี เพื่อ
น าเสนอสิ่งที่น่าสนใจของหมู่บ้านในด้านต่างๆให้กับผู้ที่สนใจได้ชม รวมทั้งน าเสนอถึงสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์แต่ดั้งเดิมและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ผ่านการร้อยเรียงในรูปแบบของสารคดีวิถี
ชีวิต ประกอบภาพถ่ายเชิงสารคดีที่แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของกลุ่มชนกลุ่มนี้ แล้วจึงน ามาออกแบบ
จัดหน้าและผลิตออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่มที่สมบูรณ์ 

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดหลักและกรอบในการศึกษา โดยมีแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1.ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยทรงด า 
2.แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
3.ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
4.แนวคิดการเขียนสารคด ี
5.แนวคิดการถ่ายภาพ 
6.แนวคิดการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ ์
7.แนวคิดการพิมพ ์
มีรายละเอียดดังนี ้

  
1. ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยทรงด า 

 สมฤทัย โรจน์วาธรรม (2542: 12-13) อธิบายว่า “ไทยทรงด า” หรือ “ลาวโซ่ง” เป็นค า
ที่ใช้เรียกขานคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยมาช้านาน โดยค าว่าลาวโซ่งนี้สันนิษฐานว่า
แผลงมาจากค าว่า “ซ่วง” ซึ่งแปลว่า กางเกง เพราะในอดีตชาวลาวโซ่งนิยมนุ่งกางเกงทั้งหญิงและ
ชาย โดยเฉพาะฝ่ายหญิงมักจะนิยมนุ่งกางเกงขณะท างานหนัก อีกทั้งกางเกงที่สวมใส่มักนิยมสีด า จึง
เรียกกันว่า “ลาวซ่วงด า” และต่อมาได้เพี้ยนเสียงเป็น “ลาวโซ่ง” ภายหลังด้วยเหตุผลทางการเมือง 
นั่นคือทางราชการได้ก าหนดให้ใช้ค าว่าไทยน าหน้าแทน จึงเรียกว่า “ไทยโซ่งด า” และเพี้ยนเป็น 
“ไทยทรงด า”นั่นเอง 

ชาวไทยทรงด าถูกกวาดต้อนมาจากแถบสิบสองจุไท บริเวณเมืองแถงหรือที่รู้จักกันใน
ปัจจุบันว่า “เดียนเบียนฟู” ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. 2322 เจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึกได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงขวางและเมืองแถง ด้วยจุดหมายหนึ่งเพื่อเป็นการกวาดต้อน
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ผู้คนมาเป็นแรงงานและช่างฝีมือ จึงได้กวาดต้อนเอาชาวทรงด ามาเป็นจ านนมาก และได้ให้ไปตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่ จ.เพชรบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2335 เมืองแถงหรือเดียนเบียนฟู 
และเมืองพวนได้กวาดต้อนครอบครัวไทยทรงด าส่วนหนึ่งมาถวายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และพระองค์ได้โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ หมู่บ้านหนองปรง จ.เพชรบุรี และต่อมาปี พ.ศ. 
2381 สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกทัพขึ้นไปเมืองแถง และกวาดต้อนชาวไทยทรงด า
มาในประเทศไทยอีก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการอพยพครั้งใหญ่มีจ านวนมากกว่าทุกครั้ง โดยให้อพยพไปอยู่ที่ 
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี แต่ไทยทรงด ากลุ่มนี้อพยพไปอยู่ที่ อ.เขาย้อยแทน เพราะชอบอยู่ที่
ดอน และ อ.บ้านแหลมอยู่ใกล้แม่น้ าจึงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ าได้ ประกอบกับประชากรไทย
ทรงด าเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ยังคงเท่าเดิม ท าให้การท ามาหากินไม่คล่องตัวจึงได้กระจายไปอยู่อ าเภอ
อื่นๆ เช่น บ้านลาด ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง และจังหวัดต่างๆอีกด้วย เช่น สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาถ 
พิจิตร พิษณุโลก เป็นต้น (ชีวประวัติของจอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี เล่ม 2, พ.ศ.2505, หน้า 
512-613) 

ในปัจจุบัน อ.เขาย้อยมีชาวไทยทรงด าอาศัยอยู่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในต าบลห้วยช้าง 
หนองปรง หนองจิก ทับคาง ดอนทราย หนองชุมพล และเขาย้อย 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (ประมวลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2538-2539: 4) 
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า หมายถึง 
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาชื่นชม และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น บน
พื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ 
     หนังสือดังกล่าวยังอ้างอิงผู้ที่ให้ความหมายเรื่องการท่องเที่ยว เช่น 

Richards (1997: 24) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การที่บุคคลออกจากที่พักอาศัย
ประจ าไปเยือนสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อสนองความ
ต้องการชื่นชมวัฒนธรรมเหล่านั้น ซึ่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมครอบคลุมทั้งแหล่งมรดก การ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ Silberberg (1995: 36) เห็นว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ควรเน้นที่บุคคลผู้เข้าไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่างถิ่นเพราะความสนใจในมรดกทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือแบบแผนชีวิต แต่เนื่องนักท่องเที่ยวมีเวลาในแหล่งท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย 
นักท่องเที่ยวจึงเลือกที่จะรับรู้และชืนชมเฉพาะบางส่วนของวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
     การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
ด้วยความรับผิดชอบไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศและวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเกิด
ประโยชน์ต่อประชากรท้องถิ่น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2541: 27) 
     สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 
เพื่อเรียนรู้ ศึกษา และชื่นชมเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
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โดยที่การไปเยือนเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น และไม่ท าลายความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเหล่านั้น 
 
3. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
    สมฤทัย โรจน์วาธรรม (2542: 5-6) ได้ให้ค าอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม คือการการที่รูปแบบพฤติกรรม วิถีชีวิต ของคนในสังคมหนึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ทั้งนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆในสังคมตามมาอีกด้วย ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
     ความหมาย 
     สมฤทัย โรจน์วาธรรม (2542: 5-6) ได้ให้ค าอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม คือการการที่รูปแบบพฤติกรรม วิถีชีวิต ของคนในสังคมหนึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ทั้งนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆในสังคมตามมาอีกด้วย ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
     1.การเปลี่ยนแปลงไม่มีการวางแผน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการวางแผน
หรือก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นลักษณะวิวัฒนาการค่อยเป็นค่อยไปหรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
     2.การเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลในสังคม
ตกลงใจที่จะพยายามปรับปรุงระบบ วิธีการของตนเอง และมีการขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอกสังคม เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้สังคมตัวเองดีขึ้น หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นไปอย่างธรรมชาติ แต่เป็นการวางแผนไว้อย่าง
แน่นอน 
       อมรา พงศาพิชญ์ (2542: 35-36) ได้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดจากการปรับรับและสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อคนในชุมชนได้สร้างสมความรู้และประสบการณ์เกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ความพอดีและสอดคล้องของ
วัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชาวบ้านต่อสภาพแวดล้อมจะคงอยู่จนกว่าจะมีวัฒนธรรมใหม่แปลกปลอม
เข้ามา เมื่อวัฒนธรรมใหม่แพร่กระจายเข้ามาสมาชิกในสังคมก็จะตอบรับหรือปฏิเสธ หรือปรับรับใน
ลักษณะต่างๆ คือ 1 )  ปรับตัว  (adaptation) 2 )  สั งสรรค์หรือปฏิสัมพันธ์หรือผสมผสาน 
(acculturation) และการผสมกลมกลืน (assimilation) 3) บูรณาการและการรับรู้ซึ่งกันและกันแต่ไม่
ผสมกลมกลืน มีลักษณะพหุวัฒนธรรมและทวิลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (culture pluralism และ 
double ethnic identity) หรือ 4) ต่อต้านหรือปฏิเสธท าให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 
(culture conflict) 
       สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2529: 66-99) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่มีลักษณะที่จะ
พยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละทฤษฎีก็จะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไปตามข้อสมมติของทฤษฎี  
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ในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทย
ทรงด า จ.เพชรบุรี ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
     ทฤษฎีที่ว่าด้วยสาเหตุ (ประมวลจากสมศักดิ์ ศรีสันติสุข 2529: 66-99) 
     ข้อสมมติของทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ เป็น
การกล่าวถึงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ 4 ปัจจัย
คือ 
     1. ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือวัฒนธรรมสามารถอธิบายได้
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

   อาโนด โทนีบี (Arnold Tonybee) ได้เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในเรื่องนี้อาจจะขยายความว่า เมื่อมนุษย์และสังคมต้องพึ่งพา
อาศัยสิ่งแวดล้อมการท าเกษตรกรรมเมื่อเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนต้องเปลี่ยนไป มีอาชีพอื่นๆเกิดขึ้น บางคนก็ย้ายถิ่นไป
ประกอบอาชีพอย่างอืนในเมือง 
     2. ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยนี้พยายามที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นผลที่มาจากผลของลักษณะระบบชีวภาพมนุษย์ เราสามารถเห็นได้จากเรื่องเชื้อชาติ
หรือผิว เช่น ประเทศอัฟริกาใต้ ชาวผิวขาวปกครองประเทศแก่ชาวเมือง ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากมี
ความยากจน ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันไป และมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเกิดขึ้น 
     3. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากความ
เจริญหรืออ านาจทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่มีความส าคัญมากก็คือ คาร์ล มาร์คซ์ (Karl Marx) เป็นทฤษฎี
ที่กล่าวถึงต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยที่มาร์คกล่าวถึงสังคมต่างๆที่ได้
เปลี่ยนแปลงมานั้น เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
     4. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นผลกระทบ
ของอิทธิพลจากมรดกทางวัฒนธรรม 
        วิลเลียม เอฟ อ๊อกเบิร์น (William F. Ogburn) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมมี 2 ประเภท 
คือวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ โดยที่เขาเน้นว่า วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ 
        แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้ศึกษาศาสนาคริสต์
นิกายโปเตสแตนท์กับระบบเศรษฐกิจในสังคม เขากล่าวว่าค่านิยมทางศาสนามีอิทธิพลต่อการจัด
องค์การทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และได้กล่าวว่าความส าคัญชองบทบาทของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่
วัตถุเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ทฤษฎีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
        แนวความคิดเกี่ยวกับการกลมกลืนทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะของติดต่อระหว่างวัฒนธรรมของกลุ่มชนสองกลุ่ม ซึ่ง
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อาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ มีกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มหนึ่งได้รับอิทธิพลจากอีกกลุ่มหนึ่ง อันน าไปสู่การยอมรับวัฒนธรรมร่วมกัน 
        กอร์ดอน (Gordon 1964: 62) ได้กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมนั้น นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยชิคาโก คือ โรเบิร์ต อีปาร์ค (Robert E. Park) และ
เออร์เนส เบอร์เกสส์ (Ernest W. Burgess) ได้ให้ค านิยามว่าคือ กระบวนการแทรกแซงระหว่างกัน
และการเชื่อมเข้าหากันของวัฒนธรรม ซึ่งท าให้บุคคลและกลุ่มชนได้มีความต้องการ ความจ า ความ
เร้าใจ และทัศนคติของบุคคลและกลุ่มชนอื่น และด้วยการมีส่วนร่วมในด้านประสบการณ์และ
ประวัติศาสตร์อันเดียวกันได้น าบุคคลและกุ่มชนเหล่านั้น ไปสู่วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมร่วมกัน 
        แนวความคิดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับความกลมกลืนทางวัฒนธรรม คือการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturration) หมายถึงการรับเอาวัฒนธรรมขอสังคมอื่นมาปฏิบัติและ
กลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมา การผสมผสานทางวัฒนธรรมจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นได้ เมื่อสังคมหนึ่งถูกรุกรานและฝ่ายหนึ่งชนะ พวกที่ชนะจะพยายามบังคับให้พวกที่แพ้ปฏิบัติตาม
วิถีชีวิตของตน การผสมผสานวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาท าการ
ติดต่อโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามมาในแบบแผนวัฒนธรรมของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ที่กล่าวว่าแนวคิดนี้มีความสัมพันธ์กับความกลมกลืนทางวัฒนธรรมคือ นัก
สังคมวิทยาบางท่าน จัดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม 
        มิวตัน เอม กอร์ดอน (Milton M. Gordon) ได้สร้างตัวแปรต่างๆตามขั้นตอนเกี่ยวกับ
กระบวนความกลมกลืนทางวัฒนธรรมดังนี ้
 
ตารางที่ 2-1 แสดงตัวแปรความกลมกลืนทางวัฒนธรรม (the assimilation variables) 

กระบวนการย่อย ประเภทหรือขั้นตอนของความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม 

ศัพท์เฉพาะ 

1.ก า ร เ ป ลี่ ย น แ บ บ แ ผ น
วัฒนธรรมไปสู่วัฒนธรรมของ
สั ง ค ม เ จ้ า ข อ ง ถิ่ น  ( host 
society) 

ความกลมกลืนทางด้านวิถีการ
ด ารงชีวิต 

การผสมผสานทางวัฒนธรรม 
(acculturration) 

2. การได้รับการยอมรับให้เข้า
เป็ นสมาชิ ก ในอ งค์ ก รหรื อ
สถาบันในระดับท้องถิ่น 

ความกลมกลืนทางโครงสร้าง 
(structural assimilation) 

ไม่มี 

3. การแต่งงานระหว่างกลุ่ม
อย่างแพร่หลาย 

ค ว า ม ก ล ม ก ลื น ท า ง ส ม ร ส 
(marital assimilation) 

ความกลมกลืนทางชี วภาพ 
(amalgamation) 

4. สังคมเจ้าของถิ่นมีความรู้สึก
เป็นประชากรเดียวกัน 

ค ว า ม ก ล ม ก ลื น ท า ง ด้ า น
เอกลักษณ์ (identification  

ไม่มี 
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ตารางที่ 2-1 แสดงตัวแปรความกลมกลืนทางวัฒนธรรม (the assimilation variables) (ต่อ) 

กระบวนการย่อย ประเภทหรือขั้นตอนของความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม 

ศัพท์เฉพาะ 

 assimilation)  

5. ก า ร ไ ม่ มี ค ว า ม อ ค ติ 
(albsence of prejudice) 

ความกลมกลืนทางด้านทัศนคติ 
(attitude receptional 
assimilation) 

ไม่มี 

6.ก า ร ไ ม่ มี ค ว า ม รั ง เ กี ย จ
เดียดฉันท์ (absence of 
discrimination) 

ความกลมกลืนทางด้านยอมรับ
ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม  (behavior 
receptional assimilation) 

ไม่มี 

7. การไม่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ค่านิยมอ านาจ (absence of 
value and power confliet) 

ความกลมกลืนทางด้านพลเรือน 
(civic assimilation) 

ไม่มี 

ที่มา สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวทางการศึกษา วิเคราะห์
และวางแผน.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส 284 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529. 

      จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กอร์ดอนได้พยายามชี้ให้เห็นถึงกระบวนการ
ของความกลมกลืนทางวัฒนธรรมมีอยู่ 7 กระบวนการย่อย กล่าวคือ การที่ชนกลุ่มน้อยได้เปลี่ยนแบบ
แผนการด ารงชีวิต หรือวัฒนธรรมของตนไปรับวัฒนธรรมของเจ้าของถิ่น มีการยอมรับวิถีการ
ด ารงชีวิตอย่างเห็นได้ชัด และเป็นเรื่องของการผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturation) 
      กระบวนการต่อมาคือ การที่สังคมเจ้าของถิ่นยอมรับให้เป็นสมาชิกในองค์กรหรื อ
สถาบันต่างๆ จนถึงในระดับท้องถิ่น ขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นการกลมกลืนทางโครงสร้าง ชนกลุ่มน้อย
สามารถที่จะท างานในองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี กระบวนการต่อมาคือการแต่งงานระหว่างกลุ่มได้
เกิดขึ้นและมีอย่างแพร่หลาย การแต่งงานนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่
อาจจะเกิดขึ้นได ้
      กระบวนการที่ 4 ต่อมาคือ การที่ชนกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นสังคมเจ้าของถิ่นได้ยอมรับว่าเป็น
ประชากรร่วมกัน เป็นเรื่องของความกลมกลืนของความมีเอกลักษณ์ เมื่อมาถึงจุดหนึ่งทัศนคติของชน
กลุ่มน้อยต่อชนกลุ่มใหญ่นั้นจะไม่มีความอคติเลย เป็นที่ยอมรับระหว่างกลุ่ม และจะไม่มีความรังเกียจ
เดียดฉันท์เกิดขึ้นในกระบวนการหนึ่งด้วย และกระบวนการสุดท้ายก็คือ ความขัดแย้งทางค่านิยมและ
อ านาจไม่มีเลย เป็นลักษณะของความกลมกลืนทางด้านประชาชนพลเรือนทั่วๆไปเป็นเสมือนเป็น
พลเมืองหรือพวกหรือกลุ่มเดียวกัน 
      ทฤษฎีเกี่ยวกับความกลมกลืนทางวัฒนธรรมนี้แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่า 
ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในภาวะสุดท้ายจะมีลักษณะที่ว่าประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ทาง
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วัฒนธรรมร่วมกัน กล่าวคือ ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนส่วนน้อยกับคนส่วนใหญ่หลงเหลืออยู่เลย 
เรียกว่า ทฤษฎีเอกวัฒนธรรม (Melting Pot Theory) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่า ไม่เชื่อว่า
กระบวนการกลมกลืนทางวัฒนธรรมจะน าไปสู่ภาวะการสลายตัวของวัฒนธรรมจนหมดสิ้น แต่เชื่อว่า
การกลมกลืนทางวัฒนธรรมจะด าเนินไปถึงภาวะที่ก่อให้เกิดมีการยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่ม คนต่างวัฒนธรรมนั้นอยู่ร่วมกันภายในสังคม และปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมใหญ่ตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน และยอมรับว่าวัฒนธรรมย่อย (subculture) ยังมีอยู่และคงจะมีอยู่เรื่อยๆไป 
เราเรียกกลุ่มนี้ว่าทฤษฎีพหวุัฒนธรรม (Cultural Pluralism Theory) 
      เราอาจจะกล่าวได้ว่าทฤษฎีเอกวัฒนธรรมนั้นมีความเชื่อว่าความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม ในท้ายที่สุดจะน าไปสู่ภาวะของวัฒนธรรมใหญ่วัฒนธรรมเดียวเท่านั้น ทฤษฎีนี้มุ่งที่จะ
คาดหวังว่าในอนาคตหากมีการกลมกลืนทางวัฒนธรรมด าเนินต่อไปไม่หยุดแล้ว คงจะน าไปสู่ภาวะ
วัฒนธรรมใหม่ร่วมกันได้ ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีพหูวัฒนธรรมนั้นไม่เชื่อว่าจะมีความกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมไปสู่วัฒนธรรมเดียวได้ ทั้งนี้เพราะว่าคนส่วนน้อยที่มีสถานภาพสูงขึ้น ย่อมยิ่งจะมีความ
ส านึกในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนมกขึ้น พยายามรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนไว้ ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็น
ถึงภาวะปัจจุบันของความกลมกลืนบางวัฒนธรรมมากกว่าภาวะในอนาคต 
      ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่ (ประมวลจากสมศักดิ์ ศรีสันติสุข 2529: 66-99) 
      ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ด้านที่เป็นตัวการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การที่บุคคลหรือกลุ่มยอมรับสิ่งใหม่ซึ่งน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ในบุคลิกภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และค่านิยม
ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสังคม ทฤษฎีนี้จึงเป็นการกล่าวถึงกระบวนการของการยอมรับสิ่ง
ใหม่ ซึ่งมีข้อสมมติว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความ
เข้าใจ ทัศนคติ และค่านิยม การจะยอมรับสิ่งใหม่เร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น 
      โรเจอร์ ได้กล่าวถึงกระบวนการยอมรับสิ่งใหม่มีอยู่ 5 ขั้นตอนคือ 
      1. ขั้นของการทราบข่าว (awareness) เป็นขั้นที่สมาชิกได้ทราบว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น 
แหล่งที่ที่ได้ข่าวจะมาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพื่อน พ่อค้า และสื่อมวลชนต่างๆ 
      2. ขั้นของความสนใจรายละเอียด ( interest) เป็นขั้นที่ผู้ที่จะรับสิ่งใหม่ได้สนใจใน
รายละเอียดอย่างมาก และคิดว่าสิ่งใหม่นี้คงจะเป็นประโยชน์ จึงได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เกษตรอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้น าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่นั้น 
      3. ขั้นของการประเมินผล (evaluation) เป็นขั้นของการตัดสินใจหรือหัวเลี้ยวหัวต่อใน
การคิดว่าสิ่งใหม่นั้นดีแค่ไหนเพียงใด มีอะไรเป็นผลดีและผลเสียบ้าง 
      4. ขั้นของการทดลอง (trial) เป็นขั้นส าคัญที่ได้ตัดสินใจลงไปว่าจะพิจารณาทดลอง ถ้า
ได้ผลดีก็จะได้น าไปปฏิบัติจริงๆต่อไป 
      5. ขั้นการยอมรับ (adoption) เป็นขั้นที่ตัดสินใจว่าจะยอมรับสิ่งใหม่หรือมีการ
ประเมินผลมาก่อน แล้วตกลงใจว่าจะยอมรับหรือไม่ ระยะนี้อาจจะต้องใช้เวลาบ้างในการจะรับสิ่งใหม่ 
     อัตราของการยอมรับสิ่งใหม่ หมายถึง การที่สมาชิกในสังคมจะยอมรับสิ่งใหม่ช้าหรือเร็ว
ตามกระบวนการข้างต้น โดยมีประเด็นที่จะพิจารณาอยู่ 2 ประการใหญ่ๆคือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

      1. ลักษณะของสิ่งใหม่ การที่สิ่งใหม่จะเข้าไปสู่สังคมได้เร็วขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใหม่จะมี
ลักษณะอย่างไร 
           1.1 ต้นทุน (cost) หมายถึง ราคาสิ่งใหม่ๆ มีราคาถูกหรือแพงเพียงใด เหมาะสมกับ
ฐานะความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ที่ราคาไม่สูงนักได้รับการยอมรับกว่าคนที่เลือกสิ่ง
ใหม่ในราคาที่สูงกว่า 
           1.2 ความยุ่งยากในการใช้ หมายถึง สิ่งใหม่นั้นมีกรรมวิธีในการใช้ยุ่งยากซับซ้อน
เพียงใด สมาชิกในสังคมมักจะเลือกสิ่งใหม่ที่ไม่ยุ่งยากในการใช้นัก ถ้าหากมีความยุ่งยากในการใช้มาก 
จะต้องอาศัยคนที่มีความรู้มาช่วยอธิบาย 
            1.3 ความเข้ากันได้ (compatibility) หมายถึง สิ่งใหม่นั้นเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศอย่างไร 
           1.4 การมองเห็นประโยชน์ (relative advantage or utility) หมายถึง สิ่งใหม่นั้น
ประชาชนในสังคมได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาขนบท เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีมี
มากขึ้น เนื่องจากชาวบ้านเห็นประโยชน์ที่ท าให้ผลผลิตมากขึ้น 
           1.5 การติดต่อ (communicability) หมายถึงสิ่งใหม่นั้นมีลักษณะของการที่
สามารถติดต่อไปสู่บุคคลอื่นรับทราบได้มากน้อยเพียงใด ในที่นี้คาดว่าราคาไม่แพง ดอกาสที่จะติดต่อ
และยอมรับย่อมจะรวดเร็วได ้
      2. ลักษณะของประชากรในสังคม เป็นลักษณะทางด้านประชากร เป็นบุคลิกภาพและ
ค่านิยมของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน สิ่งใหม่ชนิดเดียวกัน อาจจะมีผลท าให้บุคคลบางกลุ่มรับได้อย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่กลุ่มอื่นต้องใช้ระเวลานาน 
  2.1 ผู้ที่ยอมรับสิ่งใหม่ (innovators) บุคลิกภาพของกลุ่มนี้เป็นพวกชอบเสี่ยง 
ชอบทดลอง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ท าให้รู้จักบุคคลทั่วๆไป เป็นผู้กว้างขวาง เป็นผู้ที่ยอมรับก่อน
บุคคลอื่นๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นคนแรกในการรับของใหม่ของสังคม 
  2.2 ผู้ที่ยอมรับสิ่งใหม่เร็ว (early adoptors) เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นที่
ยอมรับและรู้จักกันในชุมชนและเป็นที่เคารพนับถือในชุมชน เป็นผู้ที่รู้จักแหล่งข่างจากสิ่งใหม่ๆ เช่น 
เจ้าหน้าที่ราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆ 
  2.3 ผู้ที่ยอมรับสิ่งใหม่ปานกลาง เป็นผู้ที่ใช้เวลาในการติดตามอย่างมาก ยอมรับสิ่ง
ใหม่ด้วยความรอบคอบสิ่งใหม่ 
  2.4 ผู้ที่ยอมรับสิ่งใหม่ช้า เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ยอมรับสิ่งใหม่ช้ากว่ากลุ่มอื่น เป็นผู้
ที่ไม่มีความเป็นผู้น าหรือสร้างสรร 
      นอกจากบุคคลแต่ละประเภทที่กล่าวมานั้น ยังมีความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของปัจจเจกบุคคลอื่นๆอีก ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
      1. อายุ ถ้าหากกลุ่มบุคคลมีอายุระหว่าง 20-50 ปี ถ้าอายุเกิน 50 ปี การรับสิ่งใหม่จะ
ช้า 
      2. สถานภาพทางสังคม กลุ่มบุคคลที่ยอมรับสิ่งใหม่ มักจะมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่า
กลุ่มบุคคลที่สถานภาพทางสังคมต่ ากว่า เช่น เป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ 
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      3. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ยอมรับสิ่งใหม่มักจะมีสถานภาพทาง
สังคมที่ดีกว่ากลุ่มที่ยอมรับสิ่งใหม่ช้า เช่น บุคคลที่มีรายได้สูงกว่า มีที่ดินมากกว่า เป็นต้น 
      4. ระดับความรู้และความช านาญงาน (specialization) ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ยอมรับสิ่ง
ใหม่มักจะเป็นผู้ที่มีความรู้และความช านาญงานเหนือกว่าบุคคลที่ยอรับสิ่งใหม่ช้ากว่า 
      5. ความเป็นผู้กว้างขวาง (cosmopoliteness) กลุ่มบุคคลที่ยอมรับสิ่งใหม่เร็วนั้นมักจะ
เป็นผู้ที่มีความกว้างขวาง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่าบุคคลทั่วๆไป 
      6. ความคิดสร้างสรรค์หรือภาวะความเป็นผู้น า (leadership) บุคคลที่มีลักษณะเป็น
ผู้น าในชุมชนมักจะเป็นผู้ที่ยอมรับสิ่งใหม่เร็วกว่าบุคคลอื่นๆในชุมชน 
      ดังนั้น ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับสิ่งใหม่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการพิจารณาถึงลักษณะหรือบุคคลิกภาพของ
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มในชุมชนที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและวัฒนธรรม 
 
4. แนวคิดการเขียนสารคดี 

4.1 ความหมายของการเขียนสารคดี  
          ประชัน วัลลิโก (2553: 5) อธิบายว่าสารคดีคือข้อเขียนประเภทร้อยแก้วชนิดที่มิใช่
ข่าว ที่เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริง (non-fiction) ไม่ใช่เขียนขึ้นจากจินตนาการ (fiction) เรื่องที่เป็น
จุดส าคัญหรือประเด็นส าคัญที่น ามาเขียนสารคดีอาจจะไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรงอย่างที่ปรากฏใน
ข้อเขียนประเภทข่าว ตรงกันข้ามประเด็นนั้นจะได้รับการกล่าวถึงในลักษณะพาดพิง นับเป็นรูปแบบ
หรือสไตล์เฉพาะของข้อเขียนประเภทสารคดี 
          อรสม สุทธิสาคร (2554: 5) ให้ความหมายว่า สารคดีคืองานเขียนที่ได้บอกเล่าหรือ
สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่ง โดยเสนออย่างมีวรรณศิลป์ คือเป็นเรื่องของ
ข้อเท็จจริง และวรรณศิลป์ผสมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ได้ สารคดีนอกจากจะต้องลงพื้นที่หาข้อมูลต้อง
มีมิติทางอารมณ์ มีข้อมูลที่สามารถอ่านเอาความรู้และอ่านเพื่อเอาอรรถรส ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเรื่องที่
เป็นเพียงเรื่องแต่ง 
          บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2541: 56) สารคดี หมายถึง งานเขียนวรรณกรรม ที่ผู้แต่ง
เจตนาให้ความรู้เบื้องต้นความเพลิดเพลิน เป็นเบื้องหลังและไม่นับเอกสารหรือนักเขียนที่เขียนเป็น
วิทยาการโดยตรง ที่ผู้แต่งมีความจ านงเรียบเรียงขึ้น เพื่อประโยชน์แก่คนในวงการวิชาชีพยิ่งกว่าที่จะมี
เจตนาอย่างอ่ืน  
          จากค านิยามข้างต้น สารคดี คืองานเขียนที่ผ่านการคัดกรองและเรียบเรียงข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน ที่ได้ทั้งสาระและความบันเทิงไป
พร้อมกัน 

 4.2 องค์ประกอบของสารคดี 
           การเขียนสารคดีให้น่าอ่านและมีเสน่ห์ชวนติดตามนั้นจะต้องมีองค์ประกอบในการ
เขียนที่ชัดเจนไม่วกไปวนมา อ่านแล้วสามารถมองเห็นภาพที่อยู่ เบื้องหลังของตัวหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน การเขียนสารคดีนั้น ใจความแต่ละตอนจะต้องครบถ้วนชัดเจน และสิ่งที่จะท าให้ใจความ
ครบถ้วนและชัดเจนได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 
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 4.2.1 เอกภาพ (unity) งานเขียนสารคดีต้องมีเอกภาพ คือ หากตัดสินใจเขียนถึง
เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว ก็จะต้องเขียนถึงเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียว พุ่งเป้าหมายชัดเจนแน่นอนไปที่เรื่องนั้น 
ๆ ไม่น าเสนอในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อความที่ปรากฎอยู่ในแต่ละใจความจะต้องสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกัน
อย่างกลมกลืน 

 4.2.2 สัมพันธภาพ (coherence) สัมพันธภาพในงานเขียนสารคดี หมายถึง การ
เขียนหนังสือให้แต่ละประโยคเกี่ยวโยง และสอดคล้องประสานกันด้วยความสละสลวย ข้อความแต่ละ
ตอนมีความต่อเนื่องกันเป็นล าดับ ไม่สับสนช่วงใดช่วงหนึ่งจนท าให้ความคิดสะดุดหรือขาดช่วงไป ซึ่ง
การที่ผู้เขียนจะเขียนหนังสือให้ข้อความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่ างสละสลวยนั้นจะต้องรู้จักใช้
ค าสันธานเข้ามาเชื่อมให้ประโยคแต่ละประโยคมีความสัมพันธ์กัน 

 4.2.3 สารัตถภาพ (emphasis) สารัตถภาพในงานเขียนสารคดี หมายถึง การเน้น
ใจความส าคัญของข้อความในแต่ละช่วงแต่ละตอน ทั้งนี้เพราะงานเขียนหนังสือในแต่ละเรื่องย่อมจะ
ประกอบไปด้วย ใจความ และพลความ (ใจความ = ใจความสาคัญ, พลความ = ส่วนย่อยของเนื้อหา) 
ควบคู่กันไปเสมอ จึงท าให้งานเขียนสารคดีนั้นเป็นเรื่องราวได ้

       การเน้นใจความส าคัญในงานเขียนสารคดี หมายความว่า เรื่องที่จะเขียนนั้น 
เราต้องการบอกอะไรแก่ผู้อ่าน ซึ่งสิ่งที่เราต้องการบอกให้ผู้อ่านทราบนั้นก็คือ ใจความส าคัญของเรื่อง 
จะต้องเขียนเน้นถึงสิ่งนั้นให้มากเป็นพิเศษ ส่วนพลความนั้นถือเป็นเรื่องเสริมเพื่อให้ใจความสาคัญของ
เรื่องเด่นขึ้น 

4.3 ประเภทสารคดี  
     เกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 258) เราสามารถจ าแนกประเภทของสารคดีแบบกว้างๆ 

ออกได ้2 ประเภท คือ สารคดีเชิงข่าวและสารคดีทั่วไป 
     4.3.1 สารคดีเชิงข่าว (news feature) คือ สารคดีเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์

ปัจจุบัน เนื้อหาและสาระส าคัญของสารคดีประเภทนี้ ได้แก่ ข่าวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่ก าลังอยู่ใน
ความสนใจหรือยังอยู่ในความคิดค านึงของประชาชน สารคดีเชิงข่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการจุดความ
สนใจเกี่ยวกับข่าวให้แก่ผู้อ่าน แต่มีเป้าหมายอยู่ที่การเสนอประเด็นที่แฝงอยู่ในเหตุการณ์ ข่าวซึ่งเป็น
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านในฐานะมนุษย์ปุถุชน 

     4.3.2 สารคดีทั่วไป (non-news feature) คือสารคดีที่ไม่ใช่ข่าว สารคดีประเภทนี้
ไม่จ าเป็นต้องมีคุณค่าทางข่าวแฝงอยู่ ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอให้ทันเวลาอย่างรวดเร็วและเร้าอารมณ์
เป็นส าคัญและอาจจะมีบางเรื่องที่ควรน า เสนอให้เหมาะแก่โอกาสและกาลเทศะ ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้ดังนี้ คือ สารคดีบุคคล (personal profile) สารคดีโอกาสพิเศษ (seasanal stories) สารคดี
ประวัติศาสตร์ (historical features) สารคดีท่องเที่ยว (travel features) สารคดีแนะวิธีทา (how 
to do features) สารคดีเด็ก (children stories) สารคดีสตรี (woman stories) สารคดีเกี่ยวกับ
สัตว์ (animal stories) สารคดีความทรงจ า (memory) และสารคดีจดหมายเหตุ (archives) 

           ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 24-27) เขียนในหนังสือการเขียนสารคดี
ภาคปฏิบัติว่าสารคดีแนวใหม่ ที่นิยมตีพิมพ์ ประกอบด้วย 1) สารคดีรายงานเหตุการณ์ 2) สารคดีชีวิต
บุคคล 3) สารคดีเด็ก 4) สารคดีท่องเที่ยว 5) สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) สารคดีวิถี
ชีวิต 7) สารคดีเกี่ยวกับสตรี 8) สารคดีรายงานพิเศษ และ 9) สารคดีเชิงวิจารณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

     ในส่วนของโครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี ในเชิงศิลปะ
และวัฒนธรรมนี้นั้น เป็นสารคดีที่จะน าเสนอในรูปแบบสารคดีท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต จึงขออธิบายใน
ส่วนของสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีวิถีชีวิต ดังนี้ 
          1. สารคดีท่องเที่ยว 

        มานพ ถนอมศรี (2543: 64) ให้ค าอธิบายไว้ว่า สารคดีท่องเที่ยวเป็นสารคดีที่
เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักชวนหรือน าผู้อ่านให้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งที่พักผ่อน
หย่อนใจ โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม ศูนย์รวมภูมิปัญญาและอื่น ๆ การเขียนสารคดีท่องเที่ยว
จะต้องแสดงบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่สนุกสนานมีเรื่องราวน่ารู้น่าสนใจ สามารถโน้มน้าวให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมและคล้อยตามการท่องเที่ยวนั้นได้ 

  ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 25) กล่าวว่า สารคดีท่องเที่ยวเป็นการบันทึกและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความประทับใจเกี่ยวกับสถานที่ ผู้คนในภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่นัก
เดินทางไปสัมผัส การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่
พัก แหล่งซื้อของ ฯลฯ 

     2. สารคดีวิถีชีวิต 
        ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 25-26) ได้ให้ความหมายสารคดีวิถีชีวิต คือสารคดี

ที่มุ่งน าเสนอเรื่องราวการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่ามีลักษณะพิเศษเฉพาะที่
น่าสนใจ เพื่อน าเสนอและเปิดเผยให้คนอ่านรับรู้ เช่น วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน
บริบททางประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังหมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มคนใน
บางสิ่งแวดล้อม เช่น ชีวิตคนในสลัม ชีวิตคนใต้สะพานลอย และวิถีชีวิตของนักศึกษาในหอพัก เป็นต้น 

4.4 โครงสร้างสารคด ี
     พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ได้ยึดเอาแนวการเขียนแบบสารคดี (เกศินี จุฑาวิจิตร 2552: 258) 

ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้างหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนน า (introduction) ส่วนเนื้อเรื่อง (body) และ
ส่วนจบ (ending) 

 4.4.1 ส่วนน า (introduction) หรือความน า (lead) คือการเปิดเรื่อง ซึ่งต้องท า
หน้าที่ ชักจูงและปลุกเร้าความสนใจให้ผู้อ่านต้องการติดตามอ่านต่อไปจนจบเรื่อง รวมถึงการท า
หน้าที่ บ่งบอกและระบุว่า สารคดีเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

 4.4.2 ส่วนเนื้อเรื่อง (body) คือ เนื้อหาอันเป็นสาระสาคัญที่ผู้เขียนต้องการจะ
บอกเล่าแก่ผู้อ่าน สิ่งส าคัญที่สุดที่ท าให้สารคดีมีคุณค่า น่าเชื่อถือและน่าอ่าน ก็คือ ความถูกต้องของ
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้หรือข้อเท็จจริง และการจัดวางที่ลงตัวของทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบที่
ส าคัญในเนื้อเรื่องได้แก่ ข้อเท็จจริง ค าพูด การบรรยาย เกร็ดเรื่อง ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ ซึ่ง
จะเหลื่อมซ้อนและเกี่ยวเนื่องกัน 

 4.4.3 ส่วนจบ (ending) หรือบางคนเรียกว่า “pay-off” เพราะว่าเป็นส่วนที่คล้าย
จะเป็นรางวัลให้แก่ผู้อ่านในฐานะที่ได้ติดตามอ่านมาจนกระทั่งถึงตอนจบ รางวัลดังกล่าว ได้แก่ การ
ตอบค าถามสั้นๆ การให้ความกระจ่างในเรื่องที่ค้างคา การให้ข้อคิด การตั้งคา ถามเพื่อให้เกิดการ
ค้นหาต่อไป เป็นต้น 
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 การจบให้น่าสนใจ มีวิธีการเขียนหลายรูปแบบ เช่น การจบแบบสรุปใจความ
ส าคัญ การจบแบบคาดไม่ถึงหรือจบแบบหักมุม การจบแบบคลี่คลาย ประเด็นโดยย้อนกลับไปสู่ฉาก
ของการเริ่มเรื่อง และการจบแบบตั้งคา ถามเพื่อให้คิดต่อ ทว่าสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ผู้เขียนจะต้องไม่
ยอมให้แรงบันดาลใจทั้งหมดของตนเหือดหายไปในตอนจบเพราะจะทา ให้สารคดีขาดพลังและความ
ประทับใจ 

4.5 กลวิธีในการเขียนสารคดีท่องเที่ยว 
 4.5.1 ผู้เขียนต้องเขียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและน่าสนใจ ผู้เขียนสารคดี

ท่องเที่ยวจึงต้องเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้น ๆ ด้วยตนเอง ไม่ใช่นึกฝันเอา หรือถ่ายทอดจากค า
บอกเล่าของผู้อื่น พยายามเขียนให้ผู้อ่านได้รับความรู้มากที่สุด ในเวลาน้อยที่สุด 

 4.5.2 ผู้เขียนต้องพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นอย่างสมบูรณ์เท่าที่จะท าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นคู่มือนักเดินทางอย่างอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง สถานที่สาคัญ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ 

 4.5.3 ผู้เขียนใช้ศิลปะในการเล่าให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลิน ไม่หนักสมองจนเกินไป 
และอีกอย่างคือ ภาพประกอบ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับสารคดีท่องเที่ยว 
หากยิ่งมีมากและเป็นภาพที่มีสีสวยงามแล้ว ก็จะจูงใจผู้อ่านได้มากขึ้นและท าให้หนังสือมีคุณค่า 

 4.5.4 ผู้เขียนสารคดีท่องเที่ยวควรแทรกเกร็ด ต านาน นิทาน ข้อข าขัน เกี่ยวกับ
สถานที่นั้น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านรวมทั้งให้ความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันด้วย และ
เกร็ดต่าง ๆ เหล่านี้เองที่ถือเป็น "เสน่ห์” อย่างหนึ่งของสารคดีท่องเที่ยว ที่ท าให้ผู้อ่านได้รับรสชาติใน
การอ่านเพิ่มมากขึ้น 

 4.5.5 ผู้เขียนควรให้ข้อสังเกตและแสดงทัศนะส่วนตนต่อสิ่งที่พบเห็นตลอดจน
ทัศนคติเชิงเปรียบเทียบ แต่ทัศนคติของผู้เขียน เป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องระวัง อย่าด่วนสรุปง่าย ๆ ข้อมูล
ทั้งหลายที่ได้มา ควรจะได้มาจากการเห็นด้วยตาของตนเอง ไม่ควรเก็บเอามาจากค าบอกเล่าของ
นักท่องเที่ยวคนอ่ืนอีกทีหนึ่ง 

สรุปได้ว่า สารคดีท่องเที่ยวเป็นงานเขียนที่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงจึงจะน่าอ่าน 
เพราะผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเองย่อมน าข้อมูลเหล่านั้นมาเขียนได้อย่าง
กระจ่าง นอกจากนั้น ผู้เขียนอาจจะแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ มาเสริมเพื่อให้สารคดีดังกล่าวมีความ
น่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น 

 
5. แนวคิดการถ่ายภาพ 

วรวุฒิ วีระชิงไชย (2538: 54) กล่าวว่า การถ่ายภาพ คือการท าให้แสงสะท้อนจากวัตถุ
ผ่านเลนส์ของกล้องถ่ายภาพตัดกัน เป็นภาพจริงหัวกลับเข้าสู่ฟิล์ม ฟิล์มที่ถูกแสงสว่ างนี้จะ
เกิดปฏิกิริยาเคมี บันทึกภาพไว้เป็นภาพแฝง (latent image) บนผิวหน้าของฟิล์มที่เคลือบสารไวแสง
ไว้ น าฟิล์มที่บันทึกภาพแล้วไปผ่าน กระบวนการล้างฟิล์มจะมองเห็นภาพปรากฏ ภาพที่ปรากฏจะ
ตรงข้ามกับวัตถุคือมีลักษณะซ้าย-ขวา ขาว-ด า ตรงข้ามกับวัตถุที่ถ่าย (negative) อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายภาพในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ระบบดิจิทัล (digital) ซึ่งกล้องจะบันทึกรูปแบบไฟล์ข้อมูล แทน
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บันทึกลงบนฟิล์ม มีชื่อเรียกว่า การ์ดหน่วยความจ า (flash memory) ซึ่งสามารถดูภาพได้ทันที โดย
ไม่ต้องล้างฟิล์ม 

5.1 หลักการถ่ายภาพ 
     สมาน เฉตระการ (2528: 85-86) ได้กล่าวว่า การถ่ายภาพที่ได้ภาพถ่ายที่มีลักษณะ

สมบูรณ์ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ 1) การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ 2) ช่วงความชัด 
 5.1.1 การตั้งรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ การถ่ายภาพให้ชัดเจนไม่มืดมัวนั้น 

ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ ให้ท างานสัมพันธ์กับความไวแสง จน
ได้ปริมาณของแสงเข้าไปท าปฏิกิริยากับฟิล์มได้พอดี ซึ่งรูรับแสงจะท าหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่
จะเข้าไปท าปฏิกิริยากับฟิล์ม ส่วนชัตเตอร์จะท าหน้าที่ควบคุมเวลาที่จะให้แสงเข้าไปในกล้องได้นาน
เท่าใด 

 5.1.2 ช่วงความชัด (depth of field) คือ ภาพถ่ายมีความคมชัดตั้งแต่วัตถุที่อยู่
ระยะหน้า (foreground) ไปถึงระยะหลังสุด (background) เรียกภาพนั้นว่าภาพชัดลึกมาก 
ขณะเดียวกัน ถ้าภาพมีความคมชัดเฉพาะต าแหน่งที่ปรับโฟกัสจะเรียกว่าภาพชัดตื้น ความชัดลึกของ
ภาพขึ้นอยู่กับเหตุ 3 ประการคือ 1) เลนส์ของกล้องถ่ายภาพที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะให้ภาพชัดลึก
กว่าเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาว 2) การปรับรูรับแสงที่แคบมาก จะให้ภาพที่มีความชัดลึกกว่าการเปิด
รูรับแสงให้กว้าง 3) การถ่ายภาพที่กล้องอยู่ห่างจากวัตถุที่ถ่ายไกลมาก จะได้ภาพชัดลึกกว่ากล้องที่อยู่
ใกล้วัตถ ุ

5.2  องค์ประกอบของภาพถ่าย  
      ประกอบด้วย 1) เรื่องราวของภาพ 2) บรรยากาศของภาพ 3) อารมณ์ของภาพ 4) 

การจัดองค์ประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถ่ายท าภาพ และ 6) คุณภาพของภาพถ่าย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 5.2.1 เรื่องราวของภาพ (story) หมายถึง ภาพถ่ายที่ดีมีคุณค่าทางใจ จะต้องมี
เรื่องราวของภาพที่เมื่อดูแล้วเข้าใจได้ทันที เรื่องราวของภาพในที่นี้หมายถึง ความมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายที่แสดงออกในภาพถ่ายหรือหมายถึงช่ือภาพ 

 5.2.2 บรรยากาศของภาพ (atmosphere) หมายถึง สิ่งแวดล้อมในภาพที่ช่วย
เสริมเติมแต่งให้เรื่องราวในภาพมีความเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น ดังนั้นการจัดบรรยากาศในภาพจึง
จ าเป็นต้องท าให้สอดคล้อง หรือกลมกลืนกับเรื่องราวของภาพ 

 5.2.3 อารมณ์ของภาพ (mood) หมายถึง ภาพที่ดีต้องมีผลทางใจหรือเร้าให้เกิด
อารมณ์แก่ผู้ที่ได้ประสบพบเห็น เช่น ภาพบุคคลที่แสดงถึงความดีใจ ความสุข ความเศร้า ความ
ล าบาก ความเจ็บปวด เมื่อถ่ายท าเป็นภาพถ่าย จะต้องมีสีหน้าแสดงความรู้สึกให้ผู้ดูมีอารมณ์คล้อย
ตามได้ 

 5.2.4 การจัดองค์ประกอบภาพ (photocomposition) หมายถึง การเลือกและ
จัดวัตถุ น่าสนใจหรือจุดเด่น พร้อมทั้งจัดบรรยากาศ โดยรอบให้อยู่ในพื้นที่ของภาพอย่างงดงาม โดย
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบของรูป ลักษณะ เส้น คุณค่าของแสงและเงา นั่นคือการเน้นจุดเด่น (center 
of interest) ความสมดุล (balance) ความกลมกลืน (harmony) และมีความแตกต่าง (contrast) 
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การจัดองค์ประกอบถูกต้องตามหลักของศิลปะย่อมท าให้ภาพนั้นเด่น สะดุดตา มีคุณค่า มีความงาม
ตรงตามเรื่องราว 

 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพมีดังนี้ (ณรงค์ สมพงษ์ 2534: 160-171) 
 1) การวางต าแหน่งของจุดเด่นหลัก (placement) จะท าให้ภาพเกิดความคิดและ

ความรู้สึก ถ้ามีการวางต าแหน่งที่เหมาะสม มีหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ กฎสามส่วน (rule of 
thirds) เป็นการแบ่งภาพออกเป็นสามส่วน ตามแนวตั้งและแนวนอนแล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้ง 3 เส้น 
จะเกิดจุดตัด 4 จุดในภาพ จุดตัดกันของเส้นจะถือว่าเป็นต าแหน่งที่เหมาะกับการจัดวางวัตถุที่
ต้องการจะเน้นให้เป็นจุดเด่นหลัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะเป็นส่วนส าคัญรองลงมา 

 2) ความสมดุล (balance) คือการจัดองค์ประกอบของภาพ ให้ส่วนประกอบมี
น้ าหนักเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ความสมดุลแบบปกติ (formal balance) 
คือ การจัดให้ส่วนประกอบในภาพเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน มีลักษณะซ้าย-ขวา เท่ากัน ซึ่งจะให้ความรู้สึก
มั่นคง เคร่งขรึม สง่า เป็นงานเป็นการ 2) ความสมดุลแบบไม่ปกติ (informal balance) คือ การจัด
ส่วนประกอบที่มีรูปทรงและสัดส่วนไม่เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน แต่ยังคงมีน้ าหนักเท่ากัน เช่น การใช้วัตถุ
ใหญ่ สีอ่อน ถ่วงดุลกับอีกด้านที่เป็นวัตถุทรงเล็ก สีเข้ม หรือการวางต าแหน่งใกล้-ไกลของวัตถุ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความสมดุลได้เช่นเดียวกัน 

 3) การควบคุมความลึกและทัศนมิติ (perspective control) คือเป็นการจัด
องค์ประกอบภาพให้มีความลึก มีลักษณะการจัดให้วัตถุสิ่งของเรียงเป็นแถวยาวเหยียดตามล าดับส่วน
ที่อยู่หน้าสุดจะมีลักษณะใหญ่ และค่อย ๆ ลดหลั่นไปตามระยะทาง การประกอบภาพให้มีฉากหน้า 
(foreground) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาพมีความลึก สามารถจะใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็น
ส่วนประกอบของฉากหน้า หรือประกอบกันเป็นกรอบภาพ (framing) นอกจากจะเพิ่มมิติด้านความ
ลึกแล้ว ยังช่วยเน้นวัตถุที่อยู่ในกรอบภาพให้มีความเด่นยิ่งขึ้น กรอบภาพอาจจะเป็นประตู หน้าต่าง
ก้อนหินก าแพง กิ่งไม้ ฯลฯ 

 4) การประกอบภาพด้วยเส้นและรูปทรง (line and form) เป็นการแสดงถึง
ความรู้สึกและความคิดในภาพ เส้นเหล่านี้อาจจะเป็นเส้นจริง ๆ ตามที่เห็น หรือเส้นตามความนึกคิด 
เช่น การที่คนในภาพหันไปมองทางใดทางหนึ่งในทางเดียวกัน ก็สร้างความรู้สึกให้ภาพได้ เส้นแต่ละ
แบบให้ความหมายแตกต่างกันไป สามารถสื่อความหมายและความคิดบางอย่างได้ดังนี้ 1) เส้นตาม
แนวนอน (horizontal lines) ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวช้า ๆ การหยุดพักและการหยุดนิ่ง 2) 
เส้นตามแนวตั้ง (vertical lines) ให้ความรู้สึกถึงการหยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว การยืดหยัดด้วย
ความเข้มแข็ง ความสง่าผ่าเผย และความมั่นคง 3) เส้นตามแนวทแยง (diagonal lines) ให้ความรู้สึก
ถึงการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรง 4) เส้นซิกแซก (zigzag line) ที่แสดงถึงการเปลี่ยนทิศทาง
อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน การกระท าที่รุนแรง 5) เส้นโค้ง (curved line or s-shape) ที่แสดงถึงความ
งดงาม อ่อนช้อย การเคลื่อนที่ตามล าดับ 

 5) โทนและการตัดกัน (tone and contrast) โทนของสีคือระดับการอ่อนแก่ของ
สีที่มืดที่สุด การจัดวางองค์ประกอบต้องมีความกลมกลืนและตัดกันในระดับที่เหมาะสม การตัดกัน
ของภาพนิยมถ่ายภาพเป็น 2 แบบ คือ 1) ภาพ high key คือ ภาพถ่ายที่เน้นโทนหลักเป็นสีสว่างหรือ
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สีขาวมาก ให้ความรู้สึกถึงความสดใส มีชีวิตชีวา สนุกสนานร่าเริง 2) ภาพ low key คือภาพถ่ายที่
เน้นโทนหลักเป็นสีมืดหรือมีสีด ามาก ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์เศร้าโศก เคร่งขรึม ลึกลับน่ากลัว 

 6) การจัดองค์ประกอบสี (color composition) ภาพที่มีการใช้โทนสีกลมกลืนกัน 
(color harmony) ให้ความรู้สึกถึงความเงียบสงบ และเป็นการเน้นสีของภาพทั้งหมดด้วย ส่วนการ
ถ่ายภาพให้มีสีตรงข้ามตัดกัน ไม่ควรใช้ในปริมาณเท่า ๆ เพราะจะท าให้เกิดการตัดกันของสีสูงมาก ท า
ให้แย่งความสนใจของกันและกัน ส่วนภาพที่มีโทนสีเพียงสีเดียว แต่มีความอ่อนแก่ต่างกัน
(monochrome) ก็ท าให้ภาพเกิดการตัดกันได ้

 5.2.5 เทคนิคการถ่ายท าภาพ (techniques of taking photograph) ในที่นี้จะ
กินความถึงการเลือกใช้กล้อง ใช้เลนส์ ให้เหมาะสมกับงาน ต้องรู้เทคนิคการใช้กล้องถ่ายรูปและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ 

 5.2.6 คุณภาพของภาพถ่าย (quality of picture) หมายถึง ความถูกต้องและ
ประณีตในการท าภาพ มีรายละเอียดบริเวณสว่างและเงาชัดเจนเหมือนธรรมชาต ิ

5.3  การถ่ายภาพประเภทต่างๆ 
      สมาน เฉตระการ (2528: 105-119) แบ่งการถ่ายภาพออกเป็น 8 ประเภท 

ประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.3.1 การถ่ายภาพทิวทัศน์ บันทึกความสวยงามของลักษณะภูมิประเทศตาม

ธรรมชาติ เหมาะกับการถ่ายขณะที่ท้องฟ้าแจ่มใส จะได้ภาพสวยงามชัดเจน ถ้าอากาศมืดครึ้มหรือฝน
ตก ภาพที่ได้จะสีทึบ การถ่ายภาพให้มีคุณค่าและความสวยงามนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่ช่วยสร้าง
เรื่องราวให้ภาพ ซึ่งต้องเลือกมุมกล้องที่แปลกตา และคอยจังหวะแสงสีที่สวยงาม 

 5.3.2 การถ่ายภาพใกล้ เป็นการถ่ายภาพวัตถุสิ่งของที่มีขนาดเล็ก หรือเลือกถ่าย
เฉพาะบางส่วนของวัตถุในระยะใกล้ ซึ่งจะท าให้มองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ชัดเจน เช่น การถ่ายภาพ
แมลง ลายไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

 5.3.3 การถ่ายภาพดอกไม้ ภาพถ่ายที่แสดงถึงลักษณะรูปทรง และสีสันที่สวยงาม
ของดอกไม้ สามารถเน้นให้เห็นลวดลายของดอกไม้ ตลอดจนแนวเส้นของกิ่งก้าน ท าให้ภาพมีความ
งามยิ่งขึ้น 

 5.3.4 การถ่ายภาพเวลากลางคืน เป็นการถ่ายภาพที่ต้องอาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้า
ตามท้องถนน ป้ายนีออนโฆษณา น้ าพุ การยิงพลุ ไฟประดับ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ค่าตั้งกล้องเพื่อ
ป้องกันการสั่นไหว 

 5.3.5 การถ่ายภาพย้อนแสง การถ่ายภาพประเภทนี้ จะช่วยให้เรียนรู้เรื่องรูปร่าง
ของวัตถุที่บังแสง ที่ให้ความสวยงามทางอารมณ์ และให้ความแปลกตา 

 5.3.6 การถ่ายภาพบุคคล เป็นการบันทึกโครงสร้างลักษณะ และความนึกคิดของผู้
ถ่ายภาพและผู้ถูกถ่ายภาพ ซึ่งภาพบุคคลจึงเหมือนเป็นตัวแทนของบุคคลที่ถูกถ่าย ทั้งในด้านความนึก
คิดและลักษณะท่าทาง เช่น เยือกเย็น สุขุม อารมณ์ดี ร่าเริง หรือยิ้มแย้มแจ่มใส ฯลฯ 

 5.3.7 การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง การถ่ายภาพของวัตถุสิ่งของต่างๆ เช่น แจกันดอกไม้ 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม ขวดเหล้า เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ ผู้ถ่ายสามารถทดลองจัดภาพได้หลาย ๆ แบบ
ตามใจชอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

 5.3.8 การถ่ายภาพเด็ก เป็นการบันทึกความไร้เดียงสา ความน่ารัก ความบริสุทธิ์ 
ของเด็กตลอดจนความสนุกสนานร่าเริงของเด็ก ผู้ถ่ายภาพต้องถ่ายภาพขณะเด็กอยู่ในท่าทางและ
อารมณ์ธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว เพราะเด็กมักไม่ชอบอยู่นิ่ง 

 
6. แนวคิดการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ 

จันทนา ทองประยูร (2537: 15) การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ หมายถึง การ
ออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อมวลชนจ าพวกหนังสือเล่ม นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นที่ใช้ทั่วไปในสังคม ได้แก่ จุลสาร แผ่นพับ และโปสเตอร์เท่านั้น โดยมิได้รวม
สิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นจาพวกซอง ฉลาก สิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ การออกแบบและจัดหน้า
สิ่งพิมพ์เป็นศิลปะการเตรียมรูปแบบของสิ่งพิมพ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้
สอยตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด อย่างไรก็ดีการออกแบบและจัดหน้าที่ดี มิใช่เป็นเพียง
ศิลปะการตกแต่งสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มความหมาย ความน่าสนใจ ความสวยงามและอื่น ๆ 
ให้กับสิ่งพิมพ์ และช่วยท าให้สิ่งพิมพ์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และความคิดที่
สมบูรณ์ขึ้น และยังช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้สิ่งพิมพ์มากขึ้น ลักษณะดังกล่าวท าได้โดย
การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งพิมพ์ อันได้แก่ ตัวอักษร ภาพ และอื่น ๆ ลงบนพื้นที่ว่างอย่าง
สร้างสรรค์ สวยงาม สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์การใช้สิ่งพิมพ์นั้น โดยทั่วไปแล้ว 
วัตถุประสงค์การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์มี 3 ประการดังนี ้

 1. เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสิ่งพิมพ ์
 2. เพื่อช่วยให้สิ่งพิมพ์ง่ายต่อการอ่านและทาความเข้าใจ 
 3. เพื่อสร้างความประทับใจและความทรงจาให้กับผู้อ่านในระยะยาว 
ดังนั้นการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ จึงมีส่วนส าคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งพิมพ์

และช่วยให้การผลิตและการช้สิ่งพิมพ์ได้ประโยชน์สูงสุด 
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (2533: 51-55) กล่าวถึงกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ว่าจัดแบ่งได้

หลากหลาย แต่ก็ไม่พ้น 4 ขั้นตอนคือ 1) วางแผนร่าง 2) สร้างแม่แบบ 3) จัดหน้า และ 4) ตกแต่ง
ต้นฉบับ โดยอธิบายแต่ละขั้นตอนน ามาสรุปได้ดังนี ้

6.1  วางแผนร่าง (layout planning) 
 6.1.1 ก าหนดร่าง (layout) โดยค านึงถึง วัตถุประสงค์ของการจัดท าหนังสือ กลุ่ม

ผู้อ่านเป้าหมาย และแนวคิดเนื้อหาของหนังสือที่จะด าเนินการ 
 6.1.2 วางกรอบ (frame) ให้ส่วนใดของข้อความในแบบร่างเป็นแนวคิดหลักส่วน

ใดเป็นแนวคิดรอง 
6.2 สร้างแม่แบบ (template making) 
 6.2.1 ก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปเล่ม 
  1) ตัวอักษร (letter) ได้แก่ ลักษณะและขนาดของตัวหนังสือที่มีความ

เหมาะสมกับเน้ือหาสาระและกลุ่มเป้าหมาย 
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  2) เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (sign and symbol) เป็นการสร้างพิเศษ
ส าหรับหนังสือ หรือใช้เป็นการทั่วไป เช่นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ตามหลักภาษาหรือที่
ราชบัณฑิตยสถาน ก าหนดทั้งภาพ กราฟิก หรือตัวอักษรบางอย่างเป็นต้น 

  3) ภาพประกอบ (illustration) เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพสัญลักษณ์
ใดๆ 

  4) สี (color) สีที่ใช้ในการออกแบบมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถเลือกให้
สัมพันธ์กันกับเนื้อเรื่อง เนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โทนสีเด่น (striking) โทนสีอ่อน (tranquil) 
โทนสีสด (exiting) โทนสีธรรมชาติ (natural) โทนสีอบอุ่น (warm) โทนสีเย็น (cold) โทนสีวัยรุ่น 
(young) โทนสีแฟชั่นสตรี (feminine) และ โทนสีแปลกตา (surprising) เป็นต้น 

  5) เส้น ที่เป็นแนวคิดหลัก คือ มีหน้าที่ในการแบ่งเนื้อหาและแสดง
เอกลักษณ์ของหนงัสือ และเส้นที่เป็นแนวคิดรอง คือ สร้างใช้มาตามความจ าเป็นของผู้รับผิดชอบทาง
ศิลปกรรม เพื่อท าหน้าที่ในการแบ่งส่วนของเน้ือหา (column) เป็นต้น 

 6.2.2 ปัจจุบันใช้วิธีการจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรม
ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมใช้กันค่อนข้างมาก คือ InDesign โปรแกรมดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการตั้งค่า
ให้ท างาน อันได้แก่ ระยะห่างระหว่างตัวอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด และ ระยะห่างระหว่างวรรค 
เป็นต้น 

 6.2.3 จัดท าแม่แบบที่เป็นส่วนประกอบของหนังสือ 
6.3 จัดหน้า (page making)  
     แนวคิดรูปเล่มที่ดี จะช่วยให้ส่วนที่เป็นแนวคิดรองมีความยืดหยุ่นในการจัดหน้าได้

อย่างคล่องตัว ทั้งการน าภาพประกอบมาใช้ ไม่ว่าภาพบุคคลหรือภาพอาคารสถานที่ หรือเน้นเฉพาะ
ตัวอักษร และแม้กระทั่งการใช้องค์ประกอบที่สมดุล ซึ่ง โกสุม สายใจ (2537: 98-100) มีการให้
รายละเอียดเรื่องการจัดหน้าไว้ดังนี ้

 6.3.1 จัดหน้าโดยเน้นภาพประกอบ 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบหน้าต่าง (window) 
เน้นใหญ่เพียงภาพเดียว อาจมีภาพเล็ก ๆ ประกอบบ้าง และมีข้อความประกอบ 2) แบบตาราง 
(table) จัดโดยเส้นตั้งและเส้นนอนประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลายรูป และ 3) แบบปริศนา 
(rebus) จัดโดยใช้ภาพเป็นหลัก ให้อธิบายตัวเอง มีตัวอักษรประกอบเล็กน้อย 

 6.3.2 จัดหน้าโดยเน้นข้อความ 2 แบบ ได้แก่ 1) แบบเจาะจง (type) เน้นข้อความ
ให้มีขนาดใหญ่ทั้งหัวเรื่องหลัก และข้อความรอง 2) แบบเน้นหนัก (heavy) จะมีข้อความตัวอักษร
มาก ภาพประกอบเล็กน้อย 

 6.3.3 จัดหน้าแบบสมดุล ได้แก่ 1) แบบกรอบ (frame) จัดตัวอักษรและภาพให้อยู่
ในกรอบแนวเดียวกัน 2) แบบกระจาย (circus) จัดโดยใช้ภาพขนาดเท่า ๆ กันหลายภาพ วางกระจาย
เต็มหน้า มีตัวอักษรอธิบาย 

6.4 ตกแต่งต้นฉบับ (manuscript finishing)  
     แม้มีการจัดหน้าแล้ว แต่ยังมีกระบวนการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้าน

บรรณาธิการ ซึ่งบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (2533: 51-55) กล่าวไว้ขั้นตอนนี้ว่า ยังมีการพิสูจน์อักษรและ 
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ตรวจวรรคตอนต่าง ๆ รวมทั้งความสวยงามในการจัดหน้า จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตกแต่ง
ต้นฉบับ 

สรุป แนวคิดการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ หมายถึง การจัดหน้ารูปเล่ม โดยใช้อักษร 
ภาพ กราฟิก เส้น สี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบ โดยค านึงถึงการสื่อความหมายความ
น่าสนใจ ความสวยงาม และเอกลักษณ์ ซึ่งต้องมีแนวคิดหลัก เพื่อช่วยสื่อความหมายในการแสดง
เอกลักษณ์ของหนังสือ ซึ่งกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์แบ่งได้ 4 ขั้นตอน คือ 1) วางแผนร่าง 2) 
สร้างแม่แบบ 3) จัดหน้า และ 4) ตกแต่งต้นฉบับ 

 
7.    แนวคิดการพิมพ์ 

7.1 กระบวนการพิมพ ์
     สุรวิทธิ์ วิทยารัฐ (2542: 87) อธิบายขั้นตอนและกระบวนการพิมพ์สามารถแบ่งได้

เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 7.1.1 งานก่อนพิมพ์ (prepress work) เป็นการเตรียมความพร้อมของงานก่อนส่ง

ชิ้นงานเข้าสู่งานพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ เริ่มตั้งแต่การเรียงพิมพ์ข้อความจนถึงการท าแม่พิมพ์ โดย
ขั้นตอนของงานก่อนพิมพ์แบบดั้งเดิม จะประกอบด้วย การเรียงพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การท า
ภาพประกอบ การท าอาร์ตเวิร์ค การถ่ายฟิล์ม การแยกสี การปรู๊ฟสี  การประกอบฟิล์ม การวาง
รูปแบบฟิล์ม และการท าแม่พิมพ์ แต่ในงานก่อนพิมพ์สมัยใหม่ได้มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย 
ท าให้สามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานลงไปได้มาก การท างานจึงเป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่าย และได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีมากขึ้น 

 7.1.2 งานพิมพ์ (press work) เป็นขั้นตอนต่อจากงานก่อนพิมพ์ประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน คือ งานเตรียมความพร้อมพิมพ์ และงานพิมพ์ ตั้งแต่การเตรียมเครื่องพิมพ์ 
การน าแม่พิมพ์ไปโอบรอบโมพิมพ์ หรือน าแม่พิมพ์ติดเข้ากับแท่นพิมพ์ เมื่อหมึกผ่านลงบนแม่พิมพ์ 
หมึกจะเกาะติดบริเวณภาพหรือบริเวณพิมพ์ จากนั้นจึงถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการ
พิมพ์ป้อนแผ่นหรือป้อนม้วน ต้องมีการเตรียมพร้อมพิมพ์เพื่อเป็นการลดเวลาการใช้เครื่องพิมพ์และให้
ได้งานที่มีคุณภาพ ในระหว่างพิมพ์งานจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของภาพพิมพ์อย่างสม่าเสมอ 

 7.1.3 งานหลังพิมพ์ (after press work) เป็นขั้นตอนที่กระท าภายหลังจาก
แผ่นฟิล์มออกจากหน่วยพิมพ์แล้ว บางครั้งการท างานหลังพิมพ์อาจจะส่งไปยังบริษัทที่รับท างาน
โดยเฉพาะ หรือท าต่อเนื่องจากหน่วยพิมพ์ของเครื่องพิมพ์โดยอุปกรณ์ท างานหลังการพิมพ์ต่อจาก
เครื่องพมิพ์ เพื่อให้สามารถท างานหลังพิมพ์ทันทีที่แผ่นพิมพ์ออกมาจากหน่วยพิมพ์ ด้วยการป้อนวัสดุ
ใช้พิมพ์เพียงครั้งเดียว สามารถแบ่งงานหลังพิมพ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ งานแปรรูปและงานท าส าเร็จ 

  งานแปรรูป (converting) มีขั้นตอนดังนี ้
  1. การตัด อุปกรณ์พ้ืนฐานที่ใช้ในการตดักระดาษ คือ กิโยทิน หรือเครื่อง

ตัดกระดาษ ซึ่งมีหลายขนาดและมีความซับซ้อนในการใช้หลายระดับ 
  2. การพับ อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการพับ คือ ไม้เนียน เมื่อพับแผ่นพิมพ์

ตามรอยพับแล้ว ใช้ไม้เนียนรีดรอยพับทับอีกครั้งเพื่อให้รอยพับเรียบ การพับด้วยวิธีนี้ในปัจจุบันใช้
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เฉพาะในงานที่ต้องการความพิถีพิถันและงานจานวนไม่มาก ส่วนงานพิมพ์ในทางอุตสาหกรรมจะใช้
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติที่มีอุปกรณ์พับ 2 แบบ คือ แบบใช้มีดและแบบใช้ลูกกลิ้ง 

  3. การเข้าเล่ม กระบวนการเข้าเล่มประกอบด้วย การรวบรวมยกพิมพ์
ทั้งหมดเข้าด้วยกันตามล าดับที่ถูกตอ้ง การเรียงล าดับยกพิมพ์เพื่อให้สามารถเปิดอ่านได้ตามล าดับเลข
หน้า และการสอดยกพิมพ์หนึ่งเข้าไประหว่างยกพิมพ์อื่น เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บมุงหลังคา 

  4. การเย็บเล่ม เป็นขั้นตอนที่ท าภายหลังการเข้าเล่ม มีหลายวิธี ทั้งการ
ทากาว ส าหรับงานที่ไม่ซับซ้อนเพื่อยึดปึกกระดาษเข้าด้วยกัน การเย็บสัน เป็นการเย็บสันหนังสือด้วย
ลวดหรือเกลียวพลาสติก การเย็บอกหรือการเย็บมุงหลังคา เป็นการใช้ลวดเย็บเล่มบนรอยพับของ
หนังสือ เหมาะกับหนังสือที่มีความหนาไม่มาก 

  5. การเจียน เป็นการเจียนขอบกระดาษที่ผ่านการเย็บเล่มมาแล้วเพื่อให้
ขอบเรียบ อาจจะเจียนขอบทีละด้าน ยกเว้นด้านสัน หรือเจียนพร้อมกันทีเดียว 3 ด้าน ยกเว้นด้านสัน 

  6. การเข้าปก ปกหนังสือประเภทปกอ่อน ท าจากกระดาษที่หนากว่า
กระดาษเนื้อใน ส่วนปกหนังสือประเภทปกแข็ง ใช้กับหนังสือที่ต้องการคุณภาพสูง มักเย็บเล่มใน
หนังสือด้วยการเย็บกี ่ปกแข็งมักท าแยกจากการพิมพ์และเย็บเล่มเนื้อใน 

  งานท าส าเร็จ (finishing) เป็นงานในลักษณะตกแต่งงานพิมพ์ เพื่อเพิ่ม
ความสวยงาม ความประณีตพิถีพิถัน น่าดึงดูด หรือเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ช่วยให้งานพิมพ์ทนต่อการ
ขีดข่วน หรือขัดถู ป้องกันน้ าหรือความช้ืน ตัวอย่างของงานท าส าเร็จ มีดังน้ี 

  1.การเดินรอยร้อย ปั๊มทอง ประทับรอยร้อน เป็นงานที่นิยมทาเนื่องจาก
ท าให้งานพิมพ์ดูน่าสนใจและสดใสแวววาวมากขึ้นจากสีของโลหะ ทอง เงิน หรือสีอื่น ๆ โดยการใช้
แผ่นฟอยล์หรือแผ่นโลหะเปลวทาบลงบนสิ่งพิมพ์แล้วอัดด้วยแม่พิมพ์พื้นนูนที่มีภาพและข้อความที่
ต้องการ ใช้ความร้อนและแรงกด ส่วนที่เป็นสีของแผ่นฟอยล์จะปรากฏบนสิ่งพิมพ์น้ัน 

   2. การดุนนูน เป็นการท าให้เกิดรอยนูนบนสิ่งพิมพ์ด้วยการใช้แม่แบบท า
จากทองเหลืองหรือพลาสติกแข็ง โดยใช้เครื่องพิมพ์เลเตอร์เพลสแท่นนอนหรือเครื่องจักรแบบพิเศษ 
มีทั้งสีและไม่มีสีปรากฏบนสิ่งพิมพ์ 

  3. การอาบมันหรือการเคลือบ เป็นการเพิ่มความเงามันให้สิ่งพิมพ์ เพื่อ
เพิ่มความสวยงามและความทนทานในการใช้งาน อาจใช้วานิชหรือเคลือบด้วยฟิล์มพลาสติก 

  4. การพิมพ์นูนด้วยความร้อน มีลักษณะคล้ายการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นูน 
แต่ผลที่ได้ไม่มีรอยด้านหลังที่เกิดจากแรงกดเหมือนแม่พิมพ์นูน การพิมพ์แบบนี้ท าได้โดยใช้แม่พิมพ์
พื้นนูนและหมึกที่มีความข้นสูง หลังการพิมพ์โรยด้วยผงเรซิ่น เมื่อให้ความร้อนเรซิ่นจะละลายทาให้
บริเวณนั้นนูนขึ้นมาก ภาพที่ได้จะนูนและเป็นเงา แต่ไม่มีรายละเอียดมากนัก ขูดออกง่ายและไม่คงทน 

  5. การอัดตัดตามแม่แบบ หรือการตัดรูป เป็นการทารูปแบบลวดลาย
พิเศษที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม ไม่สามารถใช้มีดธรรมดาตัดเจียนได้ แต่ต้องใช้แม่พิมพ์แบบพิเศษที่สั่งทา เครื่อง
ที่ใช้มักประยุกต์จากเครื่องพิมพ์เลทเตอร์เพลสแท่นยืน 

  6. การหุ้มเล่มพลาสติก ท าได้โดยการใช้เครื่องจักรหุ้มชั้นพลาสติกบน
เล่มสิ่งพิมพ์ 3-4 ด้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการ แล้วหลอมพลาสติกด้วยความร้อน เพื่อปกป้องสิ่งพิมพ์
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด 
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7.2  ยกพิมพ์  
      จันทนา ทองประยูร (2537: 16) อธิบายถึงยกพิมพ์ไว้ว่า หมายถึง กระดาษที่ผ่าน

การพิมพ์และการพับมาแล้ว โดยที่กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีขนาดความกว้างและความยาวเป็น
ครึ่งหนึ่งของด้านกว้างและด้านยาวของกระดาษขนาดมาตรฐานที่มีความกว้างเท่ากับ 31 นิ้ว และมี
ความยาวเท่ากับ 43 นิ้วตามล าดับ กล่าวคือ เป็นกระดาษที่มีความกว้างเท่ากับ 15 ½ นิ้ว และมีความ
ยาวเท่ากับ 21 ½ น้ิว 

      หน้ายก หมายถึง จ านวนหน้าทั้งหมดที่ได้จากการพับกระดาษพิมพ์ที่มีความกว้าง
เท่ากับ 15 ½ นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 21 ½ นิ้ว ถ้าพับกระดาษหนึ่งครั้งจะได้สิ่งพิมพ์จ านวนสี่หน้า
เรียกว่า "สิ่งพิมพ์ขนาดสี่หน้ายก” สิ่งพิมพ์ดังกล่าว หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดความกว้างเท่ากับ 10 ¼ 
นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 15 นิ้วโดยประมาณ และมีจ านวนหน้าเท่ากับสี่หน้าในหนึ่งยกพิมพ์ แต่ถ้า
พับกระดาษสองครั้งจะได้สิ่งพิมพ์จ านวนแปดหน้าเรียกว่า "สิ่งพิมพ์ขนาดแปดหน้ายก” สิ่งพิมพ์
ดังกล่าว หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดความกว้างเท่ากับ 7 ½ นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 10 ¼ นิ้ว
โดยประมาณ และจ านวนหน้าแปดหน้าในหนึ่งยกพิมพ์ แต่ถ้าพับกระดาษสามครั้ง จะได้สิ่งพิมพ์
จ านวนสิบหกหน้า เรียกว่า "สิ่งพิมพ์ขนาดสิบหกหน้ายก” สิ่งพิมพ์ดังกล่าว หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีขนาด
ความกว้างเท่ากับ 5 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 7 ½ นิ้วโดยประมาณ และมีจ านวนหน้าสิบหกหน้าใน
หนึ่งยกพิมพ ์

 สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดตัดหนึ่ง หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการพิมพ์บนกระดาษที่มีความ
กว้างเท่ากับ 31 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 43 นิ้วโดยประมาณ 

 สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดตัดสอง หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการพิมพ์บนกระดาษที่มีขนาด
เป็นครึ่งหนึ่งของกระดาษที่มีความกว้างเท่ากับ 31 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 43 นิ้ว โดยตัดแบ่งครึ่ง
ทางด้านยาวเป็นขนาดที่มีความกว้างเท่ากับ 21 ½ นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 31 น้ิว 

 สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดสี่ตัด หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการพิมพ์บนกระดาษที่มีขนาดเป็น
เศษหนึ่งส่วนสี่ของขนาดกระดาษที่มีความกว้างเท่ากับ 31 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 43 นิ้ว โดยตัด
แบ่งครึ่งทางด้านยาวและด้านกว้างเป็นขนาดที่มีความกว้างเท่ากับ 15 ½ นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 
21 ½ น้ิว 

 ในท านองเดียวกัน ขนาดของสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการใช้กระดาษที่มีความกว้างเท่ากับ 
24 นิ้ว และมีความยาวเท่ากับ 36 นิ้วโดยประมาณ นิยมเรียกเป็นชุดเอ (A) ได้แก่ เอหนึ่ง เอสอง เอ
สาม เอสี่ เอห้า เอหก เอเจ็ด เอแปด เอเก้า และเอสิบ โดยที่เอหนึ่ง มีขนาดเป็นสองเท่าของเอสอง เอ
สอง มีขนาดเป็นสองเท่าของเอสาม เอสาม มีขนาดเป็นสองเท่าของเอสี่ ดังนี้เรื่อยไป แต่ขนาดที่นิยม 
ได้แก่ ขนาดเอสี่และเอห้า ดังนี้ 

 - เอหนึ่ง (ด้านกว้างเท่ากับ 23 ½ นิ้วและด้านยาวเท่ากับ 33 ¼ นิ้วโดยประมาณ) 
เป็นกระดาษขนาดใหญ่มาก นิยมใช้พิมพ์กระดาษปิดฝาผนัง 

 - เอสอง (ด้านกว้างเท่ากับ 16 ½ นิ้วและด้านยาวเท่ากับ 23 ¼ นิ้วโดยประมาณ) 
ใช้พิมพ์โปสเตอร์แผ่นใหญ่ 

 - เอสาม (ด้านกว้างเท่ากับ 11 ¾ นิ้วและด้านยาวเท่ากับ 16 ½ นิ้วโดยประมาณ) 
ใช้พิมพ์โปสเตอร์แผ่นเล็ก 
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 - เอสี่ (ด้านกว้างเท่ากับ 8 ¼ นิ้วและด้านยาวเท่ากับ 11 ¾ นิ้วโดยประมาณ) ใช้
เรียกขนาดหนังสือเล่ม นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

 - เอห้า (ด้านกว้างเท่ากับ 5 ½ นิ้วและด้านยาวเท่ากับ 8 ¼ นิ้วโดยประมาณ) ใช้
เรียกหนังสือขนาดกระเป๋า (pocket book) สมุดบันทึก สมุดฉีก ฯลฯ 

 ขนาดของสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษม้วนในการพิมพ์ จะขึ้นกับขนาดความกว้างของม้วน
กระดาษ และช่วงตัด (cut-off) ของเส้นรอบวงของโมพิมพ์ การก าหนดขนาดสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษ
ม้วน จ าเป็นต้องค านึงถึงขนาดความกว้างของม้วนและช่วงตัด เพื่อใช้เนื้อที่ของกระดาษให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นรูปแบบของงานพิมพ์ที่ใช้กระดาษม้วนมักคงที่ โดยไม่เปลี่ยนขนาดหรือ
รูปแบบภายนอก หรือเปลี่ยนน้อยมาก 

 
สรุปแนวคิดที่น ามาใช้ 

จากทฤษฎีและแนวคิดข้างต้นที่น ามาเป็นกรอบในการศึกษา โครงการจัดท าหนังสือน า
ชมหมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวโดยสรุปได้ดังนี ้

1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
   จากแนวคิดของสมฤทัย โรจน์วาธรรม ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมสามรถจ าแนกได้เป็น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการวางแผน และมีการวางแผนนั้น มีความ
สอดคล้องกับไทยทรงด า จ.เพชรบุรีในเรื่องของการที่ชาวบ้านร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านให้มี
รูปแบบการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์ และมีการแสดงเกี่ยวกับประเพณี
ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับคนในหมู่บ้าน นอกเหนือไปจาก
การท าเกษตรกรรมและหัตถกรรมของชาวบ้าน ซึ่งสิ่งน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้นั่นเอง 

   ต่อมาตามที่สมศักดิ์ ศรีสันติกุลได้เสนอทฤษฎีไว้ 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยสาเหตุ 
ทฤษฎีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่นั้น มีความเชื่อมโยงกับไทยทรงด า 
ดังนี้  

   ทฤษฎีที่ว่าด้วยสาเหตุ ในเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ แต่แรกนั้นไทยทรงด าได้ถูก
กวาดต้อนมาที่บ้านหนองปรง จ.เพชรบุรีเป็นที่แรก แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่อยู่นั้นมี
ปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนของชาวไทยทรงด าที่มีมาก ท าให้มีไทยทรงด าบางกลุ่มอพยพแยกย้าย
ไปอยู่ยังที่อื่นๆใน จ.เพชรบุรี จนไปถึง จ.อื่นๆในประเทศไทย และในเรื่องของปัจจัยทางด้าน
วัฒนธรรม ยกตัวอย่างในเรื่องของพิธีแต่งงานที่มีการประยุกต์กับประเพณีไทย โดยมีการน าพระสงฆ์
เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในพิธีด้วย 

   ทฤษฎีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม แต่เดิมชาวไทยทรงด าแต่งกายด้วยชุดของชน
ชาติตนเอง ที่เรียกว่า “เสื้อไท”ส าหรับผู้ชาย และ “เสื้อก้อม”ส าหรับผู้หญิง แต่ในปัจจุบันเมื่อ
ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้ทุกวันนี้คนไทยทรงด าหลายคนหันมาใส่เสื้อยืด หรือ
เสื้อเชิ้ต ตามแบบอย่างตะวันตกกันมากขึ้น ส่วนชุดประจ าชาติพันธ์นั้นจะใช้ใส่ในเฉพาะงานประเพณี 
หรือเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น 

   และสุดท้ายคือ ทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่ ปัจจุบันประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ขาวไทยทรงด าเองก็ต้องปรับรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ร่วมด้วย ตัวอย่างที่
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เห็นได้ชัดคือ การใช้โทรศัพท์ และการใช้อินเทอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คน และการ
เผยแพร่ให้ไทยทรงด าเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีเวบไซต์ และเพจเฟซบุ๊ค ที่ชื่อว่า สมาคมไทยทรงด าแห่ง
ประเทศไทย 

2. แนวคิดการเขียนสารคดี  
   โครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

นี้ เป็นงานเขียนสารคดีประเภท สารคดีทั่วไป ที่น าเสนอในรูปแบของสารคดีท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเพื่อ
แนะน าถึงวัฒนธรรม ประเพณี การด าเนินชีวิตของชาวไทยทรงด า ในรูปแบบของการเที่ยวชม เพื่อ
น าเสนอต่อผู้อ่านให้รับทราบ โดยงานเขียนชิ้นนี้ เรียบเรียงงานให้แต่ละตอนมีใจความครบถ้วนและ
ชัดเจน ตามหลักองค์ประกอบของสารคดีที่ว่าด้วย เอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ คือ 
น าเสนอแต่เพียงเรื่องไทยทรงด าเพียงเรื่องเดียว ด้วยการใช้ภาษาที่สละสลวย เชื่อมแต่ละประโยคด้วย
ค าสันธานให้มีความสัมพันธ์กัน และเน้นใจความของแต่ละตอนให้มีความเด่นชัด 

   กลวิธีการเขียนที่ใช้ คือ การใช้พรรณาโวหาร ในการเรียบเรียงข้อความให้ผู้อ่านเห็น
ภาพและเกิดความรู้สึกร่วมด้วยในขณะที่อ่านนั้น ใช้บรรยายโวหาร ในการอธิบายเรื่องราวให้มีความ
เด่นชัด และสาธกโวหาร ในการยกตัวอย่างประกอบ เช่น เรื่องของประวัติศาสตร์ เป็นต้น ส่วนระดับ
ภาษาที่ใช้เป็นภาษากึ่งทางการ ด าเนินเรื่องโดยการน าตัวเองเป็นผู้บรรยาย แทนด้วยค าว่า “ฉัน” 

3. แนวคิดการถ่ายภาพ  
   ในการถ่ายภาพต้องใช้หลักองค์ประกอบของภาพถ่าย เพื่อท าให้ภาพมีความสวยงาม 

น่าสนใจ และสามารถสื่อถึงอารมณความรู้สึกได้ โดยองค์ประกอบการถ่ายภาพที่ใช้ ได้แก่ เรื่องราว
ของภาพ เป็นภาพที่สามารถสื่อถึงเรื่องราวได้ด้วยตัวเอง เช่น ภาพชาวบ้านท านา ทอผ้า เป็ นต้น 
อารมณ์ของภาพ เช่น ภาพคนก าลังหัวเราะ เด็กร้องไห้ เป็นต้น มีการจัดองค์ประกอบดังนี้ กฎสาม
ส่วน ความสมดุล ฉากหน้า ฉากหลัง กรอบภาพ เส้นและรูปทรง เป็นต้น 

   ประเภทของภาพที่ใช้ประกอบ ได้แก่ ภาพทิวทัศน์ เช่น ทุ่งนา ภูเขา สิ่งก่อสร้าง 
บ้านเรือน เป็นต้น ภาพระยะใกล้ เช่น ดอกไม้ ลายผ้า อาหาร ภาชนะต่างๆ เป็นต้น ภาพถ่ายบุคคล 
ในอารมณ์และลักษณะท่าทางต่างๆ เช่น ก าลังหัวเราะ พูดคุย แสดงประเพณี เป็นต้น 

4. แนวคิดการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์  
   กระบวนการในการออกแบบสิ่งพิมพ์มี 4 ขั้นตอน เริ่มด้วยการวางแผนร่าง อย่าง

คร่าวๆในแต่ละหน้าของหนังสือ ว่าจะออกมาประมาณไหน จะจัดแบบใด ให้ดึงดูดดและน่าสนใจ 
ต่อมาสร้างแม่แบบ ก าหนดรายละเอียดที่มากขึ้น ทั้งตัวอักษร ใช้ฟ้อนท์ TH Kodchasal ขนาด 16 
พ้อยท์ สีเป็นโทนสีอบอุ่น เช่น สีเหลือง สีน้ าตาล เป็นต้น ขั้นตอนถัดมาเป็นการจัดหน้า ด้วยโปรแกรม 
Adobe indesign และขั้นตอนสุดท้ายคือ การตกแต่งต้นฉบับ ในส่วนของการพิสูจน์อักษร และวรรค
ตอนต่างๆ เพื่อความสวยงาม 

5. แนวคิดการพิมพ์  
   ขั้นตอนในกระบวนพิมพ์มี 3 ขั้น ได้แก่ งานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ 
   เมื่อออกแบบจัดหน้าเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานให้

สมบูรณ์ที่สุด ทั้งพิสูจน์อักษร อาร์ตเวิร์ก ปรู้ฟสีต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ ถัดมางาน
พิมพ์ใช้แนวคิดการพิมพ์แบบดิจิตอล 4 สี ซึ่งจะท าให้ช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่าย และยังท าให้งานมีคุณภาพ
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ที่ดีกว่า ใช้ขนาด กว้าง 6.5 นิ้ว ยาว 8.3 น้ิว ในการพิมพ์หนังสือ ในส่วนของงานหลังพิมพ์ เป็นการเข้า
เล่มแบบไสสันกาว 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

โครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นการจัดท าหนังสือน าชมในรูปแบบการเขียนสารคดีท่องเที่ยวในเชิงเที่ยวชมวิถีชีวิต เพ่ือ
ท าการศึกษาถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์นี้ที่ยังคงด ารงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มที่น่าสนใจ โดยก าหนดให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย อาหาร 
ศิลปหัตถกรรม ลักษณะบ้านเรือน ศาสนาและความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณี การด าเนินชีวิต เป็น
ต้น เพ่ือให้เรื่องท่ีจะท าการศึกษาไทยทรงด านี้มีความครอบคลุมมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ที่สนใจ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. กลุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. วิธีการออกแบบ 
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลประเภทเอกสารหรือข้อมูลทุติยภูมิ 
     เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทความจากวารสาร 

นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ งานวิจัย สื่อบนอินเตอร์เน็ตและสื่ออ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ ยวข้องกับไทยทรง
ด า ทั้งในประเทศเวียดนาม ลาว และจังหวัดต่างๆในประเทศไทย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีด้านการเขียน 
การออกแบบ การถ่ายภาพและการพิมพ์  

1.2 ข้อมูลประเภทบุคคลหรือข้อมูลปฐมภูมิ 
     เป็นข้อมูลประเภทบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์คนในหมู่บ้าน ถึงการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย และข้อมูลอื่นๆ อาทิ สิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์
ของคนไทยทรงด า เพ่ือน าข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะแทรกเสริมภายในเล่ม และ
ท าการเรียบเรียงเป็นงานเขียนในหนังสือ และสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังหมู่บ้าน
แห่งนี้ เพ่ือสะท้อนมุมมองของคนที่ได้เข้าไปสัมผัสการด าเนินชีวิตของผู้คนที่นั่น ในที่นี้จะเป็นมุมมอง
ของผู้วิจัยเอง 

 
2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมจากเอกสาร โดยการค้นคว้า และศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 

บทความจากนิตยสาร วารสาร งานวิจัย ตลอดจนเนื้อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต น ามาศึกษาเพ่ือใช้
วิเคราะห์ประกอบเนื้อหาหรือส่งเสริมอ้างอิงกับงานเขียน 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล จากการสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับคนใน
หมู่บ้าน ถึงความเป็นมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ความรู้สึกของคนไทย
ทรงด า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ และสังเกตจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือน ามาเรียบเรียงบอกเล่าใน
งานเขียน รวมทั้งถ่ายภาพประกอบเนื้อหาด้วย 

 
3. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะสัมภาษณ์โดยตรง คือ ชาวบ้านใน
หมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี 

  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยตั้งค าถามเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามได้อย่างเต็มที่ และบางครั้งอาจได้ข้อมูลที่
มากกว่าที่วางแผนไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนเนื้อหามากกว่าค าตอบที่จ ากัดให้ตอบ โดย
ประกอบไปด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมาของไทยทรงด าแต่เดิม 
2. ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันกับอดีตมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร 
3. การแต่งกายลักษณะใด ลายผ้ามีกี่ลาย อะไรบ้าง 
4. อาหารที่นิยมรับประทาน และอาหารเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
5. ประเพณีมีอะไรบ้าง และจะจัดขึ้นช่วงไหน 
6. ศาสนาและพิธีกรรมมีอะไรบ้าง 
7. ภาษาของไทยทรงด า 
8. อาชีพของคนไทยทรงด า 
9. สัญลักษณ์มีลักษณะอย่างไร มีความหมายว่าอะไร 
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังใช้การสังเกต และประสบการณ์ระหว่างการให้สัมภาษณ์ 

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเขียน เพ่ิมสีสันให้น่าอ่านมากขึ้น 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากนิตยสาร หนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊ก บทความ บทสัมภาษณ์จาก

นิตยสาร บทความ บทวิเคราะห์จากเว็บไซต์ งานวิจัย และสื่อต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการอ้างอิง
ข้อมูล และวางแผนการสัมภาษณ์บุคคล 
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5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล และจากการสังเกต เพ่ือน ามาเป็นกรอบ
แนวทางความคิดของเนื้อหา และเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอในรูปแบบงานเขียนสารคดี และรวบรวมผลิต
หนังสือเล่มต่อไป 

 
6. วิธีการออกแบบ 

มีการก าหนดรายละเอียดการจัดท าหนังสือเล่มในครั้งนี้ เรียกว่า แบบแผนหนังสือเล่ม
(stylebook) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท างาน ดังนี้ 

6.1 การออกแบบรูปเล่ม 
     1) ตัวอักษร แบบตัวอักษรที่เลือกใช้ในงาน ได้แก่ Nitan และ TH SarabunPSK 

โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ส่วนขนาดของเนื้อหา 13 พ้อยท์ ชื่อบท 16 พ้อยท์ และ
หน้าปก 48 พ้อยท์ 

     2) สีตัวอักษร เลือกใช้สีด า เนื่องจากการออกแบบ จัดหน้าเน้นพ้ืนกระดาษสีขาว
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจน 

     3) ภาพประกอบภายในเล่ม ผู้ศึกษาเลือกใช้ถ่ายประกอบการน าเสนอในแต่ละหน้า
เพ่ือแสดงให้เห็นภาพความเป็นไทยทรงด าได้อย่างชัดเจน 

     4) สี เลือกใช้สีโทนอบอุ่น เช่น เหลือง น้ าตาล ส้ม เป็นสีโทนหลัก และสีโทนเย็น 
เช่น น้ าเงิน ฟ้าเป็นสีโทนรอง 

6.2 แบบแผนหนังสือ 
     1) ขนาดรูปเล่ม คือ ขนาด 6.5 X 8.3 นิ้ว 
     2) จ านวน 140 หน้า 
     3) กระดาษ ปก การ์ดขาว 300 แกรม เนื้อใน ปอนด์ 120 แกรม 
     4) พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม 
     5) การเข้าเล่มด้วยการไสกาว 
     6) ภาพเปิดแต่ละบทข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับการจัดวาง 
     7) หากมีการเอ่ยถึงตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นวันเวลา หรือจ านวนนับจะใช้ตัวเลขอารบิก

ทั้งหมด 
     8) การเน้นข้อความ มีการใช้ตัวหนา เครื่องหมายอัญประกาศ หรือวางข้อความใน

หนึ่งหน้า เพื่อให้ข้อความนั้นมีความน่าสนใจ บอกให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นข้อความส าคัญ 
     9) ตัวเลขบอกล าดับหน้าทั้งสองหน้าคือซ้ายและขวา เลขหน้าจะอยู่ชิดทางขวาล่าง

และซ้ายล้าง ขณะที่ด้านบนของหน้าซ้ายจะแสดงชื่อบทด้วยขนาด 9 พ้อยท์ 
     10) มีการใช้ค าภาษาไทยทรงด า 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

โครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เป็นการจัดท าหนังสือน าชมในรูปแบบการเขียนสารคดีท่องเที่ยวในเชิงเที่ยวชมวิถีชีวิต 
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมความรู้ ทั้งข้อมูลจากเอกสาร การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการ
เข้าไปส ารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ ได้ผลการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิเคราะห์เนื้อหา 
2) วิเคราะห์งานออกแบบ 
 

1. วิเคราะห์เนื้อหา 
ส าหรับเนื้อหาภายในเล่มชิ้นงานนั้น จะเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว ซึ่งเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่ได้จากการไปเยี่ยมชม สอบถาม สัมภาษณ์ ชาวบ้านใน
หมู่บ้านไทยทรงด า จ.เพชรบุรี รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ โดยจะน าเสนอในรูปแบบของสาร
คดีท่องเที่ยวเดินทาง มีการเล่าถึงเรื่องราวที่ได้จากการประสบพบเจอในระหว่างการเดินทาง อารมณ์
ความรู้สึก และบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็จะมีการสอดแทรกการให้
ความรู้ในส่วนของข้อมูลด้านประวัติความเป็นมา การแต่งกาย อาหาร พิธีกรรม วิถีชีวิตรวมไปถึง
วัฒนธรรมของคนไทยทรงด าลงไปด้วย  

ภายในเล่มจะเป็นการเล่าเรื่องโดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 7 บท ซึ่ง
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านไทยทรงด าได้ข้อมูลในแต่ละบทดังต่อไปนี ้

   1.1 ประวัติความเป็นมา 
        เดิมเมื่อก่อนอาณาจักรของไทยกว้างขวางไปจนถึงเวียดนาม และลาวก็เป็น

ส่วนหนึ่งของไทย ชาวไทยทรงด าเคยอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเมื่อก่อนนี้ ในแคว้นที่มี
ชื่อว่าสิบสองจุไท  ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเดียนเบียนฟู ตั้งอยู่ทางเวียดนามตอนเหนือ ในอดีตนั้น
แคว้นสิบสองจุไทยถูกรุกรานอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแคว้นที่อยู่ภายใต้อาณาจักรมหาอ านาจ ได้แก่ 
จีน เวียดนาม และลาว จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามฝ่ายฟ้า ต้องคอยส่งส่วยเครื่องราชบรรณาการให้
อาณาจักรเหล่านั้นตลอดมา จนเมื่อครั้งที่ลาวตกเป็นเมืองประเทศราชของสยาม สิบสองจุไทยจึงตก
มาเป็นเมืองในอารักขาของสยามโดยปริยาย (มูลนิธิไทยทรงด าประเทศไทย 2548: 46)  

        ถวิล เกษรราช (2512: 52) พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเล็งเห็นว่าประชาชนอยู่
อย่างไม่เป็นสุข เพราะในช่วงเวลาน้ันมีการล่าอาณานิคมขึ้น เกิดลี้ภัยสงครามอยู่บ่อยครั้ง ชาวไทยทรง
ด าจึงถูกอพยพและกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  

        ศิริพร พูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2556) เส้นทางที่อพยพเข้ามาโดย
การลัดเลาะผ่านลาวลงมาเรื่อยๆจนถึงกรุงเทพ ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และนี่เองเป็น
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สาเหตุที่ท าให้ผู้คนรู้จักชาวไทยทรงด าในชื่อว่า “ลาวโซ่ง” นั่นเพราะคนทางภาคกลางเมื่อเห็นว่าชาว
ไทยทรงด าผ่านลาวเข้ามา จึงคิดว่าเป็นคนลาว และเนื่องจากชาวไทยทรงด าส่วนมาก ผู้ชายนิยมใส่
กางเกง โดยจะเรียกกางเกงว่าส่วง ทุกวันนี้จึงเพี้ยนมาเป็น ซ่วง ลาวซ่วง ลาวโซ่ง ซึ่งก็คือลาวใส่ผ้าโซ่ง 
ส่วนค าว่าไทยทรงด าพึ่งจะมาเรียกเมื่อสมัยรัชกาลที่ 9 สาเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะ การอพยพเข้ามาก็
มีหลายชาติพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งไทแดง ไทด า ไทขาว ดังนั้นจึงเรียกตามเครื่องแต่งที่นิยมสวมใส่ ซึ่งเป็น
แต่งกายด้วยผ้าด า จึงเรียกว่า “ไทยทรงด า” 

        ส่วนสาเหตุที่อพยพมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องเพราะในช่วงเวลานั้น
ประชากรในจังหวัดเพชรบุรียังมีไม่มาก อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์มีความคล้ายคลึงกับที่สิบสองจุไท คือ
เป็นที่ราบ และมีภูเขารายล้อม แต่ในครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนั้นได้อาศัยอยู่ที่บ้านแหลม
เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเล ดังนั้นเมื่อถึงเวลาหน้าน้ าหลากท าให้เกิดน้ าท่วม หากแต่
เดิมอยู่ทางเวียดนามตอนเหนือ มีลักษณะเป็นภูเขา ท าให้ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์น้ าท่วม ต่อมาจึงได้
ย้ายไปอยู่ที่บ้านหนองปรงและเขาย้อยตามล าดับ 

        เมื่อเวลาผ่านไปชาวไทยทรงด าบางส่วนอยากที่จะกลับถิ่นฐานบ้านเดิม จึง
พากันอพยพโยกย้าย โดยเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศไทย แต่ปรากฎว่าไปไม่ถึง เนื่อง
ด้วยในการเดินทางมีทั้งเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ จึงลงหลักปักฐานตามจังหวัดต่างๆทั่วไป ส่วนที่อยู่ทาง
ภาคใต้นั่นเพราะเห็นว่าน่าจะขยายพื้นที่ไปยังแหล่งท ามาหากินอย่างอ่ืนบ้าง จึงอยู่อาศัยกระจายกันไป
ตามเมืองต่างๆ จังหวัดส่วนมากที่ชาวไทยอาศัยอยู่ก็มีตั้งแต่ จังหวัดเลย พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
ราชบุรี นครปฐม เป็นต้น ส่วนในจังหวัดเพชรบุรีค่อนข้างมีมาก เพราะเป็นจุดแรกที่มีการอพยพเข้ามา 

   1.2 การแต่งกาย 
        สมฤทัย โรจน์วาธรรม (2542: 26-28) ลักษณะการแต่งกายของคนไทยทรง

ด ามี 2 แบบ คือชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชุดพิธีกรรม 
        - ชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับผู้หญิง เรียกว่า “เสื้อก้อม” ท าด้วยผ้าฝ้าย

สีด า หรือสีครามแก่ มีลักษณะเป็นเสื้อคอต้ัง เหมือนคอจีน มีกระดุมติดตั้งแต่คอถึงเอว ติดด้วยกระดุม
เงิน 11, 13, 15 เม็ด แขนยาวสีด าหรือกรม ตัวยาวถึงสะโพก ส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าซิ่นสีครามแก่ มีลาย
ทางสีขาวสลับคล้ายลายบนผลแตงโมจึงเรียกว่า “ซิ่นลายแตงโม”  ส าหรับผู้ชายจะสวมเสื้อที่เรียกว่า 
“เสื้อไท” เป็นเสื้อผ้าฝ้ายสีด าแขนยาว ติดกระดุม 9, 11, 13, 15, 21 เม็ด ส่วนกางเกงยาวปิดเข่าแบบ
กางเกงขาก๊วย สีด าหรือสีครามแก่ เรียกว่า “ส่วงก้อม” 

        - ชุดที่ใช้ในพิธีกรรม ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะเรียกว่า “เสื้อฮี” เสื้อของผู้ชาย
เย็บด้วยผ้าสีด าเป็นคอกลม ใช้งานได้ทั้งสองด้าน ส่วนเสื้อของผู้หญิง เย็บด้วยผ้าด าใช้งานได้ทั้งสอง
ด้านเช่นเดียวกัน ปลายแขนตกแต่งด้วยผ้าไหมสีต่างๆ บ่าหน้าทั้งสองตกแต่งด้วยลายดอกหน้าหมอน
หรือดอกแส่ว ด้านที่มีลวดลายน้อยใช้ในงานมงคล ส่วนด้านที่ลวดลายสวยงามใช้ในงานอวมงคล (งาน
ศพเฉพาะคลุมโลง) 

   1.3 อาหาร 
        ศิริพร พูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2556) ไทยทรงด านิยมทานอาหารรส

จัด คือเค็มกับเผ็ดเป็นหลัก และจะปรุงแต่งด้วยน้ าปลาร้าต้มสุก ที่ขึ้นชื่อคือแกงหน่อส้ม หรือแกง
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หน่อไม้ดอง จะใช้วิธีแกงส้มแกง จะแกงด้วยหมู ไก่ หรือปลาก็ได้ ส่วนมากต้องมีในพิธีกรรม เช่น พิธี
เสนเรือน ดังนั้นจึงมักมีการหาหน่อไม้มาดองไว้เพื่อทานเองในครัวเรือนและเพื่อใช้ในพิธีกรรมด้วย 

        ส่วนอาหารที่ใช้ในพิธีกรรมที่ต้องมีคือแกงหน่อส้ม นอกเหนือจากนั้นตามแต่
แต่ละครัวเรีอนจะจัด แต่ในพิธีศพจะมีเพิ่มคือ แกงหยวกกล้วย คือ ไส้ของต้นกล้วยสามารถเอามาท า
ได้ ไทยทรงด าจะไม่นิยมทานกะทิ เพราะว่าเดิมไม่มีวัตถุดิบนี้ ตอนที่อพยพมาก็ทานกันง่ายๆ จะเป็น
แกงป่าแกงส้ม ส่วนกะทิเพิ่งจะเริม่ทานกันในตอนที่มีถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่ง 

   1.4 ภาษา 
        ไทยทรงด ามีภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเอง ภาษาพูดปัจจุบันยังคงพูด

เมื่ออยู่ด้วยกัน โดยจะส่งภาษาไทยทรงด า โดยภาษาพูดนั้นมีความคล้ายคลึงกับภาษาเหนือและภาษา
อีสานผสมผสานกัน อย่างเช่น เรียกพ่อแม่ก็ เอื้อนอ้ายเอื้อนเอม อีเอื้อยก็คือ พี่สาวหรือพี่ชาย อีหล้าก็
คือลูกคนเล็ก ขึ้นเตงเฮือนก็คือขึ้นบนบ้าน กินแล้งคือทานอาหารเย็น กินงายก็คือทานอาหารเช้า กิน
เข่าเวรคือทานอาหารกลางวัน กะหลกหล้ากันมาเล่ยคือไปไหนกัน อยู่ดี่มีแฮงกันทุกคนเน้อคือสุขภาพ
แข็งแรงกันทุกคน และในการพูดทักทายกันจะใช้ค าว่า ซ าบ่ายกันดีละบ่ คือสบายกันดีไหมคะ 
มากกว่าจะใช้ค าว่าสวัสดี (ศิริพร พูลสวัสดิ์ สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2556) 

   1.5 ความเช่ือและพิธีกรรม 
        คนไทยทรงด ามีความเชื่อในเรื่องการนับถือผี คือผีแถนหรือผีฟ้า และผีบรรพ

บุรุษ ในส่วนของพิธีกรรมแบง่เป็น 2 ประเภท คือ พิธีที่จัดขึ้นในครัวเรือน และพิธีใหญ่ 
        1) พิธีที่จัดขึ้นในครัวเรือน ได้แก่ พิธีปาดตง เช่น ปาดตงข้าวใหม่ จะน าข้าว

เมล็ดแรกที่ได้จากการท านามาเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยจะท าในช่วงต้นปีใหม่หรือปลายๆปีใหม่ ในช่วง
ปลายธันวาคมหรือต้นมกราคม เป็นข้าวนาปีที่ไทยทรงด าต้องเอาไปเซ่นไหว้ อาหารก็ไม่ได้จ ากัด แต่
จะเยอะมีผลไม้ของคาวของหวานมาก และมีการเชิญแขกรอบบริเวณบ้านมาทาน ส่วนพิธีปาดตง
ธรรมดา คือการท าบุญให้กับบรรพบุรุษทุกๆ 10 วัน  ภายใน 1 สัปดาห์ต้องท าทุกๆ 1 ครั้ง ถ้าเป็นของ
คนไทยภายใน 10 วันจะมีวันพระ 1 ครั้ง ถ้าเป็นของไทยทรงด าเราจะมีวันปาดตง เราเรียกว่าวัน
ส าคัญของแต่ละครัวเรือน โดยเราจะนับตามข้างขึ้นข้างแรม 15 ค่ า 8 ค่ าแล้วจะพร้อมกันทั่วประเทศ 
แต่ไทยทรงด าจะไม่พร้อมกัน บางครัวเรือนจะเป็นวันกราบ บ้านนั้นก็จะปาดตงทุกๆวันกราบคือวันที่
ต้องน าของคาวของหวานไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ อย่างคนไทยคือเอาดอกไม้ธูปเทียน ของเราก็จะเป็น
ของคาวของหวานไปเซ่นไหว้ในห้องส าหรับบรรพบุรุษ (ศิริพร พูลสวัสดิ์ สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2556) 

        2) พิธีใหญ่ ได้แก่ พิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน และพิธีศพ (นิพนธ์ เสนาพิทักษ์ 
2523: 63-85) 

        - พิธีเสนเรือน เป็นพิธีที่เราต้องเชิญแขก แขกที่เรานับถือหรือแขกที่เรา 
เหมือนลักษณะคนไทยท าบุญบ้านแต่เราจะไม่มีพิธีทางสงฆ์เลย แต่จะมีผู้น าเกี่ยวกับการกล่าวน าของ
ไทยทรงด ามากล่าวน า พิธีเริ่มตั้งแต่ตีสอง คือจะมีการฆ่าสัตว์ใหญ่ อาจจะเป็นการวัว ควาย หรือหมูก็
ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละครัวเรือน แล้วน าสัตว์นั้นๆซึ่งต้องฆ่าให้มันตาย แต่ยังไม่ต้องช าแหละ แล้วแบกหมู
หรือวัวหรือควายนั้นขึ้นไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษในห้องกะล้อห่อง แล้วจะมีผู้น ากล่าวน า ต่อมาจึงมีการ
ช าแหละเนื้อสัตว์ในห้องนั้น แล้วจึงน ามาปรุงเป็นอาหารเลี้ยงแขก ซึ่งแขกจะมากันตั้งแต่ 7 โมงเช้า 
ส่วนมากจะมากินกันในช่วงเช้า เราเรียกว่ามากินเสนหรือมาช่วยงานเสน แขกที่มาร่วมงานประมาณ 
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300-400 คน ก็แล้วแต่ ซึ่งงานไม่ได้จัดขึ้นทุกปี อาจจะปีหรือสองปีครั้ง แล้วแต่ครอบครัวว่ามีความ
พร้อมที่จะจัดงานนี้แค่ไหน เพราะต้องใช้ทั้งก าลังคนและก าลังทรัพย์ค่อนข้างเยอะ เพราะเป็นการจัด
งานใหญ่ 

        - พิธีแต่งงาน การแต่งกายแต่งด้วยผ้าด า มีเสื้อในพิธีกรรมที่เรียกว่า เสื้อฮี 
ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องใส่เสื้อฮีเข้าไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษในห้องกะล้อห่อง งานพิธีแต่งงานจะจัดขึ้นที่
บ้านเจ้าสาว แต่ว่าเดิมจะไม่มีพิธีทางสงฆ์ ไม่มีพิธีรับไหว้ ไม่มีรดน้ าสังข์ จะเป็นการแนะน าเจ้าบ่าว
ให้กับวงศ์ตระกูลฝ่ายหญิงได้ทราบว่าคนคนนี้จะมาร่วมเป็นเขย มาร่วมวงศ์ตระกูล ก็จะมีเพื่อน
เจ้าบ่าวเข้าไปในห้องกะล้อห่อง และจะมีผู้รู้อยู่ ผู้รู้นี่ก็เฉพาะงาน พิธีเสนเรือนก็ส่วนพิธีเสนเรือน ศพก็
ศพ แต่ละคนก็มีความรู้เฉพาะทาง ถ้างานมงคลก็ส่วนงานมงคล แต่ละคนก็จะแยกไปเหมือนอาจารย์ที่
มีความรู้ในแต่ละวิชา เหมือนหมอที่มีความรู้เฉพาะทาง ก็จะมีกล่าวน าเกี่ยวกับภาษาไทยทรงด า ใช้
เวลาประมาณ 20 นาทีก็เสร็จในส่วนของการแนะน าเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้กับบรรพบุรุษและหลังจากนั้นก็
ทานอาหารร่วมกัน มีการสังสรรค์ แต่ว่าเราไม่มีต้นกล้วยต้นอ้อย แต่มีกล้วย ขนมเปียก ก็คือกาละแม 
ข้าวเหนียวแดง พิธีแต่งงานของคนไทยทรงด าในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้ว ใช้พิธีของคนไทยมาผนวกเข้า 
เพราะพิธีของเราค่อนข้างที่จะเรียบง่ายจนเกินไป ปัจจุบันก็มีรดน้ าสังข์ แต่ยังคงเน้นให้มีการใส่เสื้อฮี
เหมือนเดิม ท าพิธีเหมือนคนไทย มีต้นกล้วยต้นอ้อย เหมือนเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิง เพราะเดิมไม่มี
อะไรมากมาย มีพวกขบวนขันหมาก 

        - พิธีศพของคนไทยทรงด า จะมีการเริ่มตั้งแต่ตอนเสียมีการแต่งศพ เตรียม
ท าพิธีส่งวิญญาณ จะมีคนเฒ่าคนแก่ คนที่อายุมากเขาจะรู้ว่าต้องท าหน้าที่อะไรเวลามีคนตาย เรียกว่า
แม่ฮิด คือมาเตรียมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะท าส่งวิญญานไปสู่สวงสวรรค์ ก็จะมีการเตรียมไหม เตรียมผ้า
เตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้กับผู้ที่เสียชีวิต การเตรียมงานสมมติวันนี้มีคนตาย ผู้ใหญ่คนที่มีความรู้ ที่มี
ความเชี่ยวชาญก็จะมารวมตัวกัน เตรียมค้นอุปกรณ์ในบ้านว่าคนตายเตรียมอะไรไว้บ้าง คนไทยทรง
ด าส่วนมากเมื่อมีอายุมากขึ้นจะรู้ว่าเวลาตายมีขั้นตอนหลายเรื่อง ซึ่งเขาจะรู้ตัวว่าเมื่อเขาตาย ก็จะ
เตรียมพวกผ้าพวกด้าย ไหม เตรียมเอาไว้ใช้เผื่อเมื่อตัวเองตาย ก็จะเตรียมไว้และท า เป็นรูปหงส์
เปรียบเสมือนได้บินขึ้นไปกับหงส์ วิญญานจะได้ไปกับหงส์ ก็จะเตรียมท ากัน ส่วนชายก็จะเตรียม
จ าลองบ้านหลังเล็กๆ ท าด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้คนตายได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ สมมติจัดงานพิธี 2 
วัน อุปกรณ์ก็ต้องเตรียมให้เสร็จภาษาไทยทรงด าเราเรียกว่า เอ็ดแฮว เหมือนคนจีนท ากงเต็ก แต่ของ
เราจะท าพื้นราบธรรมดาไว้วางอุปกรณ์ บ้านจ าลอง ท าหงส์อันนี้คือหลังจากที่เผา ส่วนมากไทยทรงด า
จะเผาประมาณบ่ายสอง เพราะว่าขั้นตอนยังมีอีกมาก บางครอบครัวพอเผาเสร็จก็จะท าแห้วเลย หรือ
บางครอบครัวก็จะท าอีกวัน แล้วแต่ว่าเวลามีมากน้อยแค่ไหน เพราะบางครอบครัวก็ต้องไปท ามาหา
กิน เราจะเก็บเถ้ากระดูกแล้วฝังไว้ในถ้วยหรือโอ่งเล็กๆแล้วฝังไว้ใต้ดิน ซึ่งในใต้ดินก็จะมีบ้านเล็กๆ มีที่
นอนหมอนมุ้ง แล้วก็มีหงส์เพื่อให้คนตายได้อยู่บ้านหลังนี้และจะได้ไปอยู่สรวงสวรรค์ แล้วก็จะมีการ
กล่าวน าเป็นภาษาไทยทรงด า คนที่มาท าพิธีศพเราเรียกว่า เขย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีศพ 

   1.6 ประเพณีและการละเล่น 
        ศิริพร พูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2556) เป็นประเพณีการร าแคน จัด

ขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ไทยทรงด าจะรวมกลุ่มกันจัดประเพณีนี้ ซึ่งจะจัดกันทุกหมู่บ้าน แล้วเกือบทุก
พื้นที่ที่มีไทยทรงด า งานจะจัดในช่วง 4 โมงเย็น จะมีการทานอาหารร่วมกัน และมีการร าด้วยดนตรี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

ของไทยทรงด า ซึ่งก็คือแคน เดิมดนตรีของไทยทรงด ามีเพียงแค่แคนและการปรบมือให้จังหวะ แต่
ปัจจุบันมีเครื่องดนตรีครบครัน เป็นเครื่องดนตรีแบบไทยๆ เช่น ฉิ่ง ฉับ กลอง ทุกคนที่มาร่วมงานต้อง
แต่งกายด้วยผ้าด ากันทุกคน แล้วก็จะมีการทานอาหารกัน อาหารก็มีทั้งอาหารภาคกลางและอาหาร
ไทยทรงด า แต่ยังเน้นที่อาหารไทยทรงด าเป็นหลัก ผู้คนเมื่อทานอาหารเสร็จก็จะมีการร ากัน เหมือน
การผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์กันระหว่างคนไทยทรงด าหลากหลายพื้นที่ ซึ่งคนไทยก็สามารถ
มาร่วมได้ โดยคนทีม่าร่วมงานทุกคนต้องใส่ผ้าด า 

        การละเล่นการโยนลูกช่วง เดิมจัดในช่วงเดือนเมษายนก่อนที่จะมีการร่ายร า 
แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว เมื่อก่อนต้องรอหมู่บ้านอื่นกว่าที่จะมาถึงกันครบ ไม่รู้จะท าอะไรจึงมีการโยนลูก
ช่วงกัน หนุ่มสาวก็ได้ทักทายกันไปจนบางคู่เป็นคู่รักกันก็มี แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้การคมนาคม
ค่อนข้างที่จะสะดวก เดินทางกัน 1 ชม. มาถึงก็มืดหน่อย ทานอาหารเสร็จก็ร ากันเลย เมื่อก่อน
เดินทางกันครึ่งวัน กว่าจะมาถึงกัน คนที่มาถึงแล้วก็จะเล่นโยนลูกช่วงกัน 

        การลงข่วง เสมือนกับหนุ่มไปจีบสาว ไปหาสาว ซึ่งสาวจะท างานบ้านอยู่ 
หนุ่มก็เห็นว่าสาวท างานก็มาช่วยสาวท างาน เด็กสมัยนี้เวลาจีบกันก็ไปเที่ยวกันข้างนอก แต่เมื่อก่อน
อยู่กับบ้านพ่อแม่ไม่ค่อยให้ไปไหน หนุ่มก็จะมาเฝ้าสาว ต าข้าวบ้าง ทอผ้าบ้าง ท างานบ้านบ้าง แต่
ปัจจุบันไม่มีแล้ว สังคมมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 

   1.7 วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ 
        เดิมบ้านหลังคาต้องมุงด้วยหญ้าคา แต่เพราะมันเสื่อมสภาพเร็ว 4 ปีก็ต้อง

เปลี่ยนเพราะวัสดุธรรมชาตินั้นไม่มั่นคง แล้วบ้านก็ไม่ใหญ่โตขนาดในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบุรีแห่งนี้ แต่จะเป็นหลังเล็ก แต่ไม่ได้เล็กจนเกินไป ถ้าเป็นครอบครัวใหญ๋ก็อาจจะหลัง
ใหญ่หน่อย แต่ใต้ถุนบ้านก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เลี้ยงไก่ไว้กินอาหารเหลือๆจากในบ้าน แล้วก็เลี้ยงหมู
ไว้ใช้ในพิธีกรรม และก็เอาไว้เก็บของใช้ในการท ามาหากิน ซึ่งก็คืออุปกรณ์ในการท าไร่ท านา เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในปัจจุบันยังคงปลูกบ้านยกพื้นสูง แต่หลังคาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเพราะมันจะถาวรยิ่งกว่า 
ส่วนการทอผ้าก็เริ่มน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่ไปท างานที่ได้เงินเร็ว ได้ค่าตอบแทนที่สูงและรวดเร็ว 

 
2. วิเคราะห์งานออกแบบ 

ในการผลิตชิ้นงานหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในเชิงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม  

2.1 ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ งานเขียนเกี่ยวกับไทยทรงด า จ.เพชรบุรีชิ้นนี้ เป็น
การเดินทางไปเยือนเพื่อศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ จึงจะ
น าเสนอในรูปแบบหนังสือโดยใช้ชื่อว่า “Black Tai Heritage เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งเขา
ย้อย” 

2.2 ลักษณะเนื้อหา เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
การแต่งกาย อาหาร ภาษา ศิลปหัตถกรรม ลักษณะบ้านเรือน ศาสนาและความเชื่อ พิธีกรรมและ
ประเพณี การด าเนินชีวิตของคนไทยทรงด า จ.เพชรบุรี โดยจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงาน
เขียนพร้อมรูปถ่ายประกอบ 
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2.3 กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 20-50 ปี ทั้งชายและ
หญิง ที่มีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

2.4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามยุคสมัยของชาวไทยทรงด า เพื่อบันทึกเรื่องราวด้านวัฒนธรรมอันดีงาม
และทรงคุณค่า และเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่ม เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้การ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกส าหรับผู้สนใจ และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและ
เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยทรงด า  

2.5 ความคิดรวบยอด เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับไทยทรงด าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ใน
ฐานะความเป็นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่น และการด ารงรักษาวัฒนธรรม
เหล่านั้นให้คงอยู่ 

2.6 เหตุผลสนับสนุนความคิด เนื่องด้วยชาวไทยทรงด าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีวัฒนธรรม
และวิถีการด ารงชีวิตของตนเอง ซึ่งมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงพิธีกรรมต่างๆที่มีความ
น่าสนใจในการศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งความเป็นอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในหมู่บ้าน แต่ชาวไทยทรงด าก็ยังสามารถด ารงความเป็นชาติพันธุ์ของตนไว้
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการเรียนรู้ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และเป็นการช่วยอนุรักษ์
และบอกเล่าถึงชนกลุ่มนี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง  

2.7 Mood & Tone ใช้โทนสีเอิร์ธโทน เช่น สีน้ าตาล สีเทา สีเนื้อ เป็นต้น เป็นสีโทน
หลัก 

 
ภาพที่ 4-1 แสดงตัวอย่างโทนสีที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://design-
seeds.com/index.php/home/entry/feathered-tones9 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

โครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตามยุคสมัยของชาวไทยทรงด า รวมถึงการบันทึกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมอัน
ดีงามและทรงคุณค่า และเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่ม อันจะสามารถเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยทรงด า  

ทั้งนี้การผลิตชิ้นงานหนังสือเล่มจะน าเสนอโดยใช้ชื่อหนังสือว่า “Black Tai Heritage 
เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งถ้ าเขาย้อย” โดยแบ่งขั้นตอนการผลิตชิ้นงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) 
เนื้อเรื่อง 2) การจัดหน้า และ 3) การตรวจแก้และตกแต่งต้นฉบับ 

 
1. เนื้อเรื่อง 

จากข้อมูลที่ได้ท าการเก็บรวบรวมจากเอกสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือ และจากการลงพื้นที่
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงน ามา
เขียนเป็นเนื้อเรื่องได้ดังนี ้

 
ยามเช้าวันหนึ่งกลางเดือนตุลาคม มันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาเยือนถิ่นฐานของกลุ่มชนผู้มี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภายหลังจากที่ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลตลอดหลายเดือนที่ ผ่านมา ภาพ
เส้นทางตลอดสองฝั่งของถนนเพชรเกษมที่ฉันเห็นก็คงจะเรียกได้ว่าไม่แตกต่างอะไรกับสภาพแวดล้อม
ในย่านชนบทของจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย   

ทุ่งนาสีเขียวกว้างไกลสุดสายตาสลับเรียงรายกับบ้านไม้บ้าง อาคารพาณิชย์บ้าง บ้างก็
เป็นแปลงผักหรือทุ่งหญ้ารกร้างสลับกันไป ต้นมะพร้าวน้อยใหญ่ต่างพากันโน้มกิ่งเคลื่อนไหวหยอกล้อ
กับสายลม ที่เห็นเด่นชัดตลอดสองข้างทางนั่นคือ ต้นตาลที่ขึ้นเรียงรายอยู่เเป็นจ านวนมาก จนท าให้
จังหวัดเพชรบุรีขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์จากต้นตาล เมื่อผ่านภูเขาที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ภูเขาเดียว
ที่เป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอนี้ ในที่สุดฉันก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านของคนไทยทรงด า สภาพภายใน
หมู่บ้านเองก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรนักกับหมู่บ้านอื่น ผู้คนต่างด ารงชีวิตประจ าวันดังเช่นปกติ ค้าขาย
บ้าง เลี้ยงวัวบ้าง ท าพืชสวนไร่นาต่างๆบ้าง  ขณะที่ฉันก าลังเพลิดเพลินกับการมองดูวิถีชีวิตของผู้คน
อยู่นั้น และแล้วฉันก็เดินทางมาถึงศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  

ซุ้มประตูที่ก่อด้วยปูนซีเมนต์รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีขาว ล้อมรอบด้วยรั้วไม้สีเดียวกัน 
ป้ายที่หน้าทางเข้าบอกให้ฉันรู้ว่า เวลาแห่งการเรียนรู้และซึมซับในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าก าลังจะ
มาถึงในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้... 

สายตาของฉันสอดส่องไปทั่วบริเวณด้วยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อมองเลยเข้าไปในศูนย์
วัฒนธรรมก็พบกับเรือนไม้รูปทรงแปลกตาหลังใหญ่สองหลัง ตั้งอยู่เคียงกัน หลังคาทรงโค้ง รูปทรง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

คล้ายกับกระดองเต่า มุงด้วยหญ้าคา คลุมลงมาเกือบติดพื้น ยอดจั่วประดับด้วยไม้แกะสลักลักษณะ
คล้าย “เขาควาย” ใต้ถุนบ้านยกสูงไว้ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ ทันใดนั้น .. เสียงพูดคุยและ
เสียงเพลงแคน ก็ดังแว่วขึ้นมา... 

 
บทที่ 1 จุดเริ่มต้นการเดินทาง 

สิบห้าปี ที่ไตเฮา ห่างแดนดิน (เดินกันไป) 
จงเอ็นดู กุ่งข้าน้อย ที่พลอยพลัดบ้าน 
เฮาคนไทย ย้ายกันไป ทุกถิ่นทุกฐาน 

จงฮักกันเด้อ ไตด าเฮานา 
สิบห้าปี ที่ไตด าเฮา เสียดายเด (เดินเข้าไป) 

เมืองเฮาเพ แสนเสียดาย สูเจา้เพ่ินหล้า 
เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจ าลา 

ปะให้ปาหนา น้ าตาไตไหล 
สิบห้าปี ที่ไตเฮา เสียแดนเมือง (เดินกันไป) 

เคยฮุ่งเฮอืง กุ่งข้าน้อย อยู่สุขสบาย 
ลุงแก่งตา ได้สางสา บ้านเมืองไว้ให้ 

บัดน้ีจากไกล ไตเสียดายเด... 
เสียงแห่งบทเพลงของคุณ ก.วิเสสที่บอกเล่าถึงความเป็นมาและความรู้สึกของคน “ไท

ด า” ดังแว่วขึ้นมาในความคิดในขณะที่ฉันก าลังนั่งพูดคุยกับพี่ศิริพร พูลสวัสดิ์ หรือพี่มด ผู้สืบเชื้อสาย
และผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม “ไทยทรงด า” จ.เพชรบุรี 

“พวกเราไทยทรงด า เดิมเมื่อก่อนอาณาจักรของไทยกว้างขวางไปจนถึงเวียดนาม และ
ลาวก็เป็นส่วนหนึ่งของไทย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเมื่อก่อนนี้  ปัจจุบันเป็นเวียดนาม
ตอนเหนือ ซึ่งก็คือเดียนเบียนฟู กลุ่มชาติพันธุ์พวกเราไทยทรงด าอยู่ที่นั่น” 

นับเป็นเวลาเนิ่นนานหลายทศวรรษ ในดินแดนที่รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมายพา
กันเรียงรายสลับซับซ้อน แม้แต่ยอดเขาต่างประชันความสูงแข่งกันจนสามารถเอื้อมแตะแผ่นฟ้า 
แผ่นดินส่วนใหญ่ล้วนถูกปกคลุมด้วยทุ่งนาขนาดใหญ่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ผู้คนต่างพากันขนาน
นามดินแดนแห่งนี้ว่า ดินแดนแห่งขุนเขาหมื่นยอด หรือที่รู้จักกันว่า “แคว้นสิบสองจุไท ประเทศ
เวียดนาม” 

แคว้นสิบสองจุไทยประกอบด้วยเมืองส าคัญ 12 เมือง หรือ 12 จุ ตามพงศาวดารเมืองไล 
หรือไลเจา กล่าวว่า “เมืองที่พวก “ผู้ไทยด า” อาศัยอยู่คือแถน หรือเมืองแถง แปลว่า เมืองฟ้าหรือ
เมืองเทวดา เพราะเชื่อว่าฟ้าหรือเทวดา (แถน) เป็นผู้ลงมาสร้างเมืองนี้ขึ้น (ปัจจุบันนี้คือเมืองเดียน
เบียนฟู ประเทศเวียดนาม) เป็นเมืองศูนย์กลางที่ส าคัญ และยังมีเมืองควาย เมืองตุง เมืองม่วย เมือง
ลา เมืองหวัด เมืองซาง เมืองโมะ รวม 8 เมือง กับเมืองที่มีผู้ไทขาวอาศัยอยู่ 4 เมือง คือเมืองไล เมือง
เจียน เมืองมุน และเมืองบาง รวมทั้งหมดเป็น 12 เมือง รวมเป็นสิบสองจุไทย” 

เดิมชาวไทด า เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่ตั้งบ้านเรือนต้ังแต่บริเวณมลฑลกวางสี ยูนนาน 
ตังเกี๋ย จนถึง “แคว้นสิบสองจุไท” หรือสิบสองเจ้าไทย ซึ่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าด าและแม่น้ าแดงใน
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อาณาเขตของประเทศเวียดนามเหนือติดต่อกับประเทศลาวและตอนใต้ของประเทศจีน ส าหรับ
บริเวณที่เรียกว่า สิบสองจุไทนี้ พระยาอนุมานราชธนได้บรรยายไว้ว่า (พระยาอนุมานราชธน , 2515: 
159) “ถัดแม่น้ าโขงขึ้นไปทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม... แผ่นดินตอนนี้ข้างเหนือ
ติดต่อกับมณฑลกวางซีของจีน และไปต่อกับกวางตุ้งบ้างเล็กน้อยในตอนชายทะเล ได้แก่ แคว้นตังเกี๋ย 
ถัดลงมาทางใต้แนวเฉียงจนจดประเทศสยาม ฝรั่งเรียกว่า หัวเมืองหัวพันทั้งห้าทั้งหก ซึ่งเคยตกเป็น
อาณาเขตของสยามมาคราวหนึ่ง เหนือแดนที่กล่าวนี้ แต่ล้ าไปทางตะวันตกเป็นแคว้นสิบสองจุไทย” 

แต่ทว่าก่อนหน้าที่จะเหลือแค่สิบสองจุไทยนั้น ในอดีตมีถึง 16 เมืองด้วยกัน เรียก “สิบ
หกเจ้าไท” มีเมืองลอ เมืองสาง เมืองวาด เมืองมวก เมืองลา เมืองม่วย เมืองแถง เมืองไล เมืองเจี๋ยน 
เมืองวัน เมืองตูม เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุ๊บ เมืองเตียน และเมืองเจียงแคม ในระหว่างนี้เกิดการแย่ง
ชิงอ านาจปกครองกันมากมาย จนกระทั่งเกิดสนธิสัญญาเทียนสิน ในสมัยฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาท ท า
ให้บางเมืองจึงตกไปอยู่ในประเทศจีน ซึ่งได้แก่ เมืองตุม เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุ๊บ เมืองเตียน  และ
เมืองเจียงแคม จึงเหลือเพียงสิบเจ้าไท ซึ่งภายหลังฝรั่งเศสตั้งเมืองขึ้นใหม่อีกสองเมือง รวมทั้งจัดการ
ปรับเปลี่ยนการปกครองใหม่จึงกลับมาเป็นสิบสองเจ้าไท 

 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9-10 เป็นช่วงที่ชาวไทด าได้เริ่มอพยพจากต้นแม่น้ าแดง (คนไท 
เรียกว่า แม่น้ าตาว)เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองลอ (ปัจจุบันเวียดนามเรียกว่า เหงียะโล (Nghia Lo) อยู่ใน
เขตจังหวัด Yen Bail) หลังจากนั้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 พวกไทด าก็กระจัดกระจายกันออกไปตั้ง
ถิ่นฐานในเมืองต่างๆ เช่น เมืองแถง เมืองลา เมืองม่วย เมืองมวก ฯลฯ ซึ่งเมืองดังกล่าวยังคงเป็น
ชุมชนส าคัญของชาวไทด าอยู่ในปัจจุบัน 

 สมัยกษัตริย์คนแรกผู้ปกครองแคว้นสิบสองจุไท คือ ท้าวลอ ลูกชายของท้าวสรวงที่
อพยพมาจากน่านเจ้า (มนฑลยูนนานของจีนในปัจจุบัน) มาถึงเมืองลอและให้ก าเนิดบุตรชาย จึงตั้งชื่อ
ตามเมืองที่ปกครอง เมืองลอในสมัยนั้นจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองของไทด า ต่อมาในสมัย
ล้านเจื้อง (ลูกชายท้าวลอ) ปกครองเมืองแถง ทุกเมืองในสิบสองจุไท ก็เปลี่ยนมาขึ้นกับเมืองแถง 

ต่อมาในช่วงที่อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงมีอ านาจขึ้น 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 เมืองของชาวไทด าก็ได้เข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของล้านช้าง แต่
เนื่องจากสิบสองจุไทอยู่ห่างไกลจากนครหลวงพระบางอีกทั้งยังถูกขนาบด้วยอาณาจักรที่ใหญ่กว่าถึง 
3 อาณาจักร คือล้านช้าง เวียดนาม และจีน จึงต้องส่งส่วยและบรรณาการให้กับอาณาจักรทั้งสาม 
เพื่อป้องกันการรุกรานและรักษาความคุ้มครอง จึงท าให้ได้ชื่อว่า “เมืองสามฝ่ายฟ้า” ซึ่งชาวไทด าก็
ปกครองตนเองตามแบบแผนธรรมเนียมเดิมของตน โดยที่ไม่ถูกก้าวก่ายจากอาณาจักรใหญ่ทั้งสาม  

เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่งปกครองล้านช้างระหว่าง พ.ศ.2093-2115 
อาณาจักรล้านช้างได้แตกออกเป็น 2 อาณาจักรคือ หลวงพระบางและเวียงจันทน์ ท าให้หัวเมืองผู้ไท
ได้แยกออกไปด้วย เมืองพวน เมืองเชียงขวางขึ้นกับเวียงจันทน์ เมืองหัวพันห้าทั้งหกขึ้นกับหลวงพระ
บาง ส่วนสิบสองจุไทที่อยู่ไกลออกมาให้ปกครองกันเองแต่ยังคงขึ้นกับเจ้านครหลวงพระบาง ในสมัย
กรุงธนบุรีเมื่อยกทัพไปตีหลวงพระบางและเวียงจันทน์เป็นประเทศราชแล้วจึงยกทัพไปตีเมืองแถน
และกวาดต้อนผู้ไทด าไปยังเพชรบุรี ซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ 

การอพยพเข้ามาในประเทศไทย 
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ไทยทรงด าอพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
จนถึงสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

สมัยกรุงธนบุรี 
อพยพเข้ามาเป็นครั้งแรกประมาณ  พ.ศ. 2321ในสมัยต้นแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้ากรุง

ธนบุรี (พระเจ้าตากสินมหาราช) พระองค์ทรงพระบรมราชโองการให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) และเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช (กรมพระราชวังบวรสุร
สีหนาท) ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และเมื่อเสร็จสิ้นสงคราม ได้กวาดต้อนชาวลาวเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยจัดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหัวเมืองต่างๆในภาคกลาง  

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2322 กองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยา
สุรสีห์พิษณุวาธิราชยกไปตีเมืองล้านช้าง เมื่อตีล้านช้างได้แล้วก็ให้กองทัพเมืองหลวงพระบางยกก าลัง
ไปตีเมืองทันต์ (เมืองซื่อหงี) เมืองม่วย ซึ่งตั้งอยู่ริมเขตแดนญวน เมืองดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของพวก 
“ผู้ไทยทรงด า” หรือ “ลาวทรงด า” โดยกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงด า ลาวเวียงมายังประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุผล 3 ประการคือ เพื่อไม่ให้เป็นก าลังของญวน เพื่อต้องการหาที่อยู่ใหม่ที่
ปลอดภัยให้แก่ลาวทรงด า และเพื่อเพิ่มพูนก าลังคน ดังนั้นจึงโปรดให้ลาวทรงด าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
เมืองเพชรบุรี สันนิษฐานว่าอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองปรง อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส่วนลาวเวียงให้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่สระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี ซึ่งยังคงสืบเช้ือสายมาจนถึงปัจจุบัน 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประมาณ พ.ศ. 2335 เจ้าเมือง

แถน เมืองพวน เกิดแข็งข้อต่อเจ้าเมืองเวียงจันทน์ ดังนั้นเจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงยกกองทัพไปตีเมืองทั้ง
สองไว้ได้ และกวาดต้อนลาวทรงด า ลาวพวน ส่งมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่กรุงเทพฯ และทรง
โปรดให้ลาวทรงด าไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านหนองปรง อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส่วนลาวพวนโปรดให้
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่กรุงเทพฯ 

ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณ พ.ศ. 2369 เจ้า
อนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ก่อกบฎต่อประเทศไทย ภายหลังปราบกบฎเจ้าอนุวงศ์เสร็จสิ้นแล้วหัว
เมืองต่างๆในบริเวณที่สูงตรันนินห์ที่เคยเป็นเมืองขึ้นของเวียงจันทน์ เช่น หัวพันทั้งห้าทั้งหก เมืองพวน 
(เมืองเชียงขวาง) ซึ่งดินแดนดังกล่าวอยู่ใกล้ชิดกับเวียดนามได้ถูกเวียดนามขยายอิทธิพลเข้า
ครอบครอง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2377 ประเทศไทยได้ส่งกองทัพพร้อมกองทัพของเมืองหลวงพระบาง
และหัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นไปตีเมืองในบริเวณที่สูงตรันนินห์ และขับไล่ญวนให้ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2378 ได้ตีเมืองแถนในแคว้นสิบสองจุไทย พร้อมทั้งกวาดต้อน
ครอบครัวลาวทรงด า ลาวพวน ลงมากรุงเทพเป็นอันมา เพราะขืนปล่อยไว้เกรงจะเกิดความยุ่งยากแก่
ราชการขึ้นอีก ครั้งแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้พวกลาวทรงด าเหล่านั้นไปตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรี ระยะหลังเรียกกลุ่มลาวทรงด าว่า “ลาวทรง ลาวซ่ง และ ลาวโซ่ง” ใน
ที่สุด ส าหรับพวกลาวที่ยังเหลืออยู่ตามเมืองต่างๆบนที่สูงตรันนินห์ และในแคว้นสิบสองจุไทย ให้อยู่
ในความดูแลของเมืองหลวงพระบาง 

นอกจากนี้พงศาวดารเมืองหลวงพระบางได้บันทึกเกี่ยวกับการกวาดต้อนครอบครัวลาว
ทรงด าเข้ามาในประเทศไทยใน พ.ศ. 2379 และ 2381 ไว้ดังนี้คือ ในปี  พ.ศ. 2379 เมืองฮึม เมือง
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ฮอย เมืองควร แข็งข้อต่อเมืองหลวงพระบาง ดังนั้นเจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ ซึ่งรักษาเมืองหลวงพระ
บางอยู่ในขณะนั้นได้ให้ท้าวพระยาคุมกองทัพขึ้นไปปราบแล้วกวาดต้อนลาวทรงด าเข้ามากรุงเทพฯ 
และในปี พ.ศ. 2381 เจ้าเมืองหลวงพระบางกับเจ้าเมืองเวียงจันทน์เกิดการวิวาทกันและได้ลงมา
กรุงเทพฯ โดยเจ้าราชวงศ์เมืองหลวงพระบางได้น าพวกลาวทรงด าลงมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่
กรุงเทพด้วย ลาวทรงด าที่น ามาในครั้งนี้โปรดให้ตั้งหลักแหล่งที่ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี พวกลาวทรงด าไม่ชอบภูมิประเทศแถบนั้น เพราะเป็นหมู่บ้านชายทะเล ดังนั้นในเวลา
ต่อมาจึงอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยมาเรื่อยๆ จนถึง อ าเภอเขาย้อย ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ดอน น้ าท่วม
ไม่ถึง มีป่าเขาเหมือนกับถิ่นฐานเดิม จึงได้มีการต้ังบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นจนถึงปัจจุบัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 เกิดความระส่ าระสายขึ้นในเขตตังเกี๋ย แคว้นสิบสองจุไทย และ
ลาวเหนือ โดยพวกจีนฮ่อยกกองทัพบุกเข้ามาก่อกวนดินแดนแถบแม่น้ าด า แม่น้ าแดง และบริเวณที่
สูงตรันนินห์ พวกจีนฮ่อนั้นแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามสีธง เช่น จีนฮ่อธงแดง จีนฮ่อธงด า กองทัพจีน
ฮ่อได้บุกเข้าโจมตีหัวเมืองต่างๆ ในขณะที่กองทัพเมืองหลวงพระบางไม่สามารถต่อต้านได้ ท าให้จีนฮ่อ
ธงเหลืองยึดได้เมืองเชียงค า เชียงขวาง และตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งเชียงค า หลังจากนั้นกองทัพจีนฮ่อยังเคลื่อน
ก าลังลงไปทางใต้ มุ่งสู่เมืองเวียงจันทน์และหนองคาย เจ้าเมืองเวียงจันทน์ และเจ้าเมืองหนองคายได้
ขอความช่วยเหลือมายังกรุงเทพฯ  

และในปี พ.ศ. 2421 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้กองทัพจาก
กรุงเทพฯยกขึ้นไปปราบกบฎจีนฮ่อร่วมกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ จนสามารถปราบจีนฮ่อได้ แต่ปัญหาการ
ปราบนี้ก็ไม่สามารถยุติได้ เพราะจีนฮ่อก็ยังรุกรานหัวเมืองในแคว้นสิบสองจุไทย โดยเฉพาะ เมืองแถน 
เมืองไล  

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2428 กองทัพจากกรุงเทพฯโดยการน าของพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้
ยกขึ้นไปปราบจีนฮ่ออีกครั้งหนึ่ง และได้ต้ังกองทัพไทยอยู่ในบริเวณนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

ในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ พ.ศ. 2426 ประเทศฝรั่งเศสได้เข้าครอบครองเวียดนาม
โดยยึดเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และฝรั่งเศสไม่พอใจประเทศไทย โดยกล่าวหาว่า ประเทศไทย
คุกคามอาณานิคมของเวียดนาม ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนดินแดนและให้มีการปักปันเขตแดนขึ้น 
ฝ่ายไทยไม่ยนิยอมอ้างว่าดินแดนเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับหลวงพระบางซึ่งเป็นประเทศราชของประเทศไทย  

เมื่อพระยาสุรศักดิ์มนตรีปราบจีนฮ่อเสร็จสิ้นและยกกองทัพกลับกรุงเทพฯใน พ.ศ. 2430 
พร้อมทั้งน าหัวหน้ากบฎจีนฮ่อและบุตรของผู้ครองนครหลวงพระบางมากรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้
กวาดต้อนลาวทรงด า และน าค าสิง ซึ่งเป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองไล แห่งแคว้นสิบสองจุไทยลงมาด้วย 
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการกวาดต้อนลาวทรงด าจากแคว้นสิบสองจุไทยให้ไปอยู่เพชรบุรี ส าหรับบุตร
เขยเจ้าเมืองไลให้อยู่ที่กรุงเทพฯ ทางฝ่ายเจ้าเมืองไล นึกว่าไทยจับบุตรเขยมาคุมขังจึงเกิดความไม่
พอใจ น าพวกจีนฮ่อธงด าเข้าตีเมืองหลวงพระบาง  

กองทัพเมืองไลน าโดยบุตรชายคนโตของเจ้าเมืองไล ชื่อค าอุ้ม เข้าตีเมืองหลวงพระบาง
ได้ ภายหลังทางกรุงเทพฯปล่อยตัวบุตรเขยเจ้าเมืองไล ในช่วงนี้ฝรั่งเศสถือโอกาสที่เจ้าเมืองไลโกรธ
เคืองประเทศไทยวางแผนที่จะตีเอาดินแดนบริเวณแคว้นสิบสองจุไทยให้เข้าอยู่ในอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส จึงไปติดต่อให้ความช่วยเหลือค าอุ้ม และสนับสนุนให้เรียกร้องเอาดินแดนเหล่านี้ไปอยู่ใน
ความดูแลของฝรั่งเศส โดยอ้างว่าดินแดนเหล่านั้นเคยส่งส่วยให้เวียดนาม จึงเสมือนเป็นเมืองขึ้นของ
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เวียดนามด้วย ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมอบแคว้นสิบสองจุไทยให้อยู่ในความดูแลของฝรั่งเศส ใน
พ.ศ. 2431 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อฝรั่งเศสผนวกสิบสองจุไทเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมของตนที่เวียดนามในปี 
พ.ศ. 2426 แบบแผนการปกครองอย่างเป็นอิสระของชาวไทด าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่ อฝรั่งเศส
ก่อตั้งสหพันธรัฐไท เรียกว่า “สิบหกเจ้าไท” เพื่อหลอกใช้ให้คนไทด า ไทขาวรบราฆ่ากันเองเพื่อ
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ในพื้นที่สิบสองจุไท โดยสถาปนา เดววันลอง ซึ่งเป็นชาว
ไทขาวขึ้นเป็นกษัตริย์ของคนไททั้งหมด ชาวไทด าบางส่วนจึงหันไปช่วยเหลือขบวนการเวียดมินห์ น า
โดย โฮจิมินห์ ต่อสู้กับฝรั่งเศส  

การสู้รบที่เดียนเบียนฟูเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอินโดจีน เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2497 เดิมทีฝรั่งเศสยึดจุดยุทธศาสตร์ คือป้อมเดียนเบียนฟูที่อยู่กลางหุบเขาไว้ได้ ด้วยเพราะเป็น
ชัยภูมิที่เป็นภูเขาจึงยากต่อการเข้าโจมตีของทหารเวียดมินห์ ฝรั่งเศสหมายมาดไว้ว่าตราบใดที่ยัง
รักษาเดียนเบียนฟูไว้ได้ กองทัพเวียดมินห์ก็ไม่สามารถรุกคืบได้ต่อไป โดยที่ฝรั่งเศสไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนเลยว่าหายนะจะคืบคลานมาสู่เดียนเบียนฟู เพราะมีความเช่ือมั่นทางทฤษฎีของทหารฝรั่งเศสที่ว่า 
คนเอเชยีจะไม่สามารถตีป้อมค่ายของฝ่ายตะวันตกได้เลย 

ขณะที่ฝรั่งเศสมั่นใจในความแข็งแกร่งของป้อมเดียนเบียนฟูนั้น ฝ่ายเวียดนามได้ใช้
ยุทธวิธีถอดชิ้นส่วนปืนใหญ่ออกเป็นชิ้นๆแล้วล าเลียงขึ้นไปบนยอดเขารอบป้อมเดียนเบียนฟูด้วย
จักรยานสองล้อและแรงคนแบกหาม เมื่อประกอบปืนใหญ่เสร็จก็ระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ป้อมของ
ฝรั่งเศสพร้อมกัน ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 

ป้อมเดียนเบียนฟูเสียหายยับเยิน ปืนใหญ่ของฝรั่งเศสไม่สามารถตอบโต้ได้ นายพลเอกปื
โรต์ ผู้บังคับการทหารปืนใหญ่จึงหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ท าให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้ที่เดียน
เบียนฟู (เมืองแถง) ในปี พ.ศ. 2497และถอยทัพไปตั้งหลักในเวียดนามใต้ แล้วออกจากประเทศ
เวียดนามไปในที่สุด และตามมาด้วยการก่อตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งผนวกเอาแคว้นสิบ
สองจุไททั้งหมดไปด้วย จึงเป็นการยุติการปกครองตนเองอย่างอิสระของชาวไทด า จากนั้นแผ่นดินสิบ
สองจุไทยจงึเลือนหายไปจากแผนที่ 

ด้านประชากรที่อาศัยในเดียนเบียนฟูเป็นชาวไทด าและไทขาว เมื่อชาวไทด าเข้าร่วมรบ
ในสงครามเดียนเบียนฟูร่วมกับกองทัพเวียดมินห์ขับไล่ฝรั่งเศสในสงครามกู้เอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2496-
2497 ท าให้ชาวไทด าล้มตายเป็นจ านวนมาก แต่ก็ได้ใจจากกองทัพเวียดมินห์และชาวเวียดนามจึงได้
จัดสรรที่ดินในการด ารงชีพอยู่ร่วมกับชาวเวียดนามอย่างมีความสุขจนทุกวันนี้ ขณะเดียวกันชาวไทด า
ที่เข้าข้างฝรั่งเศสต้องอพยพหลบหนีเข้าสู่ประเทศลาว เมื่อประชากรมากขึ้นจึงได้กระจายออกไปตั้ง
หมู่บ้านอยู่ทั่วเขตทุ่งราบหลวงน้ าทา เและกลายมาเป็นประชากรของลาวจนทุกวันนี้ 

ส่วนในปี พ.ศ. 2518 เมื่อลาวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองคอมมิวนิสต์ เป็นเหตุให้
ไทด าต้องอพยพลี้ภัยอีกครั้ง เข้ามาใน ประเทศไทย ได้พักอยู่ค่ายอพยพจังหวัดหนองคายระยะหนึ่ง
แล้วเดินทางไปอยู่ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ส่วนสิบสองจุไทยก็กลายมาเป็น 
เดียนเบียนฟู ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส อยู่ในเขตไลเจา 

เข้าสู่แผ่นดินไทย 
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“ในตอนแรกที่มาอยู่เพชรบุรี โดยให้เราไปอยู่ที่บ้านแหลม เป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเล ซึ่ง
เวลาหน้าน้ าหลากน้ าก็จะท่วม แต่เดิมเราอยู่ทางเหนือ ทางเวียดนามเป็นภูเขา ไม่เคยเจอกับ
เหตุการณ์น้ าท่วม พอมาอยู่ติดชายทะเลก็ประกอบอาชีพไม่เป็น ต้องท าการประมง ซึ่งพวกเราไม่ถนัด
กับวิถีชีวิตแบบนั้น ซึ่งอาชีพเราคือท าไร่ ท านา หาของป่า เวียดนามก็อยู่กับชายเขา เราเลยอยากที่จะ
กลับถิ่นฐานบ้านเดิม ก็เลยพากันอพยพโยกย้ายเพื่อกลับถิ่นบ้านเดิม ปรากฎว่าไปไม่ถึง เลยลงหลักปัก
ฐานตาม จังหวัดต่างๆทั่วไป แต่เพชรบุรีมีมากสุด เพราะประชากรกว่า 80% เป็นไทยทรงด า” พี่มด
เอ่ยเล่าถึงครั้งที่ไทด าได้อพยพเข้ามายังเพชรบุรีเป็นครั้งแรก 

จากการอพยพชาวลาวทรงด า หรือลาวโซ่งเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งด้วยกัน ซึ่ง
ทั้งหมดได้ถูกส่งให้ไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเพชรบุรีเพียงแห่งเดียว และเนื่องด้วยการย้ายถิ่นฐานไปตั้งยัง
ชุมชนแห่งใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น เพราะการควบคุมคนตามระบบไพร่ได้บังคับไว้ ท าให้
การย้ายถิ่นฐานไม่สามารถท าได้ จากที่เห็นว่ามีชาวลาวโซ่งอยู่ในหลายจังหวัดในปัจจุบันได้นั้นเป็น
เพราะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองและมีการยกเลิกระบบไพร่
ทาส ท าให้การควบคุมคนเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลตามมาคือพวกลาวโซ่งสามารถอพยพย้ายถิ่นจากชุมชน
หรือเมืองที่เคยอยู่เดิมให้ออกไปต่างเมืองกันได้มากขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆกัน ดังนี้ 

การที่ลาวโซ่งมาอยู่รวมกันที่เพชรบุรี นั่นเพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา มีล าธาร 
น้ าท่วมไม่ถึง ซึ่งมีความคล้ายกันกับภูมิประเทศที่เมืองแถน ในแคว้นสิบสองจุไทย ต่อมาเมื่อไม่มีการ
ควบคุมบริเวณที่อยู่อาศัย ลาวโซ่งที่ไม่ชอบพื้นที่ลุ่มและประกอบกับบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นขาดแคลนไม้
ในการสร้างบ้านเรือนจึงมีการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่นๆเป็นจ านวนมาก แต่ชุมชนเดิมก็ยังมีอ
ยูอีกเป็นจ านวนมากเช่นกัน 

นอกจากนี้ลาวโซ่งรุ่นเก่า ซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ถูกกวาดต้อนเข้ามามีความปรารถนาแรงกล้า
ที่จะกลับไปอยู่อาศัยยังบ้านเกิดเมืองนอนเดิมซึ่งก็คือเมืองแถน จึงได้พยายามรวบรวมญาติพี่น้อง
เคลื่อนย้ายออกจากเพชรบุรี เดินทางขึ้นไปทางเหนือของประเทศไทยเรื่อยๆ เพื่อจะไปให้ถึงแคว้นสิบ
สองจุไทย แต่เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางค่อนข้างล าบากทั้งด้านเส้นทางคมนาคมและอาหารการ
กิน ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการเดินทาง เมื่อถึงฤดูฝนก็หยุดพักเพื่อท านาสะสมเสบียง
อาหารไว้เดินทางต่อไป เมื่อเดินทางไปเรื่อยๆท าให้ลาวโซ่งรุ่นแรกล้มหายตายจากกันไป ลาวโซ่งรุ่น
หลังที่เกิดในประเทศไทยไม่สามารถเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมได้ จึงตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่ตาม
เส้นทางการอพยพ ได้แก่ จังหวัดสระบุร ีลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย  

อีกทั้งยังมีลาวโซ่งบางกลุ่มอพยพจากจังหวัดเพชรบุรีออกไปตั้งหลักแหล่งในเขตจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดชุมพร สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และเดินทางลงไป
จังหวัดใต้สุด คือสุราษฎร์ธานี เป็นต้น การอพยพมาสิ้นสุดราวปี พ.ศ. 2500 เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง
ขึ้นและการหักร้างถางพงอย่างถูกกฎหมายจึงไม่สามารถท าได้อีก 

นอกจากนี้ยังมีชาวไทด า ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่ลาวตกเป็นอาณา
นิคมของฝรั่งเศส มาอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย อีกทั้งในบริเวณภาคอีสานของไทยก็มี
ปรากฏหลักฐานว่ามีชาวไทด าที่อพยพมาอยู่ด้วยเช่นกัน 
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ชาวไทยทรงด า มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลากหลายชื่อ อาทิ ลาวโซ่ง ไทด า ไตด า ผู้
ไทยด า ไทยทรงด า ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวซ่วงด า และลาวทรงด า ค าว่า ลาวโซ่ง เป็นชื่อที่คนไทยในภาค
กลางใช้เรียกชาติพันธุก์ลุ่มน้อยกลุ่มนี้ 

“เพราะเราอพยพลัดเลาะผ่านลาวลงมา เรื่อยๆ คนทางภาคกลางก็เห็นว่าพวกเราผ่าน
ลาวเข้าจึงคิดว่าพวกเราเป็นคนลาวแน่ๆ เลยเรียกว่าลาว แล้วพวกเราไทยทรงด าส่วนมาก ผู้ชายจะ
นิยมใส่กางเกง ซึ่งเรียกว่าส่วง ทุกวันนี้ก็เพี้ยนมาเป็นซ่วง ลาวซ่วง ลาวโซ่ง ก็คือลาวใส่ผ้าโซ่ง อีกทั้ง
เรานิยมใส่สีด า เลยเรียกกันว่าลาวทรงด า ไทยทรงด า แต่ค าว่า ไทด า จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
มากกว่า” 

 
บทที่ 2 เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ 

“ค าว่า ‘ไทยทรงด า’ พึ่งจะมาเรียกเมื่อสมัยรัชกาลที่ 9 สาเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะ เมื่อ
ครั้งที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ก็มีหลายชาติพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งไทแดง ไทขาว ไทด า พวกเรานิยม
แต่งกายด้วยผ้าด า ก็เลยเรียกว่าไทยทรงด า” 

ถ้อยค าที่บอกเล่าเรื่องราวจากหญิงวัยกลางคนชาวไทยทรงด าคนนี้ หรือที่ฉันเรียกว่าพี่
มด  เธอก าลังบอกกล่าวถึงความเป็นมาของคนไทยทรงด าด้วยน้ าเสียงแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ่งนอกจากประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว สิ่งที่ฉันสังเกตได้อีกอย่างคือเรื่องของการแต่งกาย 

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ย่างเท้าเข้ามาในที่แห่งนี้ สิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างแรกคือ ภาพผู้คน
ทั้งหญิงและชาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยชรามากกว่า ต่างแต่งกายด้วยชุดของชาวไทยทรงด าออกมา
ต้อนรับ ลักษณะเสื้อของผู้หญิงเป็นเสื้อแขนยาว สีด า มีกระดุมด้านหน้าเรียงรายยาวลงมาหลายสิบ
เม็ด จนฉันแอบสงสัยว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะติดครบทุกเม็ด สวมคู่กันกับผ้าซิ่นสีครามหรือสี
กรมท่า มีลายทางสีขาวสลับยาวลงมา ส่วนผู้หญิงที่ยังสาว ท่อนบนจะเป็นผ้าที่พันไว้คล้ายเกาะอก
และสวมคู่กับซิ่นเช่นเดียวกัน การแต่งกายของผู้ชายก็ไม่ต่างจากผู้หญิงเท่าไรนักเพียงแต่เป็นกางเกง
เท่านั้น 

ด้วยความสงสัยจึงท าให้ฉันเอ่ยถามกับพี่มด ซึ่งเธอก็อธิบายให้ฟังว่านอกจากเรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีแล้ว สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้กันของชาวไทยทรงด าก็คือเรื่องของการแต่งกาย  

ลักษณะการแต่งกายของชาวไทยทรงด ามี 2 แบบ คือชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชุด
พิธีกรรม 

 1. ชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
    ส าหรับผู้ชายจะสวมเสื้อที่เรียกว่า “เสื้อไท” หรือ “เสื้อซอน” เป็นเสื้อผ้าฝ้ายสีด า

หรือสีครามเข้ม แขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อมีความยาวตั้งแต่คอเสื้อถึงสะโพก คอตั้ง ด้านหน้าติด
กระดุมเงิน 9, 11, 13, 15, 21 เม็ด ซึ่งกระดุมเงินนี้ส่วนมากท าเป็นเม็ดกลมๆ มียอดแหลม และมี
ลวดลายคล้ายกับกลีบดอกบัว โดยมากมักใช้คู่กับเสื้อเชิ้ตสีขาว โดยสวมเสื้อเชิ้ตไว้ด้านในแล้วจึงสวม
เสื้อไททับอีกช้ันหนึ่ง โดยพับปกเสื้อเชิ้ตออกมาด้านนอกเรียกว่า “คอแก่น” ซึ่งหมายถึง คอเสื้อ 2 ชั้น 
ส่วนกางเกงมีทั้งขาสั้นและขายาว กางเกงขาสั้น จะเรียกว่า “ส้วงเต้น” หรือ “ส้วงก้อม” ปลายขาจะ
แคบเรียวยาวปิดแค่เข่า ขอบกางเกงช่วงเอวมีลักษณะกว้างคล้ายกับกางเกงขาก๊วย ส่วนกางเกงขายาว 
เรียกว่า “ส้วงฮี” ต้องเย็บลักษณะเดียวกับกางเกงขาสั้น แต่มีขายาวแคบลงไปเกือบถึงตาตุ่ม 
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นอกจากนี้ ผู้ชายชาวไทยทรงด ายังนิยมใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว ถ้าเป็นโอกาสพิเศษจึงจะใช้ผ้าขาวม้าที่
ทอด้วยไหม หรือไม่ก็จะน ากระเป๋ามาคาดเอวแทน 

   ส าหรับผู้หญิง เรียกว่า “เสื้อก้อม” ท าด้วยผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีด าหรือสีครามแก่ คอเสื้อ
มีลักษณะเป็นเสื้อคอตั้งเหมือนคอจีน ไม่มีปก มีกระดุมเงินลวดลายเดียวกับของผู้ชายติดตั้งแต่คอถึง
เอว ติดด้วยกระดุมเงิน 11, 13, 15 เม็ด แขนยาวทรงกระบอกรัดข้อมือ เพื่อให้แนบล าตัวจะได้รับ
ความอบอุ่นและป้องกันความร้อน ตัวเสื้อเป็นเสื้อรัดรูปพอดีตัวยาวถึงสะโพก ส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าซิ่นสี
ครามแก่ มีลายทางสีขาวสลับคล้ายลายบนผลแตงโมจึงเรียกว่า “ซิ่นลายแตงโม” ที่เชิงของซิ่นจะติด
ตีนซิ่นทอเป็นลวดลายต่างหาก เป็นลายขวางกว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ตีนซิ่นนี้เวลาสามีตายต้องเลาะ
ออกเพื่อเป็นเครื่องแสดงการไว้ทุกข์ วิธีนุ่งซิ่นจะแตกต่างจากคนไทยนุ่ง คือ จะไม่มีการขมวดชายพก
ไว้ด้านข้างของเอว แต่จะจับผ้ามาทบกันตรงกลางให้จีบแยกจากกันแล้วขมวดไว้ตรงหน้าท้อง แล้วดึง
ซิ่นข้างหน้าให้สูงกว่าด้านหลัง เพ่ือความสะดวกในการก้าวเดินและการท างาน 

   นอกจากนี้ส าหรับผู้หญิงยังมีอีกชุดหนึ่งส าหรับใส่อยู่บ้าน นั่นคือ “ชุดฮ้างนม” หรือ 
“ฮ้างเปียว” ท่อนบนเป็นผ้าคาดอกที่เรียกว่า “ผ้าเปียว” นุ่งคู่กันกับซิ่นลายแตงโม ส าหรับผ้าเปียวจะ
ทอด้วยผ้าฝ้ายสีครามแก่เช่นเดียวกับเสื้อก้อม มีความกว้างประมาณ 6 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร ที่ริม
ด้านหนึ่งปักลวดลายแบบโซ่ง ลายคล้ายกับเสื้อฮี ผ้าเปียวเป็นผ้าสารพัดประโยชน์เช่นเดียวกับ
ผ้าขาวม้า คือใช้คาดอกเวลาอากาศร้อน ใช้คลุมศีรษะกันแดดกันฝน ใช้คลุมไหล่ห่มเฉียงทับเสื้อก้อม
เวลาไปวัด หรือเวลาพิธีกรรมต่างๆ 

    ทั้งนี้ผ้าเปียวเป็นสัญลักษณ์ของการมีเจ้าของและคนชรา ผู้หญิงสาวจึงเตรียมจัดท าผ้า
เปียวไว้เพื่อน าไปเป็นผ้าไหว้ให้แม่สามี คนสูงอายุมักห่มผ้าเปียวอยู่กับบ้านหรือห่มไปวัด โดยห่มเฉียง
บ่าเหมือนกับห่มผ้าสไบ แม้แต่ตอนเสียชีวิตก็ต้องมีผ้าเปียวห่ม โดยมีความเชื่อว่าลวดลายผ้าเปียวเป็น
สัญลักษณ์ประจ าตระกูล เมื่อเสียชีวิตลงญาติที่ล่วงลับไปก่อนแล้วจะเดินทางมารับ เพื่อไปอยู่ใน
ดินแดนเดียวกันได้ถูกต้อง 

 2. ชุดที่ใช้ในพิธีกรรม 
    เสื้อที่ใช้ในพิธีกรรมทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะเรียกว่า “เสื้อฮี” เมื่อสวมมักจะสวมทับเสื้อ

ที่ใส่อยู่แล้วอีกทีหนึ่ง หรือไม่ก็อาจน ามาพาดบ่า เคียนเอว หรือผูกทับไปกับผ้าเปียวก็ได้ เพียงเพื่อเป็น
เครื่องหมายว่าใส่เสื้อฮีไว้แล้ว ตัวเสื้อจะใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่มีลวดลายน้อย ใช้ใส่ในงานมงคลต่างๆ 
ส่วนด้านที่มีลวดลายสวยงามจะใช้ใส่ในงานอวมงคล เช่น งานศพ ลักษณะของเสื้อฮีทั้งชายและหญิงมี
ลักษณะที่ต่างกัน ดังน้ี 

   เสื้อของผู้ชาย ทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นสีด า เย็บด้วยผ้าสีด า ความยาวคลุมสะโพก 
ตัวเสื้อเข้ารูป ไม่ติดกระดุมด้านหน้า แต่ตรงคอเสื้อมีกระดุมติดไว้คล้อง 1 เม็ด คอเสื้อเป็นคอกลมติด
คอ กุ๊นรอบคอด้วยผ้าไหมสีแดงแล้วเดินเส้นด้วยไหมสีอื่นทับให้สวยงาม จากท้องแขนถึงชายเสื้อปัก
ตกแต่งด้วยเศษผ้าไหมและไหมสีต่างๆ พร้อมทั้งติดกระจกชิ้นเล็กๆตามลวดลายด้วย ด้านข้างของตัว
เสื้อจะผ่าข้าง ซึ่งมีความยาวครึ่งหนึ่งของท้องแขนถึงชายเสื้อ แล้วปักตกแต่งอย่างงดงาม ส่วน
เสื้อของผู้หญิง ท าด้วยผ้าฝ้ายเช่นเดียวกัน ตัวเสื้อเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีลักษณะใหญ่กว่าของผู้ชาย คอ
เสื้อเป็นคอแหลมลึก ประดับตกแต่งรอบคอด้วยผ้าไหมสีต่างๆ ปักตกแต่งรอยตะเข็บเสื้อทุกแห่ง
โดยเฉพาะชายเสื้อ เย็บด้วยผ้าด าใช้งานได้ทั้งสองด้านเช่นเดียวกัน ปลายแขนตกแต่งด้วยผ้าไหมสี
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ต่างๆ บ่าหน้าทั้งสองตกแต่งด้วยลายดอกหน้าหมอนหรือดอกแส่ว ด้านที่มีลวดลายน้อยใช้ในงาน
มงคล ส่วนด้านที่ลวดลายสวยงามใช้ในงานอวมงคล  

ลวดลายผ้าที่ใช้ปักเสื้อฮีทั้งหญิงและชาย เป็นลายที่เอามาจากลายบนหน้าหมอน เช่น 
ลายดอกไม้ ลายขิต ลายแปด ลายเอื้อขอ ลายขอกุด เป็นต้น สีที่นิยมใช้ปักจะใช้สีแดง แสด เขียว 
และขาว เมื่อปักลวดลายต้องท าทั้ง 2 ด้าน แต่ด้านในจะประดับตกแต่งลวดลายมากกว่าและสวยกว่า
ด้านนอก 

งานมงคลที่ใส่เสื้อฮี เช่น งานแต่งงาน ซึ่งลูกเขยและลูกสะใภ้ต้องใส่ เพราะถือว่าเป็นการ
ให้เกียรติพ่อตาแม่ยาย งานพิธีเสนเรือน งานพิธีกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในด้านดีงาม เวลาใส่ให้น าด้าน
ไม่สวยออกไว้ด้านนอก ส่วนด้านที่สวยจะใช้ในงานพิธีอวมงคล อย่างพิธีศพ หรือพิธีเชิญผีขึ้นเรือน 
ตลอดจนใช้คลุมโลงศพด้วย  

พี่มดยังคงเล่าต่ออีกว่า ในปัจจุบันนี้ ยุคสมัยเปลี่ยนไป คนไทยทรงด าเองก็มีการรับเอา
วัฒนธรรมอื่นๆมาประยุกต์ปรับใช้กันไป อย่างในเรื่องการแต่งกายนี้ คนไทยทรงด ายังคงแต่งกายด้วย
ผ้าด าแต่ไม่ได้แต่งตลอดเวลาอย่างอดีตอีกแล้ว  

“เมื่อก่อนเราไม่มีเวลาไปซื้อเครื่องนุ่งห่มหรือไม่มีเงินพอไปจับจ่ายซื้อของ การไปหาซื้อ
เสื้อผ้าก็ยากล าบาก ไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยปัจจุบัน การแต่งกายของเราทุกวันนี้จึงแต่งเหมือนคนไทย
ปกติ แต่เราก็ยังมีการแต่งกายประจ าของเราแต่ละคน ซึ่งคนไทยทรงด าทุกคนต้องมี นั่นคือเสื้อฮี โดย
เราจะใช้เฉพาะในช่วงพิธีกรรมเท่านั้น” 

“จากที่พี่เล่ามา เสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สีด าหรือสีคราม เพราะอะไรคะ” จู่ๆความ
สงสัยก็แล่นเข้ามาในความคิดจงึท าให้ฉันต้องเอ่ยถามออกไป 

ค าตอบที่ได้รับกลับมาท าให้ฉันเข้าใจว่า เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างการแต่งกาย หรือ
งานหัตถกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะของชนชาติใดก็ตาม ล้วนถูกปรับแต่งให้เข้ากันกับวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนเหล่านั้น อย่างเช่นการแต่งกายที่เน้นสีด า นั่นเพราะอาชีพของคนไทยทรงด าเป็นอาชีพเกษตรกรรม 
การท าไร่ ท านา อาจท าให้เสื้อผ้าสกปรกได้ง่าย ผ้าด าจึงเป็นสีที่ดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่าย เมื่อเกิด
สกปรกก็ไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องการดูแลรักษา เพราะจะมองไม่เห็นคราบหรือรอยเปื้อนน้ันๆ  

ทั้งนี้นับตั้งแต่อดีต การด ารงชีวิตของชาวไทยทรงด าจะอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆล้วนเกิดขึ้นจากการแปรรูปธรรมชาติเหล่านั้น ให้กลายเป็นของอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
การผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยตัวเองตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย ปั่น
ด้าย ทอผ้า ดังนั้นผู้หญิงชาวไทยทรงด าจึงมีความสามารถในเรื่องการทอผ้าและเย็บปักถักร้อยเป็น
อย่างดี ซึ่งผ้าที่น ามาทอจะทอจากฝ้ายหรือไหม แล้วน ามาย้อมด้วยสีธรรมชาติจากต้นคราม แต่
ปัจจุบันนี้การทอผ้ายังคงมีอยู่ในคนเฒ่าคนแก่ ที่จะมานั่งทอผ้ายามว่างภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรง
ด า อ.เขาย้อย แห่งนี้เท่านั้น 

สาเหตุที่ผูห้ญิงชาวไทยทรงด าหรือชาวลาวโซ่งมีความสามารถด้านการทอผ้านั้น ว่ากันว่า
เมื่อหญิงชาวลาวโซ่งแต่งงานแล้ว จะต้องเป็นผู้ทอผ้าให้กับสามีและพ่อแม่สามีใส่ ดังนั้นผู้ที่ออกเรือน
จ าเป็นต้องมีความสามารถด้านการทอผ้า ซึ่งกรรมวิธีในการทอผ้าจะเริ่มต้นจากการเลี้ยง “ตัวไหม” 
ซึ่งคนลาวจะเรียกว่า “ตัวม้อน”..... 
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เมื่อมาถึงตรงนี้คุณยายไทยโซ่งท่านหนึ่งได้พาฉันเข้าไปยังมุมหนึ่งด้านในศูนย์ฯ สิ่งที่ฉัน
เห็นคือมีภาชนะจักรสานขนาดใหญ่ถูกคลุมด้วยผ้าสีขาว เมื่อเปิดผ้าออกมาภายในมีสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะคล้ายหนอน ล าตัวยาวเป็นปล้อง มีสีขาวที่ถูกขั้นแต่ละปล้องด้วยสีด า พวกมันก าลังกินใบ
หม่อนอยู่ ใช่แล้ว คุณยายพามาดูการเลี้ยงตัวไหมนั่นเอง  

คุณยายอธิบายว่าวงจรชีวิตของ “ตัวม้อน” นั้นเริ่มจากการที่ตัวผีเสื้อหรือที่คุณยายเรียก 
“ตัวบี้” ผสมพันธุ์กันหลังจากที่ออกจากดักแด้ เมื่อมันวางไข่ก็ต้องน าไข่มาวางไว้ในกระดาษขาวเพื่อ
ไม่ให้มันกระทบกระเทือน เมื่อฟักออกมาก็กลายเป็นตัวม้อน และจะเริ่มกินอาหาร ซึ่งก็คือ “ใบ
หม่อน” คุณยายเก็บใบหม่อนที่ขึ้นเองภายในศูนย์ฯ น ามาพับและหั่นให้เป็นฝอยๆ จากนั้นจึงน าไปโรย
ให้ตัวม้อนกิน ซึ่งตัวม้อนจะกินอาหารเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้น  

เมื่อตัวม้อนโตเต็มที่จะหยุดกินอาหาร ต้องแยกมาใส่ไว้ใน "จ่อ" เพื่อให้มันท าหน้าที่พ่น
เส้นใยหุ้มตัวเองไว้ หลังจากนั้น ตัวม้อนจะกลายเป็นฝักๆ สีทอง ข้างในจะเป็นตัวดักแด้ ระยะเวลา
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มน ามาต้มสาวไหมได้ แต่หากทิ้งไว้นานเกินไป ตัวดักแด้ข้างในก็จะเน่า เส้น
ไหมที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ไม่ได้น ารังทั้งหมดไปต้มเพียงอย่างเดียว ต้องเลือกบางตัวเอาไว้ท าพันธุ์
ด้วย แล้วเขาเลือกอย่างไรนะว่าตัวไหนเอาไปท าพันธ์ุได้ 

 “หยิบๆเอา แต่ต้องเป็นคู่นะ เพราะออกมามันจะได้เป็นคู่กัน” ค าตอบที่ได้รับจากคุณ
ยายท าเอาฉันอดข าไม่ได้ เมือ่ดักแด้ลอกคราบออกมาก็กลายเป็นตัวบี้หรือผีเสื้อ ก็เอาไว้ผสมพันธุ์ และ
กลับเข้าสู่วงโคจรเดิมอีกครั้งซึ่งมี 4 ระยะ ดังนี ้
  
     ไข่หนอน            ตัวม้อน         รังไหม/ดักแด ้            ผีเสื้อ 
 

รังไหมที่จะน ามาท าไหมนั้นต้องน าไปต้มในน้ าร้อนให้เดือด ซึ่งหน้าที่ของคนสาวไหมคือ 
ต้องควบคุมดุ้นฟืนและความร้อนของน้ าเดือดให้ปานกลาง เพราะถ้าน้ าเดือดมาก ตัวรังไหมจะลอย
ขึ้นมาวุ่นวายท าให้สาวไหมยาก ส่วนตัวดักแด้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปท าอาหารก็ได้ หรือน าไปขายก็ได้ 
เมื่อน้ าเดือดได้ที่แล้ว เอาอุปกรณ์สาวไหมทั้งหมดมาคีบกับปากหม้อ แล้วขยุ้มรังไหมใส่ไปในหม้อ แต่
อย่าใส่มาก เพราะจะท าให้ได้เส้นไหมที่ใหญ่เกินไป เส้นไหมที่ได้นั้นน าไปผึ่งให้แห้ง แล้วเข้าสู่
กระบวนการย้อมคราม การกรอไหม การสาวไหม การปั่นด้าย จนถึงการทอผ้า 

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นไหม 
2 ชุด คือชุดแรกเป็น “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอ(เครื่องทอ) หรือแกนม้วน
ด้านยืน อีกชุดหนึ่งคือ “เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวยเป็นตัวน าเส้นด้ายพุ่งสอด
ขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอด
ให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา จะท าให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของ
ผ้านั้น ขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอ แต่ของคนไทยทรงด านั้นจะทอเป็นซิ่นลายแตงโม
หรือไม่ก็ผ้าพื้นสีเดียวทั้งผืน คือสีด า แล้วจึงน าผ้าที่ได้ไปตัดเย็บเป็นผ้าซิ่น เป็นเสื้อ หรือผ้าสไบต่อไป 
ส่วนลายบนเสื้อใช้วิธีการปักเป็นลวดลายต่างๆแทน 

ผ้าทอของชาวไทยทรงด าหรือลาวโซ่ง จังหวัดเพชรบุรีนี้ มีการทอผ้า 4 ชนิด คือ ผ้าซิ่น
ลายแตงโม ผ้าพื้น (ส าหรับตัดเสื้อ) ผ้าขาวม้า และผ้าเปียว (สไบ) แต่ผ้าทอที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
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ชาวโซ่งคือ ผ้าซิ่นลายแตงโมหรือลายชะโด จะใช้ด้ายพุ่งเป็นสีด า และเส้นยืนใช้สีแดง มีเรื่องเล่าว่าสี
แดงนั้นสื่อถึงความรักของสาวชาวโซ่งที่คอยชายคนรัก เส้นสีแดงแทนหัวใจ เส้นสีด าแทนตัวเอง โดย
จะซ่อนสีแดงไว้ ซึ่งจะมองเห็นชัดต่อเมื่อต้องแสงเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะมันเป็นแสดงออกถึงความ
อายของสาวชาวโซ่งที่คิดถึงชายคนรัก 

   ทุกวันนี้การทอผ้าเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ หันมาใช้เส้นด้ายสังเคราะห์แทนการ
ย้อมคราม เพราะสีไม่ตก และผ้าที่ได้จะมีความคงทนกว่า หรือแม้แต่การทอผ้าเองก็ไม่ได้ท ากันเอง
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว มีการจ้างโรงงานหรือที่อื่นๆท าแทน แล้วจึงน าผ้าที่ได้มาตัดเย็บเท่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและลดบางขั้นตอนที่ยุ่งยากลงไป 

การทอผ้าพ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของชาวไทยทรงด า นับเป็นผลงานทางด้านศิลปหัตถกรรม
ที่มีวิวัฒนาการสืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ลักษณะลวดลายผ้าทอไทยทรงด า ที่ปรากฏบนผืนผ้า
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความผูกพัน ตลอดจนความเป็นมาของ
วัฒนธรรม หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิต 
จึงท าให้ผู้ทอผ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะน าสิ่งเหล่านั้น มาตกแต่ให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าต่างๆจากการ
ค้นคว้าในหนังสือสารานุกรมไทด าล้ าค่า, ภาคผนวก ก จะขอยกตัวอย่างความรู้เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจ
มาฝากกัน 

 -เสื้อไท และเสื้อก้อม ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสีครามเข้ม เหมาะแก่การใส่ในฤดูหนาว 
เพราะเป็นเสื้อที่ท าจากฝ้าย ซึ่งมีคุณสมบัติรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้ดี ในด้านความเชื่อ สี
ครามเข้มเป็นสีที่อยู่ในวรรณะเย็น ซึ่งแสดงถึงความเศร้าโศก ความอ้างว้างและความเดียวดายของชาว
ไทด าที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน  

 -ซิ่นลายแตงโม มีการวางอยู่ 3 ลาย คือ “ลายตากิ๊บ” หรือ “ตาคีบ” เป็นลายสี
ขาว 2 เส้นจับหรือคีบผ้าฝ้ายสีครามเข้มให้อยู่ในแนวยาวตามล าตัว หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มไทด าในลาวและเวียดนาม ลายต่อมาคือ “ลายตาย่อย” หรือ “ตาเดี่ยว” เป็นลายสีขาวเพียงเส้น
เดียวยาวตามล าตัว หมายถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายจากการถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
ลายสุดท้ายคือ “ลายตาหมู่” หรือ “ตาคู่” เป็นลายสีขาวสองเส้นคั่นด้วยฝ้ายสีครามเข้ม หมายถึง
ความพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและญาติพี่น้อง 

นอกจากการทอผ้าแล้ว ชาวลาวโซ่งยังมีการ “เอื่อแส่ว” ด้วย การท าเอื่อแส่วหรือการ
เย็บปักปะของไทยทรงด า คือการท างานฝีมือของผู้หญิงที่เริ่มเป็นสาว ค าว่า “เอื่อ” คือการปักสอด
เส้นด้ายเป็นลวดลายต่างๆ ค าว่า “แส่ว” เป็นสร้อยค า การท าอีกแบบหนึ่งคือการเย็บสอด รวมแล้ว
เรียกเอ่ือแส่ว แต่การเย็บสอดนั้นจะมีค าน าหน้าว่า “เอื่อ” เช่น เอื่อแก่นแตงเป็นด้ายสองเส้นปักขนาน
กัน ลักษณะคล้ายเมล็ดแตง ลายที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเรียกว่า “ลายฟ้า ลายขอ” แต่ลายแก่นแตงเป็น
ลายมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีลายเอื่อตาหลวง หรือเอื่อตานกแก้ว เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงกลาง
คล้ายตานกแก้ว เอื่อเบาะตาเวน คือดอกตะวันมีแฉกไปรอบๆข้าง เอื่อลายตีนจิ้งจก ลายสี่เหลี่ยมเล็กๆ
คล้ายตีนจก การเรียกมักแตกต่างกันแต่ละหมู่บ้าน คนอายุ ๕๐ ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถท าได้ 

 การท าเสื่อแอ่วไปประกอบหน้าหมอน ซึ่งเรียกว่า “หมอนหน้าอิฐ” แต่ชาวโซ่งเรียกกัน
ว่า “หมอนลาว” หมอนอีกชนิดหนึ่งเป็นหมอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่า “หมอนตะพาบน้ า”  ใช้ไป
ท าบุญในงานกฐิน นอกจากท าหมอนหน้าอิฐแล้ว ยังท าเป็นลายหน้าหมอนต้าว (ท้าว) คือ เอาไว้ค้ า
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เท้า หรือเรียกว่า “หมอนขวาน” มีรูปร่างเหมือนหัวขวาน และท าขอบที่นอน เรียกว่า “ขอบเสื่อ” 
และท าขอบผ้าหยั่น (มุ้งด า) ใช้เป็นมุ้งของคู่สมรสในพิธีแต่งงาน โดยมารดาเจ้าสาวและตัวเจ้าสาวจะ
ช่วยกัน เย็บดอกเอาไว้ก่อน และบอกแขกเพื่อนบ้านมาช่วยกันเย็บให้เสร็จในวันเดียว ใช้ผ้าทั้งหมด 2 
วา จึงจะเป็นผ้าหยั่นมาตรฐาน นอกจากนี้การท าเอื่อแส่วยังต้องใช้เพื่อตกแต่งเสื้อฮีทั้งชายและหญิง
ด้วย 

ชาวโซ่งมีค่านิยมว่าหญิงสาวต้องท าเอื่อแส่วให้เก่าจึงออกเรือนได้ ฝ่ายชายหนุ่มต้องหัด
ขวั้นเชือกผูกควายและสานเครื่องใช้ ดังนั้นการทอผ้าจึงเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของ ลูกผู้หญิงที่จะต้อง 
ฝึกหัดเอาไว้ เพ่ือแสดงว่าหญิงสาวคนนี้พร้อมที่จะออกเรือนได้ 

ลักษณะเด่นของผ้าทอไทยทรงด า คือ การน าลวดลายแบบเรขาคณิตมาสร้างสรรค์ลาย
อย่างมีความสมดุล ให้ความรู้สึกเรียบง่าย มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับประโยชน์ใช้สอย โดยลวดลายของ
ผ้าไทยทรงด าแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

 1. ลวดลายที่เกิดจากการทอ เช่น ลวดลายบนผ้าแตงโม (ลายตาหมู่ ลายตากิ๊บ 
หรือตาคู่ ลายตาเด่ียว)  

 2. ลวดลายจากการปะผ้า ซึ่งเกิดจากการน าผ้าไหมย้อมสีต่างๆ มาตัดเป็นชิ้น
สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม แล้วน ามาตรึงเย็บต่อกันให้เกิดลวดลาย เป็นลวดลายที่ใช้ท าหน้าหมอน ลาย
เสื้อฮี ลายกระเป๋าคาดเอวผู้ชาย และลายตกแต่งขอบมุ้งส าหรับพิธีแต่งงานเช่น ลายดอกจันทร์ ลาย
ดอกพรม ลายขาบัว ลายดอกแปดกลีบ ลายดอกมะลิ ลายดาวลอย เป็นต้น  

 3. ลวดลายการปักผ้า (ลายแส้ว) ด้วยเส้นไหมย้อมสี มีเทคนิคการปัก 2 วิธี คือ วิธี
ปักทึบและปักไขว้ โดยนิยมปักจากด้านหลัง เช่น ลายขอกูด ลายดอกแก้ว ลายดอกเต้า ลายดอก
ผักแว่น เป็นต้น  

นอกจากนี้ ลวดลายและสีของผ้ายังสอดประสานกลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะนิยมสีด าและสีครามเข้มเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งของคู่สีตรงกันข้าม เช่น แดง-
เขียว แดง-ขาว แดง-ด า แดง-ส้ม แดง-เหลือง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานผ้าทอ  

แบบทรงผม 
ทรงผมของคนไทยทรงด าจะแบ่งแยกในเรื่องวัยวุฒิและสถานภาพทางสังคมอย่างชัดเจน 

ผู้ชายจะนิยมตัดผมสั้นเกรียน ส่วนผู้หญิงจะมีเอกลักษณ์ทรงผมตามวัยต่างๆ โดยจะเริ่มไว้ผมยาว
ตั้งแต่เด็กหญิง “นมตั้งเต้า” หมายถึงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี 

1. เอื้อมไหล่ หรือเอื้อมไร เป็นทรงผมส าหรับเด็กสาวอายุ 13-14 ปี มีลักษณะผมที่ยาว
ปะไหล ่

2. สับปลิ้น เป็นทรงผมของเด็กอายุ 14-15 ปีเช่นกัน โดยผมเริ่มยาวขึ้น สามารถพับ
ปลายผมม้วนขึ้น แล้วใช้หวีสับไว้ที่ท้ายทอย 

3. ช่อดอกแค เป็นทรงผมส าหรับเด็กสาวอายุ 15-16 ปี รวบผมขึ้นสูง จุกเป็นผมไว้
ด้านหน้า ปล่อยปลายไว้ด้านซ้าย มีลักษณะคล้ายดอกแค หรือหางนกกะแล 

4. จุกต๊บ เป็นทรงผมของเด็กสาวอายุ 15-16 ปีเช่นกัน เกล้าเป็นจุกไว้บนศีรษะแล้วหัก
ทบมัดรวมกันไว้กลางศีรษะ ลักษณะคล้ายหอยขม 
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5. ขอดกะต๊อก เป็นแบบทรงผมของเด็กสาวอายุ 16-17 ปี ไว้ผมยาวแล้วมัดผมขึ้นสูง 
รวบไว้ใช้ผมสอดเข้าด้านในผม ลักษณะเหมือนการผูกเชือกเงื่อนตาย ขัดด้วยปิ่นเงิน ส่วนชายผม
ปล่อยลงมาทางขวา 

6. ขอดซอย แบบทรงผมของเด็กสาวอายุ 17-18 ปี เป็นการเกล้าผมในลักษณะผูกผม
แบบเง่ือนตายเช่นกัน โดยเอาชายไว้ข้างซ้าย ท าผมเป็นโบว์ทั้งสองข้าง คล้ายหูกระต่าย 

7. ปั้นเกล้าต่วง (ปั้นเกล้าถ้วน) เป็นแบบทรงผมของสาวตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ใช้จนมี
เรือนและจนตาย ไว้ผมยาวมาก โดยผมจะเกล้าม้วนตลบไว้กึ่งกลางศีรษะ แต่ไม่เอาหางออกยาว
เหมือนปั้นเกล้าซอย จะม้วนชายเก็บไว้ด้านในผม ถ้าผมของตนเองอย่างเดียวกลุ่มยังเล็กอยู่ก็มักจะเอา
ผมอีกกลุ่มหนึ่งที่ตัดออกจากคนอื่นมาเสริมให้ผมมีกลุ่มใหญ่ขึ้น แล้วใช้ปิ่นท าด้วยเงินรูปตัวยู (U) ขัด
เกล้าไว้ 

ประเพณีของชาวลาวโซ่งห้ามเด็กหญิงที่ยังท าผมทรงปั้นเกล้าไม่ได้ ห้ามแต่งงานมีเรือน
โดยเด็ดขาด ตลอดจนการห้ามคบหากับชายหนุ่มฉันชู้สาวด้วย แต่ถ้าผมยาวพอที่จะท าทรง “ปั้นเกล้า
ซอย” ได้แล้ว จึงจะให้นั่งลงข่วงมีเพ่ือนชายได้ 

8. ปั้นเกล้าต๊ก เป็นแบบผมส าหรับการไว้ทุกข์ของหญิงแม่หม้าย ขณะที่ศพของสามียังอยู่
บนบ้าน จะปล่อยผมลงหมด เอาเครื่องประดับต่างๆออก เมื่อเผาศพเชิญวิญญาณมาเป็นผีเรือน ต้อง
ไว้ทุกข์อีก 1 ปี โดยการท าปั้นเกล้าต๊ก จะหมือนปั้นเกล้าต่วง แต่ให้กลุ่มผมลงมาอยู่ตรงท้ายทอย ใน
กรณีน าศพไปฝังจะต้องท าปั้นเกล้าต๊กจนกว่าจะเผา เมื่อออกจากทุกข์แล้วก็กลับไปท าปั้นเกล้าต่วง
ธรรมดาตามปกติ โดยให้หญิงที่มีสามีแล้วมีความรุ่งเรืองในชีวิต มาท าผมให้ โดยก าหนดวันเวลาตาม
ฤกษ์ ระหว่างการท าผมปั้นเกล้าจะมีแต่คนมาอวยพร ให้มีแต่ความโชคดีและร่ ารวย  

ในปัจจุบันเหลือเพียงแบบ “ปั้นเกล้าต่วง” เท่านั้น และนิยมท าเฉพาะหญิงวัยกลางคน
ขึ้นไป นั่นเพราะคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในแฟชั่นยุคปัจจุบันมากกว่า และการท าปั้นเกล้าตกก็จะท า
เฉพาะช่วงที่มีพิธีศพเท่าน้ัน เมื่อเสร็จพิธีก็ท าปั้นเกล้าปกติ 

 
บทที่ 3 ส าเนียงส่อภาษา 

แสงอาทิตย์ที่ก าลังสาดส่องฉายแสงผ่านม่านเมฆ หมู่มวลนกที่ก าลังส่งเสียงร้องระงม 
และสรรพเสียงต่างๆที่เริ่มส่งเสัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มต้นวันใหม่ ณ สถานที่แห่งนี้ ดินแดนแห่งกลุ่ม
คนผู้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แดนดินแห่งคนไทยทรงด า เมืองเพชรบุรี   

เสียงพูดทักทายที่ดังกันระงมภายใต้ลานบ้านรูปทรงคล้ายกระดองเต่า บอกให้ฉันรู้ถึง
กิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นภายใน “ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า”  กลิ่นของถ่านที่ก าลังเผาไหม้อยู่ในเตา 
บอกถึงการตระเตรียมอาหารที่ฉันก าลังจะได้ลองลิ้มรสในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ขณะที่ฉันก าลัง
พิจารณาบรรยากาศโดยรอบอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้น  

  “ซ าบ่ายกันดีละบ”่ 
  “กะหลกหล้ากันมาเล่ย” 
  “ยู่ดี่มีแฮงกันทุกคนเน้อ” 
บทสนทนาจากหญิงชราชาวไทยทรงด าที่ก าลังเดินเข้ามาภายในลานแห่งนี้ เอ่ยทักทาย

กลุ่มคนที่ก าลังนั่งตระเตรียมอาหารอยู่ ท าให้ฉันหยุดฟังด้วยความสนใจ ด้วยส าเนียงที่มีความ
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คล้ายคลึงกับภาษาไทยทางภาคเหนือและภาคอีสาน แต่ด้วยค าบางค าที่ฉันไม่รู้จัก ท าให้ต้องเอ่ยถาม
ออกมาด้วยความสงสัย และค าตอบที่ได้รับ คือ คนไทยทรงด ามีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของ
ตนเอง 

คนไทยทรงด ามีอักษรและภาษาของตนใช้มาตั้งแต่ครั้งที่มีถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท 
เมื่ออพยพมาอยู่ในประเทศไทยก็ได้น าเอาอักษรและภาษาของตนเข้ามาใช้ด้วย ระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศไทยผ่านมาร้อยกว่าปีจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงใช้ภาษาไทด าพูดสื่อสารกันอยู่ในหมู่คนเฉพาะกลุ่ม
ของตน ทั้งนี้เพราะคนสมัยใหม่มีการติดต่อสื่อสารร่วมกับคนชนชาติอื่น อีกทั้งมีการใช้ภาษาไทยภาค
กลางกันเป็นหลัก ท าให้ห่างหายจากการใช้ภาษาไทด าไปมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงสามารถฟังและ
พูดภาษาไทด าอยู่ได้บ้าง เพียงแต่ไม่สามารถเขียนได้ 

ภาษาเขียนของชาวไทยทรงด าไม่มีใครเขียนได้ คนที่สามารถเขียนภาษาไทด าได้มีเพียงผู้
เฒ่าผู้แก่บางคนเท่านั้น ถึงอย่างนั้น ผู้สูงวัยบางท่านก็ยังไม่สามารถเขียนภาษาไทด าได้ นอกจากผู้ที่มี
ความรู้ในด้านไสยศาสตร์หรือคาถาอาคมหรือพ่อมดบางท่านจึงจะเขียนได้ แต่ส่วนใหญ่จะน้อยมาก 

ซึ่งภาษาเขียนของชาวไทยทรงด าจะเรียกว่า “โตสือไตด า” ลักษณะตัวหนังสือคล้าย
ตัวหนังสือลาว และไวยากรณ์ก็มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทย ในปัจจุบันภาษาเขียนไทยทรงด ามีบันทึก
ไว้ในสมุดข่อยและหนังสืออื่นๆต่อๆกันมา 

ดังนั้นด้วยความกลัวว่าภาษาไทด าจะเลือนหายไป จึงมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไท
ด าให้กับเด็กในชั้นเรียน เพียงแต่มีข้อจ ากัดอยู่ที่ เมื่อเด็กห่างไปจากถิ่นฐานบ้านเกิด ท าให้ไม่ได้มีการ
ใช้ภาษาไทด า จึงเป็นเหตุท าให้เด็กไม่สามารถกลับมาเขียนได้ แต่ถึงอย่างนั้นภาษาเขียนก็ยังคงมีการ
บันทึกไว้ต่อๆกันมา ทั้งจากหนังสือตามแหล่งค้นคว้าต่างๆ สู่การพัฒนาจนกลายเป็นบทเรียนภาษาไท
ด าในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจัดท าโดยศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
(http://www.snc.lib.su.ac.th/libmedia/taidam/TaiDum.swf) 

ภาษาไทด าถูกจัดอยู่ในภาษาตระกูลไท (Tai language Family) เป็นภาษาที่ใช้พูดกันใน
บริเวณกว้างขวางรวมทั้งในประเทศไทย ตระกูลภาษานี้นับเป็นกลุ่มภาษาที่มีความส าคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภาษาในตระกูลนี้มีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามชื่อเผ่าพันธุ์ เช่น ภาษาชานในพม่า 
ภาษาไปอี้ในยูนนาน ภาษาจวงเจียในแคว้นกวางสีประเทศจีน เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยมีภาษา
ตระกูลไทอยู่ 24 กลุ่มภาษา ผู้พูดภาษาในตระกูลนี้มีจ านวนร้อยละ 94 ของประชากรในประทศ และ
ในจ านวนนี้รวมถึงภาษาไทด า หรือภาษาโซ่งด้วย 

ภาษาของไทยทรงด ามีลักษณะเป็นภาษาถิ่น หมายถึง เป็นภาษาที่ใช้พูดกันในท้องถิ่น
ต่างๆ ภาษาถิ่นนอกจากจะท าให้ทราบความรู้ทางภาษาแล้ว ยังท าให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นนั้นๆอีกด้วย 

ข้อมูลจากหนังสือมูลนิธิไทยทรงด าประเทศไทย กล่าวถึงพยัญชนะในภาษาไทยทรงด าว่า
มี 17 หน่วยเสียง คือ ก ค ง จ ญ(นาสิก) ด ต น บ ป ฟ ม ล ว ซ อ และ ฮ  

เสียง ฮ ใช้แทนเสียง ร เสียง จ ใช้แทนเสียง ซ เสียง ญ (นาสิก) ใช้แทนเสียง ป กับ พ 
และเสียง ต ใช้แทนเสียง ท 

วิธีการเขียนเป็นค าและข้อความ จะวางสระไว้รอบพยัญชนะ คือวางไว้ข้างหน้าบ้าง ข้าง
หลังบ้าง ข้างล่างบ้าง เป็นต้น ภาษาไทยทรงด าไม่มีค าควบกล้ า และไม่มีตัวเลขปรากฎใช้เป็นหลักฐาน 
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ดังนั้นเมื่อต้องเขียนจึงแทนด้วยตัวหนังสือแทน นอกจากนี้ยังไม่มีวรรณยุกต์ใช้ เมื่อจะอ่านก็ให้ใส่
ไม้เอก โท ตรี จัตวา เอาตามเรื่องราว 

จากการค้นคว้าในหนังสือเรื่องไทยด าร าพัน ได้กล่าวถึงตัวอักษรของไทด าที่ได้มาจาก
ศูนย์ไทยด าอพยพที่หนองคาย เมื่อน ามาเทียบกับของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่ได้มาจากเมืองแถง 
และหนังสือประวัติความเป็นมาของภาษาไทย โดย ผ.ศ. กาญจนา ปัทมดิลก ท าให้ทราบว่าพยัญชนะ
และสระบางตัวไม่มีความตรงกันเลย ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวหนังสือของไทยด าไม่มีศูนย์กลางรวบรวมไว้
เป็นหลักฐาน ต่างคนต่างใช้ ต่างเมืองต่างใช้ไปตามความเข้าใจของตนนั่นเอง 

มาเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาไทด ากัน 
1.หมวดเวลา 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
เจ้า,งาย เช้า 

ส๋าย,ลองเพ้น สาย 
ก๋างเว้น,ลเพ้น กลางวัน 

ก๋างกิ๊น กลางคืน 
เจ๋อก า ค่ า 
มื้อวา เมื่อวานนี้ 
มื้อนี ้ วันนี ้
มื้อปู ้ พรุ่งนี้ 
มือซึ้น เมื่อวานซืน 
มื้อฮือ วันมะรืนนี้ 

 
2.หมวดรส กลิ่น เสียง สี 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
ก๋าว คาว 
จ๋าง จืด 
เก็ม เค็ม 
ส่ม เปรี้ยว 
แจ๊บ อร่อย 
หมิน เหม็น 
แหม็ง บูด 
กอย ค่อย,เบา 
แผ ่ ดังมาก 
แข็ว สีเขียว 

หลอน สีขาว 
แหล ่ สีม่วง 
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3.หมวดกริยา 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
แก้ว เคี้ยว 
หย่าง เดิน 
ข า ถือ 
จ๋ก เกา 
แล่น วิ่ง 
จาน คลาน 
เจี้ยด โกรธ 
แขะ ร้อง 
ผอ มอง 

หง าฮ่อด คิดถึง 
หย่าน กลัว 
ฮบ ทะเลาะ 
ฮ๋อด หิว 

เอ็ดไฮ่,เอ็ดนา,เอ็ดเวียก ท าไร่,ท านา,ท างาน 
แบ้ว โกหก 
มัก ชอบ 

เจียด เกลียด 
เบิ่ง ดู 
ไห้ ร้องไห้ 
ย้ัง หยุด 

อิดสา อิจฉา 
จ าบ่ไล ่ จ าไม่ได้ 
โอ่สาว จีบสาว 

ต่าวเฮือน กลับบ้าน 
ลอถ้า รอคอย 

 
4.หมวดของใช้ในบ้าน 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
เฮื่อน บ้าน 
เกี๋ยบ รองเท้า 

ชั่นไหล บันได 
จั๊ก ครก 
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ซ๋ะ สาก 
กะบ๋วง ช้อน 
เจ๋าะน้ า แก้วน้ า 

แป๋ะแขน,สร้อยแขน ก าไลมือ 
ผ่าส๋าด เสื่อ 
ผ่าผวย ผ้าห่ม 

ผ่าส่วง,ซ่วง กางเกง 
ผ้าเปี่ยว ผ้าห่มสะไบ 
หยัน มุ้ง 

 
5.หมวดร่างกาย 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
หน้าแหลน หน้าผาก 

แก่นตา ตา 
ฮู้หลั๋ง จมูก 
ฮู๋ซ๋บ ปาก 
แข่ว ฟัน 
ไกว ๊ อวัยวะเพศชาย 

อีเหมะ อวัยวะเพศหญิง 
แนว ปัสสาวะ 

กวาเน่าะ อุจจาระ 
ปุ๋ม ท้อง 
เหือ เหงื่อ 

 
6.หมวดพืชผัก 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
ก๋อมะ ต้นหมาก 
ก๋อไฮ้ ต้นไทร 
ม๋ะปุ๋ก ส้มโอ 
ม๋ะหง มะละกอ 
ม่ะอุ่ย ฝรั่ง 
หมะมี ้ ขนุน 
มะป๊าว มะพร้าว 
มะเอือด พริก 
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พั๋กกะต๋อ ผักกระถิน 
พั๋กล่มเลี่ยม ผักเสี้ยน 
มะเล็บแมว เล็บเหยี่ยว 
เป๋าย์ลิ้ว ใบมะกรูด 
ซั๋กเจ้าย ์ ตะไคร้ 

หมากเผ็ด พริกไทย 
พักหนาม ชะอม 

 
7.หมวดค าคุณศัพท์ 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
ต๋ า เตี้ย 
ฮี ้ ยาว 

เต่น สั้น 
เอี่ยม สะอาด 
หล่าน สกปรก 

ปี ๊ อ้วน 
หล่อย ผอม 
จัน สวย 
หล๊อ หล่อ 
น่ามัก น่ารัก 
บ่อ ยากจน 
ฟ้าว รีบ 
แอ้ว เลี้ยว 

 
8.หมวดครอบครัว 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
อ้าย พ่อ 
เอ็ม แม ่

อ้ายอู่ ปู ่
เอ็มอู ่ ย่า 

อ้ายเฒ่า ตา 
เอ็มเฒ่า ยาย 
ปอตา พ่อตา 
แมนาย แม่ยาย 
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นุ่แม แม่บ้าน 
แมยิ๋ง ผู้หญิง 
ปอจาย ผู้ชาย 
ลูกเข่ย ลูกเขย 
ลูกเป๊า ลูกสะใภ ้

ลัว น้องสะใภ้ 
อีเอ้ือย พี่สาวหรือพี่ชาย 
อีหล้า ลูกคนเล็ก 

 
9.หมวดอ่ืนๆ 

ภาษาไทด า ภาษาไทยกลาง 
ขี้ฟ้า เมฆ 

น้ าเมาะ น้ าค้าง 
ตะเวน พระอาทิตย์ 
เบือน พระจันทร ์

ปู ้ ภูเขา 
ฟ้าป๊าบเหลื่อม ฟ้าผ่า 

ก๋อ ต้นไม ้
ขึ้นเตงเฮือน ขึ้นบนบ้าน 

เป็นไส ้ เป็นไข ้
กะหลกหล้ากนัมาเล่ย,ไปกะหล๋าวมาเหล ไปไหนกัน,ไปไหนมา 

ไปสอยา ไปขอยา 
ไปหยาม ไปเย่ียม 
ไปอิ้น ไปเที่ยว 

ขนเข้าขึ้นเล้า ขนข้าวขึ้นยุ้ง 
วาโตซังกันเหลน ว่าอะไรกันนะ 
ซ าบ่ายกันดีละบ ่ สบายกันดีไหม 

กินงาย ทานอาหารเช้า 
กินเข่าเวร ทานอาหารกลางวัน 
กินแล้ง ทานอาหารเย็น 

อยู่ด่ีมีแฮงกันทุกคนเน้อ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคน 
 
สนทนาภาษาไทด า 

บทที่ 1 
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คั้นเหลาะกว๋า      สบายดีหรือ  
คั้นซิ้นหล้อ เจ้าก็คั้นเหลาะกว๋า   สบายดี ท่านล่ะสบายดีหรือ 
คั้นซิ้นหล้อ     ก็สบายดี 
ข้อยแอ่แอบปะกว๋ามไต ๋    ฉันอยากจะเรียนพูดภาษาไทย 
ข้อยวานเจ้าเบาะให้ข้อยแด ่              ฉันขอให้ท่านช่วยสอนให้ฉันได้ไหม 
ได ้      ได้ซี 

บทที่ 2 
ข้อยมาแอบกว๋ามไต ๋    ฉันมาเรียนภาษาไทย 
เข้ามากวงเฮือน นั่งอ๋ี    เชิญเข้ามาในบ้าน นั่งซี 
อันนี้แขะว่าสัง     สิ่งนี้เรียกว่าอะไร 
อันนี้แขะว่าปั๊บสือ     สิ่งนีเ้รียกว่าหนังสือ 
อันนี้แขะว่าสัง     สิ่งนี้เรียกว่าอะไร 
อันนี้แขะว่าก้านบุด     สิ่งนี้เรียกว่าปากกา 
อันนี้แขะว่าเจี้ย แม่นเบ่า    สิ่งนี้เรียกว่ากระดาษ ใช่ไหม 
แม่นหล้อ      ใช่แล้ว 
อันนี้แขะว่าตั่ง แม่นเบ่า    สิ่งนี้เรียกว่าเก้าอี้ ใช่ไหม 
เบาแม่น เส่าแขะว่าป๋านเติ้น    ไม่ใช่ เขาเรียกว่าโต๊ะ 

บทที่ 3 
เอ็มป้าเฮ็ดสังเล     แม่ป้าท าอะไร 
ข้อยเฮ็ดแลง     ฉันก าลังท าอาหารเย็น 
ข้อยกินเข้า     ฉันกินข้าว 
ข้อยกินน้ า     ฉันกินน้ า 
ข้อยกินเหย่ืองัว     ฉันกินเนื้อวัว 
ข้อยแฝ้วเฮือน     ฉันปัดกวาดบ้าน 
ข้อยซักส้วงเสื้อ     ฉันซักกางเกงเสื้อ 
ข้อยส่วยมือ     ฉันล้างมือ 
ข้อยเจ๊ดป๋านเติ้น     ฉันก าลังเช็ดโต๊ะ 
หมายเหตุ ค าว่า “เอ็มป้า” เอ็ม หมายถึง แม่ การที่เพิ่มเอ็มน าหน้าเพื่อเป็นค ายกย่องให้สนิทสนม 
เป็นค าสุภาพเหมือนกับเราเรียกว่า “คุณป้า” อ้ายลุง อ้ายปู่ ก็ท านองเดียวกัน 

บทที่ 4 
ฝู้จ๋ายนั้นแม่นใฝ     ผู้ชายคนน้ันเป็นใคร 
ฝู้นั้นอ้ายลุงข้อย     ผู้นั้นคือลุงของฉัน 
ฝู้ญิงนั้นแม่นใฝ     ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร 
ฝู้นั้นเอ็มป้าข้อย     ผู้นั้นคือป้าของฉัน    
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อาวเฮฮู้ปีจ๋ายข้อยอา    อารู้จักพ่ีชายฉันหรือยัง 
เบ่าเฮ ข้อยยังเบ่าเฮป๊อมัน ข้อยฮู้น้องญิงอ้ายลุงแล้ว ยังเลย ฉันยังไม่ได้พบเขา แต่ฉันรู้จัก 
      น้องสาวพ่อลุง 
อาวมีลุแล้วอา     อามีลูกแล้วหรือ 
เบ่าเฮม ี      ยังไม่ม ี
ปี่ญิงข้อยมีสามลุญิงแล้ว    พี่สาวฉันมีลูกสาวสามคนแล้ว 

บทที่ 5 
ไค้ฮอดกี้เจ๋อแล้ว     เวลาน้ีกี่โมงแล้ว 
สองเจ๋อเต็งเวน็     บ่ายสองโมงแล้ว 
อาวเคยนอนตื่นกี้เจ๋อ    อาเคยตื่นนอนเวลาไหน 
หกเจ๋อถ่องตอนเจ๊า     หกโมงครึ่งตอนเช้า 
ตอนเจ๊าเย็ดสังเล     ตอนเช้าท าอะไรล่ะ 
ข้อยไปเฮ็ดเวี๊ยะ     ฉันไปท างาน 
อาวเคยเอาะไปเฮ็ดเวี๊ยะกี้เจ๋อ   อาเคยออกไปท างานเวลาไหน 
เลิงเคยเจ็ดเจ๋อสิบห้าข้อยเอาะไป           ตามปกติฉันออกไปท างานเวลาเจ็ดโมงสิบห้านาที 
ห้าเจ๋อยังซาวเต็งก้ าข้อยมาฮอดเฮือน           ฉันกลับบ้านเวลาอีก 20 นาทีจะ5 โมงเย็น (16.40 น.) 
หกเจ๋อซุมข้อยกินแลง    หมู่พวกเรากินข้าวเย็นเวลาหกโมงเย็น 
ข้อยเคยนอนสิบเอ็ดเจ๋อเต็งกื๋น           ตามปกตฉิันจะเข้านอนเวลา 11.00 น. (23.00 น.) 
หมายเหตุ ค าว่า “เจ๋อ” มาจากค าญวนว่า “เย่อ” แปลว่า เวลา, โมง, ยาม 

บทที่ 6 
มื้อนี้แม่นมื้อสัง     วันนี้เป็นวันอะไร 
มื้อนี้แม่นมื้ออังคาน    วันนี้เป็นวันอังคาร 
มื้อใดอาวจี่ไปส่าวเฮ็ดเว๊ียเล    วันไหนอาจะไปหางานท า 
มื้อปขุ้อยจี่ไปหล้อ     วันพรุ่งนี้ฉันจะไปละ 
ก๋ืนน้ีซ้ีซุม่ข้อยไปอ้ินยามป่ีน้อง   เมื่อคืนนี้พวกฉันไปเยี่ยมเยียนพ่ีน้อง 
จ้ามก้ านี้ป่ีน้องจี่มาอิ้นหนี ้    ในยามค่ าคืนนี้พ่ีน้องจะมาเที่ยวบ้านเรา 
ปุเจ๊าเสาจี่กื๋นเมือเฮือน    พรุ่งนี้เช้าเขาก็จะกลับไปบ้านเขา 
อ้ายลุงมายู่บ้านนี้แต่มื้อใด    พ่อลุงมาอยู่เมืองนี้ต้ังแต่เมื่อไร 
ข้อยมายู้หน้ีได้สองปีแล้ว    ฉันมาอยู่ที่นี่ได้สองปีแล้ว 

บทที่ 7 
คั้นซิ้นเหลาะกว๋า     สบายดีหรือ 
ข้อยเบ่าคั้นนา     ฉันไม่ใคร่สบาย 
เจ๊บสังเล      ป่วยเป็นอะไร 
ข้อยเจ๊บหัว     ฉันปวดหัว 
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ข้อยเจ๊บปมุ     ฉันปวดท้อง 
ข้อยเจ๊บตีน     ฉันเจ็บตีน 
ข้อยเจ๊บแขน     ฉันปวดแขน 
ข้อยเจ๊บหู     ฉันปวดหู 
เอ็มป้ายังแควนแล้วกว๋า    แม่ป้าค่อยยังชั่วแล้วหรือ 
ข้อยยังแควนแล้วหล้อ    ฉันค่อยยังชั่วแล้วละ 
เบ่าเฮยังแควนนา     ยังไม่ดีขึ้นเลย 
ข้อยจี่เอาเอ็มป้าไปหาต่านหมอเนอ้   ฉันจะพาแม่ป้าไปหาท่านหมอนะ 
ข้อยจี่ตีสายไปนัดให้เอ็มป้าก่อนเน้อ   ฉันจะโทรศัพท์ไปนัดหมอให้แม่ป้าก่อนนะ 
เบื่อนนัดให้ไปหาสามเจ๋อ    ท่านนัดให้ไปหาสามโมงเช้า 
สองเจ๋อถ่องข้อยจี่มาเอาเอ็มป้าเน้อ   เวลาสองโมงครึ่งฉันจะมาพาแม่ป้าไปนะ 
ข้อยเจ๊บแข้ว     ฉันปวดฟนั 
เอ็มป้าเป็นไปหาต่านหมอปังแข้วแล   แม่ป้าควรจะไปหาคุณหมอรักษาฟันเถิด 

บทที่ 8 
ปุแก่นสังเล     เพาะเม็ดอะไร 
ปุแก่นมะเอือด     เพาะเม็ดพริก 
ปุมันเฮ็ดแนวใดเล     เพาะมันโดยวิธีใดล่ะ 
เฮาเอาแก่นมันปุลงดินยาวข้อนึ้ง เจ๋อใด มันเอาะกอสูง เราเอาเม็ดมันฝังลงในดินลึก 1 นิ้ว เมื่อมัน
ยาวหกข้อ เฮากันเอาไปบง    งอกขึ้นสูง 6 นิ้ว เราแยกมันไปปลูกที่อื่น 
ปุแก่นแนวอื่นแอ่อา    เพาะเม็ดอย่างอื่นบ้างไหม 
หมอบั่วกับผักกาดเบาะแอ ่    ต้นหอมกับกะหล่ าปลีบ้าง 
สวนอ้ายลุงหะขุดเอาอา    สวนของพ่อลุงขุดพรวนดินด้วยตนเองหรือ 
เบ่าขุดก่าใด ข้อยจ้างลดไถมาไถให้เหลาะ        ท าเองบ้างเล็กน้อย แต่จ้างรถไถให้มาไถให้ดอก 
 

บทที่ 4  สูตรเด็ดจากก้นครัว 

นับตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์มีวิธีการในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดเพื่อด ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของ
ตนเอง นับตั้งแต่การออกล่าสัตว์ หาของป่า หาผลไม้ น ามาเป็นอาหารให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เมื่อ
นานวันเข้าย่อมมีการสร้างสรรค์ ปรุงแต่งอาหารเหล่านั้นให้มีความหลากหลายด้วยกรรมวิธีต่างๆ
ตามแต่ท้องที่และสภาพภูมิประเทศที่อยู่อาศัย 

ชาวไทยทรงด าเองก็เช่นกัน เมื่อครั้งอดีตที่อาศัยอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไทย หรือเดียนเบียน
ฟู ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน สภาพความเป็นอยู่เป็นภูเขาสูง จึงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย รับประทาน
อาหารที่หาได้ในท้องถิ่น อาหารส่วนใหญ่จึงท ามาจากพืชผักที่ปลูกหรือหาตามท้องไร่ท้องนา ได้แก่ผัก
ชนิดต่างๆ อย่างยอดกระถิน ยอดกุ่ม ยอดมะขามอ่อน ยอดต าลึง ยอดมะแว้ง ผักบุ้ง ผักหวาน ผักปัง 
เป็นต้น โดยจะน ามาจิ้มกับแจ่ว (เป็นน้ าพริกที่มีส่วนประกอบของน้ าปลาร้า) ใส่แกง หรือน ามาท าเป็น
ผักจุ๊บ 
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นอกจากการเก็บและปลูกพืชผักมาท าเป็นอาหารแล้ว กรรมวิธีอีกอย่างของคนไทยทรง
ด าในการถนอมอาหารให้สามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปีหรือไว้กินในยามขาดแคลน ด้วยวิธีการ
หมัก ดอง ตากแห้ง เช่น การดองหน่อส้ม การหมักปลาร้า ปลาจ่อม ปลาตากแห้ง ดองยอดกุ่ม เป็น
ต้น ซึ่งส่วนผสมในอาหารของคนไทยทรงด า หากสังเกตแล้วจะเห็นได้ว่ามีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งที่ต้อง
น ามาท าเป็นส่วนผสมอยู่ในทุกเมนู นั่นก็คือ ปลาร้า นั่นเอง อาหารของชาวไทยทรงด าจะปรุงแต่งด้วย
น้ าปลาร้าต้มสุก ซึ่งจะหมักท าปลาร้ากันเองในแต่ละบ้าน 

ชาวไทยทรงด านิยมทานอาหารรสจัด คือรสเค็มกับเผ็ดเป็นหลัก มักใช้เครื่องแกงที่ใส่
มะแข่น (พริกพราน) ลงไปด้วยท าให้กลิ่นอาหารแตกต่างจากอาหารทั่วไป อาหารที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อ
ของคนไทยทรงด าคือ แกงหน่อส้ม หรือแกงหน่อไม้ดอง จะใช้วิธีแกงส้มแกง โดยจะแกงด้วยหมู ไก่ 
หรือปลาก็ได้ คุณยายชาวไทยทรงด าที่อ.เขาย้อย ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ในอดีตต้องไปหาหน่อไม้จาก
บนภูเขา ระยะทางก็ตั้งไกล เมื่อหามาได้ก็ต้องแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วย ส่วนที่เหลือก็น ามาหมักในไห ใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จึงน ามาประกอบอาหาร ซึ่งนอกจากรับประทานเองแล้ว ส่วนมากยังน า
ไว้ใช้ในพิธีกรรม เช่น พิธีเสนเรือน ดังนั้นคนไทยทรงด าจึงมักหาหน่อไม้มาดองไว้เพื่อทานเองใน
ครัวเรือนและเพื่อใช้ในพิธีกรรมด้วย 

การท าแกงหน่อส้ม เกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยทรงด า คือ ทุกบ้าน
จะต้องท าการหมักหน่อไม้เอาไว้ เพราะหากไม่ท าจะเกิดการเจ็บป่วย หรือหากถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะ
อยู่อย่างไม่เป็นสุข 

อาหารที่ใช้ในพิธีกรรมจะต้องมีแกงหน่อส้ม ซึ่งจัดเป็นอาหารมงคลเป็นหลัก และมีผักจุ๊บ
หรือย าผัก ขนมต้มแดงต้มขาว หมากพลูด้วย ส่วนขนมและผลไม้ในพิธีกรรม ได้แก่ ข้ าวต้มมัด ขนม
เปียกปูน ขนมเทียน ขนมจันอับ กล้วยน้ าว้า เผือก มัน อ้อย เป็นต้น อาหารเหล่านี้จะมีอยู่ในคาถาที่
ใช้ประกอบพิธีแต่ละประเภท แต่ในพิธีศพซึ่งเป็นงานอวมงคลจะไม่มีแกงหน่อส้ม แต่จะมีเพิ่มคือ แกง
หยวกกล้วย คือ การน าไส้ของต้นกล้วยมาปรุงอาหาร เพราะมีขั้นตอนในการเตรียมน้อยกว่าอาหาร
ชนิดอื่นและยังสามารถหาได้ง่ายตามบริเวณบ้าน 

ส าหรับข้าวที่รับประทานเป็นอาหารประจ าวันแต่เดิมจะเป็นข้าวเหนียวเช่นคนลาวหรือ
คนภาคอีสานของไทย แต่ปัจจุบันก็รับประทานข้าวเจ้าเหมือนกับคนไทยทั่วไป 

นอกจากนี้อาหารไทยทรงด าแท้ๆจะไม่ใส่กะทิ เพราะแต่เดิมไม่มีวัตถุดิบนี้ ตอนที่อพยพ
กันมาก็ทานกันแบบง่ายๆ จะเป็นแกงป่าแกงส้ม เพิ่งจะเริ่มทานกะทิในตอนที่มีถิ่นฐานเป็นหลักเป็น
แหล่ง อีกทั้งชาวไทยทรงด าจะนิยมทานอาหารสุกๆดิบๆประเภทลาบเลือดและปลาร้าที่ยังปรุงไม่สุก 

ปัจจุบันนี้อาหารของชาวไทยทรงด ามีการผสมผสานกันระหว่างอาหารดั้งเดิมกับอาหาร
ของคนไทยทั่วไปตามแต่ละท้องถิ่น ทั้งในส่วนผสมและกรรมวิธีในการท าบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไป จากแต่เดิมต้องไปเก็บหน่อไม้ตามป่าเขา แต่ในปัจจุบันสามาถหาซื้อได้ตามตลาด ซึ่งจะมีความ
สะดวก และประหยัดเวลามากกว่า แต่ทั้งนี้ชาวไทยทรงด าก็ยังคงพยายามอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมเอาไว้ 
เพียงแต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตามยุคสมัยและความก้าวหน้าของโลก อย่างปัจจุบันในการ
ท าอาหารมีการใช้เตาแก๊สกันมากขึ้น เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ชาวไทยทรงด าในบางบ้าน
ก็ยังคงใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร เนื่องเพราะท าให้อาหารมีรสชาติ และยังให้กลิ่นที่หอมกว่า 
เป็นต้น 
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อาหารของชาวไทยทรงด ามีมากมายหลายอย่าง ต่อไปนี้จะขอน าเสนอส่วนผสมและ
ขั้นตอนในการท าอาหารที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทรงด า ดังต่อไปน้ี  

ผักจุ๊บ 
ผักจุ๊บเป็นอาหารประเภทย า โดยน าผักมาลวกและคลุกเคล้ากับเครื่องย าและเนื้อหมูหรือ

เนื้อปลา แต่เดิมใช้ผักพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ผักหวานป่า โดยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนเมษายน เป็นฤดูกาลที่ผักหวานป่าแตกยอดอ่อนพร้อมกับเห็ดบดหรือเห็ดลม ขึ้นตามตอไม้แห้ง
ในป่า ชาวไทยทรงด าจึงน าผักหวานมาจุ๊บกับเห็ดบด เห็ดลม เป็นอาหารยอดนิยมในฤดูร้อน ต่อมาจึง
วิวัฒนาการใช้ผักทั่วๆ ไป เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วพู มะเขือพวง ต าลึง เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมท า
รับประทานในงานพิธีปาดตงข้าวใหม่ เมื่อข้าวออกรวงเป็นการท าเพื่อบอกกล่าวแก่บรรพบุรุษว่าได้
ผลผลิตในปีนั้นๆเท่าไร และนิยมใช้ในงานเสนเรือน คืองานเลี้ยงผีบรรพบุรุษ 

ส่วนผสม 
ผักแว่น ผักบุ้ง ต าลึง และผักอื่นๆ เช่น ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว เป็นต้น  
มะแข่นหรือพริกพาน (พริกชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่า มีลักษณะคล้ายพริกไทยเป็นเม็ดเล็กๆ

เท่ากับเมล็ดมะละกอ) 
ตะไคร้หั่นฝอย ข่าเผา พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม เกลือ ปลาทูย่างหรือนึ่ง เนื้อหมูต้ม

สบัหยาบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) น้ าปลาร้าต้มสุก 
วิธีท า 
1. น าผักทั้งหมดไปลวกหรือนึ่งให้สุก จากนั้นจึงน ามาหั่นแล้วน าใส่ภาชนะต้ังพักไว้ 
2. น าข่าเผา มะแข่น หัวหอม กระเทียม เกลือ และพริก มาโขลกรวมกันให้ละเอียด แต่

พริกต้องน าไปคั่วในกระทะก่อน แล้วจึงน าไปโขลกในครกร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ 
3.  น าเน้ือปลาทูย่างมาโขลกรวมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน 
4. น าผักลวกและส่วนผสมที่โขลกไว้ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้าต้มสุก 
5. น าใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน 
 
แกงหน่อส้ม หรือแกงหน่อไม้เปรี้ยว 
แกงหน่อส้มเป็นอาหารของชาวไทยทรงด า ซึ่งจะน าหน่อไม้ทั้งไผ่ป่า ไผ่รวก มาดองเป็น

การถนอมอาหารเอาไว้แกงกินนอกฤดูกาล โดยจะใช้หน่อไม้ของไผ่รวกน ามาดองในไหก่อนน ามาปรุง
อาหาร โดยจะต้องน าหน่อไม้มาคราดด้วยเข็มหมุดขนเม่นหรือส้อมให้เป็นเส้นฝอยๆ เรียกว่า การซัก
หน่อ แล้วตัดให้มีความยาว จากนั้นจึงน ามาแกงกับไก่และหมูในเครื่องแกงส้ม ปรุงรส แล้วเติมน้ าปลา
ร้าเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอม 

ไทยทรงด าถือเอาแกงหน่อส้ม (หน่อไม้เปรี้ยว) เป็นแกงที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การ 
“เสนเรือน” (เช่น ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ) ในเวลาการเลี้ยงอาหารเช้า เรียกว่า “งายหมอ” สามารถหา
รับประทานได้ตลอดปี มีรสชาติเปรี้ยว เค็ม เผ็ด มีคุณค่าทางโภชนาการคือ คุณค่าทางสมุนไพรจาก
พริก มีสรรพคุณช่วยลดความอ้วน หน่อไม้ดองมีสรรพคุณช่วยบ ารุงไต นอกจากนี้ยังได้โปรตีนจากเนื้อ
ไก่ หมู และ ปลา แคลเซียมจากปลาร้า 
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ในพิธีเสนเรือน ไก่ในแกงหน่อส้มจะใช้เซ่นไหว้ครูของหมอเสน เรียกว่า “ไก่ส้อง”  ซึ่งจะ
ใช้เสี่ยงทายความกินดีอยู่ดีของเจ้าบ้าน สมาชิกในตระกูล และของหมอเสน 

ส่วนผสม 
หน่อไม้ดอง เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา (ในพิธีเสนเรือนใช้เนื้อไก่ทั้งตัว) 
หอมแดง พริกแห้ง เกลือ น้ าปลาร้าต้มสุก 
วิธีท า 
1. น าหน่อไม้ดองมาหั่นเป็นชิ้นพอดีค า จากนั้นน าไปต้มน้ าเคี่ยวทิ้งไว้ให้หายขื่น 
2. น าพริกแห้ง หอมแดง มาโขลกให้ละเอียดก็จะได้เครื่องพริกแกงส้ม 
3. น าพริกแกงมาใส่ลงในหม้อหน่อไม้ดอง คนให้พริกแกงละลาย ปิดฝาทิ้งไว้ 
4. ใส่เนื้อหมูลงไป ปิดฝาทิ้งไว้รอให้เดือด จากนั้นเติมน้ าปลาร้าต้มสุก และเกลือปรุงรส 
5. เมื่อเนื้อหมูสุก เตรียมตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน 
 
แจ่วเอือดด้าน 
แจ่วเอือดด้าน เป็นอาหารในท้องถิ่นของชาวไทยทรงด าเป็นน้ าพริกที่มีความเผ็ดเป็น

ตัวน า ใส่น้ าปลาพอขลุกขลิก มีรสชาติเผ็ดจัด เค็ม เปรี้ยว น้ าพริกชนิดนี้ไม่ใส่เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม แต่
ความโดดเด่นจะอยู่ที่กลิ่นและรสของมะแข่น ที่ีมีความฉุนเฉพาะตัว แจ่วเอือดด้าน เป็นอาหารเครื่อง
จิ้มใช้จิ้มเนื้อต่างๆ เช่น หมู ปลา ไก่ เนื้อย่าง รับประทานแกล้มกับผักสด มีคุณค่าทางโภชนาการคือ 
ได้โปรตีนจากเนื้อปลา แร่ธาตุต่าง ๆ จากสมุนไพร 

ส่วนผสม 
มะแข่นหรือพริกพราน พริกแห้ง น้ าปลา เกลือ หอมแดง 
วิธีท า 
1. ใส่มะแข่น พริกแห้ง เกลือเล็กน้อย ต าให้ละเอียด 
2. ปอกเปลือกหอมแดง แล้วน าไปต ารวมกันให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน 
3. ตักใส่ภาชนะ จากนั้นจึงใส่น้ าปลาลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
4. พร้อมรับประทาน โดยจะทานคู่กับเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมูทอด เป็นต้น 
 
แกงผ า 
ไข่แหน หรือที่คนไทยทรงด าเรียกว่า “ผ า” เป็นพืชน้ าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ด มีสี

เขียวกลม ๆ เล็ก ๆ เกาะกันเป็นกลุ่มลอยอยู่ในน้ า ขนาดเท่าเม็ดทราย ไม่มีราก เป็นพืชที่เล็กที่สุดใน
จ าพวกพืชมีดอก กินได้มีคุณค่าทางอาหารสูง ชอบขึ้นในบ่อ หรือสระน้ าที่สะอาด ชาวไทยทรงด าจะ
น ามาแกงกิน เมื่อแกงสุกแล้ว สีจะคล้ ากว่าตอนสดเล็กน้อย แกงผ าให้คุณค่าทางโภชนาการคือ ได้
โปรตีน เบต้าแคโรทีน วิตามินซี บี 1 บี 3 บี 6 และแคลเซียม จากเครื่องปรุงและส่วนผสม 

ส่วนผสม 
ไข่แหน (เรียกว่า “ผ า” ในภาษาไทยทรงด า) เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา 
มะแข่นหรือพริกพราน พริกแห้ง กระเทียม ตะไคร้หั่นฝอย กระชาย หอมแดง ข่า 
ใบมะกรูด และผิวมะกรูด น้ าปลาร้า 
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วิธีท า 
1. น าไข่แหนไปล้างน้ า โดยจะน าไปใส่ผ้าขาวบางก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการล้าง 
2. โขลกเครื่องแกง พริกแห้ง  ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอมแดง กระเทียม มะแข่นก่อน 

แลว้จึงโขลกกระชายพร้อมเครื่องดังกล่าว หรือทีหลังก็ได้ 
3. น าหม้อใส่น้ าต้ังไฟ ใส่เครื่องแกงลงไปรอให้เดือด จึงใส่เนื้อหมูลงไปรอจนกว่าหมูจะสุก 
4. เมื่อแกงเดือดใส่ไข่แหนลงไป คนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว ้
5. ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้าต้มสุก น้ าปลา หรือเกลือตามชอบ 
6. ใส่ใบมะกรดูซอยลงไป คนให้สุก จะให้กลิ่นหอม ตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน 
 
แกงหยวกกล้วย 
แกงหยวกกล้วยมักใช้ล าต้นของกล้วยน้ าว้าสาว (กล้วยที่ยังไม่ออกปลี) น ามาหั่นลอก

เปลือกนอกออกแล้วซอบขวางชิ้นละประมาณครึ่งเซนติเมตร หั่นแล้วแช่น้ าสาวใยกล้วยออกให้
เรียบร้อย แกงใส่เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว หรือเนื้อควาย หรือเครื่องในสัตว์ทั้งสองอย่าง 
เครื่องแกงต้องใช้ข่ากับมะแข่นมากเป็นพิเศษ  

นอกจากนี้ในแกงหยวกกล้วยยังได้น าใช้ในเรื่องของพิธีกรรม ซึ่งก็คือพิธีศพ ทั้งนี้เพราะ
ญาติพี่น้องของผู้ตายยังคงอยู่ในช่วงโศกเศร้า ไม่สามารถเตรียมอาหารที่มีขั้นตอนในการปรุงยุ่งยาก จึง
ใช้หยวกกล้วยเพราะหาได้ง่าย เนื่องจากปลูกอยู่ภายในบริเวณบ้านจึงสะดวกต่อการน ามาประกอบ
อาหาร 

ส่วนผสม 
หยวกกล้วย เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ไก่ วัว  
มะแข่นหรือพริกพราน กระเทียม ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง ใบมะกรูด น้ าปลาร้าต้มสุก 
วิธีท า 
1. น าต้นกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆ แล้วจึงผ่าครึ่ง จากนั้นหั่นเป็นฝอยๆ หรือหั่นเป็นรูปครึ่ง

วงกลม แล้วน าใยออก ต้นกล้วยส่วนที่แก่ ต้องลอกเปลือกออกก่อนแล้วค่อยน ามาหั่น จากนั้นจึงน า
ส่วนที่หั่นเสร็จแล้วไปล้างน้ าให้สะอาด 

2. ท าเครื่องแกง โดนน ามะแข่น กระเทียม ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง มาโขลกรวมกันให้
ละเอียด 

3. น าหม้อใส่น้ าต้ังไฟ เมื่อน้ าเดือดใส่พริกแกงลงไปคนให้ละลาย ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้าต้ม
สุก  รอจนกว่าแกงจะเดือด 

4. ใส่เนื้อหมูลงไป ลวนจนกว่าเนื้อหมูจะสุก เติมน้ าเล็กน้อยเมื่อเดือด  
5. จากนั้นจึงใส่หยวกกล้วยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้รอจนสุก 
6. ใส่ใบมะกรูด แล้วจึงน าไปใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน 
 
นอกจากอาหารดังที่ยกตัวอย่างมาน้ีแล้ว อาหารของชาวไทยทรงด ายังมีอีกมาก ได้แก่ 
เลือดต้าหรือลาบเลือด เป็นอาหารที่มีเฉพาะในพิธีเสนเรือนเท่านั้น มีลักษณะเป็นก้อน

เลือดนิ่มๆคล้ายวุ้นปรุงโดยน าเนื้อหมูสามชั้น เนื้อแดงและปอดต้ม หรือลวนให้สุกแล้วสับให้ละเอียด
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น ามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง ได้แก่ พริก หอมแดง กระเทียม มะแข่น ข่า ตะไคร้ และผิวมะกรูดที่คั่ว
แล้วโขลกรวมกัน จากนั้น เติมเลือดหมูสดและน้ าสะอาด เมื่อจับตัวเป็นก้อนจึงโรยหน้าด้วยใบมะกรูด
ห่ันฝอย และข้าวคั่วป่น 

ผัดเผ็ดไส้หมู เป็นอาหารของชาวไทยทรงด าที่ใช้ในพิธีเสนเรือน ส่วนมากมักจะมีการน า
หมูและเครื่องในหมูมาประกอบอาหารปรุงโดยน าไส้หมู ตับ ปอด หมูเนื้อแดง หัวใจ และหมูสามชั้นที่
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ลวนให้สุกแล้วเติมเหล้าขาวเพื่อดับกลิ่นคาว จากนั้นน าเครื่องแกงเผ็ดที่ผสมมะแข่น
หรือพริกพรานลวนกับน้ าปลาร้าดิบ แล้วน าเครื่องในกับเนื้อหมูที่ลวนไว้เคล้า เติมถั่วฝักยาว พริกสด
หั่น ใบกระเพรา พริกชี้ฟ้า ผัดจนสุกแล้วโรยด้วยใบมะกรูด ผัดเผ็ดไส้หมูให้คุณค่าทางโภชนาการคือ 
ได้รับคุณค่าจากสมุนไพรในเครื่องปรุง และได้รับธาตุเหล็กจากเครื่องในสัตว์ 

แกงบอน คือแกงที่น าบอน หรือก้านเผือกมาปรุงโดยใช้เครื่องแกงเผ็ด 3 ส่วนกับ
เครื่องแกงส้ม 1 ส่วน เริ่มจากการปอกเปลือกบอน หรือก้านเผือก แล้วน ามาหั่นเป็นท่อน จากนั้นลวน
เครื่องแกงกับน้ าปลาร้า เมื่อสุกแล้วเติมเนื้อหมู และรอจนเดือดแล้วใส่บอนลงไป ต้มจนสุกปรุงรสด้วย
น้ ามะขามเปียก โดยปรุงรสเปรี้ยว เค็ม หวานเสมอกัน แกงบอนเป็นอาหารที่ปรุงยาก เพราะถ้าปรุงไม่
ดีจะท าให้ผู้รับประทานเกิดอาการคันบริเวณปาก 

ส่วนของอาหารหวาน ได้แก่ 
ข้าวต้มมัด หรือข้าวต้มห่อ ขั้นตอนในการท าเริ่มจากการซาวข้าวเหนียวให้สะอาด

ประมาณ 2 ครั้งแล้วน าไปกวนกับน้ ากะทิ พอข้าวสุกหมาดๆ ยกลงโรยถั่วด า (ไม่ใส่ก็ได้) แล้วจึงห่อกับ
กล้วยน้ าว้าผ่าซีก ห่อด้วยใบตองมัดประกบคู่ น าไปต้มในน้ าเดือดจนสุก (ปัจจุบันน้ีใช้วิธีการนึ่ง) 

ข้าวจี่ เป็นอาหารว่างยามเช้าของชาวไทยทรงด า มี 2 ชนิด คือ เค็มกับหวาน ขั้นตอนใน
การท าข้าวจี่ค็มเริ่มจาก นึ่งข้าวเหนียวให้สุกร้อน ๆ น ามาปั้นพอกไม้รวก เว้นหัวท้ายของไม้เพื่อจับ น า
ข้าวที่พอกแล้วไปย่างจนสุกเหลืองอ่อน ๆ และตีไข่แดงทารอบข้าว และน าไปย่างให้ไข่แห้งและสุก 
หยิบเกลือป่นโรยก็จะได้ข้าวจี่ประเภทเค็ม 

ส่วนข้าวจี่หวาน เมื่อย่างข้าวเหนียวสุกแล้วให้ใช้น้ าตาลโตนดที่เป็นปึก (แผ่น) ทาลงใน
ข้าวเหนียวที่สุกร้อน น้ าตาลก็จะละลายติดกับข้าวเหนียว และน าไปย่างไฟจนเหลืองน้ าตาลเยิ้ม จะส่ง
กลิ่นหอมน่ารับประทาน เป็นที่นิยมส าหรับส าหรับเด็กและหนุ่มสาวเพราะมันดีเคี้ยวอร่อย ข้าวจี่นิยม
ท าในฤดูกาลได้ข้าวใหม่ ข้าวเหนียวจะนุ่ม และหอม ข้าวจี่จะได้รสอร่อยกว่าฤดูกาลอื่น ๆ ปัจจุบัน
ข้าวจี่ไม่เป็นที่รู้จัก เพราะยุ่งยากในการจัดท า และเด็กในยุคปัจจุบันชอบขนมสะดวกซื้อตามร้านค้า
ทั่วๆไปมากกว่า 

 

บทที่ 5 อิ่นก๊อนฟ้อนแคน 

ยามบ่ายเมื่อแดดร่มลมตก ภายหลังจากที่ได้ลองลิ้มรสชาติอาหารที่ปรุงขึ้นภายในศูนย์ฯ
แห่งนี้แล้ว ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน คุณตาคุณยายต่างพากันชักชวนกันออกมาเล่น”ลูกช่วง” 
ภายในลานที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า เริ่มด้วยการแบ่งฝั่งระหว่างผู้หญิงและผู้ชายกันอย่างชัดเจน 
ต่างยืนหันหน้าเข้ากัน แต่อยู่ห่างกัน 3-4 เมตร ภายในมือของแต่ละคนถือถุงผ้าสีสันสดใส มีลักษณ
คล้ายหมอน แต่มีปลายพู่ห้อยระย้า ที่พากันสยายแขนขาไปตามแต่ละจังหวะของการโยน ต่างพากัน
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โยนและรับกัน ท่ามกลางเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน นี่แหละคือการเล่นอิ่นก๊อน 
หรือ เล่นคอนของคนไทยทรงด าในที่แห่งนี้ 

ฉันแอบเก็บค าถามที่สงสัยไว้มาถามคุณตาคุณยายภายหลังจากเล่นอิ่นก๊อนฟ้อนแคนกัน
เสร็จแล้ว ซึ่งได้รับค าอธิบายว่า การเล่นคอนนั้นมีอุปกรณ์ในการเล่น ได้แก่ มะกอน หรือลูกช่วง แคน 
ขวง แคร่ และกองฟืน 

ค าว่า “คอน” ในภาษาลาวโซ่ง แปลว่า ลูกช่วง เป็นเครื่องเล่นที่ท าด้วยผ้า โดยจะตัดผ้าสี
หรือผ้าลายดอกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาวประมาณ 15 เซนติเมตร พับมุมทั้งสี่มาชนกันแล้ว
ใช้ด้ายเย็บให้ติดกัน โดยเว้นช่องว่างไว้ส าหรับใส่เม็ดขนุน เม็ดมะขาม หรือทราย จากนั้นจึงเย็บปิด
ช่องว่าง แล้วตัดผ้าสีหลายๆสี ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ส าหรับผูกติดตรงมุมทั้งสี่กับตรงกลางของ
ลูกคอน ส่วนตรงกลางอีกด้านหนึ่งที่มุมผ้าบรรจบกันใช้เส้นด้ายขวั้นเป็นเกลียวคล้ายเชือก แต่เส้นเล็ก
กว่า เย็บติดให้แน่น ปล่อยชายไว้ยาวพอส าหรับใช้ท าเป็นที่จับเหวี่ยงได้ถนัดมือ โดยต้องท ามากกว่า 
10 ลูกขึ้นไป 

วิธีเล่น จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยมีจ านวนผู้เล่นจ ากัด 
แต่ขอให้มีเท่าๆกัน แต่ละฝ่ายจะมีลูกคอนฝ่ายละ 10-15 ลูก ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายยืนห่างกันประมาณ 
20 เมตร และหันหน้าเข้าหากัน เวลาเล่นฝ่ายใดจะเริ่มก่อนก็ได้ โดยจับตรงปลายเชือกแกว่งเป็น
วงกลมแล้วเหวี่ยงไปที่อีกฝ่ายหนึ่งรับ ในการเหวี่ยงลูกคอนจะเหวี่ยงทีละลูก ถ้าอีกฝ่ายรับได้ก็จะ
เหวี่ยงกลับมา กติกาในการเล่นแล้วแต่จะตกลงกัน เช่น ถ้าอีกฝ่ายรับไม่ได้จะต้องถูกลงโทษให้ท าอะไร
ก็ได้ตามแต่ฝ่ายชนะจะบอก ได้แก่ เป่าแคน ร้องเพลง ร า เต้น เป็นต้น ฝ่ายที่รับไม่ได้จะต้องท าตาม 

 “ขวง” คือ ลานบ้านของสาวหัวหน้าหนุ่มสาวในบ้านนั้น ในหนึ่งหมู่บ้านอาจมีได้หลาย
ขวง ขวงหนึ่งไม่ควรมีสาวเกิน 20 คน ฝูงกอน คือ ชายหนุ่มที่มีอายุ ตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป ทั้งหนุ่มโสด
และไม่โสดฝูงกอนหนึ่ง ประมาณ 15-20 คน  

แคร่ และกองฟืน แคร่ส าหรับเอาไว้นั่งรับแขก ฟืน ใช้ส าหรับก่อไฟให้เห็นแสงสว่าง   
การเล่นคอนในอดีตมี 2 ประเภท คือ การเล่นคอนธรรมดา และการเล่นคอนค้าง  
1. การเล่นคอนธรรมดา เริ่มเมื่อย่างเข้าเวลากลางคืน ฝ่ายหญิงของหมู่บ้านก็พากันมานั่ง

ขวงกันตามปกติ ฝ่ายชายก็เป่าแคน ปรบมือรับเป็นจังหวะ เมื่อฝ่ายหญิงเห็นก็จะพากันมาต้อนรับและ
เซิ้ง แคน หรือร้องเพลง แก้กันต่อไป เนื้อเพลง อาจมีใจความหยอกล้อ เกี้ยวกัน เมื่อถึงเวลาสมควร
แล้ว คือ ประมาณ สองทุ่ม ก็จะหยุดเล่น ตอนนี้ฝ่ายชายจะถามล่ามฝ่ายหญิงว่า มีความรังเกียจไหม ที่
จะเล่นคอน กันต่อไป  ถ้าล่ามฝ่ายหญิงพอใจ ก็บอก ตกลง แล้วถามฝ่ายชายว่ามาจากที่ไหน บ้านใด
เป็นต้น ถ้าไม่ตกลง ฝ่ายชายจะไปเที่ยวขวงที่อื่น ต่อไป แต่ปกติถือเป็นมารยาทไม่ค่อยปฏิเสธ และจะ
พาฝ่ายชายทั้งหมด ไปเลี้ยงอาหารเย็น เมื่อทานอาหารเย็นแล้ว หมอขับฝ่ายชายจะต้องขับเพลง ซึ่งมี
ความว่า ขอบใจที่เลี้ยงอาหาร และกล่าวค าอวยพรต่อเจ้าของบ้าน และผู้จัดเลี้ยง หลังจากนั้น ฝ่าย
ชายจะมาลงขวง ฝ่ายหญิงตามมา ทอดลูกช่วง ในขณะที่ทอดลูกช่วง หมอขับจะขับแก้กัน เนื้อเพลงก็
จะเป็นการเกี้ยวพาราสี และบอกสถานที่มาของฝ่ายชาย เมื่อทอดลูกช่วงไปพอสมควรก็หยุด ประมาณ 
ยี่สิบสี่นาฬิกา เริ่มเตรียมตัวโอ้สาว สาวทุกคนจะนั่งเรียงหน้ากระดาน มีผ้าคลุมศรีษะ เพื่อเป็นการ
พราง ไม่ให้รู้ว่าหญิงสาวคือใคร ฝ่ายชายได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วว่า จะขอโอ้สาวคนใด ล่ามฝ่ายชายจะ
ถามฝ่ายหญิงว่า มีคนนี้จะขอโอ้สาวคนนี้ จะตกลงกรุณารับโอ้หรือไม่ ถ้าตกลงฝ่ายหญิงก็จะจัดคู่ต่อไป 
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ถ้าไม่ตกลงก็จะเสนอหนุ่มคนอื่นให้ยืนดูตัวต่อไป จัดเช่นนี้ไปจนหมดคู่ เสร็จฝ่ายหญิงก็จะพาไปคุยกัน 
อาจจะคุยกันถึงสว่างก็ได้ หนุ่มคนใดไม่มีสาวโอ้ ก็ต้องนอนรอเพื่อนคนอื่นจนสว่าง แล้วอาจถึงสว่างไม่
ก็ได้ แล้วจึงพาเดินทางกลับ หรือไม่กลับก็พากันเล่นขวงอื่นต่อไป ตามอัธยาศัย  

2. การเล่นคอนค้าง คือ การเล่นคอนที่ไม่กลับบ้านในวันรุ่งขึ้น ยังค้างเล่นคอนในขวงอื่น
ต่อไปในวันรุ่งขึ้น   

   การเล่นคอนค้าง เริ่มตั้งแต่หนุ่มกลุ่มหนึ่ง เล่นคอนธรรมดาพอถึงรุ่งเช้าก็พากันไปขวง
อื่นๆต่อไป เมื่อเข้าไปขวงอื่นก็เริ่มด้วยการปรบมือ เป่าแคน จนสาวๆ ในขวงนั้นมาต้อนรับเชิ้ งกันบ้าง
เล็กน้อย และถามไถ่กันพอทราบเรื่อง ฝ่ายหญิงจะพาฝ่ายชายขึ้นไปรับประทานอาหารเช้าแล้วนอน
พักผ่อน ฝ่ายหญิงอาจจะวานให้ช่วยท างาน เช่น ผ่าฟืน ตักน้ า จนบ่ายจะเลี้ยงอาหารกลางวันอีก เมื่อ
แดดร่มลมตก ก็จะพากันมาทอดลูกช่วงกันต่อ เริ่มด้วยการเล่นคอนธรรมดา เมื่อทอดลูกช่วงกัน
พอสมควรแล้ว ก็เซิ้งแคนกันต่อไป จนกว่าจะหยุดพักไปอาบน้ ากินข้าว ถึงเวลาประมาณสามทุ่ม จึง
เริ่มมาที่ขวงอีก ต่อจากนั้นก็เล่นต่อไป เหมือนเล่นคอนธรรมดาทั่วไปจนรุ่งเช้า จึงจะร่ าลา กันไปเช่นนี้
ทุกสมัย  

   การเล่นคอนเป็นประเพณีการละเล่นอย่างหนึ่งที่สร้างความสมัครสมานสามัคคี และ
น าไปสู่ความรัก และการแต่งงานกันในที่สุด นับว่ามีความส าคัญต่อชาวไทด า มาตั้งแต่โบราณ เป็น
ประเพณีที่ติดมากับวิถีชีวิตของชาวไทด า ที่มาอยู่ในประเทศไทย การเล่นคอนเป็นเครื่องหมายแสดง
ให้เห็นว่า ไทด าหรือลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนั้น มีนิสัยรักความอิสระเสรี ไม่มีช่องว่างระหว่าง
กลุ่มชนมาตั้งแต่โบราณ ประเพณีที่เกี่ยวกับความรักที่เรียกว่า “เล่นคอนหรือเล่นลูกช่วง” จึงสืบทอด
มาถึงปัจจุบัน 

   คุณยายชาวไทยทรงด าท่านหนึ่งเล่าถึงอดีตให้ฉันฟังว่า “การโยนลูกช่วง แต่เดิมจะจัด
ในช่วงเดือนเมษายนในเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงก่อนที่จะมีการร่ายร า แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว เมื่อก่อน
ต้องรอหมู่บ้านอื่นกว่าที่จะมาถึงกันครบ ไม่รู้จะท าอะไรก็จะโยนลูกช่วงกัน หนุ่มสาวก็ได้ทักทายกันไป
จนบางคู่เป็นคู่รักกันก็มี แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้การคมนาคมค่อนข้างที่จะสะดวก เดินทางกัน 1 ชม. 
มาถึงก็มืดหน่อย ทานอาหารเสร็จก็ร ากันเลย เมื่อก่อนเดินทางกันครึ่งวัน กว่าจะมาถึงกัน มาถึงก็จะ
โยนลูกช่วงฆ่าเวลากันไป”  

   ทุกวันนี้การเล่นลูกช่วงไม่ได้รับความนิยมอย่างในอดีตอีกแล้ว เพราะความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้หนุ่มสาวได้พูดคุยกันง่ายขึ้น การเล่นลูกช่วงนั้นจึงมีไว้เพื่อเป็นกา
อนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมไม่ให้สูญหายไปเท่านั้น ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบของการแสดงให้นักท่องเที่ยว
ได้ชมกัน ภายในศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งจะมีเพียงแค่การโยนลูกช่วงสลับรับกันไปมา  ไ ม่ ไ ด้ มี
ความหมายดังเช่นในอดีตอีกต่อไป นอกจากนี้คนไทยทรงด าจะนิยมเล่นโยลูกช่วงกันอีกครั้ง คือในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีใหญ่ ที่มีการเล่นแคน เล่นลูกช่วง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้รับความ
นิยมเท่าเดิม คนที่เล่นก็จะเป็นคนสูงวัยหรือไม่ก็เด็กไปเลยแค่นั้น 

   เมื่อระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง จู่ๆคุณลุงท่านหนึ่งก็หยิบแคนขึ้นมา แล้วเริ่ม
บรรเลงดนตรีด้วยท่วงท านองของคนชาวโซ่ง อันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการเล่นลูกช่วงได้จบลงแล้ว 
ต่างพากันเก็บลูกช่วงไปรวมไว้ที่มุมหนึ่งในศูนย์ ทันใดนั้นคุณตาท่านหนึ่งก็เริ่มวาดลวดลายฟ้อนร าไป
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ตามจังหวะเสียงเพลงแคน จากนั้นคนอื่นๆจึงเริ่มร าตามกันไปเป็นคู่ๆ ในลักษณะวงกลมล้อมรอบคน
เป่าแคนด้วยรอยยิ้ม  

   “การเล่นแคน” เป็นอีกการเล่นหนึ่งที่หนุ่มสาวในอดีตจะมีโอกาสท าความรู้จักกัน 
หนุ่มโซ่งส่วนใหญ่จะเป่าแคนเป็น เพื่อเอาไว้เป่าในโอกาสที่มีการเล่นพื้นเมืองของตน โดยมากนิยมเล่น
กันหลังจากเล่นคอนในตอนเย็นแล้ว ดังนั้นเวลากลางคืนจะเล่นแคน สาวๆที่มาร่วมเล่นแคนจะนุ่งห่ม
ด้วยผ้าซิ่นสีด า (ผ้าลายแตงโม) กับผ้าเปียวสีสันต่างๆ และมีผ้าอีกผืนหนึ่งยาวขนาดผ้าเปียวคล้องคอ 
ส่วนผมจะมีการเกล้าและประดับดอกไม้อย่างสวยงาม ส่วนฝ่ายชายจะนุ่งกางเกงขายาวใส่เสื้อซอน ผู้
ที่จะร่วมเล่นแคนจะมาพร้อมกันที่ลานข่วง 

   วิธีการเล่น คือ ฝ่ายหญิงและชายจะยืนเรียงแถวกัน เมื่อหมอแคนเริ่มบรรเลงเพลง 
ฝ่ายชายก็จะเข้ามาขอฝ่ายหญิงร า ต่างร ากันเป็นคู่ๆตามจังหวะของเสียงแคน ท่วงท่าร าแคนจะเป็น
ลักษณะ จีบปัดออกนอกตัว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คู่ร าชายแตะเนื้อต้องตัว จากนั้นจะมีพ่อขับแม่
ขับเริ่มบรรเลงเพลงโต้ตอบกัน ส่วนมากเนื้อเพลงขับจะเป็นการแนะน าตัวและมีการร้องหยอกล้อกัน
ตามประสาหนุ่มสาว มีการโต้ตอบคารมกันอย่างสนุกสนาน การเล่นแคนนี้อาจจะเล่นกันถึงเที่ยงคืน
แล้วจะมีการรับประทานอาหารตามประพณี แล้วอาจมีการเล่นแคนต่อหรือเลิกเล่นก็ได ้

   ในปัจจุบันนี้การเล่นแคนที่นอกเหนือจัดให้นักท่องเที่ยวชมแล้ว จะจัดขึ้นในเดือน
เมษายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการพักผ่อน โดยจะจัดงานขึ้นเป็นงานประจ าปีที่คนไทยทรงด าในประเทศ
ไทยจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ คือในช่วงสงกรานต์ จะมีคนไทด าในหมู่บ้านอื่นมาร่วมพิธีด้วย 
รูปแบบของงานจะมีดนตรี การละเล่น การแสดง และการเล่นแคน 

   “การร าแคนในช่วงเมษายน ไทยทรงด าเราจะรวมกลุ่มกันจัดประเพณีนี้ โดยจะมีกัน
ทุกหมู่บ้าน แล้วเกือบทุกพื้นที่ที่มีไทยทรงด า งานจะจัดในช่วง 4 โมงเย็น จะมีการทานอาหารร่วมกัน 
จะมีการร าด้วยดนตรีของไทยทรงด า ซึ่งก็คือแคน เดิมดนตรีของไทยทรงด ามีเพียงแค่แคนและการ
ปรบมือให้จังหวะ แต่ปัจจุบันมีเครื่องดนตรีครบครัน เป็นเครื่องดนตรีแบบไทยๆ เช่น ฉิ่ง ฉับ กลอง 
ทุกคนที่มาร่วมงานต้องแต่งกายด้วยผ้าด ากันทุกคน แล้วก็จะมีการทานอาหารกัน อาหารก็มีทั้งอาหาร
ภาคกลางและอาหารไทยทรงด า แต่ยังเน้นที่อาหารไทยทรงด าเป็นหลัก เมื่อทานอาหารเสร็จก็จะมี
การร ากัน เหมือนการผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์กันระหว่างคนไทยทรงด าหลากหลายพื้นที่ ซึ่งคน
ไทยก็สามารถมาร่วมได้ แต่ต้องแต่งกายด้วยผ้าด ามาร่วมเท่าน้ัน”  

   ฉันยังคงมองดูคุณตาคุณยายฟ้อนร ากันอย่างเพลิดเพลิน เสียงเพลงแคนที่ขับบรรเลง
อยู่นั้นเสมือนก าลังชักชวนให้ลงไปร่วมฟ้อนร าด้วย แต่ฉันยังอายเกินไปจึงยืนมองปรบมือสอดประสาน
กับเสียงแคนไป ในตอนนั้นเองที่ข้อมูลจากการค้นคว้าก็แล่นปราดเข้ามาในความคิด ยังมีอีกประเพณี
หนึ่งที่หนุ่มสาวสามารถท าความรู้จักกันได้ นั่นคือ “ประเพณีการลงข่วง”  

   ข่วง คือ ลานกว้างภายในหมู่บ้าน หรือลานบ้านของใครคนใดคนหนึ่งที่ตกลงกันใช้เป็น
สถานที่ที่หญิงกลุ่มหนึ่ง ประมาณ 3-5 คน หรือมากกว่า มานั่งท างานเล็กๆน้อยๆที่บริเวณบ้านในตอน
กลางคืนหลังเสร็จจากงานกลางวันเรียบร้อย โดยเรียกว่า “การอยู่ข่วง” งานที่ท านั้นก็เช่น งานเย็บปัก
ถักร้อย จักรสาน ปั่นด้าย ทอผ้า ต าข้าว เป็นต้น จะเริ่มท างานกันประมาณ 20.00 น.ไปจนถึงเที่ยงคืน
หรือรุ่งเช้า ซึ่งต้องใช้การสุมไฟหรือจุดตะเกียงไว้เพื่อความสว่าง และฝ่ายหนุ่มๆก็จะพากันมาสนทนา
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ปราศรัยกัน โดยมีผู้ใหญ่นั่งดูและคุยกันอยู่บนเรือน โดยที่ฝ่ายชายห้ามจับเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เพราะ
จะถือว่าผิดผ ี

   หมู่บ้านหนึ่งอาจมีหลายข่วงก็ได้ หนุ่มที่จะมาเที่ยวขวงจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
หรือต่างหมู่บ้านก็ได้ เมื่อชายหนุ่มเที่ยวข่วงแล้วเกิดพอใจสาวใดและสาวน้ันก็มีความสนใจเช่นเดียวกัน 
ก็จะมีการนัดแนะชวนกันไว้หลังจากขวงเลิกแล้วก็จะไปพูดคุยสองต่อสองกันต่อที่บริเวณ ริมกองฟาง 
ยุ้งข้าว ขานเรือน หรือริมน้ า เป็นต้น การชวนสาวไปสนทนานี้ เรียกว่า “การโอ้สาว” คือการจีบสาว
นั่นเอง ซึ่งเป็นการบอกว่าหนุ่มสาวนั้นมีความสนใจกันเท่านั้น ถ้ารักกันจนถึงขั้นแต่งงาน ชายหนุ่มต้อง
ตามไปคุยกันต่อถึงบนบ้านของสาวบ่อยๆ  เรียกว่า “ขึ้นสาว” เมื่อพ่อแม่รับรู้ถึงความรักของคนทั้ง
สอง จึงจะมีการสู่ขอตามมาทีหลัง 

   การลงข่วงสามารถปฎิบัติได้ตลอดทั้งปี แต่ที่จัดใหญ่โตสนุกสนานคือตอนสงกรานต์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ การลงข่วงนี้ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวในสมัยก่อนได้มี
โอกาสพบปะ รู้จักนิสัยใจคอซึ่งกันและกัน มีอิสระในการเลือกคู่ครอง ซึ่งท าให้สังคมไทยทรงด าไม่มี
การคลุมถุงชน 

   แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ประเพณีการลงข่วงในปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้ว “นั่นเพราะเด็ก
สมัยนี้เวลาจีบกันก็ไปเที่ยวกันข้างนอก เมื่อก่อนอยู่กับบ้านพ่อแม่ไม่ค่อยให้ไปไหน หนุ่มก็จะมาเฝ้า
สาว ต าข้าวบ้าง ทอผ้าบ้าง ท างานบ้านบ้าง แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว สังคมมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด” จู่ๆค าพูดของคุณยายก็แจ่มชัดขึ้นในความทรงจ า พร้อมกันกับที่เสียงบรรเพลงค่อยๆ
ช้าลงแล้วแผ่วจางไปในสายลม ทิ้งบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นให้กลับมาเงียบเหงาอีกครั้ง 

 
บทที่ 6 ความเชื่อและพิธีกรรม 

ความเช่ือและพิธีกรรม 
พิธีกรรมของชาวไทยทรงด ามีมากมายหลายพิธี เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ในการท า

หนังสือเล่มนี้ ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสกับพธิีกรรมจริงๆ เนื่องเพราะในช่วงที่จัดท าหนังสือเล่มนี้ 
อยู่ในช่วงเข้าพรรษา พิธีกรรมส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องฆ่าสัตว์ในการเซ่นไหว้ ดังนั้นจึงไม่มีการจัด
พิธีกรรมใดๆในช่วงนี้ สิ่งที่น ามาบอกเล่าต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือ และจากการ
สอบถามชาวบ้านไทยทรงด า ที่อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร ี

ความเช่ือทางศาสนา 
ไทยทรงด านับถือ “ผี” และมีความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” เป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าสิ่งต่างๆ

ในโลกอยู่ภายใต้อ านาจของผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมจึงมีความ
ผูกพันกับประเภทต่างๆ โดยผีที่มีความส าคัญที่สุด คือผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า “ผีเรือน” เป็นที่ยึดมั่น
ทางจิตใจเปรียบเสมือนศาสนา ขณะเดียวก็เป็นเครื่องมือทางสังคมไม่คนท าผิดจารีตประเพณี เพราะ
เชื่อว่าถ้าท าสิ่งไม่ดีจะเป็นการผิดผี ผีเรือนจะลงโทษให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในครอบครัว 

แต่เดิมชาวไทยทรงด าไม่เข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพราะกลัวว่าจะผิดผีท าให้
เจ็บป่วยได้ ปัจจุบันยอมรับในความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่างแต่ยังคงความเชื่อแบบดั้งเดิมไว้ เช่น มี
วัดในชุมชน มีการท าบุญตักบาตร มีการบวชเรียน มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ยอมรับแนวคิดเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิด น าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธเข้ามาร่วมกับพิธีกรรมในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  
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ผีของชาวไทยทรงด า มีหลายชนิด แบ่งประเภทตามความส าคัญ ดังนี้ 
1. แถนหรือผีฟ้า เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ มีอ านาจบันดาลให้เกิดความเป็นไปต่างๆทั้ง

ในทางดีและร้ายต่อมนุษย ์
2. ผีบ้านผีเมือง ชาวไทด ามีความเชื่อว่าแต่ละเมืองจะมีผีเมือง ซึ่งเป็นผีของอดีตเจ้าเมือง

สิงสถิตย์อยู่เพื่อปกปักรักษาบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข ส่วนหมู่บ้านก็จะมีผีบ้าน ซึ่งเป็นผีของหัวหน้า
กลุ่มคนที่มาบุกเบิกที่ดินสร้างหมู่บ้าน 

3. ผีบรรพบุรุษ เมื่อพ่อแม่ หรือคนในบ้านตายจะถูกเชิญให้เข้ามาอยู่ในเรือน ภายในห้อง
“กะล้อห่อง” ซึ่งเป็นห้องส าหรับผีเรือนและผีบรรพบุรุษ เมื่อถึงปีจะมีการท าพิธีเสนเป็นการเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษ 

4. ผีป่า ผีข่วง และผีอื่นๆ เป็นผีที่สิงสถิตอยู่ตามป่า เขา แม่น้ า หรือวัตถุอื่นๆ ถ้าท าให้ไม่
พอใจ ผีอาจจะท าให้คนเจ็บไข้ได ้

5. ผีประจ าสถานที่ ได้แก่ ผีบันได ผีประตู และผีเตาไฟ แต่ละสถานที่จะมีผีคุ้มครอง 
และมีข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีผีเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาบริเวณบ้าน จะตั้งศาลพระ
ภูมิ ศาลเจ้าที่ ให้อยู่เป็นประจ า 

ความเช่ือเรื่อง “ขวัญ” 
คนไทยทรงด าเชื่อว่าขวัญเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ประกอบอยู่ในร่างกายรวม 32 

ขวัญ ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวและท างานได้ โดยเชื่อว่าคนจะอยู่ดีมีสุข
หรือเจ็บป่วยก็เพราะขวัญที่อยู่ในตัวเป็นสาเหตุ ถ้าขวัญออกจากตัวไปหรือหลงทางอยู่ที่ใดอาจท าให้
เจ็บป่วยได้ ดังนั้นจะต้องท า “พิธีเรียกขวัญ” หรือ “สู่ขวัญ”  เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่ในร่างกาย
ตามเดิม และยังเชื่อว่าเมื่อคนตายขวัญที่อยู่ในร่างกายก็จะแยกย้ายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น “ขวัญ
กก” หรือ “ขวัญต้น”  ที่อยู่ตามร่างกายจะกลับไปอยู่เมืองฟ้า “ขวัญหัว” ซึ่งอยู่ที่ศีรษะจะไปอยู่กับ
ลูกหลานที่กะล้อห่อง ส่วน “ขวัญปลาย” หรือ “เงา” จะไปอยู่ที่ป่าช้าหรืออยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วไป 
เป็นต้น 

นอกจากนี้คนไทยทรงด ายังให้ความส าคัญกับวัวและควาย ซึ่งภายในบ้านจ าลองที่ศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อก้าวเท้าขึ้นไปบนบ้านจะสังเกตเห็นส่วนหัวของวัวและ
ควายที่ประดับอยู่บนเสา นั่นคือ “ขอกุด” 

“มันเป็นเหมือนการการยกย่องวัวยกย่องควายที่เขามีบุญคุณต่อเรา เพราะมีการใช้วัวใช้
ควายในการท าไร่ท านา โดยจะเอาไว้ในบ้านหรือเอาไว้ที่หลังคาบ้าน เป็นบางหลังคาเรือน” 

พิธีกรรมของชาวไทยทรงด า 
คนไทยทรงด ามีความเชื่อในเรื่องการนับถือผี คือผีแถนหรือผีฟ้า และผีบรรพบุรุษ สังคม

ของลาวโซ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม “ผู้ท้าว” หรือกลุ่มชนช้ันสูง เป็นการสืบสกุลจากเจ้านาย
ผู้ปกครองในแคว้นสิบสองปันนา อีกกลุ่มเป็น “ชนผู้น้อย” หรือผู้สืบสกุลจากประชาชนหรือคนทั่วไป 
รูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจะแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่มในอดีต จนถึงปัจจุบันยังมีความ
แตกต่างกันอยู่ ในส่วนของพิธีกรรม มีพิธีต่างๆมากมาย ในที่นี้จะขอท าการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
พิธีที่จัดขึ้นในครัวเรือน และพิธีใหญ่ 
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1. พิธีที่จัดขึ้นในครัวเรือน ได้แก่ พิธีปาดตง เป็นพิธีกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการเซ่นไหว้ผี
เรือน มี 2 ประเภทคือ ปาดตงธรรมดาและปาดตงข้าวใหม่ ค าว่า "ปาดตง" แปลว่า วางตั้งไว้ (ปาด= 
วาง, ตง= ตั้งไว้) หมายความว่า น าเครื่องเซ่นไปวางต้ังไว้ให้ผีเรือนกินที่ห้องกะล้อห่อง  

   “ปาดตงธรรมดา ต้องท าทุกๆ 1 ครั้ง ภายใน 1 สัปดาห์ ถ้าเป็นของคนไทยภายใน 10 
วันจะมีวันพระ 1 ครั้ง ไทยทรงด าเราจะมีวันปาดตง โดยน าของคาวหวานไปเซ่นไหว้ในห้องบรรพบุรุษ 
ส่วนคนไทยคือน าดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้พระ” 

   พิธีปาดตงธรรมดา เป็นพิธีเซ่นผีเรือนอย่างเป็นกิจวัตร โดยจะท าทุก 5 วัน ส าหรับผีผู้
ท้าว และทุก 10 วันส าหรับผีผู้น้อย ท าโดยเจ้าของเรือน ไม่ต้องใช้หมอหรือมดท าพิธี อาหารที่ใช้เซ่น
ไหว้ ได้แก่ ข้าวปากหม้อปากไห หมากพลู แกงขนม อาหารคาวหวาน ผลไม้ และเหล้าเป็นเครื่องเซ่น 
โดยน าไปตั้งไว้หน้าเสาผีในกะล้อห่อง และต้อง “หน็องก้อ” คือการรินเหล้าใส่ถ้วยน้ าตวงด้วย วางไว้
นาน 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย อาหารที่น ามาเป็นเครื่องเซ่นจะเป็นอาหารอย่างเดียวกับที่
ท ากินกันในครอบครัว เพียงแต่ต้องตักมาเซ่นผีก่อน 

   “พิธีปาดตงข้าวใหม่ เป็นพิธีเหมือนตรุษจีน ซึ่งเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษครั้งยิ่งใหญ่
ของคนจีนใน 1 ปีที่ท ากัน” 

   พิธีปาดตงข้าวใหม่ เป็นการน าข้าวใหม่ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาหุงเซ่นไหว้ผีเรือน เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล โดยจะท าปีละ 1 ครั้ง ในเดือน 12 ข้างแรมหรือเดือนอ้ายข้างขึ้น อันเป็นเดือนที่
เริ่มเก็บเกี่ยว เรียกว่า “หน้าข้าวเหลือง”(ข้าวใหม่) อาหารที่ใช้ค่อนข้างพิเศษกว่าชีวิตประจ าวัน นั่นคือ 
แกงหน่อส้ม จุ๊บผัก หมากพลู เหล้า และโดยเฉพาะข้าว ต้องเป็นข้าวใหม่หลังเก็บเกี่ยว ท าโดยการน า
ข้าวเหนียวมาต าเป็นข้าวเม่าแล้วนึ่งทั้งเปลือก เสร็จแล้วน ามาตากให้แห้ง แล้วต าเป็นข้าวสาก เรียกว่า 
“ข้าวฮาง” การปาดตงข้าวใหม่จะมีเครื่องเซ่นมากกว่าปาดตงธรรมดา ได้แก่ ปลาปิ้งโต๊ะ กบปิ้งโอ๊ะ 
ปลาดุกย่าง ข้าวต้ม เผือก มัน  และที่ขาดไม่ได้คือ แกงหน่อส้ม  

เจ้าของบ้านจะน าอาหารเหล่านี้ไปไว้ที่กะล้อห่อง เมื่อจัดวางเครื่องเซ่นแล้ว จะกล่าวเชิญ
ผีเรือนมากินดังนี้ “เข่าเหลือง เฟืองเฮือ เข่าเป็นเหม่าจึงเอามาเหม่า เข่าเป็นฮางจึงเอามาฮาง ฮ่อดมื้อ
ถึงมื้อ ฮ่อดมื้อเวนแหล่เวนตง จังมีเข่าเหม่าเข่าเหม่อ มาป๊าดแหล่ป๊าดตงให้กับเจ้าหล่ า ปู่หล่ า ย่าหล่ า 
มีเน้อ พากันมากินเข่าเหม่า เข่าเหม่อ ป๊าดตง...(รายชื่อเครื่องเซ่น)” และมีการกล่าวขอให้ผลผลิตที่ได้
สมบูรณ์อีกด้วย ปัจจุบันนี้แม้บางบ้านจะไม่ได้ท านาแล้วก็ยังคงประกอบพิธีปาดตงโดยการไปขอซื้อ
ข้าวจากบ้านที่ท านานั่นเอง 

2. พิธีใหญ่ ได้แก่ พิธีแต่งงาน พิธีศพ และพิธีเสนเรือน 
   พิธีแต่งงาน 
   การแต่งงานของคนไทยทรงด านั้น เรียกว่า “พิธีกินดอง” หรือ “พิธีกินหลอง” หญิง

ชายชาวไทด าจะไม่นิยมแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย  จะแต่งได้ก็ต่อเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยฝ่ายชาย
อายุประมาณ  25 ปี ส่วนฝ่ายหญิงอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งจะดูจากความยาวของเส้นผม จะต้อง
สามารถท าทรง “ปั้นเกล้า” ได้จึงจะสามารถแต่งงานได ้

   ในอดีตชายหนุ่มและหญิงสาวจะมีโอกาสท าความรู้จักกันได้จากการ “ลงข่วงและเล่น
คอน”  ในช่วงเดือน 5 หรือ 6 อันเป็นเวลาว่างเว้นจากการท านา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มสาวจะได้
พูดคุย ท าความรู้จักกัน ซึ่งหากชอบพอกัน ฝ่ายชายจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง เรียกว่า 
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“ไปโลม” โดยมากผู้ใหญ่ที่ไปทาบทามมักจะเป็นหญิงที่ช่างพูดช่างเจรจา ที่มีความอาวุโสพอสมควร
และมีชีวิตการแต่งงานที่ดี เรียกตามภาษาชาวไทด าว่า “พ่อสื่อ แม่ล่าม” ตรงกันกับค าว่า “เถ้าแก่”
ของไทย ทั้งนี้พิธีแต่งงานของไทด าน้ัน มี 4 ขั้นตอน คือ “ส่อง สู่ ส่ง สา”  

   ขั้นตอนแรก “ส่อง” หรือการหมั้น ซึ่งฝ่ายชายจะต้องน าของไปด้วยในการทาบทาม 
น่ันคือหมากพลู และยาสูบใส่กะเหล็บ อันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าฝ่ายชายได้หมั้นฝ่ายหญิงไว้แล้ว 

    หลังจากทักทายกันตามธรรมเนียมแล้ว เถ้าแก่ จะเปรยขึ้นว่า “อยากจะเอาหลานมา
ให้เป็นข้าทาสรับใช้ของบ้านนี้สักคน ท่านจะรังเกียจหรือขัดข้องประการใดหรือไม่”  ทางฝ่ายพ่อแม่
ของผู้หญิงจะตอบว่า “จะปลูกเรือนให้ตามใจผู้อยู่ เรื่องเนื้อคู่ต้องตามใจผู้ครอง ฉันจะถามอีหนูดูก่อน
นะ แล้วจะส่งข่าวไปให้ทราบในภายหลัง” เถ้าแก่ไปทาบทามความแล้ว ก็ลากลับไป หลังจากนั้น ประ
มาน  2-3 วัน หรือ 6 วัน ทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็แต่งให้เถ้าแก่มาแจ้งข่าวแก่พ่อแม่ผู้ชายที่บ้าน 

   ถ้าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ยินดี ก็จะบอกปัดไปว่า “ลูกสาวของฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ 
ไม่รู้ประสีประสาอะไร ขอให้อดใจรอไปก่อน” หรือว่าถ้าฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงยินดี ก็จะบอกให้พ่อ
แม่ของผู้ชายส่งคนไปสู่ขอตกลงกันต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 2 “สู่”  ล่ามจะเป็นฝ่ายเจรจาสู่ขอตกลงค่าสินสอดทองหมั้น ตามประเพณี
คือมีมูลค่าตามที่แม่เจ้าสาวได้ตอนแต่งงาน ฝ่ายชายจะหาวันที่เป็นฤกษ์ดีและก าหนดวันแต่ง ในช่วงนี้ 
ผู้ชายจะไปเยี่ยมฝ่ายหญิงที่หมั้นหมายไว้เป็นระยะๆ เรียกว่า “ไปหยามห่อมะป”ู หมายถึง ไปเยี่ยมห่อ
หมากพล ู

   เมื่อก าหนดวันเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต้องจัดเตรียมของที่จ าเป็นที่จะ
ใช้ในพิธีแต่งงานและเตรียมบอกแขกมากินดอง ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นลูกสาวคนเดียว หลังจาก
แต่งงานกันแล้ว จ าเป็นต้องให้ฝ่ายชายมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงด้วย เรียกว่า “เขยสู่” 

   สิ่งที่ฝ่ายชายต้องเตรียม คือ ล่ามขันหมาก ขันหมาก กะเหล็บ หาหญิงบริสุทธ์ (อายุ 
15-16 ปีมาสะพายกะเหล็บในวันแต่งงาน ) จัดขบวนขันหมาก มีดโต้ เพื่อนเจ้าบ่าว และที่นอน 1 ชุด 
ส่วนฝ่ายหญิงต้องเตรียมที่นอน หมอน มุ้ง ตู้ เตียง ฯลฯ ล่ามน าไหว้เฮา เตรียมอาหารเลี้ยงแขก ขมุก
ใส่ผ้าฝ้ายขาวและไหม บั้งใส่น้ า น้ าเต้าใส่น้ า ตั๋งรองนั่ง และเพื่อนเจ้าสาว  

   ขั้นตอนที่ 3 “ส่ง” เป็นขั้นส่งตัวเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน การแต่งกายในพิธีแต่งงานนั้น 
เจ้าบ่าวสวมกางเกงขายาวใส่เสื้อไททั้งชุดและสวม “เสื้อฮี” ทับใส่เครื่องประดับ เจ้าสาวนุ่งซิ่นลาย
แตงโม ใส่เสื้อฮี ใส่เครื่องประดับต่างๆ พ่อแม่ฝ่ายชายและหญิงใส่เสื้อฮี โดยจะใส่ด้านที่ไม่มีลายไว้ข้าง
นอก ขบวนขันหมากจะประกอบด้วยสินสอดทองหมั้น (เครื่องขันหมาก) ใส่กะเหล็บขนมที่ใช้ประกอบ
พิธีในขบวนขันหมาก ได้แก่ กาละแม ข้าวเหนียวแดง ข้าวจันอับ ถั่วตัด ขนมเปี๊ยะ ในอดีตไม่มีผลไม้
ประกอบพิธี แต่ในปัจจุบันขบวนขันหมากเริ่มมีการน าต้นกล้วยและต้นอ้อยมาใช้ในการประกอบพิธี  

   ฝ่ายชายจะมีเพื่อนเจ้าบ่าว ถ้าเป็นผู้ต้าวจะใช้ 8 คน ถ้าเป็นผู้น้อย 4-6 คน และเพื่อน
เจ้าบ่าวจะหามเหล้า 1 เท (32 ขวด) ขนม 8 ถาด และที่นอน สมัยก่อนจะมีหาบบุงก่าว ประกอบด้วย 
หน้าจั่วหัวอ่อนคือ ไก่ หน้าจั่วหัวงามคือ หมู พร้อมเครื่องข่า ตะไคร้ หัวหอม ล่ามของฝ่ายชาย “อง
ล่าม” มี 2 ประเภท คือล่ามขันหมากและล่ามฝากตัวลูกเขย 
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   “เดิมเราจะไม่มีพิธีทางสงฆ์ ไม่มีพิธีรับไหว้ ไม่มีรดน้ าสังข์ จะเป็นการแนะน าเจ้าบ่าว
ให้กับวงศ์ตระกูลฝ่ายหญิงได้ทราบว่า คนคนนี้จะมาร่วมเป็นเขย มาร่วมวงศ์ตระกูลกับเราแล้วนะ” พี่
มดอธิบายถึงขั้นตอนในพิธีให้ฉันฟังอย่างต้ังใจ 

   ขั้นตอนของพิธีแต่งงานเริ่มตอนเช้าล่ามฝ่ายเจ้าบ่าวจะท าพิธีส่อง (การหมั้น) ที่บ้าน
เจ้าสาวในห้องกะล้อห่อง ซึ่งมีล่ามของฝ่ายเจ้าสาวคอยอยู่ พร้อมทั้งพ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
อยู่ด้วย ล่ามฝ่ายชายที่ส่งมาท าพิธีส่องจะแต่งตัวด้วยเสื้อฮี เจ้าบ่าวจะใส่เสื้อฮี สะพายถุงย่ามภายในใส่
มีดโต้ และเครื่องเงินยกขบวนขันหมากมาหยุดรออยู่ด้านนอกก่อน เมื่อการเจรจาเสร็จแล้ว จึงน า
ขันหมากขึ้นเรือนมีการกั้นประตูเงนิประตูทองเป็นระยะระหว่างทางขึ้นเรือน ถ้าเป็นผู้น้อยจะขึ้นบันได
บ้านตามปกติ แต่ถ้าเป็นผู้ต๊าว (ผู้ท้าว) ต้องขึ้นบันไดทางกะล้อห่องเท่านั้น  

   ในขบวนขันหมากผู้ต๊าว (ผู้ท้าว) ใช้ขันหมาก 4 อัน คนถือ 4 คน แต่งตัวด้วยเสื้อฮี 
ผู้น้อยก็เหมือนกัน จากนั้น ล่ามของเจ้าบ่าวจะน าของทุกอย่างที่มากับขบวนขันหมากไปท าพิธีมอบให้
พ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาว แล้วจึงขนน าไปไว้ที่กะล้อห่อง เพื่อบอกกล่าวขอให้ผีเรือนอวยพรชัยแก่คู่บ่าว
สาวและเซ่นด้วยเหล้า ฝ่ายเจ้าบ่าวจะน าเหล้า “เหล้าอุ่นฝืน” เป็นเหล้าที่ใช้ส าหรับประกอบพิธี ถ้า
เป็นผู้น้อยใช้ 4 ขวด ถ้าเป็นผู้ท้าวใช้ 8 ขวด ไปมอบให้ล่ามฝ่ายเจ้าสาวรินลงในถ้วยที่อยู่ในกะล้อห่อง
พร้อมด้วย ขันหมาก ถ้วย หมากพลู เงิน สินสอดทองหมั้นทั้งหมด ฝ่ายเจ้าสาวจะน าเงินที่ลงท้ายด้วย
เลขคู่ เจ้าสาวจะรับทองจากเจ้าบ่าว พิธีตรงนี้เสร็จเมื่อแม่เจ้าสาวน าเงินสินสอดไปเก็บในกะล้อห่อง  

   จากนั้นล่ามจะน าเจ้าบ่าวพร้อมเพื่อนมาท า “พิธีไล้” หรือไหว้ จนครบจ านวนผีเรือน 
แล้วจึงไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาวไหว้แบบเดียวกับไหว้ผีเรือน การไหว้ล่ามจะบอกว่า “น่ี
พ่อตา นี่แม่ยาย” เจ้าบ่าวจะไหว้พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวโดยการลุกขึ้นยืน ประสานมือ และม้วนมือเข้าหา
ล าตัว เรียกว่า “องค์ลามไล้” ส่วนฝ่ายหญิงเมื่อขันหมากแต่งขึ้นบ้าน “แมปาเฮา” ซึ่งเป็นล่ามทางฝ่าย
หญิง จะน าเจ้าสาวมา “ตั๊ก” คือการทักทายแม่เจ้าบ่าว โดยใช้เสื้อฮีพันรอบอก นั่งยองๆไหว้พ่อแม่
เจ้าบ่าว (ไหว้เหมือนคนไทย) และไหว้ญาติเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาวจะมี 4 คนถ้าเป็นผู้ต้าว และ 2 คนถ้า
เป็นผู้น้อย จะแต่งกายเหมือนเจ้าสาว สะพายกะเหล็บพร้อมกัน จากนั้นพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
จะให้พรเรียกว่า “ไหว้เฮา”  

   การไหว้และให้พรฝ่ายหญิง ผู้ใหญ่จะจับแขนจับบ่าฝ่ายหญิงกล่าวว่า “เข่าต้องสอเปน
ตับ ขยับมาสอเป็นลุ เปนเต้าเฮาย์ข าแขนวาข าบ่า เบาะก าเญาะ อย่าสอนและแล้ว” คือเข้าท้องขอ
เป็นตับขยับลงมาเป็นลูกเป็นเต้า 

   การไหว้และให้พรฝ่ายชาย องล่ามกล่าวว่า “องปอเอ้ยน้อ ข้อยผู้ดุมาข่มข้าต้าวแอ
ไหว้เฮาเอาแฝบ เจ้าเป็นปอข้อยน่า” คือ ท่านพ่อครับข้าพเจ้า ผู้ลูกมาคุกเข่าไหว้ด้วยความเคารพท่าน
เป็นพ่อของข้าพเจ้า เมื่อพ่อตาให้พรแล้วจากนั้นฝ่ายเจ้าบ่าวจะกล่าวรับว่า “อุ้มใส่หัว ปัวใส่เกล้าจะอยู่
กันจนเฒ่าจนแก่” 

   ถึงตอนนี้พี่มดเอ่ยอย่างเพิ่งนึกขึ้นได้ “รู้ไหมเมื่อก่อนนี้การไหว้ผู้ใหญ่ ฝ่ายชายต้อง
กระโดดลงเข่าด้วย มันเป็นวิธีการเคารพบรรพบุรุษ เพื่อฝึกความอดทนโดยแล้วแต่ว่าฝ่ายชายจะท าได้
มากน้อยแค่ไหน บางคนเห็นว่าเยอะไปแล้ว แขกผู้ใหญ่ก็จะให้พอ แต่ส่วนมากอาจจะ 3 หรือ 9 ก็ได้
เป็นเลขคี่” เมื่อฟังจบฉันอดรู้สึกหวาดเสียวและสงสารผู้ชายในสมัยนั้นไม่ได้จริงๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

 

   การท าพิธีปูเสื่อ “กางหยัน” (ปูฟูกกางมุ้ง) เหมือนกับเป็นการส่งตัวเข้าหอ ชาวไทย
ทรงด าจะใช้มุ้งสีด า ส าหรับพิธีแต่งงานโดยเฉพาะ ในพิธีจะใช้ผู้ที่มีสถานภาพการครองเรือนที่ดีมี
ความสุขอยู่กันมานานเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเป็นผู้ปูที่นอนให้ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อคู่สมรสให้มีชีวิตคู่
ที่ดี พ่อแม่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะน าเงินมาผูกติดที่หูมุ้งฝ่ายละ 2 ข้าง โปรยเงิน ดอกไม้ ถั่ว งา ลง
บนที่นอน หมอขับจะกล่าวหยอกล้อกันในระหว่างพิธี พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจะสั่งสอนให้บ่าวสาวแย่ง
กันเก็บสตางค์บนที่นอน เป็นความเชื่อว่าถ้าใครเก็บได้มากจะมีอ านาจเหนือกว่า เสร็จพิธีมีการเลี้ยง
อาหารแก่แขกที่มาร่วมงาน  

   ขั้นตอนที่ 4 “สา” เจ้าบ่าวจะมีการกล่าวอาสาว่าจะอยู่บ้านพ่อตากี่ปีตามแต่จะตกลง
กัน ส่วนมาก 2-3 ปี เพื่อช่วยพ่อตาท าไร่ไถนา เมื่อครบก าหนดหรือพี่น้องเจ้าสาวแต่งงานได้สมาชิก
เพิ่ม เจ้าบ่าวก็จะแยกครอบครัวกลับไปอยู่ครอบครัวของตนเอง หรือแยกออกไปปลู กบ้านแยก
ต่างหาก แต่จะไม่มีการสร้างกะล้อห่องประจ าเรือนของตนจนกว่าพ่อแม่จะเสียชีวิต จึงจะเชิญผีพ่อแม่
มาไว้ที่เรือนของตนต่อไป 

   “ปัจจุบันน้ีพิธีแต่งงานของคนไทยทรงด าก็เปลี่ยนไปแล้ว จะใช้พิธีของคนไทยมาผนวก
เข้า เพราะพิธีของเราค่อนข้างที่จะเรียบง่ายจนเกินไป ปัจจุบันก็มีการรดน้ าสังข์ แต่ยังคงเน้นให้มีการ
ใส่เสื้อฮีเหมือนเดิม ท าพิธีเหมือนคนไทย คือท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า มีต้นกล้วยต้นอ้อยใน
ขบวนขันหมาก มีการรดน้ าสังข์ เป็นต้น ทั้งนี้เสมือนเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิง” พี่มดกล่าวทิ้งท้าย 

   ข้อห้ามส าหรับพิธีแต่งงาน 
   1. เดือน 5 ไม่ควรแต่งงาน เพราะชาวไทด าถือว่าเป็นเดือนร้อน เมื่อแต่งงานกันไปจะ

อยู่กันไม่นาน 
   2. ไม่แต่งงานกันในมื้อกัดกับมื้อขด เพราะถือเป็นวันอัปมงคล 
   3. วันที่ใช้ท าพิธีแต่งงานแล้วจะไม่น ามาใช้เป็นวันท าพิธีมงคลอื่นๆอีก (ฤกษ์ที่ใช้ในการ

ท าพิธีแต่งงานจะใช้การเปิดต าราหรือให้คนทรงดูฤกษ์ที่เหมาะสม) 
พิธีศพ 
เมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตลง ญาติผู้ตายต้องไปหา “เขยกก” เพื่อก าหนดวันเผา เขยกกคือ

หมอในพิธีและผู้ที่จะน าทางวิญญาณที่ตายแล้วกลับไปเฝ้าแถนยังเมืองฟ้า ส่วนมากเป็นผู้ชายและแต่ง
กายด้วยชุดฮี สวมหมวก ผู้ที่จะเป็นเขยกกได้นั้นจะต้องเป็นไทด าแท้ ไม่จ าเป็นว่าต้องสืบเชื้อสายกันมา 
ใครจะฝึกก็ได้ แต่ต้องอ่านและพูดภาษาไทด าได้ ในพิธีเขยกกจะต้องถือต าราตลอดถึงแม้จะจ าเนื้อหา
ในต าราได้แล้วก็ตาม 

เมื่อเขยกกไปถึงบ้านผู้ตายจะท าพิธีข่มผีร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผีอื่นมารังควาญ ในพิธีศพ
เขยกกต้องหาผู้ช่วย ซึ่งเรียกว่า “เขยเล็ก”  โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านพิธีกรรม เขยเล็กหญิงจะ
ท าอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมพิธี ส่วนเขยเล็กชายจะช่วยกันสร้าง “จอง” คือแคร่ไม้ไผ่ใช้วางโลงศพ
และหามไปเผา พร้อมสร้าง “เรือนแก้ว” เป็นบ้านไม้จ าลองที่มีลักษณะเหมือนของจริง แต่จะท ากลับ
ด้านกับของคนเป็น และยังต้องท า “เสาหลวง” ส าหรับปัก “นกและปลี” ซึ่งจะอธิบายต่อไป 

เสาหลวง คือ เสาไม้สูง 7 ศอกปักไว้หน้าเรือนแก้ว ผู้ชายที่อายุ 80 ปีขึ้นไปจะมี “นก” 
แกะสลักด้วยไม้หรือกระดาษ ปักไว้บนเสา 1 ตัว และมีร่มเล็กๆปักอยู่พร้อมด้วยเสาธงผูกติดไว้ รอบๆ
เสามีไม้สั้นๆปักอยู่ประมาณ 21 อัน ปลายแต่ละเสามีผ้าขาวผูกอยู่ยกเว้นอันสุดท้าย  ส่วนหญิงนั้นมี 
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“ปลี” มีนกแกะสลักเช่นกันแต่ไม่มีร่ม มีธงขาวและธงแดงประมาณ 30 อัน ไว้บนเสาหลวง  ชายที่
อายุต่ ากว่า 80 ปีจะไม่มีนกให้ จะมีปลูกเรือนเฉยๆ ซึ่งนกและปลีที่อยู่บนยอดเสานี้ใช้ส าหรับขี่เป็น
พาหนะน าวิญญาณผู้ตายไปเฝ้าแถน 

“คนไทยทรงด าส่วนมากเมื่อมีอายุมากขึ้นจะรู้ว่าเวลาตายมีขั้นตอนหลายเรื่อง ซึ่งเขาจะ
รู้ตัวว่าเมื่อเขาตาย ก็จะเตรียมพวกผ้า ด้าย หรือไหม เอาไว้ใช้เมื่อตัวเองตาย โดยท าเป็นรูปหงส์
เปรียบเสมือนวิญญานจะได้บินขึ้นไปกับหงส์” พี่มดเอ่ยปากเล่าให้ฟัง ซึ่งท าให้ฉันสับสนเล็กน้อย 
ระหว่างหงส์กับนกว่าเหมือนกันหรือไม่ ตามความคิดของฉันแล้ว คนไทยทรงด าที่เพชรบุรีคงท าเป็นรูป
หงส์แทนนก 

การแต่งกายในงานศพ ญาติที่ถือผีเดียวกับผู้ตายจะใส่เสื้อฮีไม่เอาลายออก ส่วนลูก จะใส่
เสื้อผ้าสีขาว “เสื้อต๊ก” ซึ่งเป็นเสื้อขาวเนื้อหยาบเย็บชั่วคราวไม่มีแขน และใช้ผ้าคาดหัว ลูกชายคนใด
คนหนึ่งต้องโกนผม 1 วัน แต่โดยมากจะเป็นคนโต ส่วนภรรยาผู้ตายต้องเลาะชายผ้าซิ่นที่เย็บตกแต่ง
ไว้ออกและเปลี่ยนทรงผมมาเป็น “ปั้นเกล้าต๊ก” ถ้าเป็นผู้หญิงตายผู้ชายไม่ต้องไว้ทุกข์ หลังจากพิธีศพ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะถอดเสื้อต๊กออกไม่มีการไว้ทุกข์หลังพิธีเหมือนคนไทย  

พิธีกรรม 
หลังจากคนในบ้านเสียชีวิตแล้ว ญาติพี่น้องจะหยุดท างานทุกอย่างเพื่อไว้ทุกข์และมาจัด

งานศพโดยช่วยกันอาบน้ าศพ แล้วช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ 2 ชั้น คือเสื้อไทหรือเสื้อก้อม สวมทับ
เสื้อฮีที่สวมให้ผู้ตายจะเอาด้านที่มีลวดลายสวยงามออกด้านนอก เพราะเชื่อว่าผู้ตายต้องไปเฝ้าแถนจึง
ต้องแต่งกายสวยงาม  และจะนุ่งกางเกงหรือผ้าซิ่นให้ศพ 2 ผืนซ้อนกัน แล้วเอาเงินหรือทองใส่ปาก
และมือ ห่อพันด้วยผ้าและใช้ผ้าแพรสีแดงปิดหน้าศพ แล้วน าใส่โลงพร้อมกับของใช้ผู้ตาย เช่น หวี ขัน
น้ า เชี่ยนหมาก มีด เป็นต้น เมื่อปิดฝาโลงแล้วน าไปตั้งไว้บนแคร่ไม้ไผ่ที่เรียกว่า “จอง” และใช้เสื้อฮี
ของลูกหลานกลับด้านในที่มีลายมากออกข้างนอกคลุมโลงผู้ตายอีกทีหนึ่ง ซึ่งเสื้อฮีที่ใช้ต้องเป็นเสื้อฮี
ของผู้หญิงเท่านั้น จากนั้นก็จะเก็บศพไว้ที่บ้านตั้งไว้กลางเรือน รอวันดี อาจเป็น 1 วัน 3 วันหรือ 10 
วันก็ได้โดยมากไม่เกิน 3 วันแล้วหามน าไปเผาที่ “ป่าช้า” 

ถึงตรงนี้ฉันเกิดความสงสัย เพราะจากที่เห็นบริเวณโดยรอบ หมู่บ้านรายล้อมไปด้วยวัด
มากมาย ท าไมจึงไม่เผาที่วัด ซึ่งพี่มดเล่าให้ฟังว่า เริ่มมีการใช้วิธีตามพระพุทธศาสนามากขึ้นในปัจจุบัน 
อย่างเมื่อจะน าศพไปจากบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นผู้น าวิญญาณผู้ตายไปวัด และมีการสวดพระ
อภิธรรมศพ เสื้อฮีที่ให้ผู้ตายใส่ก็น ามาคลุมโลงศพแทน โดยปกติมักนิยมเก็บศพไว้ 3 วัน 2 วันแรกจะ
สวด ส่วนวันที่ 3 จะเผา การเผาศพเปลี่ยนมาเผาที่เมรุวัด  เมื่อเผาเสร็จจึงเก็บกระดูกใส่ไหแล้วน าไป 
“ป่าแฮ่ว” หรือป่าช้า แต่บางบ้านอาจเผา 2 วัน คือวันแรกจะเผา ส่วนวันที่ 2 จะเอาผีไปป่าแฮ่ว 

“แล้วเมื่อมีคนตายก็น าศพไปเผาเลยหรือคะ มีการเก็บศพไว้ไหมอย่างคนไทยบางบ้านก็มี
การเก็บไว้ 100 วัน”  

“ในลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันแต่ไม่บ่อย นั่นเพราะว่าวงศ์ตระกูลนั้นๆมีคนตายอยู่แล้ว แล้ว
มาตายอีกในปีเดียวกัน ถ้าอย่างนั้นศพที่สองจะไม่เผา จะเก็บไว้ แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ตายซ้ ากันก็จะเผา
ตามปกติ ที่เก็บไว้เพราะว่าเมื่อเผาไปแล้ว แล้วเผาอีก คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าถือ เหมือนกับจะมีการ
ตายต่อไปอีก โดยเราจะเก็บศพไว้ที่วัด แล้วแต่ว่าบางครัวเรือนอาจเก็บครึ่งปีหรือ 1 ปีก็ได้ แล้วแต่
ความสะดวก” 
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ในอดีตเมื่อจะน าศพไปยังป่าช้าเพื่อเผา เขยกกจะให้ผู้ตายมากินอาหารและเชิญญาติผี
เดียวกัน มารับประทานหน้าหีบศพ เรียกว่า “ข้าวงานต๊ก”  จากนั้นก็ท าพิธี “ซ่อนขวัญ” คือไม่ให้
ญาติไปกับผู้ตาย เมื่อจะน าศพลงจากเรือน เขยกกจะเป็นผู้น าขบวนและถือตะกร้าใส่ไข่ต้ม ข้าวเหนียว 
อาหาร ผลไม้ เพื่อให้ผีกินอีกครั้งก่อนการเผา และจะถือฟืนอีก 1 ท่อนไปด้วย ลูกชายคนโตจะถือธง
จาวอานน าหน้าศพ ผู้ที่หามลงศพก็จะเป็นเขยทั้งหลาย เมื่อขบวนศพมาถึงป่าช้าแล้วก็จะมีการเสี่ยง
ทายขอซื้อที่ดินเพื่อเผาศพ โดยการโยนไม้คว่ า ไม้หลาย ต้องให้ไม้คว่ า 1 อัน ไม้หงาย 1 อัน จึงใช้
บริเวณนั้นเผาศพได้  

จากนั้นก็ช่วยกันถางหญ้าให้เป็นสี่เหลี่ยม และปักเสา 4 ต้น เอาฟืนมากองแล้วแห่ศพ
รอบกองฟืน 3 รอบ โดยวนซ้าย แล้วจึงน าโลงวางลงให้ศีรษะศพหันไปทางทิศใต้ แล้วจึงท าการเผา 
ในขณะที่เผา ญาติจะโยนของหน้าไฟถือเป็นการส่งของให้ผู้ตาย เขยกกเป็นผู้บอกทางด้วยภาษาไทย
ทรงด าให้ผู้ตายไปเฝ้าแถน นอกจากนี้เขยกกยังต้องบอกทางกลับเดียนเบียนฟูให้กับผู้ตายด้วย เพราะ
วิญญาณของผู้ตายจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือวิญญาณกลับเดียนเบียนฟู วิญญาณอยู่ในกะล้อห่อง 
วิญญาณใช้กรรมที่ป่าช้า และวิญญาณที่เสวยผลบุญไปเฝ้าแถน หลังจากนั้นเขยกกต้องดึงฟืนออกจาก
กองเผาศพ 1 ท่อน เพื่อเป็นการดึงขวัญของคนเป็นไม่ให้ไปกับศพ เมื่อเสร็จพิธีแขกที่มาร่วมงานจึง
ทยอยกลับ  

“ไทยทรงด าจะเผาศพประมาณบ่ายสอง เพราะว่ายังมีขั้นตอนอีกมาก  และบาง
ครอบครัวก็ต้องไปท ามาหากิน วันต่อมาเราจึงจะเก็บเถ้ากระดูกแล้วฝังไว้ในถ้วยหรือโอ่งเล็กๆแล้วฝัง
ไว้ใต้ดิน ซึ่งใต้ดินก็จะมีบ้านเล็กๆ มีที่นอนหมอนมุ้ง แล้วก็มีหงส์เพื่อให้คนตายได้อยู่บ้านหลังนี้และจะ
ได้ไปอยู่บนสรวงสวรรค์” 

วันถัดมาจะมีการเก็บกระดูก วิธีการเก็บกระดูกของชาวไทยด านั้น เขาจะท าตะเกียบด้วย
อ้อยคีบกระดูกใส่หม้อดินเอาไปฝังไว้ ณ ที่ที่เห็นว่าดีที่สุด กระดูกที่เก็บขึ้นส่วนหนึ่งให้น าไปไว้บูชา อีก
ส่วนหนึ่งจะน าใส่หม้อดินหรือตุ่มเล็กๆเพื่อน าไปฝังที่ป่าแฮ่ว ซึ่งเขยกกต้องท าพิธีบอกทางไปเมืองแถน
แก่ผู้ตายด้วยหลังจากที่ฝังแล้ว หลังจากเผาศพแล้ว 7วัน ญาติจะจัดพิธีเชิญวิญญาณผู้ตายมาอยู่ใน
ห้องกะล้อห่องในบ้าน ที่เรียกว่า “พิธีเชิญผีขึ้นเรือน” โดยลูกต้องใส่เสื้อต๊กไปตามทางไปเรียกผีกลับ
บ้าน หลังจากอยู่ที่กะล้อห่องแล้วต้องท า “ปาดตง” ทุก7 วันส าหรับต๊าว ทุก 10 วันส าหรับผีผู้น้อย 
ต้องไปเซ่นที่กะล้อห่องเสมอ เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธีศพ  

พิธีเชิญผีขึ้นเรือน 
การเอาผีขึ้นเรือนของลาวโซ่งจะจัดท าเมื่อบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านตายเท่านั้น 

เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ตายมิให้วิญญาณของผู้ตายต้องร่อนเร่ แต่จะต้องเชื้อ
เชิญวิญญาณผู้ตายให้เข้าไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งหมดในห้องผีเรือนที่เรียกว่า "กะ
ล้อห่อง" เพื่อจะได้คุ้มครองบุตรหลานทุกคน เมื่อถึงก าหนดวันเอาผีขึ้นเรือน หมอเสนจะเป็นผู้กล่าวค า
เชื้อเชิญวิญญาณของผู้ตายเป็นภาษาลาวโซ่ง และท าพิธีเซ่นไหว้ในห้องผีเรือนตามประเพณีลาวโซ่ง 
โดยท าพิธีคล้ายกับการเสนเรือน ด้วยการจัดเครื่องเซ่นต่าง ๆ อาทิ เนื้อหมูดิบ ซี่โครงหมู ไส้หมู เนื้อ
หมูย า ข้าวเหนียวนึ่ง หมากพลู บุหรี่ และเหล้าทั้งขวด บรรจุลงในปานเผือน และเริ่มด้วยหมอเสนจะ
เรียกพร้อมกับกล่าวเชิญวิญญาณของผู้ตาย ให้มารับอาหารที่จัดเตรียมไว้ก่อน แล้วจึงเชิญบรรพบุรุษ 
ตามล าดับรายช่ือที่จดไว้ในสมุดผีเรือน “ปั๊บผีเรือน”  ให้มารับอาหาร จนครบหมดทุกชื่อ โดยเรียกชื่อ
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ครั้งหนึ่งก็ใช้ตะเกียบคีบอาหาร (หมูย า) ทิ้งลงในที่จัดเตรียมไว้ทีละช้ินเช่นกัน ครบแล้วจึงท าพิธีกู้เผือน  
ซึ่งก็คือการน าอาหารที่เหลือออกจากปานเผือนทั้งหมด เพื่อน าปานเผือนมาใช้เป็นเครื่องมือสู่ขวัญ
บุตรหลานของผู้ตายต่อไป 

พิธีเสนแก้เคราะห์  
เมื่อมีคนตายในบ้านหรือคนที่เป็นผีเดียวกันตายจะต้องท าพิธีเสนแก้เคราะห์ สะเดาะ

เคราะห์ให้คนในบ้านทุกคนโดยให้คนเฒ่าคนแก่มาสะเดาะเคราะห์ให้ แล้วจากนั้นจะท าพิธีเสนเรือน
หรือจัดงานมงคลต่างๆ หลังท าพิธีผีขึ้นเรือนแล้ว จากนั้นอีกปีหรือสองปี แล้วแต่บางครัวเรือนว่าจะจัด
พิธีเสนเซ่นไหว้ให้กับบรรพบุรุษ แต่ก่อนจัดพิธีเสนเรือนต้องจัดพิธีเสนแก้เคราะห์ก่อน เปรียบเสมือน
การท าความสะอาดบ้านก่อนจัดงานใหญ่ เราเรียกว่าเสนแก้เคราะห์ เหมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์
ให้กับบ้านที่มีคนตายแล้ว เราก็จะท าบ้านให้เรียบร้อย ต้องเตรียมท าความสะอาดบ้าน มีหมอพิธีกรรม
มากล่าวน า มีการเชิญญาติสนิท แต่คนก็จะมาร่วมงาน ไม่เยอะ พอพิธีเสนแก้เคราะห์แล้วเราจึงจะเสน
หมู (เสนเรือน) ได้  

“เมื่อมีคนตายจัดพิธีผีขึ้นเรือน ต่อมาเป็นพิธีเสนแก้เคราะห์ แล้วจึงมีพิธีเสนเรือน ใน
กรณีที่ถ้าบ้านหลังนั้นจะท าพิธีเสนเรือน แต่ถ้าบ้านหลังน้ันไม่ท าพิธีเสนเรือนก็จะจบแค่พิธีผีขึ้นเรือน” 

พิธีเสนเรือน หรือ เสนเฮือน 
พิธีกรรมที่ลาวโซ่งยังยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุดในปัจจุบัน คือพิธีเสนเรือน ค าว่า “เสน” 

คือ สังเวย หรือ เซ่น ส่วนค าว่า “เรือน”  ในที่นี้คือ ผีเรือน หรือ ผีบรรพบุรุษ เสนเรือนจึงมี
ความหมายว่า “การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ” ที่เจ้าของบ้านได้เชิญวิญญาณมาไว้บนเรือน โดยต้ังหิ้งบูชาให้
อยู่ในห้องที่จัดท าให้ผีบรรพบุรุษโดยเฉพาะ เรียกว่า “ กะล้อห่อง” แปลว่า มุมห้อง 

ผีบรรพบุรุษ หรือ ผีเรือนของลาวโซ่ง ต้องเป็นบรรพบุรุษที่เสียชีวิต แบบ “ตายดี” จะไม่
น าบรรพบุรุษที่ “ตายโหง” มาเป็นผีเรือน 

หลังจากการจัดพิธีศพแล้วจะมีพิธีเชิญวิญญาณให้กลับมาอยู่ในครอบครัวที่เรียกว่า “พิธี
เอาผีขึ้นเรือน” และมีการจดชื่อผีเรียนไว้ในบัญชีซึ่งตามภาษาลาวโซ่งเรียกว่า “ปั้ปผีเรือน” หมายถึง 
ฉบับผีเรือน เป็นสมุดจดรายชื่อผีที่เชิญมาเป็นผีบรรพบุรุษ โดยจะเก็บปั๊ปผีเรือนไว้บนหิ้งที่จัดไว้ในกะ
ล้อห่อง ตามปกติแล้วกะล้อห่องนี้ ผู้ที่จะเข้าไปได้จะต้องเป็นญาติผีเดียวกัน ผู้ที่ไม่ใช่ญาติผีเดียวกันจะ
เข้าไปไม่ได้ เพราะ เชื่อว่าจะท าให้เจ้าของเรือนเจ็บป่วยได้ หรือถ้าจะเข้าไปก็ต้องขออนุญาตผีเรือน
เสียก่อน กะลอห่องนอกจากจะเป็นที่อยู่ของผีเรือนแล้ว เวลาจัดพิธีเสนเรือน “หมอเสน” จะเข้าไปท า
พิธีในห้องนี้ และผู้ที่เป็นญาติผเีดียวกันก็จะเข้าไปร่วมท าพิธีด้วย 

เวลาเซ่นมีการเรียกชื่อ ผี เรือน ปู่ ย่า ตา ยาย ให้มากินเครื่องเซ่น โดยลาวโซ่งมีความ
เชื่อว่า การเซ่นนั้นจะท าให้ผีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วไม่อดอยาก ถือเป็นการแสดงความกตัญญู 
ระลึกถึงญาติของตน และจะมีผลสะท้อนให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความเป็นสิริมงคล
แก่บ้านเมือง การจัดงานเสนเป็นการร่วมพบปะระหว่างเครือญาติและเพื่อนบ้านไปในตัวด้วย ดังนั้น
ตลอดวันนั้นจะไม่มีการท างาน ญาติพี่น้องตลอดจนแขกทุกคนที่มา จะอยู่ร่วมงานพิธีและนั่งสนทนา
สลับกับการรับประทานอาหารกันไปตลอดทั้งวัน 

“คนที่มาร่วมงานต้องถือเหล้าขาวมาช่วยเจ้าภาพคนละขวด เหมือนคนไทยเวลามา
ช่วยงานเราก็จะมีการใส่ซอง แต่ของเราจะไม่เอาเงินแต่เอาเป็นเหล้าขาว ซึ่งเราเอามาเซ่นไหว้ในห้อง
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พิธีกรรมส่วนหนึ่ง และก็เอามาใช้ส าหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน มีอาหารและมีเหล้าขาวด้วยให้แขกได้
ดื่ม ในงานนั้นๆคนที่มีสายเลือดเดียวกันในวงศ์ตระกูลนั้นๆต้องมาทุกคน แต่ไม่ได้หมายความว่า 
สายเลือดเดียวกัน คือครอบครัวเดียวกันพ่อแม่มีลูกมีหลาน เป็นญาติๆ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้อง
มาอาจเป็นตัวแทน ซึ่งก็อาจเป็นพ่อบ้านมาร่วมเป็นสักขีพยาน มาร่วมเชิญของหวานของคาว เป็น
ตัวแทนของวงศ์ตระกูล ซึ่งต้องเข้าไปเชิญแถวๆ ถ้าห้องมันแคบก็อาจเชิญอยู่ข้างหน้าห้อง เพราะบาง
ครอบครัวมีฐานะไม่เหมือนกัน บางครอบครัวมีฐานะดีก็เชิญในห้อง งานพิธีกรรมจะเสร็จประมาณ
บ่ายสาม หมอพิธีจะกล่าวน าด้วยภาษาไทยทรงด าไปเรื่อยๆ ส่วนแขกที่มาร่วมงานหลังจากทานอาหาร
เสร็จก็เสร็จสิ้นงาน อันนี้เป็นงานใหญ่แขกที่มาร่วมงานประมาณ 300-400 คน ก็แล้วแต่ งานไม่ได้จัด
ขึ้นทุกปี อาจจะปีหรือสองปีครั้ง แล้วแต่ครอบครัวว่ามีความพร้อมที่จะจัดงานนี้แค่ไหน เพราะต้องใช้
ทั้งก าลังคนและก าลังทรัพย์ค่อนข้างเยอะ เพราะเป็นการจัดงานใหญ่” 

พิธีเสนเรือน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ นิยมท า 2-3 ปีต่อครั้ง 
เพื่อจะได้มีความสุข “เฮ็ดนาก็มีข้าวขาย เฮ็ดไฮก็มีหมากไม้” พิธีเสนเฮือนจะไม่กระท ากันในเดือน 9 
กับเดือน 10 เพราะผีเรือนจะไปเฝ้าแถน และในเดือน 5 เพราะอากาศร้อน พืชผักผลไม้ไม่อุดม
สมบูรณ์ พิธีเสนเรือนมี 2 ประเภท ได้แก่ เสนเรือนผู้ต๊าว และเสนเรือนผู้น้อย  

1. เสนเรือนผู้ต๊าว 
   เป็นพิธีเสนเรือนที่ผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเจ้าเมืองเก่า มี 2 ลักษณะ คือ เสนด้วย

ควาย คือใช้ควายเป็นเครื่องเซ่น และเสนด้วยหมู จะใช้หมูตัวผู้เป็นเครื่องเซ่น การที่จะใช้หมู เสนได้
ต้องท าพิธีขออนุญาตจากผีเรือน โดยต้องท าการเสี่ยงทาย ถ้าผีเรือนอนุญาตจึงจะสามารถใช้หมูแทน
ควายได้ ถ้าผีเรือนไม่อนุญาตต้องเสนด้วยควาย สาเหตุที่ต้องมีการเสนด้วยหมูเพราะ ถ้าท าการเสน
ด้วยควายจะเป็นการสูญเสียแรงงานในการท ามาหากิน แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น เสนด้วยหมู
เกือบหมด แต่ยังคงมีความเชื่อว่า ถ้าเสนด้วยควาย จะถือว่าเป็นสิริมงคล การเสนเรือนด้วยควาย จะ
ใช้ควายดิบในการท าพิธี แต่ถ้าเป็นหมูจะใช้หมูต้มสุกทั้งตัว 

   บ้านที่สามารถท าพิธีเสนเรือนได้ต้องเป็นบ้านที่ดีและไม่มีเคราะห์ คือบ้านนั้นจะต้องไม่
มีญาติเดียวกันเสียชีวิต ถ้าบ้านใดมีผู้เสียชีวิตต้องท าพิธีฌาปนกิจศพและท าพิธีเอาผีขึ้นบ้านให้
เรียบร้อย แล้วต้องท าพิธีเสนแก้เคราะห์ก่อนท าพิธีนี้ 6 เดือน และระหว่างนั้นต้องไม่มีสมาชิกในบ้าน
คลอดบุตร ผู้ที่ประกอบพิธีเสนเรือนผู้ต๊าว จะเรียกว่า “จาง” 

   สิ่งที่ใช้ในการท าพิธี ได้แก่ หมูหรือควาย (ต้องเลี้ยงเอง น้ าหนัก 80-120 กิโลกรัม มี
สุขภาพดี) ไก่ (เลือกที่มีลักษณะดี สีหม่น เชื่อว่าจะท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีเงินทองไหลมาเทมา 
มีผ้าฝ้ายเนื้อดี ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์) เหล้าหมักเอง (การท าน้ าข้าว หมักจากข้าวเหนียวและข้าว
หมาก) ขนม กาละแม ข้าวต้มมัด ขนมเปียกปูน ข้าวสาร หมากพลู แกงหน่อส้ม แกงผ า ผัดเผ็ดไส้หมู 
ผัดหมี่ โดยน าจัดใส่ลงในปานเผือน 

   “ปานเผือน” เป็นพานขนาดใหญ่บรรจุเครื่องเซ่น น าใบตองมาปูรองหมูต้ม มีกระดูก
สันหลัง 7 ข้อ กระดูกซี่โครง 7 ซี่ เครื่องใน 1 ห่อ ข้าวเหนียว 7 ห่อ เนื้อหมูปิ้ง 7 ห่อ และตะเกียบ 7 
คู่ โดยจะน าหัวหมู คาง ลิ้น หาง ไว้ตรงกลาง น าขา 4 ขา วาง 4 มุม น าขนมจัดวางให้เต็ม ถ้าบ้านใดมี
ลูกหลานเกิดใหม่ ยังไม่เคยน าไต้มาเสน ก็จะน าไต้ของเด็กมาวางบนปานเผือนด้วย 
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   พิธีการเสนเรือนผู้ต๊าวจะมีความคล้ายคลึงกับเสนเรือนผู้น้อย จะต่างกันเพียงบาง
ขั้นตอน เช่น เสนเรือนผู้ต๊าวจะเซ่นเหล้าก่อนหมู ต้องช าแหละหมูเป็นชิ้นๆก่อนเข้าห้องกะล้อห่อง 
หมอเสนจะสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีแดงและไม่ถือพัด การท าพิธีหมอเสนจะนั่งบนเก้าอี้เตี้ยๆแทนการนั่งพื้น 
และจะน าอาหารทุกชนิดอย่างละน้อยห่อด้วยใบตองทิ้งลงในรูห้องแทนการใช้ตะเกียบ 

2. เสนเรือนผู้น้อย  
   เป็นพิธีเสนส าหรับผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากสามัญชน มีขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นเตรียมงาน 
   ปกติโซ่งเลี้ยงหมูกันทุกครัวเรือน เวลามีเสนก็จะฆ่าหมูเพื่อใช้ในพิธี แม้ไม่เลี้ยงเป็น

อาชีพ แต่ก็จะต้องเลี้ยงไว้สักตัวสองตัว เพื่อใช้ในพิธีเสนเฮือน หมูจะต้องเลี้ยงให้โตขนาด70-80 
กิโลกรัม คือ กะให้พอส าหรับการเซ่นและส าหรับอาหารเลี้ยงแขก  ก่อนท าพิธีเสน นอกจากการเลี้ยง
หมูแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องหมักเหล้าไว้ เพื่อใช้ในพิธีเสนเรือนด้วย เดิมใช้ “เหล้าแกลบ” ซึ่งท าจาก
ปลายข้าวกับแกลบ ปัจจุบัน นิยมซื้อเหล้าที่ขายตามท้องตลาด ส่วนใหญ่นิยมใช้เหล้าโรงหรือที่นิยม
เรียกว่า “เหล้าขาว” เพราะ สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ผิดกฏหมาย อีกทั้งเจ้าของบ้านจะต้อง
ซ่อมแซมบ้านเรือนไว้ให้มั่นคง ครั้นซ่อมแซมบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงตกลงใจก าหนดวันจัดพิธี
เสน ในการนี้เจ้าของบ้านก็จะต้อง “บอกหมอ” ไปปรึกษาหมอผีประจ าหมู่บ้าน หมอจะเลือกหาวันดี
หรือวันมงคลที่ควรจัดงาน และการไปปรึกษาหมอในตอนบ่ายๆ คะเนให้พอไปถึงบ้านหมอเวลาแดด
ร่ม และต้องจัดของเซ่นหมากพลู ยาสูบ ไปเป็นของก านัลหมอ เมื่อหมอรับของก านัลแล้ว ก็จะน าไป
บูชาครูของตน  

   วันท าพิธีเสนเรือน  
   เริ่มเวลาประมาณ 02.00 น.จะท าการต้มน้ าร้อนในกระทะใบใหญ่รอไว้ พอถึง

ประมาณ 03.00 น. จะท าการฆ่าหมูตัวที่เตรียมไว้ จากนั้นผ่าท้องช าแหละเอาเครื่องในออกล้างให้
สะอาด และน าเลือดหมูที่รองอยู่ในกะละมังไปท าลาบเลือด (เลือดต้า) แล้วจึงหามทั้งตัวขึ้นทางบันได
หน้าบ้าน  ผู้ที่หามหมูมาเป็นลูกเขยคนโตและเพื่อนบ้าน ลูกเขยคนโตต้องใส่เสื้อฮี เมื่อถึงบันไดขั้น
สุดท้าย จะต้องเอาเลือดหมูทาที่บันไดด้านขวา มีความเชื่อว่าเป็นการบอกผีเรือนให้ทราบว่าบ้านนี้มี
การเสน และน าหมูไปวางไว้ที่ กะล้อห่อง และท าการช าแหละหมูในกะล้อห่อง เรียกว่า “ขาวหอง” 
จากนั้นแบ่งหมูเป็น 2 ส่วน น าหมูส่วนที่1 ไว้ในปานเผือน อีกส่วนหนึ่งน าไปท าอาหารเลี้ยงแขก แขกก็
จะมากันต้ังแต่ 7 โมงเช้า ส่วนมากจะมากินกันในช่วงเช้า เราเรียกว่า “มากินเสน มาช่วยงานเสน” 

   เวลา 06.00 น. คนแต่งเสนจะเป็นผู้จัดวางเครื่องเซ่น เป็นส ารับใน “ปานเผือน” ก่อน
วางจะต้องใช้ใบตองสดปูไว้ 7 ชั้น ก่อน แล้วจึงวางเครื่องเซ่นเป็น 7 กอง โดยน าเนื้อหมูดิบ กระดูกสัน
หลัง 7 ข้อ ปอด ตับ ลิ้น หัวใจ กระดูกซี่โครง 7 ซี่ จัดวางในปานเผือน จากนั้นน าไส้หมูมาวางตรง
กึ่งกลาง เรียกว่า “ไส้ล้อมเผือน” แล้วปิดด้วยใบตอง ผลไม้ เผือก มัน กล้วย อ้อย ข้าวต้มมัด 7 มัด 
ขนมใบไม้ ขนมโก๋ ขนมจันอับ ถั่วตัด วางในปานเผือน ส่วนตรงกลางจะน าใบตองมาจับจีบ ใส่จุ๊บ
หน่อไม้ “ถ่วยก าป้อน” ปักตะเกียบ 7 คู่ ห่อข้าวเหนียวที่ห่อด้วยใบตอง 7 ห่อ ด้านบนใส่หมากพลู 
และ ขวดเหล้า  

   ญาติของเจ้าภาพจะไปรับหมอเสน ประมาณ 07.00-08.00 น. ครั้นถึงวันนัด หมอเสน
แต่งกายตามแบบโซ่งสวม “เสื้อฮี” ถือพัดขนนก “วี้” เมื่อถึงบ้าน หมอเข้านั่งในห้องพิธีทันที เจ้าของ
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บ้านน า “ปั๊ปผีเรือน” มาให้หมอเป็นคนอ่านเองหรือให้คนอื่นอ่าน จากนั้นยกปานเผือนเมื่อเจ้าภาพ
พร้อมจะเริ่มโดยญาติผีเดียวกันยกปานเผือนในกะลอห่องมอบให้หมอเสนจะยก 3 ครั้งดังนี้  

   ยกครั้งที่ 1 จะยกสูงเสมอเอว แล้วถามหมอเสนว่า แค่นี้พอไหม ? หมอจะตอบว่า “ดี
แล้ว แต่ถ้าให้ดีต้องสูงกว่านี้ “   

   ยกครั้งที่ 2 สูงเสมออก แล้วถามหมอเสนว่า แค่นี้พอไหม ? หมอจะตอบว่า “ดีแล้ว 
แต่ถ้าให้ดีต้องยกทว่มหัว”  

   ยกครั้งที่ 3 เหนือศรีษะ แล้วถามหมอเสนว่า แค่นี้พอไหม ? หมอจะตอบว่า “สูงแค่นี้ 
ดีสุดแล้ว” แล้วญาติจะน าปานเผือนส่งให้หมอเสน ท าพิธีต่อไปหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าแล้ว 
การที่ยกปานเผือนถึง 3 ครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าปานเผือนนั้นหนักมาก 

   จากนั้นเจ้าภาพจะยก “ปานข้าว” มามอบให้หมอเสน เพื่อเชิญให้เริ่มประกอบพิธี โดย
ให้หมอเสนเป็นผู้ติดต่อบรรพบุรุษมารับการเซ่น หมอเสนจะกล่าวค าเชิญและรับปานข้าวนั้นมาบูชาครู
ของตน เสร็จแล้วจึงทานอาหาเช้าจากปานข้าวนั้น เจ้าภาพจะน ากับข้าวมาเพิ่มให้ เรียกว่า “งาย
หมอ” แก่หมอเสนด้วย ผู้ที่จะร่วมส าหรับอาหารกับหมอต้องเป็นเครือญาติเดียวกัน คือเจ้าของบ้าน
ทั้งหมดนั่นเอง อาหารโดยทั่วไปประกอบด้วย ข้าวเหนียว เนื้อหมู จุ๊บเลือดหมู แกงป่า ผัดเผ็ด 

   เมื่อหมอเสนทานอาหารเช้าเสร็จต้องท าพิธีเชิญผีบรรพบุรุษมากินเครื่องเซ่น โดยจะ
สาธยายมนต์คาถาและอ่านรายชื่อผีบรรพบุรุษ ที่ปรากฏอยู่”ปั๊ปผีเรือน” เป็นการกล่าวเชิญผีเรือน
และผีชั้นปู่ ย่า ตา ยาย ที่ร่วมสกุลเดียวกันมาพร้อมกันทั้งหมด แล้วบอกให้กินอาหารมากมายที่จัดวาง
ไว้ในห้องนั้น ในการท าพิธีเลี้ยงผีนี้ จะจัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นละค า มีข้าวเหนียวห่อ เจาะฝาห้องให้
เป็นรู 1 รู เมื่อกล่าวถึงชื่อผีตนใดก็จะเอาตะเกียบ 1 คู่ในปานเผือนนั้น คีบอาหารทิ้งลงไปในรูเล็กๆนั้น
ให้ตกพื้น มีใบตองรองรับอยู่ ซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นการป้อน  

   เมื่อเรียกเชิญผีมาแล้ว ก็จะขอให้ช่วยคุ้มครองผู้ซึ่งมาร่วมเป็นเครือญาติคนใหม่อีกด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้ของบ้านนั้น หลังจากนั้นหมอผีกล่าวเชิญวิญญาณผีกลับสรวงสวรรค์และ
กล่าวลาผีเป็นเสร็จพิธีของซึ่งใช้เซ่นผีนั้น คนในบ้านห้ามกิน แต่ยกให้หมอผีกินได้  

   พิธีเสนเฮือนนี้ อาจจะกระท าในคราวเดียวกับพิธีทางพุทธศาสนา ได้ดังเช่นปฏิบัติกัน
อยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านใดจะมีการจัดพิธีบวชบุตรชายตามคติพุทธศาสนาก่อนวันบวช 1 วัน ก็ยังท า
พิธีเสนเฮือน ได้ แต่ไม่มีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องในงานวันนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมรูปเดิมของโซ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดหวังกันว่า โซ่งจะยัง
รักษาวัฒนธรรมรูปเดิมของตนเองได้อีกนาน 

 
บทที่ 7 อยู่อย่างไทยทรงด า 

ตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันได้เดินเข้ามาภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ สิ่งแรกที่มองเห็นคือเรือน
ไม้สองหลังตั้งอยู่เคียงกัน หลังคามุงด้วยหญ้าคา และที่ยอดจั่วประดับด้วยไม้แกะสลัก ไม่ต้องให้ใคร
บอกกค็งจะพอเดากันได้ว่าเป็นบ้านของคนไทยทรงด าในสมัยก่อนนั่นเอง 

“แล้วคนไทยทรงด าในปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะ” ฉันเอ่ยถามพี่มด เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอาจท าให้ความเป็นอยู่เปลี่ยนไปจากเดิม 
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“ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะว่าเดิมความเป็นอยู่ของเราอยู่แบบ
ง่ายๆ อยู่แบบสังคมบ้านนอก แต่เดี๋ยวนี้เรามีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกคนมีฐานะที่ดี
ขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ถาวรและมั่นคงยิ่งขึ้น ที่อยู่อาศัยจะไม่มุงด้วยหญ้าคา แต่จะเป็นกระเบื้องแทน ตัว
บ้านก็มีทั้งปูนและไม้ บ้านลักษณะแบบนี้แทบจะไม่มีเหลือแล้ว ถ้าปลูกในลักษณะนี้ต้องมุงด้วยหญ้า
คา เพราะถ้ามุงด้วยกระเบ้ืองหรือสังกะสี มันค่อนข้างที่จะร้อน แต่เรายังคงนิยมปลูกบ้านยกพื้นสูง” 

ซึ่งแต่เดิม “เฮือนไทด า” มีลักษณะเป็นหลังคาทรงโค้งรูปกระดองเต่า หลังคามุงด้วย
หญ้าคาหรือหญ้าแฝกวางเรียงเป็นตับ ยาวคลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินแทนฝาเรือนเพื่อป้องกันลม ฝน 
และอากาศที่หนาวเย็น  แต่เพราะหญ้าคาเป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่มั่นคง มีการเสื่อมสภาพเร็ว 4 ปีจึง
ต้องเปลี่ยน 1 ครั้ง บนยอดจั่วหลังคาทั้งด้านหน้าและด้านหลังประดับด้วยไม้แกะสลักเป็นกิ่งคล้ายเขา
ควายไขว้กัน เรียกว่า “ขอกุด” 

มีต านานไทยทรงด าเล่ากันมาว่า แถนหรือเทวดาเป็นผู้ส่งควายมาเป็นสัตว์ใช้งานช่วย
มนุษย์ท ามาหากิน จึงท าให้มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวไทยด า เพราะชาวไทยด าท านาเป็น
อาชีพหลัก จึงเป็นที่มาของการสร้าง “ขอกุด” ประดับไว้เหนือจั่วหลังคาบ้าน ถือว่าควายมีบุญคุณทั้ง
ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน มุ่งมั่นการต่อสู้และความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ อันเกิดจากมีควายคอย
ช่วยเหลือ  

“แล้วบ้านก็ไม่ใหญ่โตขนาดในศูนย์แห่งนี้ เป็นหลังเล็ก แต่ไม่ได้เล็กจนเกินไป ถ้าเป็น
ครอบครัวใหญ่ก็อาจจะหลังใหญ่หน่อย แต่ใต้ถุนบ้านก็จะเลี้ยงวัวเลี้ ยงควาย เลี้ยงไก่ไว้กินอาหาร
เหลือๆจากในบ้าน แล้วก็เลี้ยงหมูไว้ใช้ในพิธีกรรม และก็เอาไว้เก็บของใช้ในการท ามาหากิน ซึ่งก็คือ
อุปกรณ์ในการท าไร่ท านา เครื่องมือเครื่องใช้ ในปัจจุบันยังคงปลูกบ้านยกพื้นสูง แต่หลังคาเปลี่ยนเป็น
กระเบ้ืองเพราะมันจะถาวรยิ่งกว่า” 

ส่วนตัวเรือนจะยกใต้ถุนสูง เพื่อเป็นที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทอผ้า ต าข้าว เป็น
คอกเลี้ยงสัตว์ เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาจมีแคร่ไว้นั่งหรือนอน และเป็นที่รับแขกในเวลา
กลางวัน เสาเรือนท าด้วยไม้ทั้งต้น ถากให้มีขนาดพอเหมาะ มีกิ่งหรือง่ามไว้ส าหรับให้คานวางพาด
ด้านบน แล้วใช้หวายผูกยึดให้แน่นกัน เรียกว่าเป็นเรือนประเภทเครื่องผูก 

ภายในตัวเรือน พื้นเรือนท าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกทุบแผ่ออก เรียกว่า “ฟาก” ฝาเรือนขัดแตะ
ท าด้วยไม้ไผ่ ไม่มีช่องหน้าต่าง ในตัวเรือนเป็นพื้นที่โล่งไม่มีการกั้นฝาห้องแบบตายตัว แบ่งพื้นที่เป็น
ส่วนส าหรับที่นอน ครัว และส่วนที่บูชาผีเรือน เรียกว่า “กะล้อห่อง” หรือห้องผี ซึ่งในห้องผีต้องเจาะ
ช่องเล็กๆ ไว้ที่ข้างฝาบ้านไว้ 1 ช่อง เพื่อเวลาท าพิธีเสนเรือนจะได้ส่งอาหารที่ท าพิธีให้ผีบรรพบุรุษทาง
ช่องนี้ 

ด้านนอกเรือน มีชานแดดยื่นออกจากตัวบ้าน เรียกส่วนที่เป็นระเบียงเรียกว่า “กกชาน” 
และ “กว๊าน” มีบันไดขึ้นเรือน 2 ทาง บันไดขึ้นเรือนด้านหน้าส าหรับผู้ชาย บันไดขึ้นเรือนด้านหลัง
ส าหรับผู้หญิง นอกจากนี้ ทุกเรือนต้องมียุ้งข้าว โดยสร้างเป็นเรือนยกเสาสูงไว้ข้างที่พักอาศัย ยุ้งข้าว
เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญมากในวิถีชีวิตชาวไทด า เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ขนาดของยุ้ง
ข้าวบางเรือนพบว่ามีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัวเรือนนอน ก่อสร้างอย่างแน่นหนาแข็งแรง มีการมุงหลังคา
ด้วยจั่ว มีปั้นลมฉลุลายต้นเสา บางบ้านใช้ไม้ไผ่ท าผนัง  
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ชาวไทด าบูชาพระแม่โพสพว่ามีบุญคุณต่อการด ารงชีวิต  ชาวไทด าจะไม่ท าการสิ่งใดอัน
เป็นการลบหลู่แม่พระโพสพ แม้ว่าภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด ชนไทด ารุ่นใหม่บางส่วน ไม่ได้
ท านาเป็นอาชีพหลักแล้ว ยุ้งข้าวจึงไม่ได้ใช้เก็บข้าวถูกปล่อยทิ้งร้าง แต่ลูกหลานก็จะไม่รื้อยุ้งข้าวทิ้ง
หรือน ายุ้งข้าวมาใช้เป็นที่พักอาศัย เหยียบย่ า เพราะเชื่อกันว่าเป็นการน าสิ่งอัปมงคลมาใส่ตัว ยุ้งข้าว
จึงถูกทิ้งร้างหรือไว้เก็บของเท่านั้น 

ชาวไทด านิยมปลูกพืชผักพื้นบ้านไว้รอบเรือน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ปลูกเรือนอยู่ใกล้ๆ 
กันในหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาจท าให้รูปแบบเรือนไทด าเปลี่ยนแปลงไปตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของเทคโนโลยี หญ้าคาวัสดุมุงหลังคาที่ไม่คงทนและง่ายต่อการติดไฟ เรือน
ไทด าปลูกใกล้กันเป็นกลุ่ม หากเกิดไฟไหม้อาจลุกลามไปเรือนใกล้เคียงได้รวดเร็ว หลังคาแบบมุงด้วย
หญ้าคา หญ้าแฝกจึงเปลี่ยนเป็นสังกะสีหรือกระเบื้อง ซึ่งวัสดุแบบใหม่ท าให้รูปทรงของเรือน
เปลีย่นแปลงไป 

รูปแบบเรือนไทด าในระยะต่อมา ได้มีลักษณะผสมระหว่างเรือนแบบดั้งเดิมกับเรือน
สมัยใหม่ ได้มีความผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมแบบไทย เมื่อชาวไทด าได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
เป็นระยะเวลานาน รูปทรงของหลังคาที่คล้ายกับกระดองเต่าได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นทรงหน้าจั่วแบบ
เรือนไทยภาคกลางทั่วไป มีการแบ่งกั้นห้องตามลักษณะการใช้สอย บ้างก็ใช้วัสดุผสมของปูนกับไม้ 
หรือไม่ก็เป็นรูปทรงสมัยใหม่แบบทรงยุโรป เรือนจึงถูกเรียกใหม่ว่าบ้าน กลายเป็นบ้านทรงยุโรปที่ไม่
มีอัตลักษณ์หลังคาทรงกระดองเต่าและไม่มีขอกุดที่ยอดจั่วแบบเรือนไทด าแบบดั้งเดิม 

แต่ไม่ว่าลักษณะที่อยู่อาศัยของคนไทด าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทุกเรือนหรือทุกบ้าน
ยังคงมีห้องส าหรับบูชาผีเรือนหรือกะล้อห่อง ไม่ว่าจะเป็นเรือนไทด าแบบดังเดิม หรือเรือนไทด ารุ่น
หลังหรือบ้านแบบสมัยใหม่ นอกจากนี้เรือนของชาวไทด ารุ่นใหม่บางหลังก็ยังคงรักษาความนิยม
ดั้งเดิมอีกอย่างหนึ่งคือการท าชายคาคลุมรอบตัวบ้าน โดยสร้างให้มีชายคาคลุมรอบหมดรวมทั้งส่วนที่
เป็นชายคาด้านหัวสกัดทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ซึ่งหากเป็นเรือนไทยภาคกลางมีชายคาต่ าลงมา
เฉพาะส่วนระเบียงเท่านั้น ไม่มีชายคาด้านหัวสกัดทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 

แม้ว่าลักษณะที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มไทด าแท้ๆ ก าลังจะสูญหาย แต่ก็ยังพบ
เรือนไทด าแบบดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งก็เป็นเพียงเรือนที่สร้างจ าลองหรือเรือนตัวอย่างไม่มีผู้
อยู่อาศัย ประโยชน์หรือคุณสมบัติของเรือนไทด าแบบดั้งเดิม ของชาวไทด าเคยมีถิ่นที่อยู่ในเขตเดียน
บียนฟู ประเทศเวียดนาม ที่ซึ่งภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นและมีฝนตกชุก สถาปัตยกรรมด้านที่อยู่
อาศัยจึงต้องเอื้อกับสภาพแวดล้อม ต่อมาเมื่อไทด าบางส่วนได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ภูมิอากาศในเขต
ประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงกว่าถิ่นที่อยู่เดิมมาก จึงต้องปรับปรุงสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม สังคมและเทคโนโลยี ทั้งหมดเป็นปัจจัยให้รูปแบบเรือนไทด าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป 

อัตลักษณ์รูปแบบหลังคาทรงกระดองเต่านี้ ไม่ได้เป็นแต่เพียงสถาปัตยกรรมที่เอื้อ
ประโยชน์ด้านสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศเท่าน้ัน หากแต่อัตลักษณ์นี้อิงอยู่กับระบบความเชื่อ 
ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความส านึกในบุญคุณของเต่าแบบดั้งเดิม และขอกุดที่อยู่ด้านบนของ
หลังคาเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความส านึกในบุญคุณของควาย  

“แล้ววิถีชีวิตประจ าวันล่ะคะ” 
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“ไทยทรงด าส่วนมากจะมีพื้นที่ท ามาหากินเยอะ มีไร่มีนาเยอะ จึงมีการท านาเป็นอาชีพ
หลัก ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงยึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลักเหมือนเดิม แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ตามสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ เด็กรุ่นใหม่ก็เรียนสูงขึ้นเยอะ เพราะว่าเมื่อก่อน
จะไม่ค่อยส่งเสริมให้ลูกหลานต้องเรียน เพราะว่ามีไร่มีนาเยอะก็อยากจะให้ลูกหลานได้ท าไร่ท านา” 

นอกจากจะประกอบอาชีพท านา ท าไร่เป็นอาชีพหลักแล้ว พอฤดูไหนที่ไม่สามารถท างาน
ได้ก็เข้าป่าไปหาไม้มาจักรสาน สานเข่ง สานอื่นๆ หรือบางทีก็เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้าน ก็เอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยง
ควาย ไว้ใช้ในพิธีกรรม เลี้ยงไก่ไว้กินเอง เวลาท ากับข้าวก็จับไก่ในบ้านมาท าอาหาร แล้วก็หาของป่า
ของเขา เช่น หน่อไม้ มาดองใส่ไหไว้หรือหน้าแล้งน้ าในหนองในนาไม่ค่อยจะมี ก็จะจับปลามาถนอม
อาหาร ก็คือการท าปลาร้า เพื่อท าเอาไว้ทานได้ทั้งปี ส่วนหน่อไม้ก็เช่นกัน จะหาหน่อไม้เอาดองใส่ไหไว้
เพื่อเอาไว้ทานและเอาไว้ใช้ในพิธีกรรม 

เมื่อมีเวลาว่าง ผู้หญิงไทยทรงด าจะทอผ้าบ้าง ท างานเย็บปักถักร้อยบ้าง เพื่อเอาไว้ใช้ใน
ครัวเรือนเพราะการที่จะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ค่อนข้างที่จะล าบาก ไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้ อาจมี
ท าไว้ขายบ้าง ซึ่งส่วนมากจะท าเป็นอาชีพเสริม ส่วนผู้ชายชาวไทยทรงด าจะท างานจักรสานเป็น
เครื่องมือเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆ ซึ่งได้แก่  

กะเหล็บ เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่เส้นเล็ก ใช้ส าหรับใส่เครื่องใช้ประจ าตัวของหนุ่มสาว
ส าหรับเวลาออกงานต่างๆ คล้ายกับเป้ของฝรั่ง นอกจากนี้ชายหนุ่มชาวไทด าก่อนแต่งงานจะต้องสาน
กะเหล็บซึ่งเป็นเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งที่เจ้าบ่าวต้องใช้สะพายบ่าตอนเข้าพิธีแต่งงานเป็นการอวดหญิงว่าตน
เป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว 

ไหข้าว คนไทยเรียกว่า หวด เป็นภาชนะส าหรับนึ่งข้าวเหนียวหรือผักก็ได้ ท าด้วยไม้นุ่น 
หรือไม้ทองหลาง ขุดให้กลวง ปากกลมทรงกระบอกตรงกลางป่องสูงประมาณ  30  ซม. ก้นไหข้าวกรุ
ด้วยไม้ไผ่สานเป็นตารางพอให้ไอน้ าร้อนผ่านขึ้นได้ เวลานึ่งจะน าไหข้าวไปตั้งบนหม้อน้ าเดือด มีฝาปิด
ด้านบน 

หม่วง หรือที่คนไทยเรียก ข้อง เป็นภาชนะส าหรับใส่ปลา 
กวาดชี คนไทยทรงด าจะใช้ส าหรับครอบอาหารเวลาไปวัด หรือไปสถานที่ต่างๆ 
ข้องและสุ่ม เป็นภาชนะส าหรับใส่ผ้ายันต์ ใบเงิน ใบทอง เอาไว้ส าหรับท าของขลัง เมื่อ

ไปท าพิธีเช่ือว่าจะเรียกเงินเรียกทองได้ สามารถน าไปห้อยไว้บนรถได้ 
ปานหรือพาน  สานด้วยไม้ไผ่ขัดกันเป็นตาหกเหลี่ยม  โปร่งคล้ายชะลอม  ขนาดกว้าง

ของพานประมาณ  ๗๐ - ๘๐ ซม. สูง ๕๐ ซม. มีขอบทั้งด้านบนและล่าง “ปานเผือน”  เป็นภาชนะที่
ใส่เครื่องเซ่นผีเรือนและเทวดา “ปานขวัญ”  ชนิดเดียวกับปานเผือนแต่ใช้ในพิธีแปงขวัญหรือเรียก
ขวัญ 

วี้ คือใบพัด สานทอจากใบของต้นตาล 
ทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนไทยทรงด ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องด้วยความ

เจริญก้าวหน้าเข้ามา ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่าที่ควรนัก ส่วนใหญ่เริ่ม
หันหน้าเข้าสู่เมือง จากที่เคยท านา ทอผ้าก็เริ่มน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่เริ่มหันไปท างานที่ได้เงินเร็ว ได้
ค่าตอบแทนที่สูงและเร็ว จึงกลายเป็นหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทนหมด เช่น รับราชการ ค้าขาย ท า
โรงงานบา้ง เป็นต้น  
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ด้านการแต่งกายก็เปลี่ยนมาใส่ชุดตามแฟชั่น ใช้ผ้าใยสังเคราะห์แทน ส่วนด้านภาษาเด็ก
รุ่นใหม่แม้พอจะฟังออกเพราะอาศัยคลุกคลีกับคนรุ่นเก่า แต่ก็ไม่สามารถพูดและเขียนภาษาไทด าได้ 
จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่า ภาษาไทด าอาจเลือนหายไปในอนาคต เพราะปัจจุบันความเจริญเข้ามายิ่งท า
ให้การสื่อสารเจริญยิ่งขึ้น 

“ความเป็นวิถีชีวิตของเราอาจเปลี่ยนไปหลายลักษณะ แต่ความเป็นวัฒนธรรมในเรื่อง
ของพิธีกรรมยังยึดมั่นปฎิบัติกันอยู่ แต่บางสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงไป  อย่างเช่น การลงแขก ซึ่งปัจจุบันนี้
ทุกคนมีงานท า ไม่ค่อยจะว่าง ดังนั้นจึงเป็นลักษณะจ้าง เมื่อก่อนเงินไม่มีคุณค่ากับสังคมชนบทเท่าไร 
แต่ทุกวันนี้ทุกคนต้องแข่งขันกับเวลาแล้วงานมันรัดตัว เพราะไม่ได้แค่ท านา ท าไร่ ท าสวน แต่มีการ
รับจ้างก็มี โรงงานอุตสาหกรรมก็มี รับราชการก็มี ความเห็นแก่ตัวของสังคมปัจจุบันก็มีมากขึ้น มันเลย
เกิดการแลกเปลี่ยนของเงินเข้ามามีบทบาทกับพวกเราเยอะขึ้น”  พี่มดเอ่ยทิ้งท้ายด้วยน้ าเสียงที่
แสดงออกถึงความเสียดายต่อสภาพสังคมปัจจุบัน 

ยิ่งโลกก้าวล้ ามากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งท าให้ผู้คนเห็นค่าในวัฒนธรรมรากเหง้าของตัวเองน้อยลง 
เริ่มโหยหาความก้าวหน้าและความสะดวกสบาย จนอาจหลงลืมไปว่าวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ของตน
ก าลังจะหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะไม่มีใครให้ความสนใจที่จะด ารงรักษาใน
วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป.. 

 
2. การจัดหน้า  
 การจัดหน้า (page making) เป็นการน าองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพ รูปวาด
และกราฟิก มาวางลงบนแม่แบบ ทั้งนี้โดยมีหลักยึดว่ารูปเล่มที่ได้มีการก าหนดให้เป็นแนวคิดหลัก 
(core concept) แล้ว เดินเนื้อหาไปตามนั้น ไม่แก้ไขหรือดัดแปลง การจัดหน้าบนแม่แบบจะ
ปรับเปลี่ยนได้ในกรณีที่เป็นแนวคิดรอง (minor concept) เท่านั้น 

 
ภาพ 5-1 ตย.เลย์เอาท์การจัดวางหน้า 
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ภาพ 5-2 ตย.ปกหน้า-หลัง 

 

 
ภาพ 5-3 ตย.ค าน า และสารบัญ 

 

 

ภาพ 5-4 ตย.เกริ่นน าก่อนเข้าสู่เนื้อหา 
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ภาพ 5-5 ตย.บทที1่ จุดเริ่มต้นการเดินทาง 

 

 

ภาพ 5-6 ตย.บทที2่ เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

 

ภาพ 5-7 ตย.บทที3่ ส าเนียงส่อภาษา 

 

 

ภาพ 5-8 ตย.บทที4่ สตูรเด็ดก้นครัว 
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ภาพ 5-9 ตย.บทที5่ อิ่นก๊อนฟ้อนแคน 

 

 

ภาพ 5-10 ตย.บทที่6 ความเช่ือและพิธีกรรม 
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ภาพ 5-11 ตย.บทที่7 อยู่อย่างไทยทรงด า 

 

3. การตรวจแก้และตกแต่งต้นฉบับ 
การตรวจแก้และตกแต่งต้นฉบับ (editing & finishing) เป็นกระบวนการหลังการ

ออกแบบจัดหน้าเสร็จสมบูรณ์ ในขั้นตอนนีจ้ะท าการตรวจสอบแก้ไข ความถูกต้องขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของตัวสะกด เครื่องหมายต่างๆ ภาพประกอบ ตามที่ได้
ก าหนดไว้ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนความเรียบร้อยสวยงามของการจัดหน้า ถือเป็นการ
ตรวจทานครั้งสุดท้าย ก่อนจะส่งงานเข้าโรงพิมพ์ต่อไป 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

“โครงการจัดท าหนังสือน าชมหมู่บ้านไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย
ทรงด า ตั้งแต่เรื่องการแต่งกาย อาหาร ภาษา การละเล่นตลอดจนเรื่องพิธีกรรมของชาวไทยทรงด า 
ที่อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยน าเสนอผ่านการจัดท าผลงานหนังสือเล่ม ซึ่งใช้ชื่อเรื่องว่า “Black Tai 
Herritage เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งเขาย้อย” โดยมีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ 
และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามและทรงคุณค่า 

 
สรุปผลการวิจัย 

การด าเนินงานในโครงการนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามแผนการท างานที่วางไว้ในบทที่ 1 ซึ่ง
จะแบ่งการท างานออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ การเก็บข้อมูล การเขียนงาน และการผลิตช้ินงาน 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลทั้ งจากเอกสารและการลงพื้นที่ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยท าการศึกษาตามขอบเขตที่วางไว้ คือ หมู่บ้านไทยทรงด า และศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้ท าการสัมภาษณ์คุณศิริพร พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทรงด า จ.เพชรบุรี และชาวบ้านไทยทรงด า อ.เขาย้อย 

ขั้นตอนการเขียนงาน น าผลการศึกษาที่ได้จากการลงพื้นที่มาเรียบเรียงตามรูปแบบของ
การเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ในรูปแบบของการเที่ยวชม ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท 
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ การแต่งกาย ภาษา อาหาร ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด า 
ซึ่งภาษาที่ใช้จะเป็นการพรรณาให้ผู้อ่านเห็นถึงบรรยากาศของสถานที่ หรือบรรยายสถานการณ์และ
ความรู้สึกของผู้เขียนที่เกิดขึ้นในขณะนั้น รวมทั้งมีบทสนทนาเพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจเพิ่มมาก
ขึ้น 

 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน เป็นการออกแบบรูปเล่มหนังสือ โดยน าเนื้อหางานเขียน 
ภาพประกอบ และภาพกราฟิก มาออกแบบจัดวางหน้า จนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ ซึ่งหนังสือมีขนาด
กว้าง 6.5 นิ้ว และ สูง 8.3 นิ้ว จ านวน 140 หน้า กระดาษปกเป็นกระดาษการ์ดขาว 300 แกรม และ
กระดาษเนื้อในเป็นกระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม 

รายงานผลจากแบบประเมิน 
ผลจากการท าประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือ Black Tai Herritage 

เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งถ้ าเขาย้อย โดยน าผลงานหนังสือรูปเล่มสมบูรณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่
มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จ านวน 20 คน เป็นผู้ท าการประเมินผลงานในด้านเนื้อหา การออกแบบ และ
ภาพรวมของหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้อ่านทั่วไป 15 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 คน 
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ในด้านผู้เชี่ยวชาญ มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานเขียน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยทรงด า ด้าน
ภาพถ่าย และด้านการจัดหน้า ด้านละ 1 คน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี ้

ตารางการประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน 
โดยคิดระดับคะแนนเฉลี่ยเปน็ความพึงพอใจของผู้อ่านดังนี้  
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 0-1.99 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด 2.00-2.99 คือพึงพอใจน้อย 3.00-

3.99 คือ พึงพอใจปานกลาง 4.00-4.49 คือ พึงพอใจมาก 4.50-5.00 คือ พึงพอใจที่สุด  

ตารางที่ 6-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหา 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา มาก
ที่สุด (5) 

มาก      
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

เนื้อหาให้ความรู้ต่อผู้อ่าน 8  

(40%) 

10  

(50%) 

2 

 (10%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.30 

การเรียบเรียงเนื้อหา 5  

(25%) 

13  

(65%) 

2 

 (10%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.15 

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 8  

(40%) 

10 

 (50%) 

2  

(10%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.30 

ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชาวไทยทรงด า อ.เขาย้อย 
จ.เพชรบุรี 

6  

(30%) 

11  

(55%) 

3 

 (15%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.15 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 เนื้อหาให้ความรู้ต่อผู้อ่าน = 4.30 หรือ พึงพอใจมาก 
 การเรียบเรียงเนื้อหา = 4.15 หรือ พึงพอใจมาก 
 การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย = 4.30 หรือ พึงพอใจมาก 
 ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับชาวไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี = 4.15 หรือ พึง

พอใจมาก 

ตารางที่ 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบและจัดหน้า 

ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดหน้า 

มาก
ที่สุด (5) 

มาก      
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

ความเหมาะสมกับเนื้อหา 8 
 (40%) 

9  
(45%) 

3 
 (15%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.25 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

ตารางที่ 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบและจัดหน้า (ต่อ) 

ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดหน้า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก      
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อย
ที่สุด (1) 

ค่าเฉลี่ย 

ความเหมาะสมของ
ภาพประกอบ 

7  
(35%) 

13 
(65%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4.35 

ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

11 
(55%) 

6  
(30%) 

3  
(15%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.40 

ความเหมาะสมของการใช้สี 5  
(25%) 

13 
(65%) 

2 
 (10%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.15 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 ความเหมาะสมกับเนื้อหา = 4.25 หรือ พึงพอใจมาก 
 ความเหมาะสมของภาพประกอบ = 4.35 หรือ พึงพอใจมาก 
 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร = 4.40 หรือ พึงพอใจมาก 
 ความเหมาะสมของการใช้สี = 4.15 หรือ พึงพอใจมาก 

ตารางที่ 6-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านภาพรวมของหนังสือ 

ความพึงพอใจด้าน
ภาพรวมของหนังสือ 

มาก
ที่สุด (5) 

มาก      
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 

ความสวยงามของหนังสือ 9 

(45%) 

11  

(55%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4.45 

ความน่าสนใจของหนังสือ 10  

(50%) 

8  

(40%) 

2  

(10%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.40 

คุณภาพของหนังสือ 8  

(40%) 

11  

(55%) 

1 

 (5%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.35 

มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน 10  

(50%) 

8  

(40%) 

1  

(5%) 

0 (0%) 0 (0%) 4.25 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 ความสวยงามของหนังสือ = 4.45 หรือ พึงพอใจมาก 
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 ความน่าสนใจของหนังสือ = 4.40 หรือ พึงพอใจมาก 
 คุณภาพของหนังสือ = 4.35 หรือ พึงพอใจมาก 
 มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน = 4.25 หรือ พึงพอใจมาก 
 

อภิปรายผล 
จากการจัดท าหนังสือเล่ม Black Tai Herritage เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งเขาย้อย 

ในส่วนของเนื้อหา ในด้านงานเขียนได้ก าหนดที่จะให้ผู้เขียนได้เป็นตัวด าเนินเรื่องทั้งหมด ซึ่งจะเริ่ม
ด้วยการพรรณาสิ่งต่างๆตามที่ผู้เขียนได้สัมผัสในส่วนต้นของแต่ละบท จากนั้นจึงมีการแทรกบท
สนทนาระหว่างผู้เขียนและผู้สัมภาษณ์ ลงขั้นระหว่างการบอกเล่ารายละเอียดข้อมูลในแต่ละส่วน ใน
ด้านการจัดหน้าได้พยายามคุมให้โทนสีของเล่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของพื้นหลังและ
ภาพประกอบคือ สีเอิร์ธโทน ได้แก่ น้ าตาล เทา เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ แต่
ก็ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขทั้งเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมในบางบทของเนื้อหา และการจัดหน้าที่ยังไม่
น่าสนใจเพียงพอ 

 
ข้อจ ากัด 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการด าเนินงานในครั้งนี้ คือ การหาข้อมูลก่อนการลง
พื้นที่ เนื่องจากเรื่องราวของชาวไทยทรงด าที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีนี้มีข้อมูลค่อนข้างมากในแต่ละ
เรื่อง การพยายามท าความเข้าใจและจดจ าข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสัมภาษณ์ อีกทั้งการ
ค้นคว้าข้อมูลจะท าให้สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ได้ละเอียดมากขึ้น อย่างเช่นในเรื่อง
การแต่งกาย จะมีชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งการเตรียมการล่วงหน้าจะท าให้ได้ข้อมูล
ที่ละเอียดมากขึ้น 

นอกจากนี้การแบ่งเวลาในการท างานก็เป็นเรื่องส าคัญ เนื่องด้วยระยะเวลาในการท างาน
ที่ค่อนข้างจ ากัด ท าให้พลาดการเก็บข้อมูลในส่วนวิถีชีวิตและพิธีกรรมของชาวไทยทรงด า ในส่วนของ
วิถีชีวิตยังขาดในเรื่องชีวิตประจ าวันของผู้คน ทั้งการประกอบอาชีพ หรือยามว่างจากการท างานที่ยัง
ขาดภาพถ่ายในการบอกเล่าเรื่องราวส่วนนี้ และเรื่องพิธีกรรมที่ไม่มีโอกาสได้ลองสัมผัสกับพิธีจริง 
เพราะช่วงที่ด าเนินงานตรงกับช่วงเข้าพรรษาพอดี พิธีส าคัญอย่างพิธีเสนเรือนที่ต้องมีการฆ่าสัตว์จึง
ไม่ได้จัดขึ้นในช่วงนี้ 

 
ข้อเสนอะแนะ 
 เรื่องราวของชาวไทยทรงด ายังมีอีกมากมายที่น่าศึกษาทั้งเรื่องเล่าหรือนิทานพื้นบ้าน บุคคล
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยทรงด า ลักษณะท่าทางในการร่ายร า บทเพลงของชาวไทยทรงด า 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งเรื่องพิธีกรรมที่มีค่อนข้างมาก ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษามีข้อแนะน าคือ 
ควรศึกษาหรือหาวิธีเข้าถึงผู้ที่มีภูมิปัญญาความรู้ในด้านที่ต้องการศึกษาก่อน เพื่อที่ผู้ที่สนใจจะได้
ความรู้ในด้านที่จะศึกษาต่อได้อย่างชัดเจน และควรศึกษาดูแต่ละช่วงเวลาในการจัดพิธีกรรมให้ดี จึง
จะสามารถได้เข้าร่วมเก็บข้อมูลในพิธีกรรมนั้นๆได้ 
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จาก http://www.jr-rsu.net/article/254 
กองศักดิ์ นิลโอภา. สารคดี วัตนธรรมไทยทรงด้า. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=G5fEZyX3oaA 
กานต์ทิตา สีหมากสุก. เรือนไทด้า สัญลักษณ์แห่งความส้านึกในบุญคุณของเต่าและควาย. เข้าถึงเมื่อ 

23 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/study/sumrit/4-
56(500)/page3-4-56(500).html 

กฤษณะ ทองแก้ว. ไทยทรงด้า: ต้นทางจากเมืองแถงสู่แผ่นดินแห่งเมืองคนดี. เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.kroobannok.com/37072 

เฒ่านรก. ประวัติคนไทด้า ไทยทรงด้า ลาวโซ่ง. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://suchakree.hellothailand.org/forums/index.php/topic,199.msg724.ht
ml?PHPSESSID=hc2kekk2skea6sn2p89h0pkk26#msg724  

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด้าเขาย้อย จ.เพชรบุรี. อาหารพื นเมือง. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556.
เข้าถึงได้จาก http://khaoyoi-
thaisongdam.com/index.asp?pageid=211&parent=&directory=1754&pagena
me=gallery 
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ส้านักงานหม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติฯ จังหวัดชุมพร. วิถีชีวิต ไททรงด้า. เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/440392 

วิลัยพร ไชยสิทธิ.์ กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงด้า. เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ratchaburi-
culture.com/?page=8&w=4&t=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8% 

อังสุมาริน สิงห์ว.ี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ไทยทรงด้า. เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://student.nu.ac.th/angsumarin/history.html 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านต่อหนังสือ  

Black Tai herritage เร่ืองเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งเขาย้อย 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านต่อผลงานหนังสือเรื่อง Black Tai Heritage เรื่องเล่าวิถี
ชีวิตไทยทรงด าแห่งเขาย้อย 
  

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................... .............. 
อายุ ..............................................         เพศ                ชาย                         หญิง 
ระดับชั้นการศึกษา ............................... มหาวิทยาลัย ............................................................. ............. 
ต าแหน่งการท างาน ........................................... สถานประกอบการ .................................................... 

 

ตาราง ก-1 การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านต่อด้านเนื้อหา 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา มากที่สุด 
(5) 

มาก      
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

เนื้อหาให้ความรู้ต่อผู้อ่าน      

การเรียบเรียงเนื้อหา      

การใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      

ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับชาว
ไทยทรงด า อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี 

     

 

ตาราง ก-2 การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านต่อด้านการออกแบบและจัดหน้า 

ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดหน้า 

มากที่สุด 
(5) 

มาก      
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ความเหมาะสมกับเนื้อหา      

ความเหมาะสมของ
ภาพประกอบ 

     

ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

     

ความเหมาะสมของการใช้สี      
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ตาราง ก-3 การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านต่อด้านภาพรวมของหนังสือ 

ความพึงพอใจด้านภาพรวม
ของหนังสือ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก      
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย      
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ความสวยงามของหนังสือ      

ความน่าสนใจของหนังสือ      

คุณภาพของหนังสือ      

มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน      

 

หลังจากท่ีได้อ่านหนังสือเรื่อง Black Tai Heritage เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด าแห่งเขาย้อยแล้ว ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..............
................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................  

 
ได้รับประโยชน์อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้าง 

........................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
...........................................................................................  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................ 
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จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2556

ชื่อเรื่อง     BLACK TAI HERITAGE 

      เรื่องเล่าวิถีชีวิตไทยทรงด�าแห่งเขาย้อย

เรื่อง         นางสาวพีรยา เชื้อสุนทรโสภณ

               รหัสนักศึกษา 13530494

ที่ปรึกษา    อาจารย์ปฏิมา กลิ่นสง

    ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

     อาจารย์สรนัยน์ นนท์ปิยสกุล

    อาจารย์วัยวัฒน์ สายทุ้ม

    อาจารย์ศิวนนท์ ไชยช่อฟ้า

ภาพ         นางสาวพรรัศมี แซ่ฉั่ว

          นางสาวภูวิศา เตจ๊ะมูล

          นางสาววาสุชา บุญเจริญ

           ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ผู้ให้ข้อมูล  คุณศิริพร พูลสวัสดิ์ และ ชาวบ้านไทยทรงด�า อ.เขาย้อย

สถานที ่     ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
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ค�ำน�ำผู้เขียน
 

 เมื่อเอ่ยถึงค�ำวำ่ “ไทยทรงด�ำ” คุณนึกถึงอะไร?

หากแปลตามตัว ไทยคือคนไทย ทรงคือใส่หรือสวม ด�าคือสีด�า 

รวมกันเป็นคนไทยที่ใส่ชุดสีด�า แล้วคนไทยที่ใส่ชุดสีด�า เขาเป็นใครล่ะ?

 นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในหนังสือเล่มนี้ที่จะพาทุกท่านไปรู้จัก

กับกลุ่มคนผู้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มชนชาติเล็กๆท่ีมีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน พวกเขาเดินทางมาไกลจากประเทศเวียดนามเข้ามาตั้งถ่ินฐานใน

ประเทศไทยเป็นเวลากว่า 200 ปีมาแล้ว วิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สะท้อนผ่านเครื่องมือ

ที่แสดงถึงวัฒนธรรมเหล่านั้น และความมุ่งมั่นอันเกิดจากความต้องการอนุรักษ์

รักษาวัฒนธรรมแห่งชาติของตนให้คงอยู่ตราบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน

 ประวัติศาสตร์ ภาษา เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน ตลอดจนพิธีกรรม 

ความเชื่อ และประเพณีแห่งเชื้อชาติที่น่าสนใจ พวกเขายังคงสืบสานและสืบทอด

ต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคน เพื่อไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยมากลืนกินสิ่ง

ล�า้ค่าเหล่านี ้จงึเป็นทีม่าของก้าวแรกในการเริม่ต้นศกึษาและถ่ายทอดผ่านงานเขยีน

ชิ้นเล็กๆชิ้นนี้

 ทัง้นีห้นงัสอืเล่มนีจ้ดัท�าขึน้เพ่ือให้ข้อมลูความรู้เกีย่วกบัไทยทรงด�าและ

เพือ่เป็นอกีแหล่งค้นคว้าหนึง่ในการสบืค้นข้อมลูส�าหรบัผูท้ีส่นใจ โดยเฉพาะผูท้ีก่�าลงั

ศึกษาอยู่ หรือแม้แต่บุคคลวัยท�างานก็สามารถอ่านเพื่อความเพลิดเพลินได้

 ด้วยข้อจ�ากัดมากมายตลอดระยะเวลาที่จัดท�าหนังสือเล่มนี้ อาจท�าให้

งานเขียนชิ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบนักและอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ต้องขออภัยมา 

ณ ท่ีนีด้้วยนะคะ และขอขอบคุณทุกๆท่านทีม่ส่ีวนท�าให้หนงัสอืเล่มน้ีสมบรูณ์ และ

ทีข่าดไม่ได้คอืคนอ่านทีก่�าลงัหยบิหนงัสอื Black Thai Heritage เร่ืองเล่าวถีิชวีติ

ไทยทรงด�าแห่งเขาย้อย เล่มนี้อยู่ในมือ ^0^

นำงสำวพีรยำ เชื้อสุนทรโสภณ

water_bung@gmail.com
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เครื่องแต่งกำย
อันเป็นเอกลักษณ์

Contents
บทนำ� จุดเริ่มต้นกำรเดินทำง

สำ�เนียงส่อภำษำ

อิ่นก๊อนฟ้อนแคน ควำมเชื่อและพิธีกรรม อยู่อยำ่งไทยทรงดำ�

สูตรเด็ดจำกก้นครัวBlack Tai
Heritage

12 14 32

50 70

12410292
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ไต่ฮักไต่�ไต่เบ่ำฮักไต�่เบ่ำมีไฝจีฮักไต
ถ้ำคนไทไม่รักกัน�แล้วใครจะมำรักเรำ
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 ยามเช้าวนัหนึง่กลางเดอืนตลุาคม มนัเป็นคร้ังแรกท่ีฉนัได้มาเยอืนถ่ินฐาน

ของกลุ่มชนผู้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภายหลังจากที่ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ภาพเส้นทางตลอดสองฝั่งของถนนเพชรเกษมที่ฉันเห็น

ก็คงจะเรียกได้ว่าไม่แตกต่างอะไรกับสภาพแวดล้อมในย่านชนบทของจังหวัดอ่ืนๆ

ในประเทศไทย  

 ทุ่งนาสีเขียวกว้างไกลสุดสายตาสลับเรียงรายกับบ้านไม้บ้าง อาคาร

พาณชิย์บ้าง บ้างกเ็ป็นแปลงผกัหรอืทุง่หญ้ารกร้างสลบักนัไป ต้นมะพร้าวน้อยใหญ่

ต่างพากนัโน้มกิง่เคลือ่นไหวหยอกล้อกบัสายลม ทีเ่หน็เด่นชดัตลอดสองข้างทางนัน่

คือ ต้นตาลที่ขึ้นเรียงรายอยู่เเป็นจ�านวนมาก จนท�าให้จังหวัดเพชรบุรีข้ึนชื่อเร่ือง

ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล เมื่อผ่านภูเขาที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ภูเขาเดียวที่เป็น

สญัลกัษณ์ของอ�าเภอนี ้ในทีส่ดุฉนักเ็ดนิทางมาถงึหมูบ้่านของคนไทยทรงด�า สภาพ

ภายในหมูบ้่านเองกไ็ม่แตกต่างกนัเท่าไรนกักบัหมูบ้่านอืน่ ผูค้นต่างด�ารงชวีติประจ�า

วันดังเช่นปกติ ค้าขายบ้าง เลี้ยงวัวบ้าง ท�าพืชสวนไร่นาต่างๆบ้าง  ขณะที่ฉันก�าลัง

เพลิดเพลินกับการมองดูวิถีชีวิตของผู้คนอยู่นั้น และแล้วฉันก็เดินทางมาถึงศูนย์

วัฒนธรรมไทยทรงด�า อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 ซุ้มประตูที่ก่อด้วยปูนซีเมนต์รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีขาว ล้อมรอบด้วยรั้ว

ไม้สีเดียวกัน ป้ายท่ีหน้าทางเข้าบอกให้ฉันรู้ว่า เวลาแห่งการเรียนรู้และซึมซับใน

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าก�าลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ ..

จากนีไ้ปฉนัจะพาทกุท่านไปพบกบัเรือ่งราวของกลุม่ชนกลุม่น้อยกลุม่หนึง่

ทีอ่พยพจากถิน่ฐานเดมิทีป่ระเทศเวยีดนามเข้ามาแต่คร้ังสมยัธนบรีุ ซึง่พวกเขามชีือ่

เรียกแตกต่างกันออกไปหลากหลายชื่อ อาทิ ลาวโซ่ง ไทด�า ไตด�า ผู้ไทด�า ไทยทรง

Black Tai Heritage 
เรื่องเลำ่วิถีชีวิตไทยทรงดำ�แห่งเขำย้อย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ด�า ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวซ่วงด�า และลาวทรงด�า ค�าว่า ลาวโซ่ง เป็นชื่อที่คนไทยใน

ภาคกลางใช้เรียกชาติพันธุ์กลุ่มน้อยกลุ่มนี้ แต่พวกเขามักจะแทนตนเองว่า “ไทย

ทรงด�า”

 ทันใดนั้นสายตาของฉันสอดส่องไปทั่วบริเวณด้วยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อ

มองเลยเข้าไปในศูนย์วัฒนธรรมก็พบกับเรือนไม้รูปทรงแปลกตาหลังใหญ่สองหลัง 

ตั้งอยู่เคียงกัน หลังคาทรงโค้ง รูปทรงคล้ายกับกระดองเต่า มุงด้วยหญ้าคา คลุมลง

มาเกือบติดพื้น ยอดจ่ัวประดับด้วยไม้แกะสลักลักษณะคล้าย “เขาควาย” ใต้ถุน

บ้านยกสูงไว้ส�าหรับการท�ากิจกรรมต่างๆ วินาทีนั้นเอง เสียงพูดคุยและเสียงเพลง

แคน ก็ดังแว่วขึ้นมา..

เรือ่งราวต่อจากนีทุ้กท่านจะได้สมัผสักบัเนือ้หาทีค่รอบคลมุทัง้ด้านสาเหตุ

และความเป็นมาที่พวกเขาต้องอพยพเข้ามาเนื่องด้วยภัยสงคราม ซึ่งท�าให้พวกเขา

น�าเอาวฒันธรรมอนัทรงคณุค่าเหล่าน้ันเข้ามาด้วย ท้ังด้านการแต่งกาย “ผ้าซิน่ลาย

แตงโม” อนัเป็นเอกลักษณ์ ท้ังด้านภาษาไทด�าทีแ่ตกต่างจากภาษาอ่ืนใดในโลก ทัง้

ด้านอาหารรสเลิศที่น�าสูตรเด็ดมาจากแม่ครัวชาวไทยทรงด�าเอง หรืออาจจะร่วม

สนุกไปกับการเล่น “อิ่นก๊อน” ฟ้อนแคน 

รวมไปจนถึงร่วมสัมผัสกับพิธีกรรมและความเป็นอยู่แบบไทยทรงด�าที่ยัง

คงอนุรักษ์ให้ด�ารงอยู่บนความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันน้ี ผ่านการพูดคุยและร่วม

กิจกรรมกับผู้เฒ่าผู้แก่และผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยทรงด�า

 ซึ่งกิจกรรมท่ีทุกท่านก�าลังจะได้รับชมนั้นทางศูนย์ฯจัดขึ้นเฉพาะการเข้า

ชมเป็นหมู่คณะ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดล่วงหน้าได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า 

อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จุดเริ่มต้นกำรเดินทำง
� � ก้ำวแรกของกำรอพยพจำกเวียดนำม
สู่ดินแดนไทยกับกำรต่อสู้เพื่อบ้ำนเมืองของตนเอง�
1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“ สิบห้าปี ที่ไตเฮา ห่างแดนดิน (เดินกันไป)

จงเอ็นดู กุ่งข้าน้อย ที่พลอยพลัดบ้าน

เฮาคนไทย ย้ายกันไป ทุกถิ่นทุกฐาน

จงฮักกันเด้อ ไตด�าเฮานา

สิบห้าปี ที่ไตด�าเฮา เสียดายเด (เดินเข้าไป)

เมืองเฮาเพ แสนเสียดาย สูเจ้าเพิ่นหล้า

เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจ�าลา

ปะให้ปาหนา น�้าตาไตไหล 

สิบห้าปี ที่ไตเฮา เสียแดนเมือง (เดินกันไป)

เคยฮุ่งเฮือง กุ่งข้าน้อย อยู่สุขสบาย

ลุงแก่งตา ได้สางสา บ้านเมืองไว้ให้

บัดนี้จากไกล ไตเสียดายเด... ”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสี
ยงแห่งบทเพลงของคุณ ก.วิเสส ผู้แต่งเพลงไทด�าร�าพันข้างต้นนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็น

มาและความรู้สึกของชาว “ไทด�า” ที่ต้องอพยพย้ายถ่ินฐานจากบ้านเกิดมาตั้งถ่ินฐานใหม่ท่ี

ประเทศลาว ดังแว่วขึ้นมาในความคิดในขณะที่ฉันก�าลังนั่งพูดคุยกับพี่ศิริพร พูลสวัสดิ์ หรือพี่

มด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไทยทรงด�า” จ.เพชรบุรี

“พวกเรำไทยทรงด�ำ เดมิเม่ือก่อนอำณำจักรของไทยกว้ำงขวำงไปจนถงึเวยีดนำม และลำวกเ็ป็น

ส่วนหนึ่งของไทย ซึ่งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศไทยเมื่อก่อนนี้  ปัจจุบันเป็นเวียดนำมตอนเหนือ ซึ่งก็

คือเดียนเบียนฟู กลุ่มชำติพันธุ์พวกเรำไทยทรงด�ำอยู่ที่นั่น” 

นบัเป็นเวลาเนิน่นานหลายทศวรรษ ในดนิแดนท่ีรายล้อมด้วยภเูขาน้อยใหญ่มากมายพากนัเรยีง

รายสลบัซับซ้อน แม้แต่ยอดเขาต่างประชนัความสงูแข่งกนัจนสามารถเอือ้มแตะแผ่นฟ้า แผ่นดนิส่วนใหญ่

ล้วนถูกปกคลุมด้วยทุ่งนาขนาดใหญ่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ผู้คนต่างพากันขนานนามดินแดนแห่งนี้ว่า 

ดินแดนแห่งขุนเขาหมื่นยอด หรือที่รู้จักกันว่า “แคว้นสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม”

จากหนงัสอืการศกึษารปูแบบการตัง้ถิน่ฐาน ประชากร เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของลาวโซ่ง ใน

จังหวัดนครปฐม ได้อธิบายไว้ว่า แคว้นสิบสองจุไทประกอบด้วยเมืองส�าคัญ 12 เมือง หรือ 12 จุ ตาม

พงศาวดารเมืองไล หรือไลเจา กล่าวว่า “เมืองที่พวก “ผู้ไทด�า” อาศัยอยู่คือแถน หรือเมืองแถง แปลว่า 

เมอืงฟ้าหรอืเมอืงเทวดา เพราะเชือ่ว่าฟ้าหรอืเทวดา (แถน) เป็นผูล้งมาสร้างเมอืงน้ีข้ึน (ปัจจบุนัน้ีคือเมอืง

เดยีนเบยีนฟ ูประเทศเวียดนาม) เป็นเมืองศูนย์กลางท่ีส�าคญั และยงัมเีมอืงควาย เมอืงตงุ เมอืงม่วย เมอืง

ลา เมืองหวัด เมืองซาง เมืองโมะ รวม 8 เมือง กับเมืองที่มีผู้ไทขาวอาศัยอยู่ 4 เมือง คือเมืองไล เมือง

เจียน เมืองมุน และเมืองบาง รวมทั้งหมดเป็น 12 เมือง  รวมเป็นสิบสองจุไท”

จุดเริ่มต้นกำรเดินทำง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เดิมชาวไทด�า เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึง่ทีต่ัง้

บ้านเรือนตั้งแต่บริเวณมลฑลกวางสี ยูนนาน ตังเกี๋ย 

จนถึง “แคว้นสิบสองจุไท” หรือสิบสองเจ้าไท ซึ่งอยู่

บริเวณลุ ่มแม่น�้าด�าและแม่น�้าแดงในอาณาเขตของ

ประเทศเวียดนามเหนือติดต่อกับประเทศลาวและตอน

ใต้ของประเทศจีน ส�าหรับบริเวณที่เรียกว่า สิบสองจุไท

นี้ พระยาอนุมานราชธนได้บรรยายไว้ว่า (พระยา

อนุมานราชธน, 2515: 159) 

“ถัดแม่น�้าโขงขึ้นไปทางเหนือและทางตะวัน

ออกเฉียงเหนือของสยาม... แผ่นดินตอนนี้ข้างเหนือ

ตดิต่อกบัมณฑลกวางซขีองจีน และไปต่อกับกวางตุง้บ้าง

เล็กน้อยในตอนชายทะเล ได้แก่ แคว้นตังเกี๋ย ถัดลงมา

ทางใต้แนวเฉียงจนจดประเทศสยาม ฝรั่งเรียกว่า หัว

เมืองหัวพันท้ังห้าทั้งหก ซึ่งเคยตกเป็นอาณาเขตของ

สยามมาคราวหนึ่ง เหนือแดนท่ีกล่าวนี้ แต่ล�้าไปทาง

ตะวันตกเป็นแคว้นสิบสองจุไท”

แต่ทว่าก่อนหน้าที่จะเหลือแค่สิบสองจุไทนั้น 

ในอดีตมีถึง 16 เมืองด้วยกัน เรียก “สิบหกเจ้าไท” มี

เมืองลอ เมืองสาง เมืองวาด เมืองมวก เมืองลา เมือง

ม่วย เมืองแถง เมืองไล เมืองเจี๋ยน เมืองวัน เมืองตูม 

เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุ๊บ เมืองเตียน และเมืองเจียง

แคม ในระหว่างนี้เกิดการแย่งชิงอ�านาจปกครองกัน

มากมาย 

จนกระทั่งเกิดสนธิสัญญาเทียนสิน ในสมัย

ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาท ท�าให้บางเมืองตกเป็นของจีน 

ได้แก่ เมืองตุม เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุ๊บ เมืองเตียน 

และเมืองเจียงแคม จึงเหลือเพียงสิบเจ้าไท ซึ่งภายหลัง

ฝรั่งเศสตั้งเมืองขึ้นใหม่อีกสองเมือง รวมทั้งจัดการปรับ

เปลี่ยนการปกครองใหม่จึงกลับมาเป็นสิบสองเจ้าไท

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที ่9-10 เป็นช่วงทีช่าวไท

ด�าได้เริ่มอพยพจากต้นแม่น�า้แดง (คนไท เรียกว่า แม่น�า้

ตาว)เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองลอ (ปัจจุบันเวียดนามเรียก

ว่า เหงียะโล (Nghia Lo) อยู่ในเขตจังหวัด Yen Bail) 

หลังจากน้ันราวคริสต์ศตวรรษท่ี 11 พวกไทด�าก็

กระจัดกระจายกันออกไปตั้งถ่ินฐานในเมืองต่างๆ เช่น 

เมืองแถง เมืองลา เมืองม่วย เมืองมวก ฯลฯ ซึ่งเมืองดัง

กล่าวยงัคงเป็นชมุชนส�าคญัของชาวไทด�าอยูใ่นปัจจบุนั

สมัยกษัตริย์คนแรกผู้ปกครองแคว้นสิบสองจุ

ไท คอื ท้าวลอ ลกูชายของท้าวสรวงทีอ่พยพมาจากน่าน

เจ้า (มนฑลยนูนานของจนีในปัจจบุนั) มาถงึเมอืงลอและ

ให้ก�าเนดิบตุรชาย จงึตัง้ชือ่ตามเมอืงทีป่กครอง เมอืงลอ

ในสมยัน้ันจงึถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางการปกครองของไท

ด�า ต่อมาในสมัยล้านเจื้อง (ลูกชายท้าวลอ) ปกครอง

เมอืงแถง ทกุเมอืงในสบิสองจไุท กเ็ปลีย่นมาขึน้กบัเมอืง

แถง

ต่อมาในช่วงที่อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งมีเมือง

หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงมีอ�านาจขึ้น ในช่วงคริสต์

ศตวรรษที่ 14-15 เมืองของชาวไทด�าก็ได้เข้ามาอยู่ใน

ความคุ้มครองของล้านช้าง แต่เนื่องจากสิบสองจุไทอยู่

ห่างไกลจากนครหลวงพระบางอีกท้ังยังถูกขนาบด้วย

อาณาจักรที่ใหญ่กว่าถึง 3 อาณาจักร คือล้านช้าง 

เวียดนาม และจีน จึงต้องส่งส่วยและบรรณาการให้กับ

อาณาจักรทั้งสาม เพ่ือป้องกันการรุกรานและรักษา

ความคุ้มครอง จึงท�าให้ได้ชื่อว่า “เมืองสามฝ่ายฟ้า” ซึ่ง

ชาวไทด�ากป็กครองตนเองตามแบบแผนธรรมเนียมเดมิ

ของตน โดยที่ไม่ถูกก้าวก่ายจากอาณาจักรใหญ่ทั้งสาม 

   ส
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ภาพซ้าย       หญิงชาวไทต�า ในภาคกลางของสยาม 

ภาพขวาบน   ชาวไทด�าประเทศลาว 

ภาพขวาล่าง   ชายใส่เสื้อไทและฮี สมัยรัชกาลที่ 4

ที่มา http://www.isan.clubs.chula.ac.th/simboard
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 เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่ง

ปกครองล้านช้างระหว่าง พ.ศ.2093-2115 อาณาจักร

ล้านช้างได้แตกออกเป็น 2 อาณาจักรคือ หลวงพระบาง

และเวียงจันทน์ ท�าให้หัวเมืองผู้ไทได้แยกออกไปด้วย 

เมอืงพวน เมอืงเชยีงขวางขึน้กบัเวยีงจนัทน์ เมอืงหวัพนั

ห้าทั้งหกขึ้นกับหลวงพระบาง ส่วนสิบสองจุไทที่อยู่ไกล

ออกมาให้ปกครองกันเองแต่ยังคงขึ้นกับเจ้านครหลวง

พระบาง ในสมยักรงุธนบุรเีม่ือยกทัพไปตีหลวงพระบาง

และเวียงจันทน์เป็นประเทศราชแล้วจึงยกทัพไปตีเมือง

แถนและกวาดต้อนผู้ไทด�าไปยังเพชรบุรี ซึ่งจะกล่าวต่อ

ไปนี้

 การอพยพเข้ามาในประเทศไทย

ชาวไทด�าอพยพเข้ามาในประเทศไทยหลาย

ครั้งด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยพระ

บามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 - สมัยกรุงธนบุรี - 

 อพยพเข้ามาเป็นครั้งแรกประมาณ พ.ศ.2321 

ในสมัยต ้นแผ ่นดินของสมเด็จพระเจ ้ากรุงธนบุรี 

(พระเจ้าตากสินมหาราช) พระองค์ทรงพระบรม

ราชโองการให ้สมเด็จเจ ้าพระยามหากษัตริย ์ศึก 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) และ

เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช (กรมพระราชวังบวร

สรุสหีนาท) ยกกองทพัไปตเีมอืงเวยีงจนัทน์และเมือ่เสรจ็

สิ้นสงคราม ได ้กวาดต ้อนชาวลาวเข ้ามาอยู ่ ใน

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก โดยจัดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่

ตามหัวเมืองต่างๆในภาคกลาง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 

2322 กองทพัของสมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัรย์ิศกึและ

เจ้าพระยาสรุสห์ีพษิณวุาธริาชยกไปตเีมอืงล้านช้าง เมือ่

ตล้ีานช้างได้แล้วกใ็ห้กองทัพเมืองหลวงพระบางยกก�าลัง

ไปตีเมืองทันต์ (เมืองซื่อหงี) เมืองม่วย ซึ่งตั้งอยู่ริม

เขตแดนญวน 
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เมืองดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของพวก “ผู้ไทยทรง

ด�า” หรือ “ลาวทรงด�า” โดยกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงด�า 

ลาวเวียงมายังประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุผล 3 

ประการคือ เพื่อไม่ให้เป็นก�าลังของญวน เพื่อต้องการหาที่

อยู่ใหม่ที่ปลอดภัยให้แก่ลาวทรงด�า และเพื่อเพิ่มพูนก�าลัง

คน ดังนั้นจึงโปรดให้ลาวทรงด�าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมือง

เพชรบรุ ีสนันษิฐานว่าอยูใ่นเขตหมูบ้่านหนองปรง อ.เขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี ส่วนลาวเวียงให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สระบุรี 

ราชบุรี และจันทบุรี ซึ่งยังคงสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน

 - สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น - 

 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก ประมาณ พ.ศ. 2335 เจ้าเมืองแถน เมืองพวน เกิด

แข็งข้อต่อเจ้าเมืองเวียงจันทน์ ดังนั้นเจ้าเมืองเวียงจันทน์จึง

ยกกองทัพไปตีเมืองทั้งสองไว้ได้ และกวาดต้อนลาวทรงด�า 

ลาวพวน ส่งมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่กรุงเทพฯ และ

ทรงโปรดให้ลาวทรงด�าไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านหนองปรง 

อ.เขาย้อย จงัหวดัเพชรบรุ ีส่วนลาวพวนโปรดให้ตัง้บ้านเรอืน

อยู่ที่กรุงเทพฯ

 ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู ่หัว ประมาณ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งนคร

เวียงจันทน์ก่อกบฎต่อประเทศไทย ภายหลังปราบกบฎเจ้า

อนุวงศ์เสร็จสิ้นแล้วหัวเมืองต่างๆในบริเวณที่สูงตรันนินห์ที่

เคยเป็นเมอืงขึน้ของเวยีงจนัทน์ เช่น หวัพนัทัง้ห้าทัง้หก เมอืง

พวน (เมืองเชียงขวาง) ซึ่งดินแดนดังกล่าวอยู่ใกล้ชิดกับ

เวยีดนามได้ถกูเวยีดนามขยายอทิธพิลเข้าครอบครอง ดงันัน้

ในปี พ.ศ. 2377 ประเทศไทยได้ส่งกองทพัพร้อมกองทพัของ

เมืองหลวงพระบางและหัวเมืองฝ่ายเหนือข้ึนไปตีเมืองใน

บริเวณที่สูงตรันนินห์ และขับไล่ญวนให้ออกไปจากพื้นที่ดัง

กล่าว นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2378 ได้ตีเมืองแถนในแคว้นสิบ

สองจุไท พร้อมทั้งกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงด�า ลาวพวน 

ลงมากรุงเทพเป็นอนัมา เพราะขนืปล่อยไว้เกรงจะเกดิความ

ยุ่งยากแก่ราชการขึ้นอีก ครั้งแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยูห่วัได้โปรดให้พวกลาวทรงด�าเหล่าน้ันไปตัง้บ้าน

เรือนอยู่ท่ีเมืองเพชรบุรี ระยะหลังเรียกกลุ่มลาวทรงด�าว่า 

“ลาวทรง ลาวซ่ง และ ลาวโซ่ง” ในที่สุด
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 ส�าหรับพวกลาวที่ยังเหลืออยู่ตามเมืองต่างๆ

บนท่ีสูงตรันนินห์ และในแคว้นสิบสองจุไท ให้อยู่ใน

ความดูแลของเมืองหลวงพระบาง

 นอกจากนี้พงศาวดารเมืองหลวงพระบางได้ 

กล่าวถึงในหนังสือการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลาวโซ่ง ใน

จังหวัดนครปฐม ได้อธิบายไว้ว่า บันทึกเกี่ยวกับการ 

กวาดต้อนครอบครวัลาวทรงด�าเข้ามาในประเทศไทยใน 

พ.ศ. 2379 และ 2381 ไว้ดงันีคื้อ ในปี  พ.ศ. 2379 เมือง

ฮึม เมืองฮอย เมืองควร แข็งข้อต่อเมืองหลวงพระบาง 

ดังน้ันเจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ ซึ่งรักษาเมืองหลวงพระ

บางอยู่ในขณะนั้นได้ให้ท้าวพระยาคุมกองทัพขึ้นไป

ปราบแล้วกวาดต้อนลาวทรงด�าเข้ามากรุงเทพฯ

 และในปี พ.ศ. 2381 เจ้าเมืองหลวงพระบาง

กับเจ้าเมืองเวียงจันทน์เกิดการวิวาทกันและได้ลงมา

กรงุเทพฯ โดยเจ้าราชวงศ์เมืองหลวงพระบางได้น�าพวก

ลาวทรงด�าลงมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่กรุงเทพ

ด้วย ลาวทรงด�าที่น�ามาในครั้งนี้โปรดให้ตั้งหลักแหล่งที่

ต�าบลท่าแร้ง อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พวก

ลาวทรงด�าไม่ชอบภูมิประเทศแถบนั้น เพราะเป็น

หมู่บ้านชายทะเล ดังนั้นในเวลาต่อมาจึงอพยพโยกย้าย

ที่อยู ่อาศัยมาเรื่อยๆ จนถึง อ�าเภอเขาย้อย ซึ่งมี

ภูมิประเทศเป็นที่ดอน น�า้ท่วมไม่ถึง มีป่าเขาเหมือนกับ

ถิ่นฐานเดิม จึงได้มีการตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น

จนถึงปัจจุบัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 เกิดความระส�า่ระสาย

ขึ้นในเขตตังเกี๋ย แคว้นสิบสองจุไท และลาวเหนือ โดย

พวกจีนฮ่อยกกองทัพบุกเข้ามาก่อกวนดินแดนแถบ

แม่น�้าด�า แม่น�า้แดง และบริเวณที่สูงตรันนินห์ พวกจีน

ฮ่อนัน้แบ่งออกเป็นหลายกลุม่ตามสธีง เช่น จนีฮ่อธงแดง 

จีนฮ่อธงด�า กองทัพจีนฮ่อได้บุกเข้าโจมตีหัวเมืองต่างๆ 

ในขณะที่กองทัพเมืองหลวงพระบางไม่สามารถต่อต้าน

ได้ ท�าให้จีนฮ่อธงเหลืองยึดได้เมืองเชียงค�า เชียงขวาง 

และตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งเชียงค�า 

หลงัจากนัน้กองทพัจนีฮ่อยงัเคลือ่นก�าลงัลงไป

ทางใต้ มุ่งสู่เมืองเวียงจันทน์และหนองคาย เจ้าเมือง

เวยีงจนัทน์ และเจ้าเมอืงหนองคายได้ขอความช่วยเหลอื

มายังกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2421 พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึโปรดให้กองทพัจากกรงุเทพฯ

ยกขึ้นไปปราบกบฎจีนฮ่อร่วมกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ จน

สามารถปราบจีนฮ่อได้ แต่ปัญหาการปราบน้ีก็ไม่

สามารถยุติได้ เพราะจีนฮ่อก็ยังรุกรานหัวเมืองในแคว้น

สิบสองจุไท โดยเฉพาะ เมืองแถน เมืองไล
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 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2428 กองทัพจากกรุงเทพฯ

โดยการน�าของพระยาสรุศกัดิม์นตรไีด้ยกขึน้ไปปราบจนี

ฮ่ออีกครั้งหนึ่ง และได้ตั้งกองทัพไทยอยู่ในบริเวณนี้ชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง

 ในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ พ.ศ. 2426 

ประเทศฝรั่งเศสได้เข้าครอบครองเวียดนามโดยยึดเป็น

อาณานคิมของฝรัง่เศส และฝรัง่เศสไม่พอใจประเทศไทย 

โดยกล่าวหาว่า ประเทศไทยคุกคามอาณานิคมของ

เวียดนาม ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนดินแดนและให้มี

การปักปันเขตแดนขึน้ ฝ่ายไทยไม่ยนิยอมอ้างว่าดนิแดน

เหล่านัน้ ขึน้อยูกั่บหลวงพระบางซ่ึงเป็นประเทศราชของ

ประเทศไทย 

 เมื่อพระยาสุรศักดิ์มนตรีปราบจีนฮ่อเสร็จสิ้น

และยกกองทัพกลับกรุงเทพฯใน พ.ศ. 2430 พร้อมทั้ง

น�าหวัหน้ากบฎจีนฮ่อและบุตรของผู้ครองนครหลวงพระ

บางมากรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้กวาดต้อนลาวทรงด�า 

และน�าค�าสิง ซึ่งเป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองไล แห่งแคว้น

สิบสองจุไทลงมาด้วย ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการกวาด

ต้อนลาวทรงด�าจากแคว้นสิบสองจุไทให้ไปอยู่เพชรบุรี 

ส�าหรบับตุรเขยเจ้าเมอืงไลให้อยูท่ีก่รงุเทพฯ ทางฝ่ายเจ้า

เมืองไล นึกว่าไทยจับบุตรเขยมาคุมขังจึงเกิดความไม่

พอใจ น�าพวกจีนฮ่อธงด�าเข้าตีเมืองหลวงพระบาง 

 กองทัพเมืองไลน�าโดยบุตรชายคนโตของเจ้า

เมืองไล ชื่อค�าอุ้ม เข้าตีเมืองหลวงพระบางได้ ภายหลัง

ทางกรุงเทพฯปล่อยตัวบุตรเขยเจ้าเมืองไล ในช่วงน้ี

ฝร่ังเศสถือโอกาสวางแผนที่จะตีเอาดินแดนบริเวณ

แคว้นสบิสองจไุทให้เข้าอยูใ่นอาณานคิมของฝรัง่เศส จงึ

ไปตดิต่อให้ความช่วยเหลอืค�าอุ้ม และสนับสนุนให้เรียก

ร้องเอาดินแดนเหล่านี้ไปอยู่ในความดูแลของฝร่ังเศส 

โดยอ้างว่าดินแดนเหล่านั้นเคยส่งส่วยให้เวียดนาม จึง

เสมือนเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามด้วย ประเทศไทยจึง

จ�าเป็นต้องมอบแคว้นสิบสองจุไทยให้อยู่ในความดูแล

ของฝร่ังเศส ในพ.ศ. 2431 ตรงกับรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมือ่ฝร่ังเศสผนวกสบิสองจไุทเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ของอาณานิคมของตนที่เวียดนามในปี พ.ศ. 2426 

แบบแผนการปกครองอย่างเป็นอสิระของชาวไทด�ากไ็ม่

ได้เปลีย่นแปลงไป เมือ่ฝร่ังเศสก่อตัง้สหพันธรัฐไท เรียก

ว่า “สิบหกเจ้าไท” เพื่อหลอกใช้ให้คนไทด�า ไทขาวรบ

ราฆ่ากันเองเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อปี พ.ศ. 

2491 ในพื้นที่สิบสองจุไท โดยสถาปนา เดววันลอง ซึ่ง

เป็นชาวไทขาวขึ้นเป็นกษัตริย์ของคนไททั้งหมด ชาวไท

ด�าบางส่วนจึงหันไปช่วยเหลือขบวนการเวียดมินห์ น�า

โดย โฮจิมินห์ ต่อสู้กับฝรั่งเศส 

   ส
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เป็นเหตุให้ป้อมเดียนเบียนฟูเสียหายยับเยิน 

ปืนใหญ่ของฝรั่งเศสไม่สามารถตอบโต้ได้ 

นายพลเอกปืโรต์ ผูบ้งัคบัการทหารปืนใหญ่จงึ

หาทางออกด้วยการฆ่าตวัตาย ท�าให้กองทพัฝรัง่เศสพ่าย

แพ้ที่เดียนเบียนฟู (เมืองแถง) ในปี พ.ศ. 2497และ

ถอยทัพไปตั้งหลักในเวียดนามใต้ แล้วออกจากประเทศ

เวียดนามไปในที่สุด และตามมาด ้วยการก ่อตั้ ง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งผนวกเอาแคว้นสิบ

สองจุไททั้งหมดไปด้วย จึงเป็นการยุติการปกครอง

ตนเองอย่างอิสระของชาวไทด�า จากนั้นแผ่นดินสิบสอง

จุไทจึงเลือนหายไปจากแผนที่

ด้านประชากรที่อาศัยในเดียนเบียนฟูเป็นชาว

ไทด�าและไทขาว เมือ่ชาวไทด�าเข้าร่วมรบในสงครามเดยี

นเบียนฟูร่วมกับกองทัพเวียดมินห์ขับไล่ฝร่ังเศสใน

สงครามกู้เอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2496-2497 ท�าให้ชาวไท

ด�าล้มตายเป็นจ�านวนมาก แต่ก็ได้ใจจากกองทัพเวีย

ดมินห์และชาวเวียดนามจึงได้จัดสรรที่ดินในการด�ารง

ชีพอยู่ร่วมกับชาวเวียดนามอย่างมีความสุขจนทุกวันนี้

ภาพ สตรีไทด�าที่เวียดนามเหนือ

 การสู ้รบที่เดียนเบียนฟูเป็นส่วนหนึ่งของ

สงครามอินโดจีน เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2497 

เดิมทีฝรั่งเศสยึดจุดยุทธศาสตร์ คือป้อมเดียนเบียนฟูที่

อยูก่ลางหบุเขาไว้ได้ ด้วยเพราะเป็นชยัภูมท่ีิเป็นภูเขาจึง

ยากต่อการเข้าโจมตีของทหารเวียดมินห์ ฝรั่งเศสหมาย

มาดไว้ว่าตราบใดที่ยังรักษาเดียนเบียนฟูไว้ได้ กองทัพ

เวียดมินห์ก็ไม่สามารถรุกคืบได้ต่อไป โดยท่ีฝรั่งเศสไม่

เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าหายนะจะคืบคลานมาสู่เดียน

เบียนฟู เพราะมีความเชื่อมั่นทางทฤษฎีของทหาร

ฝรั่งเศสที่ว่า คนเอเชียจะไม่สามารถตีป้อมค่ายของฝ่าย

ตะวันตกได้เลย

 ขณะที่ฝรั่งเศสมั่นใจในความแข็งแกร่งของ

ป้อมเดยีนเบยีนฟนูัน้ ฝ่ายเวียดนามได้ใช้ยทุธวิธีถอดชิน้

ส่วนปืนใหญ่ออกเป็นชิน้ๆแล้วล�าเลียงขึน้ไปบนยอดเขา 

รอบป้อมเดียนเบียนฟูด้วยจักรยานสองล้อและแรงคน

แบกหาม เม่ือประกอบปืนใหญ่เสร็จก็ระดมยิงปืนใหญ่

เข้าใส่ป้อมของฝรั่งเศสพร้อมกัน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2497
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 ขณะเดียวกันชาวไทด�าที่เข้าข้างฝร่ังเศส

ต้องอพยพหลบหนีเข้าสู่ประเทศลาว เมื่อประชากร

มากขึ้นจึงได้กระจายออกไปตั้งหมู่บ้านอยู่ทั่วเขตทุ่ง

ราบหลวงน�า้ทา เและกลายมาเป็นประชากรของลาว

จนทุกวันนี้

 ส่วนในปี  พ.ศ. 2518 เมื่อลาวเข้าสู่การ

เปลีย่นแปลงการปกครองคอมมวินิสต์ เป็นเหตใุห้ไท

ด�าต้องอพยพลี้ภัยอีกครั้ง เข้ามาใน ประเทศไทย ได้

พกัอยูค่่ายอพยพจงัหวดัหนองคายระยะหนึง่แล้วเดนิ

ทางไปอยู ่ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย และ

สหรัฐอเมริกา ส่วนสิบสองจุไทก็กลายมาเป็น เดียน

เบียนฟู ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส อยู่ในเขตไลเจา

   ส
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แคว้นสบิสองจไุท ต่อมาเมือ่ไม่มกีารควบคมุบริเวณทีอ่ยู่

อาศยั ลาวโซ่งทีไ่ม่ชอบพ้ืนทีลุ่ม่และประกอบกบับริเวณ

ที่อยู่อาศัยนั้นขาดแคลนไม้ในการสร้างบ้านเรือนจึงมี

การอพยพเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่นๆเป็นจ�านวนมาก 

แต่ชุมชนเดิมก็ยังมีอยูอีกเป็นจ�านวนมากเช่นกัน

 นอกจากน้ีลาวโซ่งรุ่นเก่า ซึง่เป็นรุ่นแรกๆทีถู่ก

กวาดต้อนเข้ามามีความปรารถนาแรงกล้าท่ีจะกลับไป

อยู่อาศัยยังบ้านเกิดเมืองนอนเดิมซึ่งก็คือเมืองแถน จึง

ได้พยายามรวบรวมญาติพี่น้องเคลื่อนย้ายออกจาก

เพชรบรีุ เดนิทางข้ึนไปทางเหนือของประเทศไทยเร่ือยๆ 

เพื่อจะไปให้ถึงแคว้นสิบสองจุไท แต่เนื่องจากสมัยก่อน

การเดินทางค่อนข้างล�าบากทั้งด้านเส้นทางคมนาคม

และอาหารการกิน ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

ในการเดินทาง เมื่อถึงฤดูฝนก็หยุดพักเพ่ือท�านาสะสม

เสบียงอาหารไว้เดินทางต่อไป เมื่อเดินทางไปเร่ือยๆ

ท�าให้ลาวโซ่งรุ่นแรกล้มหายตายจากกันไป ลาวโซ่งรุ่น

หลงัทีเ่กดิในประเทศไทยไม่สามารถเดนิทางกลบัถิน่ฐาน

เดิมได้ จึงตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่ตามเส้นทางการ

อพยพ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ 

พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย 

 อีกทั้งยังมีลาวโซ่งบางกลุ่มอพยพจากจังหวัด

เพชรบุรีออกไปตั้งหลักแหล่งในเขตจังหวัดใกล้เคียง 

ได้แก่ จังหวัดชุมพร สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี 

นครปฐม สพุรรณบรุ ีและเดนิทางลงไปจงัหวดัใต้สดุ คอื

สุราษฎร์ธานี เป็นต้น การอพยพมาสิ้นสุดราวปี พ.ศ. 

พี่มดเอ่ยเล่าถึงครั้งที่ไทด�าได้อพยพเข้ามายัง

เพชรบุรีเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่า

ต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

“อาชพีเราคอืท�าไร่ ท�านา หาของป่า เวยีดนาม

ก็อยู่กับชายเขา เราเลยอยากที่จะกลับถิ่นฐานบ้านเดิม 

ก็เลยพากันอพยพโยกย้ายเพื่อกลับถิ่นบ้านเดิม ปรากฎ

ว่าไปไม่ถึง เลยลงหลักปักฐานตาม จังหวัดต่างๆทั่วไป 

แต่เพชรบรุมีมีากสดุ เพราะประชากรกว่า 80% เป็นไทย

ทรงด�า”

 จากการอพยพชาวลาวทรงด�า หรือลาวโซ่งเข้า

มาในประเทศไทยหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดได้ถูกส่ง

ให้ไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเพชรบุรีเพียงแห่งเดียว และ

เน่ืองด้วยการย้ายถิ่นฐานไปตั้งยังชุมชนแห่งใหม่เป็น

เรื่องท่ียากมากในสมัยนั้น เพราะการควบคุมคนตาม

ระบบไพร่ได้บังคับไว้ ท�าให้การย้ายถิ่นฐานไม่สามารถ

ท�าได้ จากที่เห็นว่ามีชาวลาวโซ่งอยู่ในหลายจังหวัดใน

ป ัจจุบันได ้นั้นเป ็นเพราะ พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงปฏริปูการปกครองและมกีาร

ยกเลกิระบบไพร่ทาส ท�าให้การควบคมุคนเปลีย่นไป ซึง่

มีผลตามมาคือพวกลาวโซ่งสามารถอพยพย้ายถิ่นจาก

ชุมชนหรือเมืองที่เคยอยู่เดิม ให้ออกไปต่างเมืองกันได้

มากขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆกัน ดังนี้

 การที่ลาวโซ่งมาอยู ่รวมกันท่ีเพชรบุรี นั่น

เพราะมลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นป่าเขา มีล�าธาร น�า้ท่วม

ไม่ถึง ซึ่งมีความคล้ายกันกับภูมิประเทศที่เมืองแถน ใน

 “ในตอนแรกที่มำอยู่เพชรบุรี โดยให้เรำไปอยู่ที่บ้ำนแหลม เป็นที่รำบลุ่มติดชำยทะเล ซึ่งเวลำหน้ำน�้ำ

หลำกน�้ำก็จะท่วม แต่เดิมเรำอยู่ทำงเหนือ ทำงเวียดนำมเป็นภูเขำ ไม่เคยเจอกับเหตุกำรณ์น�้ำท่วม พอมำอยู่ติด

ชำยทะเลก็ประกอบอำชีพไม่เป็น ต้องท�ำกำรประมง ซึ่งพวกเรำไม่ถนัดกับวิถีชีวิตแบบนั้น” 

เข้าสู่แผ่นดินไทย

   ส
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2500 เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงขึ้นและการหักร้างถาง

พงอย่างถูกกฎหมายจึงไม่สามารถท�าได้อีก

  นอกจากนี้ยังมีชาวไทด�า ที่อพยพเข้ามาใน

ประเทศไทยตั้งแต่สมัยท่ีลาวตกเป็นอาณานิคมของ

ฝรั่งเศส มาอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย อีก

ทัง้ในบรเิวณภาคอสีานของไทยก็มีปรากฏหลักฐานว่ามี

ชาวไทด�าที่อพยพมาอยู่ด้วยเช่นกัน

ส่วนด้านชื่อที่ใช้เรียกชนกลุ่มนี้ที่มีมากมาย

หลายชื่อนั้น พี่มดได้อธิบายให้ฟังว่า “พวกเราไทยทรง

ด�าส่วนมาก ผู้ชายจะนิยมใส่กางเกง ซึ่งเรียกว่าส่วง ทุก

วันนี้ก็เพี้ยนมาเป็นซ่วง ลาวซ่วง ลาวโซ่ง ก็คือลาวใส่ผ้า

โซ่ง อีกทั้งเรานิยมใส่สีด�า เลยเรียกกันว่าลาวทรงด�า 

เพราะเราอพยพลัดเลาะผ่านลาวลงมา เรื่อยๆ คนทาง

ภาคกลางก็เห็นว่าพวกเราผ่านลาวเข้าจึงคิดว่าพวกเรา

เป็นคนลาวแน่ๆ เลยเรียกว่าลาว แต่เพราะเราเป็นคน

ไทยจึงแทนตัวเองว่าไทยทรงด�า แต่ค�าว่า ไทด�า จะเป็น

ที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากกว่า”

ชุดไทด�า

เดียนเบียนฟู 

ประเทศเวียดนาม

ชุดไทด�า

บ้านนาป่าหนาด

จังหวัดเลย

ชุดไทด�า

แขวงหลวงน�า้ทา 

ประเทศลาว

   ส
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ค.ศ.         พ.ศ. เหตุการณ์ส�าคัญ

 9-10 ประมาณ 1443-1543 ไทด�าอพยพจากต้นแม่น้�าแดงมาเมืองลอ

  11 ประมาณ 1643 ไทด�ากระจายไปตั้งเมืองยังที่ต่างๆ เช่น เมืองแถง เมืองลา เมืองม่วย เมืองมวก

14-15 ประมาณ 1943-2043 แคว้นสิบสองจุไทเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของล้านช้าง

1572             2115 ล้านช้างแตกออกเป็นหลวงพระบางและเวียงจันทน์เมื่อสิ้นสมัยของพระเจ้าไชย 

   เชษฐาธิราช

1779             2322 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพตีเมืองล้านช้างได้ จึงให้ทัพหลวงพระบางไปตี 

   เมืองทันต์ เมืองม่วยแล้วกวาดต้อนลาวทรงด�าไปยังบ้านหนองปรง อ.เขาย้อย  

   จังหวัดเพชรบุรี ส่วนลาวเวียงให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี

1792             2335 รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เจ้าเมืองแถน เมืองพวน เกิด 

   แข็งข้อ เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงยกกองทัพไปตี และกวาดต้อนลาวทรงด�า ลาวพวน  

   ส่งมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่กรุงเทพฯ และทรงโปรดให้ลาวทรงด�าไปตั้งบ้าน 

   เรือนที่บ้านหนองปรง อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส่วนลาวพวนอยู่ที่กรุงเทพฯ

1826             2369 รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ 

   ก่อกบฎต่อประเทศไทย

1829              2372 กองทัพของเจ้าพระยาสุภาวดีสามารถตีเอาเมืองเวียงจันทน์กลับคืนมาได้และ 

   กวาดต้อนผู้คนลงมาอีกเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้เมืองต่างๆที่เคยขึ้นกับเมือง 

   เวียงจันทน์ก็หันมาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

1834             2377 ภายหลังปราบกบฎเจ้าอนุวงศ์เสร็จสิ้นแล้วหัวเมืองต่างๆในบริเวณที่สูงตรันนินห์ 

   ที่เคยเป็นเมืองขึ้นของเวียงจันทน์ เช่น หัวพันทั้งห้าทั้งหก เมืองพวน (เมืองเชียง 

   ขวาง) ได้ถูกเวียดนามขยายอิทธิพลเข้าครอบครอง. ประเทศไทยได้ส่งกองทัพ 

   พร้อมกองทัพของเมืองหลวงพระบางและหัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นไปตี และขับไล่ 

   ญวนให้ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว

1835             2378 ตีเมืองแถนในแคว้นสิบสองจุไทย พร้อมทั้งกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงด�า ลาว 

   พวน ลงมากรุงเทพเป็นอันมาก เพราะขืนปล่อยไว้เกรงจะเกิดความยุ่งยากขึ้นอีก  

   ครั้งแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้พวกลาวทรงด�าเหล่านั้น 

   ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรี

1836             2379 เมืองฮึม เมืองฮอย เมืองควร แข็งข้อต่อเมืองหลวงพระบาง ดังนั้นเจ้าอุปราช เจ้า 

   ราชวงศ์ ได้ให้ท้าวพระยาคุมกองทัพขึ้นไปปราบแล้วกวาดต้อนลาวทรงด�าเข้า

   มากรุงเทพฯ  เจ้าเมืองหลวงพระบางกับเจ้าเมืองเวียงจันทน์เกิดการวิวาทกันและ 

   ได้ลงมากรุงเทพฯ 

ตำรำงแสดงเหตุกำรณ์สำ�คัญทำงประวัติศำสตร์

   ส
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ค.ศ.         พ.ศ. เหตุการณ์ส�าคัญ

1838             2381 เจ้าราชวงศ์เมืองหลวงพระบางได้น�าพวกลาวทรงด�าลงมาถวายพระมหากษัตริย ์

   ไทยที่กรุงเทพฯ ทรงโปรดให้ตั้งหลักแหล่งที่ต�าบลท่าแร้ง อ�าเภอบ้านแหลม  

   จังหวัดเพชรบุรี พวกลาวทรงด�าไม่ชอบภูมิประเทศแถบนั้น จึงอพยพโยกย้ายมา 

   เรื่อยๆ จนถึง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

1864             2407 จีนฮ่อยกกองทัพบุกเข้ามาก่อกวนดินแดนแถบแม่น้�าด�า แม่น้�าแดง และบริเวณที ่

   สูงตรันนินห์

1878             2421 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้กองทัพจากกรุงเทพฯยกขึ้นไป 

   ปราบกบฎจีนฮ่อร่วมกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ แต่ปัญหานี้ก็ไม่สามารถยุติได้ เพราะ 

   จีนฮ่อก็ยังรุกรานหัวเมืองในแคว้นสิบสองจุไท โดยเฉพาะ เมืองแถน เมืองไล

1883             2426 ฝรั่งเศสได้เข้าครอบครองเวียดนามโดยยึดเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

1885             428 กองทัพจากกรุงเทพฯโดยการน�าของพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้ยกขึ้นไปปราบจีนฮ่อ 

   อีกครั้งหนึ่ง และได้ตั้งกองทัพไทยอยู่ในบริเวณนี้ชั่วเวลาหนึ่ง

1887             2430 เมื่อพระยาสุรศักดิ์มนตรีปราบจีนฮ่อเสร็จสิ้นและยกกองทัพกลับกรุงเทพฯ พร้อม 

   ทั้งน�าหัวหน้ากบฎจีนฮ่อ และน�าค�าสิง ซึ่งเป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองไล แห่งแคว้น 

   สิบสองจุไทลงมาด้วย นอกจากนี้ยังได้กวาดต้อนลาวทรงด�า ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายใน 

   การกวาดต้อนลาวทรงด�าจากแคว้นสิบสองจุไทให้ไปอยู่เพชรบุรี

1888             2431 ประเทศไทยเสียแคว้นสิบสองจุไทแก่ฝรั่งเศส

1895-1896        2438-2439 ชาวไทด�าอพยพเข้าสู่ลาวและภาคอีสานของประเทศไทย จากเหตุการณ์หัวหน้าไท 

   ด�าเผ่าต่างๆแย่งชิงอ�านาจกัน

1920             2463 หลวงพระบางมอบอ�านาจให้แคว้นสิบสองจุไทปกครองดูแลกันเอง แต่อยู่ใน

   อ�านาจคุ้มครองของเจ้านครหลวงพระบาง

1946-1954        2489-2497 เกิดสงครามอินโดจีน ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพเวียดมินห์

1948             2491 ฝรั่งเศสก่อตั้งสหพันธรัฐไท ในประเทศเวียดนาม

1954             2497 - ฝรั่งเศสแพ้แก่เวียดมินห์ที่เมืองแถง

   - ชาวไทด�าอพยพเข้าสู่ลาว ตั้งถิ่นฐานที่บริเวณทุ่งราบหลวงน�้าทา

1975             2518 ไทด�าในลาวอพยพอีกครั้งเข้าสู่ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา  

   ที่รัฐไอโอวา เมื่อลาวถูกขบวนการประเทศลาวเข้ายึดอ�านาจการปกครองเปลี่ยน 

   เป็นคอมมิวนิสต์

   ส
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เครื่องแต่งกำยอันเป็นเอกลักษณ์
จำกตัวม้อนสู่ผ้ำซิ่นแตงโมอันลือชื่อ�
สีดำ�แห่งเครื่องแต่งกำยอันเป็นที่มำ
ของคำ�ว่ำ�“ไทยทรงดำ�”�
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ถ้อยค�าที่บอกเล่าเรื่องราวจากหญิงชาวไทยทรงด�าคนน้ี 

หรอืทีฉ่นัเรยีกว่าพีม่ด  เธอก�าลงับอกกล่าวถึงความเป็น

มาของคนไทยทรงด�าด้วยน�้าเสียงแห่งความภาคภูมิใจเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว สิ่ง

ที่ฉันสังเกตได้อีกอย่างคือเรื่องของการแต่งกาย.....

 ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ย่างเท้าเข้ามาในที่แห่งนี้ สิ่ง

ที่สะดุดตาเป็นอย่างแรกคือ ภาพผู้คนทั้งหญิงและชาย ซึ่ง

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา ต่างแต่งกายด้วยชุดของชาวไทยทรง

ด�าออกมาต้อนรับ ลักษณะเสื้อของผู้หญิงเป็นเสื้อแขนยาว 

สีด�า มีกระดุมด้านหน้าเรียงรายยาวลงมาหลายสิบเม็ด จน

ฉันแอบสงสัยว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะติดครบทุก

เมด็ สวมคูก่นักบัผ้าซิน่สีครามหรอืสีกรมท่า มลีายทางสขีาว

สลับยาวลงมา ส่วนผู้หญิงที่ยังสาว ท่อนบนจะเป็นผ้าที่พัน

ไว้คล้ายเกาะอกและสวมคู่กับซิ่นเช่นเดียวกัน การแต่งกาย

ของผู้ชายก็ไม่ต่างจากผู้หญิงเท่าไรนักเพียงแต่เป็นกางเกง

เท่านั้น

 ด้วยความสงสัยจึงท�าให้ฉันเอ่ยถามกับพีม่ด ซึง่เธอ

ก็อธิบายให้ฟังว่านอกจากเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้ว สิ่ง

ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้กันของชาวไทยทรงด�าก็คือเรื่องของ

การแต่งกาย

 “ค�าว่า ‘ไทยทรงด�า’ เพึ่งจะมาเรียกเมื่อสมัยรัชกาลที่ 9 สาเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะ 

เมื่อครั้งที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ก็มีหลายชาติพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งไทแดง ไทขาว ไทด�า 

พวกเรานิยมแต่งกายด้วยผ้าด�า ก็เลยเรียกว่าไทยทรงด�า”

เครื่องแต่งกำยอันเป็นเอกลักษณ์

   ส
ำนกัหอ
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 ลักษณะการแต่งกายของชาวไทยทรงด�ามี 2 

แบบ คือชุดที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และชุดพิธีกรรม

  1. ชุดที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

 ส�าหรับผู้ชายจะสวมเส้ือที่เรียกว่า “เสื้อไท” 

หรือ “เสื้อซอน” เป็นเส้ือผ้าฝ้ายสีด�าหรือสีครามเข้ม 

แขนยาวทรงกระบอก ตวัเสือ้มคีวามยาวตัง้แต่คอเสือ้ถงึ

สะโพก คอตั้ง ด้านหน้าติดกระดุมเงิน 9, 11, 13, 15, 

21 เมด็ ซึง่กระดมุเงนินีส่้วนมากท�าเป็นเมด็กลมๆ มยีอด

แหลม และมีลวดลายคล้ายกับกลีบดอกบัว โดยมากมัก

ใช้คู่กับเสื้อเชิ้ตสีขาว โดยสวมเสื้อเชิ้ตไว้ด้านในแล้วจึง

สวมเสือ้ไททบัอกีชัน้หนึง่ โดยพบัปกเส้ือเชิต้ออกมาด้าน

นอกเรียกว่า “คอแก่น” ซึ่งหมายถึง คอเสื้อ 2 ชั้น ส่วน

กางเกงมีทั้งขาสั้นและขายาว กางเกงขาสั้น จะเรียกว่า 

“ส้วงเต้น” หรือ “ส้วงก้อม” ปลายขาจะแคบเรียวยาว

ปิดแค่เข่า ขอบกางเกงช่วงเอวมีลักษณะกว้างคล้ายกับ

กางเกงขาก๊วย ส่วนกางเกงขายาว เรยีกว่า “ส้วงฮ”ี ต้อง

เย็บลักษณะเดียวกับกางเกงขาส้ัน แต่มีขายาวแคบลง

ไปเกือบถึงตาตุ่ม นอกจากนี้ ผู้ชายชาวไทยทรงด�ายัง

นยิมใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว ถ้าเป็นโอกาสพเิศษจงึจะใช้ผ้า

ขาวม้าที่ทอด้วยไหม หรือไม่ก็จะน�ากระเป๋ามาคาดเอว

แทน 

ส�าหรับผู้หญิง เรียกว่า “เสื้อก้อม” ท�าด้วยผ้า

ฝ้ายย้อมด้วยสีด�าหรือสีครามแก่ คอเสื้อมีลักษณะเป็น

เสื้อคอตั้งเหมือนคอจีน ไม่มีปก มีกระดุมเงินลวดลาย

เดียวกับของผูช้ายติดตัง้แต่คอถงึเอว ตดิด้วยกระดมุเงนิ 

11, 13, 15 เม็ด แขนยาวทรงกระบอกรัดข้อมือ เพื่อให้

แนบล�าตัวจะได้รับความอบอุ่นและป้องกันความร้อน 

ตัวเสื้อเป็นเสื้อรัดรูปพอดีตัวยาวถึงสะโพก 

ส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าซิ่นสีครามแก่ มีลายทางสีขาวสลับ

คล้ายลายบนผลแตงโมจึงเรียกว่า “ซิ่นลายแตงโม” ที่

เชงิของซิน่จะตดิตนีซิน่ทอเป็นลวดลายต่างหาก เป็นลาย

ขวางกว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ตีนซิ่นนี้เวลาสามีตายต้อง

เลาะออกเพ่ือเป็นเคร่ืองแสดงการไว้ทุกข์ วิธีนุ่งซิ่นจะ

แตกต่างจากคนไทยนุ่ง คือ จะไม่มีการขมวดชายพกไว้

ด้านข้างของเอว แต่จะจับผ้ามาทบกันตรงกลางให้จีบ

แยกจากกันแล้วขมวดไว้ตรงหน้าท้อง แล้วดึงซิ่นข้าง

หน้าให้สงูกว่าด้านหลงั เพ่ือความสะดวกในการก้าวเดนิ

และการท�างาน 

นอกจากนีส้�าหรบัผูห้ญงิยงัมอีกีชดุหนึง่ส�าหรบั

ใส่อยู่บ้านนั่นคือ “ชุดฮ้างนม” หรือ “ฮ้างเปียว” ท่อน

บนเป็นผ้าคาดอกที่เรียกว่า “ผ้าเปียว” นุ่งคู่กันกับซิ่น

ลายแตงโม ส�าหรับผ้าเปียวจะทอด้วยผ้าฝ้ายสีครามแก่

เช่นเดียวกับเสื้อก้อม มีความกว้างประมาณ 6 นิ้ว ยาว

ประมาณ 1 เมตร ทีร่มิด้านหนึง่ปักลวดลายแบบโซ่ง ลาย

คล้ายกบัเสือ้ฮ ีผ้าเปียวเป็นผ้าสารพดัประโยชน์เช่นเดยีว

กบัผ้าขาวม้า คอืใช้คาดอกเวลาอากาศร้อน ใช้คลมุศรีษะ

กันแดดกันฝน ใช้คลุมไหล่ห่มเฉียงทับเสื้อก้อมเวลาไป

วัด หรือเวลาพิธีกรรมต่างๆ 

ท้ังน้ีผ้าเปียวเป็นสัญลักษณ์ของการมีเจ้าของ

และคนชรา   ผู้หญิงสาวจึงเตรียมจัดท�าผ้าเปียวไว้เพื่อ

น�าไปเป็นผ้าไหว้ให้แม่สามี คนสูงอายุมักห่มผ้าเปียวอยู่

กับบ้านหรือห่มไปวัด โดยห่มเฉียงบ่าเหมือนกับห่มผ้า

สไบ แม้แต่ตอนเสียชีวิตก็ต้องมีผ้าเปียวห่ม โดยมีความ

เชือ่ว่าลวดลายผ้าเปียวเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าตระกลู เมือ่

เสียชีวิตลงญาติท่ีล่วงลับไปก่อนแล้วจะเดินทางมารับ 

เพื่อไปอยู่ในดินแดนเดียวกันได้ถูกต้อง

   ส
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2. ชุดที่ใช้ในพิธีกรรม

  เสือ้ทีใ่ช้ในพธิกีรรมทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายจะเรยีกว่า 

“เสื้อฮี” เมื่อสวมมักจะสวมทับเสื้อที่ใส่อยู่แล้วอีกทีหนึ่ง 

หรือไม่ก็อาจน�ามาพาดบ่า เคียนเอว หรือผูกทับไปกับผ้า

เปียวก็ได้ เพยีงเพือ่เป็นเครือ่งหมายว่าใส่เสือ้ฮไีว้แล้ว ตวัเสือ้

จะใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่มีลวดลายน้อย ใช้ใส่ในงานมงคล

ต่างๆ ส่วนด้านที่มีลวดลายสวยงามจะใช้ใส่ในงานอวมงคล 

เช่น งานศพ ลกัษณะของเสือ้ฮทีัง้ชายและหญงิมลีกัษณะท่ี

ต่างกัน ดังนี้

 เสือ้ของผูช้าย ทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นสดี�า 

เย็บด้วยผ้าสีด�า ความยาวคลุมสะโพก ตัวเสื้อเข้ารูป ไม่

ติดกระดุมด้านหน้า แต่ตรงคอเสื้อมีกระดุมติดไว้คล้อง 1 

เม็ด คอเส้ือเป็นคอกลมตดิคอ กุน๊รอบคอด้วยผ้าไหมสแีดง

แล้วเดินเส้นด้วยไหมสีอื่นทับให้สวยงาม จากท้องแขนถึง

ชายเสือ้ปักตกแต่งด้วยเศษผ้าไหมและไหมสต่ีางๆ พร้อมทัง้

ตดิกระจกชิน้เลก็ๆตามลวดลายด้วย ด้านข้างของตวัเสือ้จะ

ผ่าข้าง ซึ่งมีความยาวครึ่งหนึ่งของท้องแขนถึงชายเสื้อ แล้ว

ปักตกแต่งอย่างงดงาม ส่วนเสือ้ของผูห้ญงิ ท�าด้วย

ผ้าฝ้ายเช่นเดียวกัน ตัวเสื้อเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีลักษณะใหญ่

กว่าของผู้ชาย คอเสื้อเป็นคอแหลมลึก ประดับ

ตกแต่งรอบคอด้วยผ้าไหมสีต่างๆ ปักตกแต่ง

รอยตะเข็บเส้ือทุกแห่งโดยเฉพาะชายเส้ือ 

เย็บด้วยผ้าด�าใช้งานได้ทั้งสองด้านเช่น

เดียวกัน ปลายแขนตกแต่งด้วยผ้าไหมสี

ต่างๆ บ่าหน้าทั้งสองตกแต่งด้วยลายดอก

หน้าหมอนหรอืดอกแส่ว ด้านทีม่ลีวดลาย

น้อยใช้ในงานมงคล ส่วนด้านที่ลวดลาย

สวยงามใช้ในงานอวมงคล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38

เสื้อฮี เสื้อฮี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39

เสื้อก่อม
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เสื้อไท 
ส่วงฮี

ผ้ำเปียว 
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ลวดลายผ้าที่ใช้ปักเสื้อฮีทั้งหญิงและชาย เป็น

ลายทีเ่อามาจากลายบนหน้าหมอน เช่น ลายดอกไม้ ลาย

ขิต ลายแปด ลายเอื้อขอ ลายขอกุด เป็นต้น สีที่นิยมใช้

ปักจะใช้สีแดง แสด เขียว และขาว เมื่อปักลวดลายต้อง

ท�าทั้ง 2 ด้าน แต่ด้านในจะประดับตกแต่งลวดลาย

มากกว่าและสวยกว่าด้านนอก

 งานมงคลทีใ่ส่เสือ้ฮ ีเช่น งานแต่งงาน ซึง่ลกูเขย

และลกูสะใภ้ต้องใส่ เพราะถอืว่าเป็นการให้เกยีรตพ่ิอตา

แม่ยาย งานพิธีเสนเรือน งานพิธีกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

ในด้านดีงาม เวลาใส่ให้น�าด้านไม่สวยออกไว้ด้านนอก 

ส่วนด้านทีส่วยจะใช้ในงานพธิอีวมงคล อย่างพธิศีพ หรอื

พิธีเชิญผีขึ้นเรือน ตลอดจนใช้คลุมโลงศพด้วย 

 พี่มดยังคงเล่าต่ออีกว่า ในปัจจุบันนี้ ยุคสมัย

เปลี่ยนไป คนไทยทรงด�าเองก็มีการรับเอาวัฒนธรรม

อืน่ๆมาประยกุต์ปรบัใช้กันไป อย่างในเรือ่งการแต่งกาย

น้ี คนไทยทรงด�ายังคงแต่งกายด้วยผ้าด�าแต่ไม่ได้แต่ง

ตลอดเวลาอย่างอดีตอีกแล้ว 

 “เมื่อก่อนเราไม่มีเวลาไปซื้อเครื่องนุ่งห่มหรือ

ไม่มีเงินพอไปจับจ่ายซื้อของ การไปหาซื้อเส้ือผ้าก็ยาก

ล�าบาก ไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยปัจจุบัน การแต่งกาย

ของเราทุกวันนี้จึงแต่งเหมือนคนไทยปกติ แต่เราก็ยังมี

การแต่งกายประจ�าของเราแต่ละคน ซึ่งคนไทยทรงด�า

ทุกคนต้องมี น่ันคือเสื้อฮี โดยเราจะใช้เฉพาะในช่วง

พิธีกรรมเท่านั้น”

 “จากที่พี่เล่ามา เสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สี

ด�าหรอืสคีราม เพราะอะไรคะ” จู่ๆ ความสงสยักแ็ล่นเข้า

มาในความคิดจึงท�าให้ฉันต้องเอ่ยถามออกไป  

 ค�าตอบที่ได้รับกลับมาท�าให้ฉันเข้าใจว่า . . 

 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างการแต่งกาย 

หรืองานหัตถกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะของชนชาติใดก็ตาม 

ล้วนถูกปรับแต่งให้เข้ากันกับวิถีการด�าเนินชีวิตของคน

เหล่านั้น อย่างเช่นการแต่งกายที่เน้นสีด�า นั่นเพราะ

อาชีพของคนไทยทรงด�าเป็นอาชีพเกษตรกรรม การท�า

ไร่ ท�านา อาจท�าให้เสื้อผ้าสกปรกได้ง่าย ผ้าด�าจึงเป็นสี

ที่ดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่าย เมื่อเกิดสกปรกก็ไม่ต้อง

พิถีพิถันเรื่องการดูแลรักษา เพราะจะมองไม่เห็นคราบ

หรือรอยเปื้อนนั้นๆ 

 ทั้งนี้นับตั้งแต่อดีต การด�ารงชีวิตของชาวไทย

ทรงด�าจะอาศยัธรรมชาตเิป็นหลกั ท�าให้ผลติภณัฑ์ต่างๆ

ล้วนเกิดขึ้นจากการแปรรูปธรรมชาติเหล่านั้น ให้กลาย

เป็นของอปุโภคบริโภค รวมทัง้การผลติเคร่ืองนุง่ห่มด้วย

ตวัเองตลอดทัง้กระบวนการ ตัง้แต่การปลกูหม่อน เลีย้ง

ไหม ปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้า ดังนั้นผู้หญิงชาวไทยทรง

ด�าจึงมีความสามารถในเร่ืองการทอผ้าและเย็บปักถัก

ร้อยเป็นอย่างด ีซึง่ผ้าทีน่�ามาทอจะทอจากฝ้ายหรอืไหม 

แล้วน�ามาย้อมด้วยสีธรรมชาติจากต้นคราม แต่ปัจจุบัน

นี้การทอผ้ายังคงมีอยู่ในคนเฒ่าคนแก่ ที่จะมานั่งทอผ้า

ยามว่างภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า อ.เขาย้อย 

แห่งนี้เท่านั้น 

สาเหตทุีผู่ห้ญงิชาวไทยทรงด�าหรอืชาวลาวโซ่ง

มคีวามสามารถด้านการทอผ้าน้ัน ว่ากนัว่าเมือ่หญงิสาว

ชาวลาวโซ่งแต่งงานแล้ว จะต้องเป็นผู้ทอผ้าให้กับสามี

และพ่อแม่สามใีส่ ดงันัน้ผูท้ีอ่อกเรอืนจ�าเป็นต้องมคีวาม

สามารถด้านการทอผ้า ซึ่งกรรมวิธีในการทอผ้าจะเริ่ม

ต้นจากการเลี้ยง “ตัวไหม” ซึ่งคนลาวจะเรียกว่า “ตัว

ม้อน”.....
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เมือ่มาถึงตรงนีค้ณุยายไทยทรงด�าท่านหนึ่งได้

พาฉันเข้าไปยังมุมหนึ่งด้านในศูนย์ฯ ส่ิงที่ฉันเห็นคือมี

ภาชนะจกัรสานขนาดใหญ่ถกูคลุมด้วยผ้าสีขาว เมือ่เปิด

ผ้าออกมาภายในมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายหนอน ล�า

ตัวยาวเป็นปล้อง มีสีขาวที่ถูกขั้นแต่ละปล้องด้วยสีด�า 

พวกมันก�าลงักินใบหม่อนอยู ่ใช่แล้ว คณุยายพามาดกูาร

เลี้ยงตัวไหมนั่นเอง 

 คณุยายอธบิายว่าวงจรชวีติของ “ตวัม้อน” นัน้

เริ่มจากการที่ตัวผีเสื้อหรือที่คุณยายเรียก “ตัวบี้”

ผสมพันธุ์กันหลังจากที่ออกจากดักแด้ เมื่อมัน

วางไข่ก็ต้องน�าไข่

ม า ว า ง ไ ว ้ ใ น

กระดาษขาวเพือ่ไม่

ใ ห ้ มั น ก ร ะ ท บ

กระเทือน เมื่อฟัก

ออกมาก็กลายเป็น

ตวัม้อน และจะเริม่

กินอาหาร ซึ่งก็คือ 

“ใบหม่อน” คุณ

ยายเกบ็ใบหม่อนที่

ข้ึ น เ อ ง ภ า ย ใ น

ศูนย์ฯ น�ามาพับ

และหั่ น ใ ห ้ เ ป ็ น

ฝอยๆ จากนั้นจึง

น�าไปโรยให้ตัวม้อ

นกิน ซึ่งตัวม้อนจะกินอาหารเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้น 

 เม่ือตวัม้อนโตเตม็ทีจ่ะหยดุกนิอาหารต้องแยก

มาใส่ไว้ใน “จ่อ” เพือ่ให้มนัท�าหน้าทีพ่่นเส้นใยหุม้ตวัเอง

ไว้ หลังจากนั้น ตัวม้อนจะกลายเป็นฝักๆ สีทอง ข้างใน

จะเป็นตัวดักแด้ ระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่ม

น�ามาต้มสาวไหมได้ แต่หากทิ้งไว้นานเกินไป ตัวดักแด้

ข้างในก็จะเน่า เส้นไหมที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ไม่ได้

น�ารงัทัง้หมดไปต้มเพยีงอย่างเดยีว ต้องเลอืกบางตวัเอา

ไว้ท�าพันธุ์ด้วย แล้วเขาเลือกอย่างไรนะว่าตัวไหนเอาไป

ท�าพันธุ์ได้

 “หยิบๆเอา แต ่ต ้อง เป ็นคู ่นะ เพราะ

ออกมามันจะได ้ เป ็นคู ่ กัน”

ค�าตอบที่ได้รับจากคุณยายท�าเอาฉันอดข�าไม่

ได้ เมื่อดักแด้ลอกคราบมาก็กลายเป็นตัวบี้หรือผีเสื้อจะ

เอาไว้ผสมพันธุ์ และกลับเข้าสู่วงโคจรเดิมอีกครั้ง

 รงัไหมทีจ่ะน�ามาท�าไหมนัน้ต้องน�าไปต้มในน�า้

ร้อนให้เดอืด ซึง่หน้าทีข่องคนสาวไหมคอื รงัไหมทีจ่ะน�า

มาท�าไหมนั้นต้องน�าไปต้มในน�้าร้อนให้เดือด ซึ่งหน้าที่

ของคนสาวไหมคือ ต้องควบคุมดุ้นฟืนและความร้อน

ของน�้าเดือดให้ปานกลาง เพราะถ้าน�า้เดือดมาก ตัวรัง

ไหมจะลอยขึน้มา

วุ่นวายท�าให้สาว

ไหมยาก ส่วนตัว

ดกัแด้กแ็ล้วแต่ว่า

จ ะ เ อ า ไ ป ท� า

อาหารก็ได้ หรือ

น� า ไปขายก็ ได ้ 

เมื่อน�้าเดือดได้ที่

แล้ว เอาอุปกรณ์

สาวไหมทั้งหมด

มาคี บ กั บป าก

หม้อ แล้วขยุ้มรัง

ไหมใส่ไปในหม้อ 

แต ่อย ่าใส ่มาก 

เพราะจะท�าให้ได้

เส้นไหมที่ใหญ่เกินไป เส้นไหมที่ได้นั้นน�าไปผึ่งให้แห้ง 

แล้วเข้าสู่กระบวนการย้อมคราม การกรอไหม การสาว

ไหม การปั่นด้าย จนถึงการทอผ้า 

ข้ันตอนสดุท้ายก่อนท่ีจะออกมาเป็นผ้าผนื คือ

การทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นไหม 2 ชุด คือชุด

แรกเป็น “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติด

กบักีท่อ(เคร่ืองทอ) หรือแกนม้วนด้านยนื อีกชดุหน่ึงคือ 

“เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวย

เป็นตวัน�าเส้นด้ายพุง่สอดขดัเส้นด้ายยนืเป็นมมุฉาก ทอ

สลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า

ไข่หนอน ตัวม้อน

ตัวบี้ ดักแด้
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การสอดด้ายพุง่แต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถงึรมิ

แต่ละด้าน แล้วจงึวกกลบัมา จะท�าให้เกดิรมิผ้าเป็นเส้น

ตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของผ้านั้น ขึ้นอยู่กับการ

วางลายผ้าตามแบบของผูท้อ แต่ของชาวไทยทรงด�านัน้

จะทอเป็นซิน่ลายแตงโมหรอืไม่ก็ผ้าพืน้สีเดยีวท้ังผืน คอื

สดี�า แล้วจงึน�าผ้าทีไ่ด้ไปตดัเยบ็เป็นผ้าซ่ิน เป็นเส้ือ หรอื

ผ้าสไบต่อไป ส่วนลายบนเสื้อใช้วิธีการปักเป็นลวดลาย

ต่างๆแทน

 ผ้าทอของชาวไทยทรงด�า จังหวัดเพชรบุรีนี้ มี

การทอผ้า 4 ชนิด คือ ผ้าซิ่นลายแตงโม ผ้าพื้น (ส�าหรับ

ตัดเสื้อ) ผ้าขาวม้า และผ้าเปียว (สไบ) แต่ผ้าทอที่เป็น

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยทรงด�า คือ ผ้าซิ่นลาย

แตงโมหรือลายชะโด จะใช้ด้ายพุ่งเป็นสีด�า และเส้นยืน

ใช้สแีดง มเีรือ่งเล่าว่าสแีดงนัน้สือ่ถงึความรกัของสาวชาว

โซ่งที่คอยชายคนรัก เส้นสีแดงแทนหัวใจ เส้นสีด�าแทน

ตวัเอง โดยจะซ่อนสแีดงไว้ ซึง่จะมองเหน็ชดัต่อเมือ่ต้อง

แสงเท่านัน้ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะมนัเป็นแสดงออกถงึความ

อายของสาวชาวไทยทรงด�าที่คิดถึงชายคนรัก

 ทุกวันนี้การทอผ้าเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไป

คือ หันมาใช้เส้นด้ายสังเคราะห์แทนการย้อมคราม 

เพราะสีไม่ตก และผ้าที่ได้จะมีความคงทนกว่า หรือ

แม้แต่การทอผ้าเองก็ไม่ได้ท�ากันเองเพียงอย่างเดียวอีก

ต่อไปแล้ว มีการจ้างโรงงานหรือที่อื่นๆท�าแทน แล้วจึง

น�าผ้าที่ได้มาตัดเย็บเท่านั้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการประหยัด

เวลาและลดบางขั้นตอนท่ียุ่งยากลงไป การทอผ้าพื้น

บ้านหรอืท้องถิน่ของชาวไทยทรงด�า นบัเป็นผลงานทาง

ด้านศลิปหตัถกรรมทีม่วิีวัฒนาการสืบต่อเนือ่งกันมาเป็น

เวลานาน

ลักษณะลวดลายผ้าทอไทยทรงด�า ที่ปรากฏ

บนผืนผ้าสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 

ค ่านิยม ความผูกพัน ตลอดจนความเป็นมาของ

วัฒนธรรม หรือเหตุการณ์ที่ส�าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์

ของท้องถิน่ ทีม่คีวามส�าคญัต่อวถิกีารด�ารงชวีติ จงึท�าให้

ผู้ทอผ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะน�าสิ่งเหล่านั้น มาตกแต่

ให้เกดิลวดลายบนผนืผ้าต่างๆจากการค้นคว้าในหนังสอื

สารานุกรมไทด�าล�้าค่า, ภาคผนวก ก จะขอยกตัวอย่าง

ความรู้เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจมาฝากกัน

 - เสื้อไท และเสื้อก้อม ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสี

ครามเข้ม เหมาะแก่การใส่ในฤดูหนาว เพราะเป็นเสื้อที่

ท�าจากฝ้าย ซึ่งมีคุณสมบัติรักษาความอบอุ่นให้แก่

ร่างกายได้ดี ในด้านความเชื่อ สีครามเข้มเป็นสีที่อยู่ใน

วรรณะเยน็ ซึง่แสดงถงึความเศร้าโศก ความอ้างว้างและ

ความเดียวดายของชาวไทด�าที่ต้องพลัดพรากจากบ้าน

เกิดเมืองนอน 

 - ซ่ินลายแตงโม มีการวางอยู่ 3 ลาย คือ 

“ลายตากิ๊บ” หรือ “ตาคีบ” เป็นลายสีขาว 2 เส้นจับ

หรือคีบผ้าฝ้ายสีครามเข้มให้อยู่ในแนวยาวตามล�าตัว 

หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไทด�าในลาวและ

เวียดนาม ลายต่อมาคือ “ลายตาย่อย” หรือ “ตาเดี่ยว” 

เป็นลายสีขาวเพียงเส้นเดียวยาวตามล�าตัว หมายถึง

ความโดดเดีย่วเดยีวดายจากการถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่

ในประเทศไทย ลายสุดท้ายคือ “ลายตาหมู่” หรือ “ตา

คู่” เป็นลายสขีาวสองเส้นคัน่ด้วยฝ้ายสคีรามเข้ม หมาย

ถึงความพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและญาติพี่

น้อง
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นอกจากการทอผ้าแล้ว ชาวไทยทรงด�ายังมี

การ “เอือ่แส่ว” ด้วย การท�าเอือ่แส่วหรอืการเยบ็ปักปะ

ของไทยทรงด�า คือการท�างานฝีมือของผู้หญิงที่เริ่มเป็น

สาว ค�าว่า “เอื่อ” คือการปักสอดเส้นด้ายเป็นลวดลาย

ต่างๆ ค�าว่า “แส่ว” เป็นสร้อยค�า การท�าอีกแบบหนึ่ง

คือการเย็บสอด รวมแล้วเรียกเอื่อแส่ว แต่การเย็บสอด

นั้นจะมีค�าน�าหน้าว่า “เอื่อ” เช่น เอื่อแก่นแตงเป็นด้าย

สองเส้นปักขนานกัน ลักษณะคล้ายเมล็ดแตง ลายที่ซับ

ซ้อนขึ้นไปอีกเรียกว่า “ลายฟ้า ลายขอ” แต่ลายแก่น

แตงเป็นลายมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีลายเอื่อตาหลวง 

หรอืเอือ่ตานกแก้ว เป็นสีเ่หลีย่มเลก็ๆอยูต่รงกลางคล้าย

ตานกแก้ว เอือ่เบาะตาเวน คอืดอกตะวันมีแฉกไปรอบๆ

ข้าง เอื่อลายตีนจ้ิงจก ลายส่ีเหล่ียมเล็กๆคล้ายตีนจก 

การเรียกมักแตกต่างกันแต่ละหมู่บ้าน คนอายุ 50 ขึ้น

ไปเท่านั้นที่สามารถท�าได้ 

 การท�าเสือ่แอ่วไปประกอบหน้าหมอน ซึง่เรยีก

ว่า “หมอนหน้าอิฐ” แต่ชาวไทยทรงด�าเรียกกันว่า 

“หมอนลาว” หมอนอีกชนิดหนึ่งเป็นหมอนรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผ้า เรียกว่า “หมอนตะพาบน�้า”  ใช้ไปท�าบุญในงาน

กฐิน นอกจากท�าหมอนหน้าอิฐแล้ว ยังท�าเป็นลายหน้า

หมอนต้าว (ท้าว) คอื เอาไว้ค�า้เท้า หรอืเรยีกว่า “หมอนข

วาน” มรีปูร่างเหมอืนหวัขวาน และท�าขอบทีน่อน เรยีก

ว่า “ขอบเสื่อ” และท�าขอบผ้าหยั่น (มุ้งด�า) ใช้เป็นมุ้ง

ของคูส่มรสในพธิแีต่งงาน โดยมารดาเจ้าสาวและตวัเจ้า

สาวจะช่วยกัน เย็บดอกเอาไว้ก่อน และบอกแขกเพื่อน

บ้านมาช่วยกันเย็บให้เสร็จในวันเดียว ใช้ผ้าทั้งหมด 2 

วา จงึจะเป็นผ้าหยัน่มาตรฐาน นอกจากนีก้ารท�าเอือ่แส่

วยังต้องใช้เพื่อตกแต่งเสื้อฮีทั้งชายและหญิงด้วย

ชาวไทยทรงด�ามค่ีานยิมว่าหญงิสาวต้องท�าเอือ่

แส่วให้เก่าจงึออกเรอืนได้ ฝ่ายชายหนุม่ต้องหดัขวัน้เชอืก

ผกูควายและสานเคร่ืองใช้ ดงันัน้การทอผ้าจงึเป็นหน้าที่

อย่างหน่ึงของ ลกูผูห้ญงิทีจ่ะต้อง ฝึกหดัเอาไว้ เพ่ือแสดง

ว่าหญิงสาวคนนี้พร้อมที่จะออกเรือนได้ 

ลักษณะเด่นของผ้าทอไทยทรงด�าคือ การน�า

ลวดลายแบบเรขาคณิตมาสร้างสรรค์ลายอย่างมีความ

สมดุล ให้ความรู้สึกเรียบง่าย มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับ

ประโยชน์ใช้สอย โดยลวดลายของผ้าไทยทรงด�าแบ่งเป็น 

3 ประเภท คือ 

1. ลวดลายที่เกิดจากการทอ เช่น ลวดลายบน

ผ้าแตงโม (ลายตาหมู่ ลายตากิ๊บ หรือตาคู่ ลายตาเดี่ยว) 

2. ลวดลายจากการปะผ้า ซึ่งเกิดจากการน�า

ผ้าไหมย้อมสีต่างๆ มาตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมหรือ

สี่เหลี่ยม แล้วน�ามาตรึงเย็บต่อกันให้เกิดลวดลาย เป็น

ลวดลายที่ใช้ท�าหน้าหมอน ลายเสื้อฮี ลายกระเป๋าคาด

เอวผูช้ายและลายตกแต่งขอบมุง้ส�าหรบัพธิแีต่งงานเช่น 

ลายดอกจันทร์ ลายดอกพรม ลายขาบัว ลายดอกแปด

กลีบ ลายดอกมะลิ ลายดาวลอย เป็นต้น 

3. ลวดลายการปักผ้า (ลายแส้ว) ด้วยเส้นไหม

ย้อมสี มีเทคนิคการปัก 2 วิธี คือ วิธีปักทึบและปักไขว้ 

โดย นยิมปักจากด้านหลงั เช่น ลายขอกดู ลายดอก

แก้ว ลายดอกเต้า ลายดอกผักแว่น เป็นต้น 

นอกจากน้ีลวดลายและสีของผ ้ายังสอด

ประสานกลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

นยิมสดี�าและสคีรามเข้มเป็นหลกั ขณะเดยีวกนักม็คีวาม

ขัดแย้งของคู่สีตรงกันข้าม เช่น แดง-เขียว แดง-ขาว 

แดง-ด�า แดง-ส้ม แดง-เหลอืง เป็นต้น ทัง้น้ีเพ่ือเพ่ิมความ

น่าสนใจให้กับงานผ้าทอ 
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แบบทรงผม
 

 ทรงผมของคนไทยทรงด�าจะแบ่งแยกในเรื่องวัยวุฒิและสถานภาพทางสังคมอย่างชัดเจน ผู้ชายจะนิยม

ตัดผมสั้นเกรียน ส่วนผู้หญิงจะมีเอกลักษณ์ทรงผมตามวัยต่างๆ โดยจะเริ่มไว้ผมยาวตั้งแต่เด็กหญิง “นมตั้งเต้า” 

หมายถึงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี

1. เอื้อมไหล่ หรือเอื้อมไร เป็นทรงผมส�าหรับเด็กสาวอายุ 13-14 ปี มีลักษณะผมที่ยาวปะไหล่

2. สับปลิ้น เป็นทรงผมของเด็กอายุ 14-15 ปีเช่นกัน โดยผมเริ่มยาวขึ้น สามารถพับปลายผมม้วนขึ้น แล้ว

ใช้หวีสับไว้ที่ท้ายทอย

3. ช่อดอกแค เป็นทรงผมส�าหรับเด็กสาวอายุ 15-16 ปี รวบผมขึ้นสูง จุกเป็นผมไว้ด้านหน้า ปล่อยปลาย

ไว้ด้านซ้าย มีลักษณะคล้ายดอกแค หรือหางนกกะแล

4. จุกต๊บ เป็นทรงผมของเด็กสาวอายุ 15-16 ปีเช่นกัน เกล้าเป็นจุกไว้บนศีรษะแล้วหักทบมัดรวมกันไว้

กลางศีรษะ ลักษณะคล้ายหอยขม

5. ขอดกะต๊อก เป็นแบบทรงผมของเด็กสาวอายุ 16-17 ปี ไว้ผมยาวแล้วมัดผมขึ้นสูง รวบไว้ใช้ผมสอดเข้า

ด้านในผม ลักษณะเหมือนการผูกเชือกเงื่อนตาย ขัดด้วยปิ่นเงิน ส่วนชายผมปล่อยลงมาทางขวา

6. ขอดซอย แบบทรงผมของเด็กสาวอายุ 17-18 ปี เป็นการเกล้าผมในลักษณะผูกผมแบบเงื่อนตายเช่น

กัน โดยเอาชายไว้ข้างซ้าย ท�าผมเป็นโบว์ทั้งสองข้าง คล้ายหูกระต่าย

7. ปั้นเกล้าต่วง (ปั้นเกล้าถ้วน) เป็นแบบทรงผมของสาวตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ใช้จนมีเรือนและจนตาย ไว้

ผมยาวมาก โดยผมจะเกล้าม้วนตลบไว้กึ่งกลางศีรษะ แต่ไม่เอาหางออกยาวเหมือนปั้นเกล้าซอย จะม้วนชายเก็บไว้

ด้านในผม ถ้าผมของตนเองอย่างเดียวกลุ่มยังเล็กอยู่ก็มักจะเอาผมอีกกลุ่มหนึ่งที่ตัดออกจากคนอื่นมาเสริมให้ผมมี

กลุ่มใหญ่ขึ้น แล้วใช้ปิ่นท�าด้วยเงินรูปตัวยู (U) ขัดเกล้าไว้

 ประเพณีของชาวไทยทรงด�าห้ามเด็กหญิงที่ยังท�าผมทรงปั้นเกล้าไม่ได้ ห้ามแต่งงานมีเรือนโดยเด็ดขาด 

ตลอดจนการห้ามคบหากับชายหนุ่มฉันชู้สาวด้วย แต่ถ้าผมยาวพอที่จะท�าทรง “ปั้นเกล้าซอย” ได้แล้ว จึงจะให้นั่ง

ลงข่วงมีเพื่อนชายได้

8. ป้ันเกล้าต๊ก เป็นแบบผมส�าหรบัการไว้ทกุข์ของหญิงแม่หม้าย ขณะท่ีศพของสามยีงัอยูบ่นบ้าน จะปล่อย

ผมลงหมด เอาเครื่องประดับต่างๆออก เมื่อเผาศพเชิญวิญญาณมาเป็นผีเรือน ต้องไว้ทุกข์อีก 1 ปี โดยการท�าปั้น  

เกล้าต๊ก จะเหมอืนป้ันเกล้าต่วง แต่ให้กลุม่ผมลงมาอยูต่รงท้ายทอย ในกรณนี�าศพไปฝังจะต้องท�าป้ันเกล้าต๊กจนกว่า

จะเผา เม่ือออกจากทกุข์แล้วกก็ลบัไปท�าป้ันเกล้าต่วงธรรมดาตามปกต ิโดยให้หญงิทีม่สีามแีล้วมคีวามรุง่เรอืงในชวีติ 

มาท�าผมให้ โดยก�าหนดวันเวลาตามฤกษ์ ระหว่างการท�าผมปั้นเกล้าจะมีแต่คนมาอวยพร ให้มีแต่ความโชคดีและ

ร�่ารวย 

 ในปัจจุบันเหลือเพียงแบบ “ปั้นเกล้าต่วง” เท่านั้น และนิยมท�าเฉพาะหญิงวัยกลางคนขึ้นไป นั่นเพราะคน

รุ่นใหม่ให้ความสนใจในแฟชั่นยุคปัจจุบันมากกว่า และการท�าปั้นเกล้าตกก็จะท�าเฉพาะช่วงที่มีพิธีศพเท่านั้น เมื่อ

เสร็จพิธีก็ท�าปั้นเกล้าปกติ
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ทรงปั้นเกล้ำต๊ก
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ทรงขอดซอย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทรงสับปลิ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สำ�เนียงส่อภำษำ
ภำษำที่มีสำ�เนียงท้องถิ่นอย่ำงคนเมืองเพชร�ภำษำ

ที่ไม่เหมือนภำษำใด�ภำษำของคนไทดำ�

3
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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สำ�เนียงส่อภำษำ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แสงอาทติย์ทีก่�าลงัสาดส่องฉายแสงผ่านม่าน

เมฆ หมู่มวลนกที่ก�าลังส่งเสียงร้องระงม 

และสรรพเสยีงต่างๆทีเ่ริม่ส่งสญัญาณบ่งบอกถงึการเริม่

ต้นวันใหม่  ณ สถานที่แห่งน้ี ดินแดนแห่งกลุ่มคนผู้มี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แดนดินแห่งคนไทยทรงด�า 

เมืองเพชรบุรี  

 เสียงพูดทักทายที่ดังกันระงมภายใต้ลานบ้าน

รูปทรงคล้ายกระดองเต่า บอกให้ฉนัรู้ถงึกจิกรรมทีก่�าลงั

จะเกิดขึ้นภายใน “ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า”  กลิ่น

ของถ่านทีก่�าลงัเผาไหม้อยูใ่นเตา บอกถงึการตระเตรียม

อาหารที่ฉันก�าลังจะได้ลองลิ้มรสในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้าง

หน้า ขณะที่ฉันก�าลังพิจารณาบรรยากาศโดยรอบอย่าง

เพลิดเพลินอยู่นั้น 

“ซ�าบ่ายกันดีละบ่”

“กะหลกหล้ากันมาเล่ย”

“ยู่ดี่มีแฮงกันทุกคนเน้อ”

 บทสนทนาจากหญงิชราชาวไทยทรงด�าทีก่�าลงั

เดินเข้ามาภายในลานแห่งนี้ เอ่ยทักทายกลุ่มคนที่ก�าลัง

นัง่ตระเตรยีมอาหารอยู ่ท�าให้ฉนัหยดุฟังด้วยความสนใจ 

ด้วยส�าเนียงท่ีมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยทางภาค

เหนือและภาคอีสาน แต่ด้วยค�าบางค�าทีฉ่นัไม่รู้จกั ท�าให้

ต้องเอ่ยถามออกมาด้วยความสงสยั และค�าตอบท่ีได้รับ 

จากคุณยายพาณี แห่งหน วัย 75 ปี คือ คนไทยทรงด�า

มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง

 ชาวไทยทรงด�ามอัีกษรและภาษาของตนใช้มา

ตั้งแต่คร้ังที่มีถ่ินฐานอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท เมื่ออพยพ

มาอยูใ่นประเทศไทยกไ็ด้น�าเอาอักษรและภาษาของตน

เข้ามาใช้ด้วย ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทยผ่านมาร้อย

กว่าปีจนถึงปัจจุบัน   

กย็งัคงใช้ภาษาไทด�าพูดสือ่สารกนัอยูใ่นหมูค่น

เฉพาะกลุ่มของตน ทั้งนี้เพราะคนสมัยใหม่มีการติดต่อ

สื่อสารร่วมกับคนชนชาติอื่น อีกทั้งมีการใช้ภาษาไทย

ภาคกลางกนัเป็นหลกั ท�าให้ห่างหายจากการใช้ภาษาไท

ด�าไปมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงสามารถฟังและพูด

ภาษาไทด�าอยู่ได้บ้าง เพียงแต่ไม่สามารถเขียนได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาษาเขียนไทด�ามีเพียงผู ้เฒ่าผู ้แก่บางคน

เท่านั้นท่ีสามารถเขียนได้ ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ใน

ด้านไสยศาสตร์หรือคาถาอาคมหรือพ่อมดบางท่าน

เท่านั้น  แต่ในปัจจุบันนี้จ�านวนผู้ที่สามารถเขียนได้ก็ลด

น้อยลงไปมาก เนื่องจากไม่มีใครมาสืบทอดภาษาเขียน

ไทด�าแทนคนรุ่นเก่านั่นเอง

 ภาษาเขียนไทด�า เรียกว่า “โตสือไตด�า” 

ลกัษณะตวัหนงัสอืคล้ายตวัหนงัสือลาว และไวยากรณ์ก็

มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทย 

 ในปัจจุบันภาษาเขียนไทด�ามีบันทึกไว้ในสมุด

ข่อยและหนังสืออื่นๆต่อๆกันมา

 ด้วยความกลัวว่าภาษาไทด�าจะเลือนหายไป 

จงึมกีารจดัการเรยีนการสอนภาษาไทด�าให้กบัเดก็ในชัน้

เรยีน เพยีงแต่มีข้อจ�ากดัอยูท่ี ่เมือ่เดก็ห่างไปจากถิน่ฐาน

บ้านเกดิ ท�าให้ไม่ได้มีการใช้ภาษาไทด�า จงึเป็นเหตทุ�าให้

เดก็ไม่สามารถกลบัมาเขยีนได้ แต่ถงึอย่างนัน้ภาษาเขยีน

ก็ยังคงมีการบันทึกไว้ต่อๆกันมา ทั้งจากหนังสือตาม

แหล่งค้นคว้าต่างๆ 

สู่การพัฒนาจนกลายเป็นบทเรียนภาษาไทด�า

ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจัดท�าโดยศูนย์ข้อมูลภาคตะวัน

ตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (http://www.snc.lib.

su.ac.th/libmedia/taidam/TaiDum.swf)

 ภาษาไทด�าถูกจัดอยู่ในภาษาตระกูลไท เป็น

ภาษาที่ ใช ้ พูดกันในบริเวณกว ้างขวางรวมทั้ งใน

ประเทศไทย ตระกลูภาษาน้ีนบัเป็นกลุม่ภาษาทีม่คีวาม

ส�าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภาษาในตระกูลนี้

มีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามชื่อเผ่าพันธุ์ เช่น ภาษาชานใน

พม่า ภาษาไปอ้ีในยนูนาน ภาษาจวงเจยีในแคว้นกวางสี

ประเทศจีน เป็นต้น ส�าหรับประเทศไทยมีภาษาตระกูล

ไทอยู่ 24 กลุ่มภาษา ผู้พูดภาษาในตระกูลนี้มีจ�านวน

ร้อยละ 94 ของประชากรในประทศ และในจ�านวนนี้

รวมถึงภาษาไทด�าด้วย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาษาของไทด�ามลัีกษณะเป็นภาษาถิน่ 

หมายถึง เป็นภาษาที่ใช้พูดกันในท้องถิ่นต่างๆ 

ภาษาถิ่นนอกจากจะท�าให้ทราบความรู ้ทาง

ภาษาแล้ว ยังท�าให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ 

ความเชือ่ และวฒันธรรมประเพณขีองคนในท้อง

ถิ่นนั้นๆอีกด้วย

 ข้อมูลจากหนังสือมูลนิธิไทยทรงด�า

ประเทศไทย กล่าวถงึพยญัชนะในภาษาไทยทรง

ด�าว่ามี 17 หน่วยเสียง คือ ก ค ง จ ญ(นาสิก) ด 

ต น บ ป ฟ ม ล ว ซ อ และ ฮ 

 เสียง ฮ ใช้แทนเสียง ร เสียง จ ใช้แทน

เสียง ซ เสียง ญ (นาสิก) ใช้แทนเสียง ป กับ พ 

และเสียง ต ใช้แทนเสียง ท

 วธิกีารเขยีนเป็นค�าและข้อความ จะวาง

สระไว้รอบพยัญชนะ คือวางไว้ข้างหน้าบ้าง ข้าง

หลังบ้าง ข้างล่างบ้าง เป็นต้น ภาษาไทยทรงด�า

ไม่มีค�าควบกล�้า และไม่มีตัวเลขปรากฎใช้เป็น

หลักฐาน ดังนั้นเมื่อต้องเขียนจึงแทนด้วยตัว

หนงัสอืแทน นอกจากนีย้งัไม่มวีรรณยกุต์ใช้ เมือ่

จะอ่านก็ให้ใส่ไม้เอก โท ตรี จัตวา เอาตามเรื่อง

ราว

 จากการค้นคว้าในหนังสือเรื่องไทยด�า

ร�าพัน ได้กล่าวถึงตัวอักษรของไทด�าที่ได้มาจาก

ศูนย์ไทยด�าอพยพที่หนองคาย 

 เมื่อน�ามาเทียบกับของเจ ้าพระยา

สุรศักดิ์มนตรีท่ีได้มาจากเมืองแถง และหนังสือ

ประวัติความเป็นมาของภาษาไทยโดย ผ.ศ. 

กาญจนา ปัทมดลิก ท�าให้ทราบว่าพยญัชนะและ

สระบางตัวไม่มีความตรงกันเลย ทั้งนี้เนื่องมา

จากตัวหนังสือของไทด�าไม่มีศูนย์กลางรวบรวม

ไว้เป็นหลกัฐาน ต่างคนต่างใช้ ต่างเมอืงต่างใช้ไป

ตามความเข้าใจของตนนั่นเอง

 ต่อไปนีจ้ะขอยกตวัอย่างพยญัชนะ สระ 

ในภาษาไทด�า ดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สำ�เนียงส่อภำษำ

 คำ�แนะนำ�� คุณสำมำรถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ�
ในกำรค้นหำคำ�ศัพท์ภำษำไทดำ��เพียงใช้แอปพลิเคชั่น�

ที่สำมำรถอ่ำน�QR�Code�ได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เช้า สาย กลางวัน

กลางคืน เมื่อวาน วันนี้

พรุ่งนี้ เมื่อวานซืน มะรืน

วัน / เวลา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รส กลิ่น เสียง สี

คาว จืด เค็ม

เปรี้ยว อร่อย เหม็น

บูด ค่อย / เบา ดังมาก

เขียว ม่วงขาว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลัว เกา โกรธ

โกหก เคี้ยวคลาน

ชอบ เดิน ถือ

มอง วิ่ง หิว

ค�ากริยา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของใช้ในบ้าน

บ้าน รองเท้า บันได

สากครก ช้อน

แก้วน้�า เสื่อ ผ้าห่ม

กางเกง มุ้งผ้าห่มสะไบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ก-ฮ
กลับบ้าน         ต่าวเฮือน

กลัว         หย่าน

กลางคืน         ก๋างกิ๊น

กลางวัน         ก๋างเว้น,ลเพ้น

กางเกง         ผ่าส่วง,ซ่วง

ก�าไลมือ         แป๋ะแขน,สร้อยแขน

เกลียด         เจียด

เกา         จ๋ก

แก้วน้�า         เจ๋าะน้�า

โกรธ         เจี้ยด

โกหก         แบ้ว

ขนุน         หมะมี้

ครก         จั๊ก

คลาน         จาน

ค่อย,เบา         กอย

คาว         ก๋าว

ค่�า         เจ๋อก�า

คิดถึง         หง�าฮ่อด

เค็ม         เก็ม

เคี้ยว         แก้ว

จมูก         ฮู้หลั๋ง

จ�าไม่ได ้         จ�าบ่ไล่

จีบสาว         โอ่สาว

จืด         จ๋าง

ช้อน         กะบ๋วง

ชอบ         มัก

ชะอม         พักหนาม

เช้า         เจ้า,งาย

ดังมาก    แผ่

ดู    เบิ่ง

เดิน    หย่าง

ต้นไทร    ก๋อไฮ้

ต้นไม้    ก๋อ

ต้นหมาก    ก๋อมะ

ตะไคร้    ซั๋กเจ้าย์

ดวงตา    แก่นตา

ตา    อ้ายเฒ่า

เตี้ย    ต๋�า

ถือ    ข�า

ท้อง    ปุ๋ม

ทะเลาะ    ฮบ

ทานอาหารกลางวัน      กินเข่าเวร

ทานอาหารเช้า            กินงาย

ทานอาหารเย็น   กินแล้ง

ท�าไร่,ท�านา,ท�างาน   เอ็ดไฮ่,เอ็ดนา,เอ็ดเวียก

น้องสะใภ้    ลัว

น่ารัก     น่ามัก

น้�าค้าง      น้�าเมาะ

บันได     ชั่นไหล

บ้าน     เฮื่อน

บูด     แหม็ง

ใบมะกรูด      เป๋าย์ลิ้ว

ปัสสาวะ     แนว

ปาก    ฮู๋ซ๋บ

ปู่    อ้ายอู่

เป็นไข้    เป็นไส้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปรี้ยว  ส่ม

ไปขอยา  ไปสอยา

ไปเที่ยว  ไปอิ้น

ไปเยี่ยม  ไปหยาม

ไปไหนกัน,ไปไหนมา    กะหลกหล้ากันมาเล่ย,     

   ไปกะหล๋าวมาเหล

ผอม   หล่อย

ผักกระถิน   พั๋กกะต๋อ

ผักเสี้ยน   พั๋กล่มเลี่ยม

ผ้าห่ม   ผ่าผวย

ผ้าห่มสะไบ   ผ้าเปี่ยว

ผู้ชาย   ปอจาย

ผู้หญิง   แมยิ๋ง

ฝรั่ง   ม่ะอุ่ย

พระจันทร์   เบือน

พระอาทิตย์  ตะเวน

พริก   มะเอือด

พริกไทย   หมากเผ็ด

พรุ่งนี้   มื้อปู้

พ่อ   อ้าย

พ่อตา   ปอตา

พี่สาวหรือพี่ชาย  อีเอื้อย 

ฟัน   แข่ว

ฟ้าผ่า    ฟ้าป๊าบเหลื่อม

ภูเขา   ปู้

มอง   ผอ

มะพร้าว   มะป๊าว

มะละกอ   ม๋ะหง

มุ้ง   หยัน

เมฆ   ขี้ฟ้า

เมื่อวานซืน    มือซึ้น

เมื่อวานนี้  มื้อวา

แม่  เอ็ม

แม่บ้าน  นุ่แม

แม่ยาย  แมนาย

ย่า  เอ็มอู่

ยากจน  บ่อ

ยาย  เอ็มเฒ่า

ยาว  ฮี้

รอคอย  ลอถ้า

ร้อง  แขะ

รองเท้า  เกี๋ยบ

ร้องไห ้  ไห้

รีบ  ฟ้าว

ลูกเขย  ลูกเข่ย

ลูกคนเล็ก  อีหล้า

ลูกสะใภ้  ลูกเป๊า

เล็บเหยี่ยว  มะเล็บแมว

เลี้ยว  แอ้ว

วันนี้  มื้อนี้

วันมะรืนนี ้               มื้อฮือ

ว่าอะไรกันนะ           วาโตซังกันเหลน

วิ่ง               แล่น

สกปรก               หล่าน

สบายกันดีไหม          ซ�าบ่ายกันดีละบ่ 

ส้มโอ  ม๋ะปุ๋ก

สวย  จัน

สะอาด  เอี่ยม

สั้น  เต่น

สาก  ซ๋ะ

สาย   ส๋าย,ลองเพ้น

สีขาว  หลอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สีเขียว      แข๊ว

สีม่วง      แหล่

สุขภาพแข็งแรงกันทุกคน               อยู่ดี่มีแฮงกันทุกคนเน้อ

เสื่อ      ผ่าส๋าด

หน้าผาก      หน้าแหลน

หยุด      ยั้ง

หล่อ      หล๊อ

หิว      ฮ๋อด

เหงื่อ      เหือ

เหม็น      หมิน

อร่อย      แจ๊บ

อ้วน      ปี๊

อวัยวะเพศชาย      ไกว๊

อวัยวะเพศหญิง     อีเหมะ

อิจฉา       อิดสา

อุจจาระ       กวาเน่าะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สนทนำภำษำไทด�ำ
จำกหนังสือไทยด�ำร�ำพัน โดย ม.ศรีบุษรำ

บทที่ 1

คั้นเหลาะกว๋า     สบายดีหรือ 

คั้นซิ้นหล้อ เจ้าก็คั้นเหลาะกว๋า    สบายดี ท่านล่ะสบายดีหรือ

คั้นซิ้นหล้อ                      ก็สบายดี

ข้อยแอ่แอบปะกว๋ามไต๋                   ฉันอยากจะเรียนพูดภาษาไทย

ข้อยวานเจ้าเบาะให้ข้อยแด ่         ฉันขอให้ท่านช่วยสอนให้ฉันได้ไหม

ได้                  ได้ซี

ข้อยจี่ไปก่อนเน้อ                   ฉันไปก่อนนะ

ก่อยไปดี     ค่อยไปดี  

                  (หมายถึง ให้ไปโดยสวัสดิภาพ)

บทที่ 2

ข้อยมาแอบกว๋ามไต ๋                  ฉันมาเรียนภาษาไทย

เข้ามากวงเฮือน นั่งอี๋       เชิญเข้ามาในบ้าน นั่งซี

อันนี้แขะว่าสัง               สิ่งนี้เรียกว่าอะไร

อันนี้แขะว่าปั๊บสือ                         สิ่งนี้เรียกว่าหนังสือ

อันนี้แขะว่าสัง                        สิ่งนี้เรียกว่าอะไร

อันนี้แขะว่าก้านบุด                    สิ่งนี้เรียกว่าปากกา

อันนี้แขะว่าเจี้ย แม่นเบ่า          สิ่งนี้เรียกว่ากระดาษ ใช่ไหม

แม่นหล้อ                           ใช่แล้ว

อันนี้แขะว่าตั่ง แม่นเบ่า      สิ่งนี้เรียกว่าเก้าอี้ ใช่ไหม

เบาแม่น เส่าแขะว่าป๋านเติ้น                             ไม่ใช่ เขาเรียกว่าโต๊ะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3

เอ็มป้าเฮ็ดสังเล   แม่ป้าท�าอะไร

ข้อยเฮ็ดแลง             ฉันก�าลังท�าอาหารเย็น

ข้อยกินเข้า             ฉันกินข้าว

ข้อยกินน�้า                      ฉันกินน�า้

ข้อยกินเหยื่องัว               ฉันกินเนื้อวัว

ข้อยแฝ้วเฮือน       ฉันปัดกวาดบ้าน

ข้อยซักส้วงเสื้อ        ฉันซักกางเกงเสื้อ

ข้อยส่วยมือ             ฉันล้างมือ

ข้อยเจ๊ดป๋านเติ้น       ฉันก�าลังเช็ดโต๊ะ

 * หมายเหตุ ค�าว่า “เอ็มป้า” เอ็ม หมายถึง แม่ การที่เพิ่มเอ็มน�าหน้าเพื่อเป็นค�า

ยกย่องให้สนิทสนม เป็นค�าสุภาพเหมือนกับเราเรียกว่า “คุณป้า” อ้ายลุง อ้ายปู่ ก็

ท�านองเดียวกัน

บทที่ 4

ฝู้จ๋ายนั้นแม่นใฝ              ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร

ฝู้นั้นอ้ายลุงข้อย           ผู้นั้นคือลุงของฉัน

ฝู้ญิงนั้นแม่นใฝ              ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร

ฝู้นั้นเอ็มป้าข้อย       ผู้นั้นคือป้าของฉัน  

อาวเฮฮู้ปีจ๋ายข้อยอา    อารู้จักพี่ชายฉันหรือยัง

เบ่าเฮ ข้อยยังเบ่าเฮป๊อมัน ข้อยฮู้น้องญิงอ้ายลุงแล้ว    ยงัเลย ฉนัยงัไมไ่ดพ้บเขา  

        แต่ฉันรู้จักน้องสาวพ่อลุง

อาวมีลุแล้วอา                    อามีลูกแล้วหรือ

เบ่าเฮมี            ยังไม่มี

ปี่ญิงข้อยมีสามลุญิงแล้ว          พี่สาวฉันมีลูกสาว

     สามคนแล้ว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5

ไค้ฮอดกี้เจ๋อแล้ว            เวลานี้กี่โมงแล้ว

สองเจ๋อเต็งเว็น            บ่ายสองโมงแล้ว

อาวเคยนอนตื่นกี้เจ๋อ        อาเคยตื่นนอนเวลาไหน

หกเจ๋อถ่องตอนเจ๊า               หกโมงครึ่งตอนเช้า

ตอนเจ๊าเย็ดสังเล               ตอนเช้าท�าอะไรล่ะ

ข้อยไปเฮ็ดเวี๊ยะ        ฉันไปท�างาน

อาวเคยเอาะไปเฮ็ดเวี๊ยะกี้เจ๋อ                อาเคยออกไปท�างานเวลาไหน

เลิงเคยเจ็ดเจ๋อสิบห้าข้อยเอาะไป          ตามปกติฉันออกไปท�างาน

       เวลาเจ็ดโมงสิบห้านาที

ห้าเจ๋อยังซาวเต็งก้�าข้อยมาฮอดเฮือน              ฉันกลับบ้านเวลาอีก 20 นาท ี

         จะ5 โมงเย็น (16.40 น.)

หกเจ๋อซุมข้อยกินแลง     หมู่พวกเรากินข้าวเย็นเวลาหกโมงเย็น

ข้อยเคยนอนสิบเอ็ดเจ๋อเต็งกื๋น                 ตามปกติฉันจะเข้านอน เวลา 11.00 น. 

                         (23.00 น.)

 * หมายเหตุ ค�าว่า “เจ๋อ” มาจากค�าญวนว่า “เย่อ” แปลว่า เวลา, โมง, ยาม

บทที่ 6

มื้อนี้แม่นมื้อสัง   วันนี้เป็นวันอะไร

มื้อนี้แม่นมื้ออังคาน     วันนี้เป็นวันอังคาร

มื้อใดอาวจี่ไปส่าวเฮ็ดเวี๊ยเล            วันไหนอาจะไปหางานท�า

มื้อปุข้อยจี่ไปหล้อ       วันพรุ่งนี้ฉันจะไปละ

กื๋นนี้ซี้ซุ่มข้อยไปอิ้นยามปี่น้อง             เมื่อคืนนี้พวกฉันไปเยี่ยมเยียนพี่น้อง

จ้ามก�า้นี้ปี่น้องจี่มาอิ้นหนี้      ในยามค�่าคืนนี้พี่น้องจะมาเที่ยวบ้านเรา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปุเจ๊าเสาจี่กื๋นเมือเฮือน   พรุ่งนี้เช้าเขาก็จะกลับไปบ้านเขา

อ้ายลุงมายู่บ้านนี้แต่มื้อใด  พ่อลุงมาอยู่เมืองนี้ตั้งแต่เมื่อไร

ข้อยมายู้หนี้ได้สองปีแล้ว  ฉันมาอยู่ที่นี่ได้สองปีแล้ว

บทที่ 7

คั้นซิ้นเหลาะกว๋า      สบายดีหรือ

ข้อยเบ่าคั้นนา       ฉันไม่ใคร่สบาย

เจ๊บสังเล      ป่วยเป็นอะไร

ข้อยเจ๊บหัว      ฉันปวดหัว

ข้อยเจ๊บปุม      ฉันปวดท้อง

ข้อยเจ๊บตีน      ฉันเจ็บตีน

ข้อยเจ๊บแขน     ฉันปวดแขน

ข้อยเจ๊บหู      ฉันปวดหู

เอ็มป้ายังแควนแล้วกว๋า    แม่ป้าค่อยยังชั่วแล้วหรือ

ข้อยยังแควนแล้วหล้อ     ฉันค่อยยังชั่วแล้วละ

เบ่าเฮยังแควนนา     ยังไม่ดีขึ้นเลย

ข้อยจี่เอาเอ็มป้าไปหาต่านหมอเน้อ    ฉันจะพาแม่ป้าไปหาท่านหมอนะ

ข้อยจี่ตีสายไปนัดให้เอ็มป้าก่อนเน้อ   ฉันจะโทรศัพท์ไปนัดหมอให้แม่ป้า 

       ก่อนนะ

เบื่อนนัดให้ไปหาสามเจ๋อ    ท่านนัดให้ไปหาสามโมงเช้า

สองเจ๋อถ่องข้อยจี่มาเอาเอ็มป้าเน้อ    เวลาสองโมงครึ่งฉันจะมาพา

      แม่ป้าไปนะ

ข้อยเจ๊บแข้ว     ฉันปวดฟัน

เอ็มป้าเป็นไปหาต่านหมอปังแข้วแล   แม่ป้าควรจะไปหาคุณหมอ

      รักษาฟันเถิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 8

ปุแก่นสังเล    เพาะเม็ดอะไร

ปุแก่นมะเอือด   เพาะเม็ดพริก

ปุมันเฮ็ดแนวใดเล   เพาะมันโดยวิธีใดล่ะ

เฮาเอาแก่นมันปุลงดินยาวข้อนึ้ง   เราเอาเม็ดมันฝังลงในดินลึก

เจ๋อใด มันเอาะกอสูง   1 นิ้ว เมื่อมันงอกขึ้นสูง 

ยาวหกข้อ เฮากันเอาไปบง  6 นิ้ว เราแยกมันไปปลูกที่อื่น

ปุแก่นแนวอื่นแอ่อา   เพาะเม็ดอย่างอื่นบ้างไหม

หมอบั่วกับผักกาดเบาะแอ ่  ต้นหอมกับกะหล�่าปลีบ้าง

สวนอ้ายลุงหะขุดเอาอา  สวนของพ่อลุงขุดพรวนดิน

    ด้วยตนเองหรือ

เบ่าขุดก่าใด ข้อยจ้างลดไถมาไถให้เหลาะ ท�าเองบ้างเล็กน้อย แต่จ้าง

    รถไถให้มาไถให้ดอก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ อักษรไทด�าจากเมืองตังเกี๋ย

ที่มา http://board.palungjit.org/

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สูตรเด็ดจำกก้นครัว

4
 อำหำรจำนเด็ดที่ปรุงเสร็จ

ใหม่ๆจำกแม่ครัวชำวไทยทรงดำ�
สู่ทุกห้องครัวในบ้ำนคุณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นั บตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์มีวิธีการในการด�ารงชีวิต

ให้อยู่รอดเพื่อด�ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธ์ุของตนเอง นับ

ตั้งแต่การออกล่าสัตว์ หาของป่า หาผลไม้ น�ามาเป็น

อาหารให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ เมื่อนานวันเข้าย่อมมี

การสรา้งสรรค ์ปรงุแตง่อาหารเหลา่นัน้ใหม้คีวามหลาก

หลายด้วยกรรมวิธีต่างๆตามแต่ท้องที่และสภาพ

ภูมิประเทศที่อยู่อาศัย

 ชาวไทยทรงด�าเองก็เช่นกัน เม่ือครั้งอดีตที่

อาศยัอยูท่ีแ่คว้นสิบสองจุไทย หรอืเดยีนเบยีนฟ ูประเทศ

เวียดนามในปัจจุบัน สภาพความเป็นอยู่เป็นภูเขาสูง จึง

ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย รับประทานอาหารที่หาได้ในท้อง

ถ่ิน อาหารส่วนใหญ่จึงท�ามาจากพืชผักที่ปลูกหรือหา

ตามท้องไร่ท้องนา ได้แก่ผักชนดิต่างๆ อย่างยอดกระถนิ 

ยอดกุ่ม ยอดมะขามอ่อน ยอดต�าลึง ยอดมะแว้ง ผักบุ้ง 

ผักหวาน ผักปัง เป็นต้น โดยจะน�ามาจิ้มกับแจ่ว (เป็น

น�้าพริกที่มีส่วนประกอบของน�้าปลาร้า) ใส่แกง หรือน�า

มาท�าเป็นผักจุ๊บ

อย่างแกงหยวกกล้วยทีจ่ะท�ารบัประทานกนัใน

วันนี้ คุณตาคุณยายก็ตัดมาจากต้นกล้วยท่ีขึ้นอยู่ริม

ก�าแพงในศนุย์วฒันธรรม ส่วนพรกิกเ็กบ็เอาจากทีข่ึน้อยู่

ข้างเสาน�ามาปรุงอาหาร เป็นต้น

 นอกจากการเก็บและปลูกพืชผักมาท�าเป็น

อาหารแล้ว กรรมวิธีอีกอย่างของคนไทยทรงด�าในการ

ถนอมอาหารให้สามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปีหรือ

ไว้กินในยามขาดแคลน ด้วยวิธีการหมัก ดอง ตากแห้ง 

เช่น การดองหน่อส้ม การหมักปลาร้า ปลาจ่อม ปลา

ตากแห้ง ดองยอดกุม่ เป็นต้น ซึง่ส่วนผสมในอาหารของ

คนไทยทรงด�า หากสังเกตแล้วจะเห็นได้ว่ามีอาหารอยู่

ชนดิหนึง่ทีต้่องน�ามาท�าเป็นส่วนผสมอยูใ่นทกุเมน ูนัน่ก็

คอื ปลาร้า นัน่เอง อาหารของชาวไทยทรงด�าจะปรงุแต่ง

ด้วยน�า้ปลาร้าต้มสกุ ซึง่จะหมกัท�าปลาร้ากนัเองในแต่ละ

บ้าน

 ชาวไทยทรงด�านิยมทานอาหารรสจัด คือรส

เค็มกับเผ็ดเป็นหลัก มักใช้เครื่องแกงที่ใส่มะแข่น (พริก

พราน) ลงไปด้วยท�าให้กลิ่นอาหารแตกต่างจากอาหาร

ทั่วไป อาหารที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อของคนไทยทรงด�าคือ 

แกงหน่อส้ม หรือแกงหน่อไม้ดอง จะใช้วิธีแกงส้มแกง 

โดยจะแกงด้วยหม ูไก่ หรือปลากไ็ด้ คณุยายพาณเีล่าให้

ฟังว่า ในอดตีต้องไปหาหน่อไม้จากบนภเูขา ระยะทางก็

ตั้งไกล เมื่อหามาได้ก็ต้องแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วย ส่วนที่

เหลือก็น�ามาหมักในไห ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

จงึน�ามาประกอบอาหาร ซึง่นอกจากรับประทานเองแล้ว 

ส่วนมากยังน�าไว้ใช้ในพิธีกรรม เช่น พิธีเสนเรือน ดังนั้น

คนไทยทรงด�าจึงมักหาหน่อไม้มาดองไว้เพ่ือทานเองใน

ครัวเรือนและเพื่อใช้ในพิธีกรรมด้วย

 การท�าแกงหน่อส้ม เกี่ยวข้องกับความเชื่อ

อย่างหนึง่ของคนไทยทรงด�า พีม่ดเล่าให้ฟังว่า “ทกุบ้าน

จะต้องท�าการหมกัหน่อไม้เอาไว้ เพราะหากไม่ท�าจะเกดิ

การเจบ็ป่วย หรือหากถ้าไม่เจบ็ไข้ได้ป่วยกจ็ะอยูอ่ย่างไม่

เป็นสุข”

 อาหารทีใ่ช้ในพธิกีรรมจะต้องมแีกงหน่อส้ม ซึง่

จัดเป็นอาหารมงคลเป็นหลัก และมีผักจุ๊บหรือย�าผัก 

สูตรเด็ดจำกก้นครัว
เสียงถ่านท่ีก�าลังปะทุในเตา เสียงต�าครก เสยีงมดีทีก่�าลงัเฉาะลงบนต้นกล้วย และหลากหลายสารพดั

เสยีงท่ีดังขึน้บรเิวณลานภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งน้ี บ่งบอกถึงการตระเตรียมอาหารของคณุตาคณุยายชาว

ไทยทรงด�า จังหวัดเพชรบุรี ที่ดังผสานกันกับเสียงพูดคุยและเสียงแคนที่ดังแว่วมา ซึ่งช่วยให้การท�าอาหาร

กันในวันนี้ดูครื้นเครงอย่างน่าประทับใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนมต้มแดงต้มขาว หมากพลูด้วย ส่วนขนมและผลไม้ใน

พิธีกรรม ได้แก่ ข้าวต้มมัด ขนมเปียกปูน ขนมเทียน ขนม

จันอับ กล้วยน�้าว้า เผือก มัน อ้อย เป็นต้น 

 อาหารเหล่านี้จะมีอยู ่ในคาถาที่ใช้ประกอบพิธี

แต่ละประเภท แต่ในพิธีศพซึ่งเป็นงานอวมงคลจะไม่มีแกง

หน่อส้ม แต่จะมีเพิ่มคือ แกงหยวกกล้วย คือ การน�าไส้ของ

ต้นกล้วยมาปรุงอาหาร เพราะมีขั้นตอนในการเตรียมน้อย

กว่าอาหารชนดิอืน่และยงัสามารถหาได้ง่ายตามบริเวณบ้าน

 ส�าหรับข้าวที่รับประทานเป็นอาหารประจ�าวันแต่

เดมิจะเป็นข้าวเหนยีวเช่นคนลาวหรอืคนภาคอสีานของไทย 

แต่ปัจจบุนักรั็บประทานข้าวเจ้าเหมอืนกบัคนไทยในท้องถ่ิน

อื่นๆทั่วไป 

 “อำหำรไทยทรงด�ำแท้ๆจะไม่ใส่กะท ิเพรำะแต่เดมิ

ไม่มวีตัถดุบินี ้ตอนทีอ่พยพกนัมำกท็ำนกนัแบบง่ำยๆ จะเป็น

แกงป่ำแกงส้ม เพิ่งจะเริ่มทำนกะทิในตอนที่มีถิ่นฐำนเป็น

หลกัเป็นแหล่ง อกีทัง้ชำวไทยทรงด�ำจะนยิมทำนอำหำรสกุๆ

ดิบๆประเภทลำบเลือดและปลำร้ำที่ยังปรุงไม่สุก” พี่มด

อธิบายเพิ่มเติม

 ปัจจุบันนี้อาหารของชาวไทยทรงด�ามีการผสม

ผสานกันระหว่างอาหารดั้งเดิมกับอาหารของคนไทยทั่วไป

ตามแต่ละท้องถิน่ ทัง้ในส่วนผสมและกรรมวธิใีนการท�าบาง

อย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไป จากแต่เดิมต้องไปเก็บหน่อไม้

ตามป่าเขา แต่ในปัจจุบันสามาถหาซื้อได้ตามตลาด ซึ่งจะมี

ความสะดวก และประหยัดเวลามากกว่า แต่ทั้งนี้ชาวไทย

ทรงด�าก็ยังคงพยายามอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมเอาไว้ เพียงแต่อาจ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตามยุคสมัยและความก้าวหน้า

ของโลก อย่างปัจจุบันในการท�าอาหารมีการใช้เตาแก๊สกัน

มากข้ึน เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ชาวไทยทรง

ด�าในบางบ้านกย็งัคงใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร เนือ่ง

เพราะท�าให้อาหารมีรสชาติ และยังให้กลิ่นที่หอมกว่า 

เป็นต้น

 อาหารของชาวไทยทรงด�ามีมากมายหลายอย่าง 

ต่อไปนีจ้ะขอน�าเสนอส่วนผสมและขัน้ตอนในการท�าอาหาร

ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทรงด�า ดังต่อไปนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        แกงหน่อส้ม+

 
 แกงหน่อส้มเป็นอำหำรของชำวไทยทรงดำ��ซึ่งจะนำ�หน่อไม้ทั ้งไผ่ป่ำ�������

ไผ่รวก�มำดองเป็นกำรถนอมอำหำรเอำไว้แกงกินนอกฤดูกำล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แกงหน่อส้ม เป็นอาหารของชาวไทยทรง

ด�า    ซึง่จะน�าหน่อไม้ทัง้ไผ่ป่า ไผ่รวก มาดองเป็นการถนอม

อาหารเอาไว้แกงกนินอกฤดกูาล โดยจะใช้หน่อไม้ของไผ่รวก

น�ามาดองในไหก่อนน�ามาปรงุอาหาร โดยจะต้องน�าหน่อไม้

มาคราดด้วยเขม็หมดุขนเม่นหรอืส้อมให้เป็นเส้นฝอยๆ เรยีก

ว่า การซกัหน่อ แล้วตดัให้มคีวามยาว จากนัน้จงึน�ามาแกง

กบัไก่และหมใูนเครือ่งแกงส้ม ปรงุรส แล้วเตมิน�า้ปลาร้าเลก็

น้อยเพือ่เพิม่ความหอม

 ไทยทรงด�าถอืเอาแกงหน่อส้ม (หน่อไม้เปรีย้ว) เป็น

แกงทีใ่ช้ในพธิกีรรมต่างๆ เช่น การ “เสนเรอืน” (เช่น ผเีรือน 

ผบีรรพบรุษุ) ในเวลาการเล้ียงอาหารเช้า เรยีกว่า “งายหมอ” 

สามารถหารบัประทานได้ตลอดปี มรีสชาตเิปรีย้ว เคม็ เผด็ 

มคีณุค่าทางโภชนาการคอื คณุค่าทางสมนุไพรจากพรกิ มี

สรรพคุณช่วยลดความอ้วน หน่อไม้ดองมสีรรพคณุช่วยบ�ารุง

ไต นอกจากนีย้งัได้โปรตนีจากเนือ้ไก่ หม ูและ ปลา แคลเซยีม

จากปลาร้า

 ในพธีิเสนเรอืน ไก่ในแกงหน่อส้มจะใช้เซ่นไหว้ครู

ของหมอเสน เรยีกว่า “ไก่ส้อง”  ซึง่จะใช้เสีย่งทายความกนิ

ดอียูด่ขีองเจ้าบ้าน สมาชกิในตระกลู และของหมอเสน

ส่วนผสม

  - หน่อไม้ดอง

  - เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา 

  (ในพิธีเสนเรือน ใช้เนื้อไก่ทั้งตัว)

  - หอมแดง พริกแห้ง เกลือ

  - น�า้ปลาร้าต้มสุก

วิธีท�า
1. น�าหน่อไม้ดองมาหัน่เป็นชิน้พอดคี�า จากนัน้น�า

ไปต้มน�้าเคี่ยวทิ้งไว้ให้หายขื่น

2. น�าพริกแห้ง หอมแดง มาโขลกให้ละเอียดก็จะ

ได้เครื่องพริกแกงส้ม

3. น�าพริกแกงมาใส่ลงในหม้อหน่อไม้ดอง คนให้

พริกแกงละลาย ปิดฝาทิ้งไว้

4. ใส่เนื้อหมูลงไป ปิดฝาทิ้งไว้รอให้เดือด จากนั้น

เติมน�้าปลาร้าต้มสุก และเกลือปรุงรส

5.เมื่อเนื้อหมูสุก เตรียมตักใส่ภาชนะพร้อมรับ

ประทาน

หน ่อไม ้ดอง

พริกแห้ง

เกล ือ

เน ื ้ อหม ู

หอมแดง

ปลำร ้ำ

   ส
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สมุดกลาง



78

แกงหยวกกล้วย
 แกงหยวกกล้วย มักใช้ล�าต้น ของ

กล้วยน�้าว้าสาว (กล้วยที่ยังไม่ออกปลี) น�ามาหั่นลอก

เปลือกนอกออกแล้วซอบขวางชิ้นละประมาณครึ่ง

เซนติเมตร ห่ันแล้วแช่น�้าสาวใยกล้วยออกให้เรียบร้อย 

แกงใส่เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อควาย 

หรือเครื่องในสัตว์ทั้งสองอย่าง เครื่องแกงต้องใช้ ข่ากับ

มะแข่นมากเป็นพิเศษ 

 นอกจากน้ีในแกงหยวกกล้วยยังได้น�าใช้ใน

เรื่องของพิธีกรรม ซึ่งก็คือพิธีศพ ทั้งนี้เพราะญาติพี่น้อง

ของผู้ตายยังคงอยู่ในช่วงโศกเศร้า ไม่สามารถเตรียม

อาหารที่มีขั้นตอนในการปรุงยุ่งยาก จึงใช้หยวกกล้วย

เพราะหาได้ง่าย เนื่องจากปลูกอยู่ภายในบริเวณบ้านจึง

สะดวกต่อการน�ามาประกอบอาหาร

ส่วนผสม
 - หยวกกล้วย

 - เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ไก่ วัว 

 - มะแข่นหรือพริกพราน

 - กระเทียม ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง ใบมะกรูด

 - น�้าปลาร้าต้มสุก

วิธีท�า

1. น�าต้นกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆ แล้วผ่าครึ่ง จากนั้นหั่น

เป็นฝอยๆ หรอืหัน่เป็นรปูครึง่วงกลม แล้วน�าใยออก ต้น

กล้วยส่วนทีแ่ก่ ต้องลอกเปลอืกออกก่อนแล้วค่อยน�ามา

หัน่ จากน้ันจงึน�าส่วนท่ีหัน่เสร็จแล้วไปล้างน�า้ให้สะอาด

2. ท�าเครื่องแกง โดนน�ามะแข่น กระเทียม ข่า ตะไคร้ 

พริกแห้ง มาโขลกรวมกันให้ละเอียด

3. น�าหม้อใส่น�้าตั้งไฟ เมื่อน�า้เดือดใส่พริกแกงลงไปคน

ให้ละลาย ปรุงรสด้วยน�า้ปลาร้าต้มสุก  รอจนกว่าแกง

จะเดือด

4. ใส่เนื้อหมูลงไป ลวนจนกว่าเนื้อหมูจะสุก เติมน�้าเล็ก

น้อยเมื่อเดือด 

5. จากน้ันจงึใส่หยวกกล้วยลงไปคลกุเคล้าให้เข้ากนั ปิด

ฝาทิ้งไว้รอจนสุก

6. ใส่ใบมะกรดู แล้วจงึน�าไปใส่ภาชนะพร้อมรบัประทาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แจ ่วเอ ือดด ้ำน
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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แจ ่วเอือดด ้าน เป็นอาหารในท้องถิน่ของชาวไทยทรงด�าเป็นน�า้พรกิทีม่คีวามเผด็

เป็นตัวน�า ใส่น�้าปลาพอขลุกขลิก มีรสชาติเผ็ดจัด เค็ม เปรี้ยว น�้าพริกชนิดนี้ไม่ใส่เนื้อสัตว์เป็น

ส่วนผสม แต่ความโดดเด่นจะอยู่ที่กลิ่นและรสของมะแข่น ที่ีมีความฉุนเฉพาะตัว แจ่วเอือดด้าน 

เป็นอาหารเครื่องจ้ิมใช้จ้ิมเน้ือต่างๆ เช่น หมู ปลา ไก่ เนื้อย่าง รับประทานแกล้มกับผักสด มี

คุณค่าทางโภชนาการคือ ได้โปรตีนจากเนื้อปลา แร่ธาตุต่าง ๆ จากสมุนไพร

ส่วนผสม

 - มะแข่นหรือพริกพราน

 - พริกแห้ง

 - น�า้ปลา 

 - เกลือ

 - หอมแดง

วิธีท�า

1. ใส่มะแข่น พริกแห้ง เกลือเล็กน้อย  ต�าให้

ละเอียด

2. ปอกเปลอืกหอมแดง แล้วน�าไปต�ารวมกนั

ให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

3. ตักใส่ภาชนะ จากน้ันจึงใส่น�้าปลาลงไป

คลุกเคล้าให้เข้ากัน

4. พร้อมรับประทาน โดยจะทานคู่กับเน้ือ

สัตว์ เช่น เนื้อหมูทอด เป็นต้น

   ส
ำนกัหอ
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แกงผำ�
ไข ่ แหน�หร ื อท ี ่ คนไทยทรงด � ำ เร ี ยกว ่ ำ � “ผ � ำ ”

   ส
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ไข ่แหน หรือที่คนไทยทรงด�าเรียก

ว่า “ผ�า” เป็นพืชน�้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็น

เม็ด มีสีเขียวกลม ๆ เล็ก ๆ เกาะกันเป็นกลุ่ม

ลอยอยูใ่นน�า้ ขนาดเท่าเมด็ทราย ไม่มรีาก เป็น

พืชที่เล็กที่สุดในจ�าพวกพืชมีดอก กินได้มี

คุณค่าทางอาหารสูง ชอบขึ้นในบ่อ หรือสระ

น�้าที่สะอาด ชาวไทยทรงด�าจะน�ามาแกงกิน 

เมื่อแกงสุกแล้ว สีจะคล�้ากว่าตอนสดเล็กน้อย 

แกงผ�าให้คุณค่าทางโภชนาการคือ ได้โปรตีน 

เบต้าแคโรทีน วิตามินซี บี 1 บี 3 บี 6 และ

แคลเซียม

ส่วนผสม

-ไข่แหน (เรียกว่า “ผ�า” ในภาษาไททรงด�า)

-เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา

-มะแข่นหรือพริกพราน

-พรกิแห้ง กระเทยีม ตะไคร้หัน่ฝอย     กระชาย 

หอมแดง ข่า

ใบมะกรูด และผิวมะกรูด

-น�้าปลาร้า

วิธีท�า

1. น�าไข่แหนไปล้างน�้า โดยจะน�าไปใส่ผ้าขาว

บางก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการล้าง

2. โขลกเครื่องแกง พริกแห้ง  ข่า ตะไคร้ ผิว

มะกรูด หอมแดง กระเทียม มะแข่นก่อน แล้ว

จึงโขลกกระชายพร้อมเครื่องดังกล่าว หรือ

ทีหลังก็ได้

3. น�าหม้อใส่น�า้ตั้งไฟ ใส่เครื่องแกงลงไปรอให้

เดือด จึงใส่เนื้อหมูลงไปรอจนกว่าหมูจะสุก

4. เมื่อแกงเดือดใส่ไข่แหนลงไป คนให้เข้ากัน

ปิดฝาทิ้งไว้

5. ปรุงรสด้วยน�้าปลาร้าต้มสุก น�้าปลา หรือ

เกลือตามชอบ

6. ใส่ใบมะกรูดซอยลงไป คนให้สุก จะให้กลิ่น

หอม ตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน

> > รูปภาพส ่วนผสม

   ส
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พริกแห้ง

�มะแข่น

�ไข่แหน 
หรือ�ผำ�

�ปลำร้ำ

ใบมะกรูด
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�กระชำย

ตะไคร้

เนื้อหมู

�แกงผำ�
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ผักจุ ๊บ เป็นอาหารประเภทย�า โดยน�าผักมาลวกและคลุกเคล้ากับเครื่องย�า

และเนื้อหมูหรือเนื้อปลา แต่เดิมใช้ผักพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ผักหวานป่า โดยใน

ช่วงปลายเดอืนกมุภาพนัธ์ถงึเดอืนเมษายน เป็นฤดกูาลทีผ่กัหวานป่าแตกยอดอ่อนพร้อม

กับเห็ดบดหรือเห็ดลม ขึ้นตามตอไม้แห้งในป่า ชาวไทยทรงด�าจึงน�าผักหวานมาจุ๊บกับ

เห็ดบด เห็ดลม เป็นอาหารยอดนิยมในฤดูร้อน ต่อมาจึงวิวัฒนาการใช้ผักทั่วๆ ไป เช่น 

ถัว่ฝักยาว ถัว่พ ูมะเขอืพวง ต�าลงึ เป็นต้น นอกจากนีย้งันยิมท�ารบัประทานในงานพธิปีาด

ตงข้าวใหม่ เมือ่ข้าวออกรวงเป็นการท�าเพือ่บอกกล่าวแก่บรรพบรุษุว่าได้ผลผลติในปีนัน้ๆ

เท่าไร และนิยมใช้ในงานเสนเรือน คืองานเลี้ยงผีบรรพบุรุษ

ส ่วนผสม

 - ผักแว่น ผักบุ้ง ต�าลึง และผักอื่นๆ 

เช่น ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว เป็นต้น

 - ข่าเผา

 - มะแข่นหรือพริกพาน 

(พริกชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่า มีลักษณะคล้าย

พริกไทยเป็นเม็ดเล็กๆเท่ากับเมล็ดมะละกอ)

 - ตะไคร้หั่นฝอย

 - พริกแห้ง 

 - หอมแดง 

 - กระเทียม 

 - เกลือ

 - ปลาทยู่างหรอืนึง่ เนือ้หมตู้มสบัหยาบ (อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง)

 - น�้าปลาร้าต้มสุก

วิธีท�า

1. น�าผักทั้งหมดไปลวกหรือนึ่งให้สุก จากนั้น

จึงน�ามาหั่นแล้วน�าใส่ภาชนะตั้งพักไว้

2. น�าข่าเผา มะแข่น หัวหอม กระเทียม เกลือ 

และพริก มาโขลกรวมกันให้ละเอียด แต่พริก

ต้องน�าไปคัว่ในกระทะก่อน แล้วจงึน�าไปโขลก

ในครกร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ

3. น�าเน้ือปลาทูย่างมาโขลกรวมให้ส่วนผสม

ทั้งหมดเข้ากัน

4. น�าผักลวกและส่วนผสมที่โขลกไว้ มาคลุก

เคล้าให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน�า้ปลาร้าต้มสุก

5. น�าใส่ภาชนะพร้อมรับประทาน
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ผักจุ ๊บ
 ผักจุ ๊บเป็นอำหำรประเภทย�ำ�
โดยน� ำผั กมำลวกและคลุ ก เคล้ ำก ั บ
เครื ่องย�ำและเนื ้อหมูหรือเนื ้อปลำ
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ผักจุ๊บ
ผักนำนำชนิด

ปลำทู

พริกแห้ง

เกลือ

มะแข่น

หอมแดง

ขำ่

ปลำร้ำ
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หลังจากที่คุณตาคุณยายขมักเขม้นท�าอาหารให้ฉันได้รับประทานกันตลอด

ช่วงเช้า ในท่ีสุดฉันก็ได้รบัประทานในเวลาบ่ายโมงพอด ีกลิน่ของอาหารต่างตลบอบอวล

ไปทั่วบริเวณชวนให้รู้สึกหิวตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยง พอคุณยายตักอาหารจากหม้อใส่จาน

และน�ามาให้ฉันได้ลองรับประทาน ฉันจึงรีบลงมือทานทันที 

 อาหารมื้อนี้มีทั้งแกงหน่อส้ม แกงหยวกกล้วย แกงผ�า ผักจุ้บ และแจ่วเอือด

ด้านทานกับข้าวสวยและข้าวเหนียวร้อนๆที่พึ่งนึ่งเสร็จใหม่ๆ ต้องบอกว่ารสชาติอร่อย

อย่างที่คุณยายเคยบอกไว้เมื่อตอนก�าลังท�าอาหารจริงๆ แกงหน่อส้มจะมีรสชาติคล้าย

กับแกงหน่อไม้ทั่วไป เพียงแต่จะมีรสเปรี้ยวที่ได้จากหน่อไม้ดอง เมื่อรวมกันกับเครื่อง

พริกแกงแล้ว รสชาติจัดจ้านสมเป็นจานเด็ดของที่นี่จริงๆ แต่ในบรรดาอาหารทั้งหมด 

ที่ฉันประทับใจที่สุดคงเป็นแกงผ�า รสชาติจะไม่จัดเท่าอาหารจานอื่นเหมาะส�าหรับผู้ที่

รับประทานเผ็ดไม่ได้อย่างฉัน แม้หน้าตาจะดูไม่น่ารับประทานเนื่องด้วยสีสันดูหม่นๆ 

แต่รสชาติกลับไม่เป็นอย่างหน้าตา ตัวไข่แหนและเนื้อหมูผสานกันกับเครื่องปรุงอื่นๆ

ได้อย่างลงตวั อร่อยจนฉนัต้องแอบขอคณุยายเอากลบัมาฝากคนทีบ้่านอกีหลายถงุเลย

ทีเดียว

  แต่เนื่องด้วยรสชาติของอาหารที่จัดจ้านแทบจะทุกจานขนาดนี้ กว่าจะอิ่มก็

ต้องทานน�้าดับความเผ็ดไปหลายแก้วทีเดียว ส�าหรับใครที่ต้องการลิ้มลองอาหารของ

คนไทยทรงด�า สามารถติดต่อทางศูนย์วัฒนธรรมให้จัดท�าให้ทานได้ โดยอาจต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าด้วย
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 เ ลือดต ้ าหรื อลาบเ ลือด เป็นอาหารท่ีมี

เฉพาะในพิธีเสนเรือนเท่านั้น มีลักษณะเป็นก้อนเลือด

น่ิมๆคล้ายวุ้นปรุงโดยน�าเนื้อหมูสามชั้น เนื้อแดงและ

ปอดต้ม หรือลวนให้สุกแล้วสับให้ละเอียดน�ามาคลุก

เคล้ากับเครื่องปรุง ได้แก่ พริก หอมแดง กระเทียม 

มะแข่น ข่า ตะไคร้ และผิวมะกรูดที่คั่วแล้วโขลกรวมกัน 

จากนั้น เติมเลือดหมูสดและน�้าสะอาด เมื่อจับตัวเป็น

ก้อนจึงโรยหน้าด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย และข้าวคั่วป่น

 ผัดเผ็ดไส้หมู เป็นอาหารของชาวไทยทรงด�า

ที่ใช้ในพิธีเสนเรือน ส่วนมากมักจะมีการน�าหมูและ

เครื่องในหมูมาประกอบอาหารปรุงโดยน�าไส้หมู ตับ 

ปอด หมเูนือ้แดง หวัใจ และหมสูามชัน้ทีห่ัน่เป็นชิน้เลก็ๆ 

ลวนให้สุกแล้วเติมเหล้าขาวเพื่อดับกลิ่นคาว จากนั้นน�า

เครื่องแกงเผ็ดท่ีผสมมะแข่นหรือพริกพรานลวนกับ

น�้าปลาร้าดิบ แล้วน�าเครื่องในกับเนื้อหมูที่ลวนไว้เคล้า 

เติมถั่วฝักยาว พริกสดหั่น ใบกระเพรา พริกชี้ฟ้า ผัดจน

สุกแล้วโรยด้วยใบมะกรูด ผัดเผ็ดไส้หมูให้คุณค่าทาง

โภชนาการคือ ได้รับคุณค่าจากสมุนไพรในเครื่องปรุง 

และได้รับธาตุเหล็กจากเครื่องในสัตว์

 แกงบอน คือแกงที่น�าบอน หรือก้านเผือกมา

ปรงุโดยใช้เครือ่งแกงเผ็ด 3 ส่วนกบัเครือ่งแกงส้ม 1 ส่วน 

เริ่มจากการปอกเปลือกบอน หรือก้านเผือก แล้วน�ามา

ห่ันเป็นท่อน จากนั้นลวนเครื่องแกงกับน�้าปลาร้า เมื่อ

สกุแล้วเตมิเนือ้หม ูและรอจนเดอืดแล้วใส่บอนลงไป ต้ม

จนสกุปรงุรสด้วยน�า้มะขามเปียก โดยปรงุรสเปรีย้ว เคม็ 

หวานเสมอกนั แกงบอนเป็นอาหารทีป่รงุยาก เพราะถ้า

ปรงุไม่ดีจะท�าให้ผูร้บัประทานเกดิอาการคนับรเิวณปาก

 ส ่วนของอาหารหวาน ได ้แก ่
 ข ้าวต้มมัด หรือข้าวต้มห่อ ข้ันตอนในการท�า

เริ่มจากการซาวข้าวเหนียวให้สะอาดประมาณ 2 ครั้ง 

แล้วน�าไปกวนกับน�้ากะทิ พอข้าวสุกหมาดๆ ยกลงโรย

ถัว่ด�า (ไม่ใส่กไ็ด้) แล้วจงึห่อกบักล้วยน�า้ว้าผ่าซกี ห่อด้วย

ใบตองมัดประกบคู่ น�าไปต้มในน�้าเดือดจนสุก (ปัจจุบัน

นี้ใช้วิธีการนึ่ง)

 ข ้าวจี่ เป็นอาหารว่างยามเช้าของชาวไทยทรง

ด�า มี 2 ชนิด คือ เค็มกับหวาน ขั้นตอนในการท�าข้าวจี่

ค็มเริ่มจาก นึ่งข้าวเหนียวให้สุกร้อน ๆ  น�ามาปั้นพอกไม้

รวก เว้นหัวท้ายของไม้เพื่อจับ น�าข้าวที่พอกแล้วไปย่าง

จนสุกเหลืองอ่อน ๆ  และตีไข่แดงทารอบข้าว และน�าไป

ย่างให้ไข่แห้งและสุก หยิบเกลือป่นโรยก็จะได้ข้าวจี่

ประเภทเค็ม

 ส ่วนข้าวจี่หวาน เมือ่ยา่งข้าวเหนยีวสกุแล้ว

ให้ใช้น�า้ตาลโตนดท่ีเป็นปึก (แผ่น) ทาลงในข้าวเหนียวท่ี

สุกร้อน น�า้ตาลก็จะละลายติดกับข้าวเหนียว และน�าไป

ย่างไฟจนเหลืองน�้าตาลเยิ้ม จะส่งกลิ่นหอมน่ารับ

ประทาน เป็นที่นิยมส�าหรับส�าหรับเด็กและหนุ่มสาว

เพราะมันดีเคี้ยวอร่อย ข้าวจี่นิยมท�าในฤดูกาลได้ข้าว

ใหม่ ข้าวเหนยีวจะนุม่ และหอม ข้าวจีจ่ะได้รสอร่อยกว่า

ฤดูกาลอื่น ๆ ปัจจุบันข้าวจี่ไม่เป็นที่รู้จัก เพราะยุ่งยาก

ในการจัดท�า และเด็กในยุคปัจจุบันชอบขนมสะดวกซื้อ

ตามร้านค้าทั่วๆไปมากกว่า

นอกจากอาหารดังที่ยกตัวอย่างมานี้แล้ว อาหารของชาวไทยทรงด�ายังมีอีกมาก ได้แก่
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อิ่นก๊อนฟ้อนแคน
ร่ำยรำ�ตำมจังหวะเสียงเพลงแคน�และร่วมเล่นอิ่นก๊อนพร้อมรู้จัก

มิตรสหำยใหมไ่ปกับประเพณีกำรละเล่นท้องถิ่น

5
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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สี ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ส�าหรับผูกติดตรงมุมทั้ง

สี่กับตรงกลางของลูกคอน ส่วนตรงกลางอีกด้านหนึ่งที่

มุมผ้าบรรจบกันใช้เส้นด้ายขวั้นเป็นเกลียวคล้ายเชือก 

แต่เส้นเล็กกว่า เย็บติดให้แน่น ปล่อยชายไว้ยาวพอ

ส�าหรับใช้ท�าเป็นที่จับเหวี่ยงได้ถนัดมือ โดยต้องท�า

มากกว่า 10 ลูกขึ้นไป

 วิธีเล่น จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่าย

หญิงและฝ่ายชาย โดยมีจ�านวนผู้เล่นจ�ากัด แต่ขอให้มี

เท่าๆกัน แต่ละฝ่ายจะมีลูกคอนฝ่ายละ 10-15 ลูก ให้ผู้

เล่นแต่ละฝ่ายยนืห่างกนัประมาณ 20 เมตร และหนัหน้า

เข้าหากัน เวลาเล่นฝ่ายใดจะเริ่มก่อนก็ได้ โดยจับตรง

ปลายเชือกแกว่งเป็นวงกลมแล้วเหวี่ยงไปที่อีกฝ่ายหนึ่ง

รบั ในการเหวีย่งลกูคอนจะเหวีย่งทลีะลกู ถ้าอีกฝ่ายรับ

ได้ก็จะเหวี่ยงกลับมา กติกาในการเล่นแล้วแต่จะตกลง

กัน เช่น ถ้าอีกฝ่ายรับไม่ได้จะต้องถูกลงโทษให้ท�าอะไร

กไ็ด้ตามแต่ฝ่ายชนะจะบอก ได้แก่ เป่าแคน ร้องเพลง ร�า 

เต้น เป็นต้น ฝ่ายที่รับไม่ได้จะต้องท�าตาม

  “ขวง” คือ ลานบ้านของสาวหวัหน้าหนุ่มสาว

ในบ้านนั้น ในหนึ่งหมู่บ้านอาจมีได้หลายขวง ขวงหนึ่ง

ไม่ควรมีสาวเกิน 20 คน ฝูงกอน คือ ชายหนุ่มที่มีอายุ 

ตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป ทั้งหนุ่มโสดและไม่โสดฝูงกอนหนึ่ง 

ประมาณ 15-20 คน 

 แคร่ และกองฟืน แคร่ส�าหรับเอาไว้นั่งรับแขก 

ฟืน ใช้ส�าหรับก่อไฟให้เห็นแสงสว่าง  

อิ่นก๊อนฟ้อนแคน

ยามบ่ายเมื่อแดดร่มลมตก ภายหลังจากที่ได้ลองลิ้ม

รสชาติอาหารที่ปรุงขึ้นภายในศูนย์ฯแห่งนี้แล้ว ก็

เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน คุณตาคุณยายต่างพากัน

ชักชวนกันออกมาเล่น”ลูกช่วง” ภายในลานที่ศูนย์

วฒันธรรมไทยทรงด�า เริม่ดว้ยการแบง่ฝ่ังระหวา่งผู้หญงิ

และผู้ชายกันอย่างชัดเจน ต่างยืนหันหน้าเข้ากัน แต่อยู่

ห่างกัน 3-4 เมตร ภายในมือของแต่ละคนถือถุงผ้าสีสัน

สดใส มีลักษณะคล้ายหมอน แต่มีปลายพู่ห้อยระย้า ที่

พากนัสยายแขนขาไปตามแตล่ะจงัหวะของการโยน ตา่ง

พากันโยนและรับกัน ท่ามกลางเสียงพูดคุยและเสียง

หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน นี่แหละคือการเล่นอิ่นก๊อน 

หรือ เล่นคอนของคนไทยทรงด�าในที่แห่งนี้

 ฉันแอบเก็บค�าถามทีส่งสยัไว้มาถามคณุตาคณุ

ยายภายหลังจากเล่นอิ่นก๊อนฟ้อนแคนกันเสร็จแล้ว ซึ่ง

ได้รบัค�าอธบิายว่า การเล่นคอนนัน้มีอปุกรณ์ในการเล่น 

ได้แก่ มะกอน หรือลูกช่วง แคน ขวง แคร่ และกองฟืน

 จากหนังสือพิธีเสนเรือน ซึ่งเป็นหนังสือบอก

เล่าเก่ียวกับการท�าพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวไทย

ทรงด�า กล่าวไว้ว่า ค�าว่า “คอน” ในภาษาไทด�า แปลว่า 

ลูกช่วง เป็นเครื่องเล่นที่ท�าด้วยผ้า โดยจะตัดผ้าสีหรือ

ผ้าลายดอกเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนาดกว้างยาวประมาณ 

15 เซนตเิมตร พบัมมุท้ังส่ีมาชนกันแล้วใช้ด้ายเยบ็ให้ตดิ

กัน โดยเว้นช่องว่างไว้ส�าหรับใส่เม็ดขนุน เม็ดมะขาม 

หรอืทราย จากนัน้จงึเยบ็ปิดช่องว่าง แล้วตดัผ้าสีหลายๆ
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 การเล่นคอนในอดีตมี 2 ประเภท คือ การเล่น

คอนธรรมดา และการเล่นคอนค้าง 

 1. การเล่นคอนธรรมดา เริ่มเมื่อย่างเข้าเวลา

กลางคนื ฝ่ายหญงิของหมู่บ้านก็พากันมานัง่ขวงกันตาม

ปกต ิฝ่ายชายก็เป่าแคน ปรบมือรบัเป็นจังหวะ เม่ือฝ่าย

หญิงเห็นก็จะพากันมาต้อนรับและเซิ้ง แคน หรือร้อง

เพลง แก้กันต่อไป เนื้อเพลง อาจมีใจความหยอกล้อ 

เกี้ยวกัน 

เมื่อถึงเวลาสมควรแล้ว คือ ประมาณ สองทุ่ม 

ก็จะหยุดเล่น ตอนนี้ฝ่ายชายจะถามล่ามฝ่ายหญิงว่า มี

ความรังเกียจไหมที่จะเล่นคอนกันต่อไป  ถ้าล่ามฝ่าย

หญงิพอใจ กบ็อกตกลง แล้วถามฝ่ายชายว่ามาจากทีไ่หน 

บ้านใดเป็นต้น ถ้าไม่ตกลง ฝ่ายชายจะไปเที่ยวขวงที่อื่น 

ต่อไป แต่ปกติถือเป็นมารยาทไม่ค่อยปฏิเสธ และจะพา

ฝ่ายชายทั้งหมด ไปเลี้ยงอาหารเย็น 

เมื่อทานอาหารเย็นแล้ว หมอขับฝ่ายชายจะ

ต้องขับเพลง ซึ่งมีความว่า ขอบใจที่เลี้ยงอาหาร และ

กล่าวค�าอวยพรต่อเจ้าของบ้าน และผู้จัดเลี้ยง หลังจาก

นั้น ฝ่ายชายจะมาลงขวง ฝ่ายหญิงตามมาทอดลูกช่วง 

ในขณะที่ทอดลูกช่วง หมอขับจะขับแก้กัน เนื้อเพลงก็

จะเป็นการเกีย้วพาราส ีและบอกสถานทีม่าของฝ่ายชาย 

เมื่อทอดลูกช่วงไปพอสมควรก็หยุด ประมาณ 

ยีส่บิสีน่าฬิกา เริม่เตรยีมตวัโอ้สาว สาวทกุคนจะนัง่เรียง

หน้ากระดาน มีผ้าคลุมศรีษะ เพื่อเป็นการพราง ไม่ให้รู้

ว่าหญงิสาวคอืใคร ฝ่ายชายได้ตกลงกนัไว้ก่อนแล้วว่า จะ

ขอโอ้สาวคนใด ล่ามฝ่ายชายจะถามฝ่ายหญิงว่า มีคนนี้

จะขอโอ้สาวคนนี้ จะตกลงกรุณารับโอ้หรือไม่ ถ้าตกลง

ฝ่ายหญิงก็จะจัดคู่ต่อไป ถ้าไม่ตกลงก็จะเสนอหนุ่มคน

อื่นให้ยืนดูตัวต่อไป 

จัดเช่นนี้ไปจนหมดคู่ เสร็จฝ่ายหญิงก็จะพาไป

คุยกัน อาจจะคุยกันถึงสว่างก็ได้ หนุ่มคนใดไม่มีสาวโอ้ 

ก็ต้องนอนรอเพ่ือนคนอ่ืนจนสว่าง แล้วอาจถึงสว่างไม่

กไ็ด้ แล้วจงึพาเดนิทางกลบั หรอืไม่กลบักพ็ากนัเล่นขวง

อื่นต่อไป ตามอัธยาศัย 

 2. การเล่นคอนค้าง คือ การเล่นคอนที่ไม่กลับ

บ้าน ยังคงค้างเล่นคอนในขวงอื่นต่อไปในวันรุ่งขึ้น  

การเล่นคอนค้าง เริ่มตั้งแต่หนุ่มกลุ่มหนึ่ง เล่น

คอนธรรมดาพอถึงรุ่งเช้าก็พากันไปขวงอื่นๆต่อไป เมื่อ

เข้าไปขวงอ่ืนก็เร่ิมด้วยการปรบมือ เป่าแคน จนสาวๆ 

ในขวงนั้นมาต้อนรับเชิ้งกันบ้างเล็กน้อย และถามไถ่กัน

พอทราบเร่ือง ฝ่ายหญงิจะพาฝ่ายชายขึน้ไปรับประทาน

อาหารเช้าแล้วนอนพกัผ่อน ฝ่ายหญงิอาจจะวานให้ช่วย

ท�างาน เช่น ผ่าฟืน ตักน�า้ จนบ่ายจะเลี้ยงอาหารกลาง

วันอีก 

เมือ่แดดร่มลมตกกจ็ะพากนัมาทอดลกูช่วงกนั

ต่อ เริม่ด้วยการเล่นคอนธรรมดา เมือ่ทอดลกูช่วงกนัพอ

สมควรแล้ว กเ็ซิง้แคนกนัต่อไป จนกว่าจะหยดุพกัไปอาบ

น�้ากินข้าว ถึงเวลาประมาณสามทุ่ม จึงเริ่มมาที่ขวงอีก 

ต่อจากนัน้กเ็ล่นต่อไป เหมอืนเล่นคอนธรรมดาทัว่ไปจน

รุ่งเช้า จึงจะร�า่ลา กันไปเช่นนี้ทุกสมัย 
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การเล่นคอนเป็นประเพณีการละเล่นอย่างหนึ่งที่สร้างความสมัครสมานสามัคคี และ

น�าไปสู่ความรัก และการแต่งงานกันในที่สุด นับว่ามีความส�าคัญต่อชาวไทด�า มาตั้งแต่โบราณ 

เป็นประเพณีที่ติดมากับวิถีชีวิตของชาวไทด�า ท่ีมาอยู่ในประเทศไทย การเล่นคอนเป็น

เครือ่งหมายแสดงให้เหน็ว่า ไทด�าหรอืลาวโซ่งทีอ่าศยัอยูใ่นแผ่นดนิไทยนัน้ มนีสิยัรักความอสิระ

เสรี ไม่มีช่องว่างระหว่างกลุ่มชนมาตั้งแต่โบราณ ประเพณีที่เกี่ยวกับความรักที่เรียกว่า “เล่น

คอนหรือเล่นลูกช่วง” จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
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 คณุยายชาวไทยทรงด�าท่านหนึง่เล่าถงึอดตีให้

ฉันฟังว่า “การโยนลูกช่วง แต่เดิมจะจัดในช่วงเดือน

เมษายนในเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงก่อนท่ีจะมีการร่าย

ร�า แต่ปัจจบุนันีไ้ม่มแีล้ว เมือ่ก่อนต้องรอหมูบ้่านอืน่กว่า

ที่จะมาถึงกันครบ ไม่รู้จะท�าอะไรก็จะโยนลูกช่วงกัน 

หนุ่มสาวก็ได้ทักทายกันไปจนบางคู่เป็นคู่รักกันก็มี แต่

เนื่องจากปัจจุบันนี้การคมนาคมค่อนข้างที่จะสะดวก 

เดินทางกัน 1 ชม. มาถึงก็มืดหน่อย ทานอาหารเสร็จก็

ร�ากันเลย เมื่อก่อนเดินทางกันครึ่งวัน กว่าจะมาถึงกัน 

มาถึงก็จะโยนลูกช่วงฆ่าเวลากันไป” 

 ทกุวนันีก้ารเล่นลกูช่วงไม่ได้รบัความนยิมอย่าง

ในอดตีอกีแล้ว เพราะความเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ท�าให้หนุม่สาวได้พดูคยุกนัง่ายขึน้ การเล่นลกูช่วงนัน้จงึ

มีไว้เพื่อเป็นกาอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป

เท่าน้ัน ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบของการแสดงให้นัก

ท่องเที่ยวได้ชมกัน ภายในศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งจะมีเพียง

แค่การโยนลูกช่วงสลับรับกันไปมา ไม่ได้มีความหมาย

ดังเช่นในอดตีอกีต่อไป นอกจากนีค้นไทยทรงด�าจะนิยม

เล่นโยลกูช่วงกันอกีครัง้ คือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึง่

เป็นประเพณีใหญ่ ที่มีการเล่นแคน เล่นลูกช่วง แต่ถึง

อย่างนั้นก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าเดิม คนที่เล่นก็จะเป็น

คนสูงวัยหรือไม่ก็เด็กไปเลยแค่นั้น

 เมื่อระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง จู่ๆคุณลุง

ท่านหนึ่งก็หยิบแคนขึ้นมา แล้วเริ่มบรรเลงดนตรีด้วย

ท่วงท�านองของชาวไทยทรงด�า อนัเป็นสัญญาณบ่งบอก

ว่าการเล่นลูกช่วงได้จบลงแล้ว ต่างพากันเก็บลูกช่วงไป

รวมไว้ที่มุมหนึ่งในศูนย์ ทันใดนั้นคุณตาท่านหนึ่งก็เริ่ม

วาดลวดลายฟ้อนร�าไปตามจงัหวะเสยีงแคน จากนัน้คน

อื่นๆจึงเริ่มร�าตามกันไปเป็นคู่ๆ ในลักษณะวงกลมล้อม

รอบคนเป่าแคนด้วยรอยยิ้ม 

 “การเล่นแคน” เป็นอีกการเล่นหนึ่งที่หนุ่ม

สาวในอดตีจะมโีอกาสท�าความรูจ้กักนั หนุม่ไทยทรงด�า

ส่วนใหญ่จะเป่าแคนเป็น เพ่ือเอาไว้เป่าในโอกาสทีม่กีาร

เล่นพื้นเมืองของตน โดยมากนิยมเล่นกันหลังจากเล่น

คอนในตอนเย็นแล้ว ดังนั้นเวลากลางคืนจะเล่นแคน 

สาวๆทีม่าร่วมเล่นแคนจะนุ่งห่มด้วยผ้าซิน่สดี�า (ผ้าลาย

แตงโม) กับผ้าเปียวสีสันต่างๆ และมีผ้าอีกผืนหนึ่งยาว

ขนาดผ้าเปียวคล้องคอ ส่วนผมจะมีการเกล้าและ

ประดบัดอกไม้อย่างสวยงาม ส่วนฝ่ายชายจะนุง่กางเกง

ขายาวใส่เสื้อซอน ผู้ที่จะร่วมเล่นแคนจะมาพร้อมกันที่

ลานข่วง

 วิธีการเล่น คือ ฝ่ายหญิงและชายจะยืนเรียง

แถวกนั เมือ่หมอแคนเร่ิมบรรเลงเพลง ฝ่ายชายกจ็ะเข้า

มาขอฝ่ายหญงิร�า ต่างร�ากนัเป็นคู่ๆ ตามจงัหวะของเสยีง

แคน ท่วงท่าร�าแคนจะเป็นลักษณะ จีบปัดออกนอกตัว 

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คู่ร�าชายแตะเนื้อต้องตัว จาก

นั้นจะมีพ่อขับแม่ขับเร่ิมบรรเลงเพลงโต้ตอบกัน ส่วน

มากเน้ือเพลงขับจะเป็นการแนะน�าตัวและมีการร้อง

หยอกล้อกนัตามประสาหนุม่สาว มกีารโต้ตอบคารมกนั

อย่างสนุกสนาน การเล่นแคนนี้อาจจะเล่นกันถึงเที่ยง

คื น แ ล ้ ว จ ะ มี ก า ร รั บ

ประทานอาหาร

ตามประพณี 

แล้วอาจมีการ

เล ่นแคนต่อ

หรือเลิกเล่น

ก็ได้
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 ในปัจจุบนันีก้ารเล่นแคนท่ีนอกเหนอืจัดให้นกั

ท่องเทีย่วชมแล้ว จะจัดขึน้ในเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นเดอืน

แห่งการพกัผ่อน โดยจะจดังานขึน้เป็นงานประจ�าปีทีค่น

ไทยทรงด�าในประเทศไทยจะจดัขึน้พร้อมกนัทัว่ประเทศ 

คอืในช่วงสงกรานต์ จะมคีนไทยทรงด�าในหมูบ้่านอืน่มา

ร่วมพิธีด้วย รูปแบบของงานจะมีดนตรี การละเล่น การ

แสดง และการเล่นแคน

พี่มดเล่าให้ฟังว่า “การร�าแคนในช่วงเมษายน 

ไทยทรงด�าเราจะรวมกลุ่มกันจัดประเพณีนี ้โดยจะมกีนั

ทุกหมู่บ้าน แล้วเกือบทุกพื้นที่ที่มีไทยทรงด�า งานจะจัด

ในช่วง 4 โมงเย็น จะมีการทานอาหารร่วมกัน จะมีการ

ร�าด้วยดนตรขีองไทยทรงด�า ซึง่ก็คือแคน เดมิดนตรขีอง

ไทยทรงด�ามีเพยีงแค่แคนและการปรบมือให้จังหวะ แต่

ปัจจุบันมีเครื่องดนตรีครบครัน เป็นเครื่องดนตรีแบบ

ไทยๆ เช่น ฉิ่ง ฉับ กลอง ทุกคนที่มาร่วมงานต้องแต่ง

กายด้วยผ้าด�ากันทุกคน แล้วก็จะมีการทานอาหารกัน 

อาหารกม็ทีัง้อาหารภาคกลางและอาหารไทยทรงด�า แต่

ยงัเน้นทีอ่าหารไทยทรงด�าเป็นหลัก เม่ือทานอาหารเสร็จ

ก็จะมีการร�ากัน เหมือนการผ่อนคลายและพบปะ

สังสรรค์กันระหว่างคนไทยทรงด�าหลากหลายพื้นที่ ซึ่ง

คนไทยกส็ามารถมาร่วมได้ แต่ต้องแต่งกายด้วยผ้าด�ามา

ร่วมเท่านั้น” 

 ฉันยังคงมองดูคุณตาคุณยายฟ้อนร�ากันอย่าง

เพลิดเพลิน เสียงแคนที่ขับบรรเลงอยู่นั้นเสมือนก�าลัง

ชักชวนให้ลงไปร่วมฟ้อนร�าด้วย แต่ฉันยังอายเกินไปจึง

ยนืมองปรบมอืสอดประสานกับเสียงแคนไป ในตอนนัน้

เองท่ีข้อมูลจากการค้นคว้าก็แล่นปราดเข้ามาในความ

คดิ ยงัมอีกีประเพณีหนึง่ท่ีหนุม่สาวสามารถท�าความรู้จกั

กันได้ นั่นคือ “ประเพณีการลงข่วง” 

 ข่วง คือ ลานกว้างภายในหมู่บ้าน หรือลาน

บ้านของใครคนใดคนหน่ึงที่ตกลงกันใช้เป็นสถานที่ที่

หญิงกลุ่มหนึ่ง ประมาณ 3-5 คน หรือมากกว่า มานั่งท�า

งานเล็กๆน้อยๆที่บริเวณบ้านในตอนกลางคืนหลังเสร็จ

จากงานกลางวันเรียบร้อย โดยเรียกว่า “การอยู่ข่วง” 

งานที่ท�านั้นก็เช่น งานเย็บปักถักร้อย จักรสาน ปั่นด้าย 

ทอผ้า ต�าข้าว เป็นต้น จะเริ่มท�างานกันประมาณ 20.00 

น.ไปจนถึงเที่ยงคืนหรือรุ่งเช้า ซึ่งต้องใช้การสุมไฟหรือ

จุดตะเกียงไว้เพื่อความสว่าง และฝ่ายหนุ่มๆก็จะพากัน

มาสนทนาปราศรยักนั โดยมผีูใ้หญ่นัง่ดแูละคยุกนัอยูบ่น

เรือน โดยที่ฝ่ายชายห้ามจับเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เพราะ

จะถือว่าผิดผี

 หมู่บ้านหนึ่งอาจมีหลายข่วงก็ได้ หนุ่มที่จะมา

เที่ยวขวงจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือต่างหมู่บ้าน

กไ็ด้ เมือ่ชายหนุม่เทีย่วข่วงแล้วเกดิพอใจสาวใดและสาว

น้ันกม็คีวามสนใจเช่นเดยีวกนั กจ็ะมกีารนัดแนะชวนกนั

ไว้หลงัจากขวงเลกิแล้วกจ็ะไปพูดคยุสองต่อสองกนัต่อที่

บริเวณ ริมกองฟาง ยุง้ข้าว ขานเรือน หรือริมน�า้ เป็นต้น 

การชวนสาวไปสนทนานี้ เรียกว่า “การโอ้สาว” คือการ

จีบสาวน่ันเอง ซึ่งเป็นการบอกว่าหนุ่มสาวน้ันมีความ

สนใจกนัเท่านัน้ ถ้ารกักนัจนถงึขัน้แต่งงาน ชายหนุม่ต้อง

ตามไปคยุกนัต่อถงึบนบ้านของสาวบ่อยๆ  เรยีกว่า “ขึน้

สาว” เมื่อพ่อแม่รับรู้ถึงความรักของคนทั้งสอง จึงจะมี

การสู่ขอตามมาทีหลัง

 การลงข่วงสามารถปฎิบัติได้ตลอดทั้งปี แต่ที่

จัดใหญ่โตสนุกสนานคือตอนสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวัน

ขึน้ปีใหม่ การลงข่วงนีถ้อืได้ว่าเป็นประเพณทีีเ่ปิดโอกาส

ให้กับหนุ่มสาวในสมัยก่อนได้มีโอกาสพบปะ รู้จักนิสัย

ใจคอซึ่งกันและกัน มีอิสระในการเลือกคู่ครอง ซึ่งท�าให้

สังคมไทยทรงด�าไม่มีการคลุมถุงชน
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 “ แต่เป็นท่ีน่ำเสยีดำยว่ำ ประเพณกีำรลงข่วงในปัจจบุนั

นี้ไม่มีอีกแล้ว นั่นเพรำะเด็กสมัยนี้เวลำจีบกันก็ไปเที่ยวกันข้ำง

นอก เมื่อก่อนอยู่กับบ้ำนพ่อแม่ไม่ค่อยให้ไปไหน หนุ่มก็จะมำ

เฝ้ำสำว ต�ำข้ำวบ้ำง ทอผ้ำบ้ำง ท�ำงำนบ้ำนบ้ำง แต่ปัจจบุนัไม่มี

แล้ว สังคมมันค่อนข้ำงที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยำ่งเห็นได้ชัด”

ค�าพดูของคณุยายพาณกีแ็จ่มชดัขึน้ในความคดิพร้อมกนั

กับที่เสียงบรรเพลงค่อยๆช้าลงแล้วแผ่วจางไปในสายลม ทิ้ง

บรรยากาศแห่งความชื่นมื่นให้กลับมาเงียบเหงาอีกครั้ง 
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ควำมเชื่อและพิธีกรรม
� ควำมเชื่อเรื่อง�“ผี”�ถ่ำยทอดผ่ำน

แต่ละขั้นตอนในแต่ละพิธีกรรม
ที่ยังคอนุรักษ์ให้เห็นมำจนปัจจุบัน

6
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เม่ือเสร็จจากการร่วมชมประเพณีอิ่นก๊อนฟ้อนแคน

ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้ว ภายหลังจากท่ีคุณตาคุณ

ยายต่างเตรียมเก็บของกลับบ้านกัน ฉันจึงได้เอ่ย

ขอบคุณคุณตาคุณยายชาวไทยทรงด�าส�าหรับกิจกรรม

ในวันนี้ จากนั้นจึงได้เข้ามานั่งพูดคุยกับพี่มดอีกครั้ง 

คราวนี้ฉันอยากรู้เก่ียวกับพิธีกรรมของชาวไทยทรงด�า

วา่มอีะไรบา้ง ซึง่จากทีฟ่งัๆพีม่ดเลา่กม็มีากมายเลยเชยีว

ล่ะ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่ในการท�าหนังสือเล่ม

นี้ ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสกับพิธีกรรมจริงๆ 

เน่ืองเพราะในช่วงท่ีจัดท�าหนังสือเล่มนี้ อยู่ในช่วงเข้า

พรรษา พิธีกรรมส่วนใหญ่มีความจ�าเป็นต้องฆ่าสัตว์ใน

การเซ่นไหว้ ดังน้ันจึงไม่มีการจัดพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นใน

ชว่งนี ้แต่ทัง้นีพ้ีม่ดจะเปน็ผู้มาเล่าเกีย่วกบัความเชือ่และ

พิธีกรรมให้ฉันได้ฟังกัน

 “ชาวไทยทรงด�ามีความเชือ่เก่ียวกับเรือ่งขวัญ

และการนับถือผีต่างๆ โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ซึ่งชาว

ไทยทรงด�าทุกบ้านจะต้องมีห้องที่แยกต่างหากไว้เป็น

ห้องผเีรอืน เราเรยีกว่า “กะล้อห่อง” จะเป็นห้องส�าหรบั

การท�าพธิสี�าคัญๆอย่างพธิเีสนเรอืนเป็นต้น ซึง่เดีย๋วพีจ่ะ

พาข้ึนไปดดู้านบนเรอืน เรามจัีดไว้เป็นห้องแยกออกมา”

 ความเชื่อทางศาสนา

 ในหนงัสอืพธิเีสนเรอืน กล่าวไว้ว่า ชาวไทยทรง

ด�านับถือ “ผี” และมีความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” เป็นอย่าง

มาก โดยเชื่อว่าสิ่งต่างๆในโลกอยู่ภายใต้อ�านาจของผี

และสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่และ

พิธีกรรมจึงมีความผูกพันกับประเภทต่างๆ โดยผีที่มี

ความส�าคัญที่สุด คือผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า “ผีเรือน” 

เป็นทีย่ดึมัน่ทางจติใจเปรยีบเสมือนศาสนา ขณะเดยีวก็

เป็นเครื่องมือทางสังคมไม่คนท�าผิดจารีตประเพณี 

เพราะเชื่อว่าถ้าท�าส่ิงไม่ดีจะเป็นการผิดผี ผีเรือนจะ

ลงโทษให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในครอบครัว

 แต่เดิมชาวไทยทรงด�าไม่เข้าร่วมพิธีกรรมทาง

พุทธศาสนาเพราะกลัวว่าจะผิดผีท�าให้เจ็บป่วยได้ 

ปัจจบุนัยอมรับในความเชือ่และพิธกีรรมบางอย่างแต่ยงั

คงความเชื่อแบบดั้งเดิมไว้ เช่น มีวัดในชุมชน มีการ

ท�าบุญตักบาตร มีการบวชเรียน มีพิธีกรรมทางพุทธ

ศาสนา ยอมรับแนวคิดเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด น�า

พิธีกรรมทางศาสนาพุทธเข้ามาร่วมกับพิธีกรรมในวิถี

ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

 ผีของชาวไทยทรงด�า แบ่งได้ดังนี้

1. แถนหรือผีฟ้า เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ มี

อ�านาจบันดาลให้เกิดความเป็นไปต่างๆทั้งในทางดีและ

ร้ายต่อมนุษย์

2. ผีบ้านผีเมือง ชาวไทด�ามีความเชื่อว่าแต่ละ

เมืองจะมีผีเมือง ซึ่งเป็นผีของอดีตเจ้าเมืองสิงสถิตย์อยู่

เพือ่ปกปักรักษาบ้านเรือนให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ ส่วนหมูบ้่าน

ก็จะมีผีบ้าน ซึ่งเป็นผีของหัวหน้ากลุ่มคนท่ีมาบุกเบิก

ที่ดินสร้างหมู่บ้าน

3. ผีบรรพบุรุษ เมื่อพ่อแม่ หรือคนในบ้านตาย

จะถูกเชญิให้เข้ามาอยูใ่นเรือน ภายในห้อง“กะล้อห่อง” 

ซึง่เป็นห้องส�าหรับผเีรือนและผบีรรพบรุุษ เมือ่ถึงปีจะมี

การท�าพิธีเสนเป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ

4. ผีป่า ผีข่วง และผีอื่นๆ เป็นผีที่สิงสถิตอยู่

ตามป่า เขา แม่น�้า หรอืวตัถอุืน่ๆ ถ้าท�าให้ไม่พอใจ ผอีาจ

จะท�าให้คนเจ็บไข้ได้

5. ผปีระจ�าสถานที ่ได้แก่ ผบีนัได ผปีระต ูและ

ผีเตาไฟ แต่ละสถานที่จะมีผีคุ้มครอง และมีข้อห้ามไม่

ให้ปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีผีเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งเป็นผู้ดูแล

รกัษาบรเิวณบ้าน จะตัง้ศาลพระภมู ิศาลเจ้าที ่ให้อยูเ่ป็น

ประจ�า

�ควำมเชื่อและพิธีกรรม
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ความเชื่อเรื่อง “ขวัญ”

ชาวไทยทรงด�าเชื่อว่าขวัญเป็นส่ิงท่ีติดตัว

มาแต่ก�าเนดิ ประกอบอยูใ่นร่างกายรวม 32 ขวญั ซึง่

มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ท�าให้ร่างกายเคลื่อนไหว

และท�างานได้ โดยเชือ่ว่าคนจะอยูด่มีสีขุหรอืเจบ็ป่วย

ก็เพราะขวัญที่อยู่ในตัวเป็นสาเหตุ ถ้าขวัญออกจาก

ตัวไปหรือหลงทางอยู่ที่ใดอาจท�าให้เจ็บป่วยได้ 

ดังนั้นจะต้องท�า “พิธีเรียกขวัญ” หรือ “สู่

ขวัญ”  เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่ในร่างกายตามเดิม 

และยังเชื่อว่าเมื่อคนตายขวัญที่อยู่ในร่างกายก็จะ

แยกย้ายไปอยูต่ามสถานทีต่่างๆ เช่น “ขวญักก” หรอื 

“ขวัญต้น”  ที่อยู่ตามร่างกายจะกลับไปอยู่เมืองฟ้า 

“ขวัญหัว” ซึ่งอยู่ที่ศีรษะจะไปอยู่กับลูกหลานที่กะ

ล้อห่อง ส่วน “ขวัญปลาย” หรือ “เงา” จะไปอยู่ที่

ป่าช้าหรืออยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้ชาวไทยทรงด�ายังให้ความ

ส�าคัญกับวัวและควาย ซึ่งภายในบ้านจ�าลองที่ศูนย์

วัฒนธรรมไทยทรงด�า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อก้าวเท้า

ข้ึนไปบนบ้านจะสังเกตเห็นส่วนหัวของวัวและควายที่

ประดับอยู่บนเสา นั่นคือ “ขอกุด” รวมทั้ง บนยอดจั่ว

หลงัคาของตวัเรือนไทด�าทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัประดบั

ด้วยไม้แกะสลักเป็นกิ่งคล้ายเขาควายไขว้กัน นั่นก็เป็น

สัญลักษณ์ของขอกุดเช่นกัน 

 “มันเป็นเหมือนการการยกย่องวัวยกย่องควาย

ที่เขามีบุญคุณต่อเรา เพราะมีการใช้วัวใช้ควายในการท�า

ไร่ท�านา โดยจะเอาไว้ในบ้านหรือเอาไว้ท่ีหลงัคาบ้าน เป็น

บางหลังคาเรือน” พี่มดชี้ชักชวนให้ดูพร้อมอธิบายให้ฟัง

เมื่อเราก้าวขึ้นบนเรือน
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มีต�านานไทยทรงด�าเล่ากันมาว่า แถนหรือ

เทวดาเป็นผู้ส่งควายมาเป็นสัตว์ใช้งานช่วยมนุษย์ท�ามา

หากิน จึงท�าให้มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาว

ไทยทรงด�า เพราะชาวไทยทรงด�าท�านาเป็นอาชีพหลัก 

จึงเป็นที่มาของการสร้าง “ขอกุด” ประดับไว้เหนือจ่ัว

หลังคาบ้าน เพราะถือว่าควายมีบุญคุณทั้งยังเป็น

สัญลักษณ์ของความอดทน มุ่งมั่นการต่อสู้และความ

มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ อันเกิดจากมีควายคอยช่วยเหลือ

พิธีกรรมของชาวไทยทรงด�า

 ชาวไทยทรงด�ามีความเชื่อในเรื่องการนับถือผี 

คือผีแถนหรือผีฟ้า และผีบรรพบุรุษ สังคมของลาวโซ่ง

จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม “ผู้ท้าว” หรือกลุ่ม

ชนชัน้สงู เป็นการสบืสกลุจากเจ้านายผูป้กครองในแคว้น

สิบสองปันนา อีกกลุ่มเป็น “ชนผู้น้อย” หรือผู้สืบสกุล

จากประชาชนหรือคนทั่วไป รูปแบบของวัฒนธรรม

ประเพณีดั้งเดิมจะแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่มในอดีต 

จนถึงปัจจุบันยังมีความแตกต่างกันอยู่ ในส่วนของ

พธิกีรรม มพีธิต่ีางๆมากมาย ในทีน่ีจ้ะขอท�าการแบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ พิธีที่จัดขึ้นในครัวเรือน และพิธีใหญ่

1. พิธีที่จัดขึ้นในครัวเรือน ได้แก่ พิธีปาดตง

พิธีปาดตง 

เป็นพธิกีรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเซ่นไหว้ผีเรอืน 

ม ี2 ประเภทคอื ปาดตงธรรมดาและปาดตงข้าวใหม่ ค�า

ว่า “ปาดตง” แปลว่า วางตั้งไว้ (ปาด= วาง, ตง= ตั้งไว้) 

หมายความว่า น�าเครื่องเซ่นไปวางตั้งไว้ให้ผีเรือนกินที่

ห้องกะล้อห่อง 

 “ปำดตงธรรมดำ ต้องท�ำทุกๆ 1 ครั้ง ภำยใน 

1 สัปดำห์ ถ้ำเป็นของคนไทยภำยใน 10 วันจะมีวันพระ 

1 ครั้ง ไทยทรงด�ำเรำจะมีวันปำดตง โดยน�ำของคำว

หวำนไปเซ่นไหว้ในห้องบรรพบุรุษ ส่วนคนไทยคือน�ำ

ดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้พระ”

 พธิปีาดตงธรรมดา เป็นพธิเีซ่นผเีรอืนอย่างเป็น

กิจวัตร โดยจะท�าทุก 5 วัน ส�าหรับผีผู้ท้าว และทุก 10 

วันส�าหรับผีผู้น้อย ท�าโดยเจ้าของเรือน ไม่ต้องใช้หมอ

หรือมดท�าพิธี อาหารที่ใช้เซ่นไหว้ ได้แก่ ข้าวปากหม้อ

ปากไห หมากพล ูแกงขนม อาหารคาวหวาน ผลไม้ และ

เหล้าเป็นเคร่ืองเซ่น โดยน�าไปตัง้ไว้หน้าเสาผใีนกะล้อห่อ

ง และต้อง “หน็องก้อ” คือการรินเหล้าใส่ถ้วยน�้าตวง

ด้วย วางไว้นาน 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย 

อาหารที่น�ามาเป็นเครื่องเซ่นจะเป็นอาหารอย่างเดียว

กบัทีท่�ากนิกนัในครอบครวั เพยีงแต่ต้องตกัมาเซ่นผก่ีอน

“พธิปีำดตงข้ำวใหม่ เป็นพธิเีหมอืนตรษุจนี ซึง่

เป็นกำรเซ่นไหว้บรรพบรุษุครัง้ยิง่ใหญ่ของคนจนีใน 1 ปี

ที่ท�ำกัน”

 พิธีปาดตงข้าวใหม่ เป็นการน�าข้าวใหม่ที่ได้

จากการเก็บเกี่ยวมาหุงเซ่นไหว้ผีเรือน เพื่อความเป็นสิริ

มงคล โดยจะท�าปีละ 1 ครั้ง ในเดือน 12 ข้างแรมหรือ

เดือนอ้ายข้างขึ้น อันเป็นเดือนที่เร่ิมเก็บเกี่ยว เรียกว่า 

“หน้าข้าวเหลือง”(ข้าวใหม่) อาหารที่ใช้ค่อนข้างพิเศษ

กว่าชีวิตประจ�าวัน นั่นคือ แกงหน่อส้ม จุ๊บผัก หมากพลู 

เหล้า และโดยเฉพาะข้าว ต้องเป็นข้าวใหม่หลงัเกบ็เกีย่ว 

ท�าโดยการน�าข้าวเหนียวมาต�าเป็นข้าวเม่าแล้วนึ่งทั้ง

เปลือก เสร็จแล้วน�ามาตากให้แห้ง แล้วต�าเป็นข้าวสาก 

เรียกว่า “ข้าวฮาง” การปาดตงข้าวใหม่จะมีเครื่องเซ่น

มากกว่าปาดตงธรรมดา ได้แก่ ปลาปิ้งโต๊ะ กบปิ้งโอ๊ะ 

ปลาดุกย่าง ข้าวต้ม เผือก มัน  และที่ขาดไม่ได้คือ แกง

หน่อส้ม 

 เจ้าของบ้านจะน�าอาหารเหล่าน้ีไปไว้ท่ีกะล้อ

ห่อง เมื่อจัดวางเคร่ืองเซ่นแล้ว จะกล่าวเชิญผีเรือนมา

กิน และมีการกล่าวขอให้ผลผลิตที่ได้สมบูรณ์อีกด้วย 

ปัจจบุนันีแ้ม้บางบ้านจะไม่ได้ท�านาแล้วกย็งัคงประกอบ

พิธีปาดตงโดยการไปขอซื้อข้าวจากบ้านที่ท�านานั่นเอง
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2. พิธีใหญ่ ได้แก่ พิธีแต่งงาน พิธีศพ และพิธีเสนเรือน

 พิธีแต่งงาน
 การแต่งงานของชาวไทยทรงด�านั้น เรียกว่า 

“พิธีกินดอง” หรือ “พิธีกินหลอง” หญิงชายชาวไทย

ทรงด�าจะไม่นิยมแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย  จะแต่งได้ก็

ต่อเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยฝ่ายชายอายุประมาณ  25 

ปี ส่วนฝ่ายหญิงอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งจะดูจากความ

ยาวของเส้นผม จะต้องสามารถท�าทรง “ปั้นเกล้า” ได้

จึงจะสามารถแต่งงานได้

 ในหนังสือไทยด�าร�าพัน ซึ่งเป็นหนังสือที่บอก

เล่าเกี่ยวกับการประวัติศาสตร์และพงศาวดารของชาว

ไทยทรงด�า ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการแต่งงานไว้ว่า ใน

อดีตชายหนุ่มและหญิงสาวจะมีโอกาสท�าความรู้จักกัน

ได้จากการ “ลงข่วงและเล่นคอน”  ในช่วงเดือน 5 หรือ 

6 อันเป็นเวลาว่างเว้นจากการท�านา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่

หนุ่มสาวจะได้พูดคุย ท�าความรู้จักกัน ซึ่งหากชอบพอ

กนั ฝ่ายชายจะส่งผูใ้หญ่ไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญงิ เรยีก

ว่า “ไปโลม” 

 โดยมากผู้ใหญ่ที่ไปทาบทามมักจะเป็นหญิงที่

ช่างพดูช่างเจรจา ความอาวุโสพอสมควรและมีชวิีตการ

แต่งงานที่ดี เรียกตามภาษาไทด�าว่า “พ่อสื่อ แม่ล่าม” 

ตรงกันกับค�าว่า “เถ้าแก่”ของไทย ทั้งนี้พิธีแต่งงานของ

ไทยทรงด�านั้น มี 4 ขั้นตอน คือ “ส่อง สู่ ส่ง สา” 

 ขัน้ตอนแรก “ส่อง” หรอืการหม้ัน ซ่ึงฝ่ายชาย

จะต้องน�าของไปด้วยในการทาบทาม นั่นคือหมากพลู 

และยาสูบใส่กะเหล็บ อันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าฝ่าย

ชายได้หม้ันฝ่ายหญิงไว้แล้ว ถ้าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่

ยินดี ก็จะบอกปัดไป หรือถ้าฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิง

ยนิด ีกจ็ะบอกให้พ่อแม่ของผูช้ายส่งคนไปสูข่อตกลงกนั

ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 2 “สู่”  ล่ามจะเป็นฝ่ายเจรจาสู่ขอ

ตกลงค่าสินสอดทองหมั้น ตามประเพณีคือมีมูลค่าตาม

ทีแ่ม่เจ้าสาวได้ตอนแต่งงาน ฝ่ายชายจะหาวนัทีเ่ป็นฤกษ์

ดแีละก�าหนดวนัแต่ง ในช่วงน้ี ผูช้ายจะไปเยีย่มฝ่ายหญงิ

ที่หมั้นหมายไว้เป็นระยะๆ เรียกว่า “ไปหยามห่อมะปู” 

หมายถึง ไปเยี่ยมห่อหมากพลู

 เมื่อก�าหนดวันเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝ่ายหญิงและ

ฝ่ายชายต้องจัดเตรียมของที่จ�าเป็นจะใช้ในพิธีแต่งงาน

และเอกแขกมากินดอง ในกรณีท่ีฝ่ายหญิงเป็นลูกสาว

คนเดยีว หลงัจากแต่งงานกนัแล้ว จ�าเป็นต้องให้ฝ่ายชาย

มาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงด้วย เรียกว่า “เขยสู่” 

 ขั้นตอนที่ 3 “ส่ง” เป็นขั้นส่งตัวเจ้าสาวในพิธี

แต่งงาน การแต่งกายในพิธีแต่งงานนั้น เจ้าบ่าวสวม

กางเกงขายาวใส่เสื้อไททั้งชุดและสวม “เสื้อฮี” ทับใส่

เครื่องประดับ เจ้าสาวนุ่งซิ่นลายแตงโม ใส่เสื้อฮี ใส่

เครือ่งประดบัต่างๆ พ่อแม่ฝ่ายชายและหญงิใส่เสือ้ฮ ีโดย

จะใส่ด้านที่ไม่มีลายไว้ข้างนอก ขบวนขันหมากจะ

ประกอบด้วยสินสอดทองหมั้น (เครื่องขันหมาก) ใส่กะ

เหล็บขนมที่ใช้ประกอบพิธีในขบวนขันหมาก ได้แก่ 

กาละแม ข้าวเหนียวแดง ข้าวจันอับ ถั่วตัด ขนมเปี๊ยะ 

ในอดีตไม่มีผลไม้ประกอบพิธี แต่ในปัจจุบันขบวน

ขันหมากเร่ิมมีการน�าต้นกล้วยและต้นอ้อยมาใช้ในการ

ประกอบพิธี

 ล่ามของฝ่ายชาย “องล่าม” มี 2 ประเภท คือ

ล่ามขนัหมากและล่ามฝากตวัลกูเขย “เดมิเราจะไม่มพีธิี

ทางสงฆ์ ไม่มีพิธีรับไหว้ ไม่มีรดน�้าสังข์ จะเป็นการ

แนะน�าเจ้าบ่าวให้กบัวงศ์ตระกลูฝ่ายหญงิได้ทราบว่า คน

คนน้ีจะมาร่วมเป็นเขย มาร่วมวงศ์ตระกูลกับเราแล้ว

นะ” พี่มดอธิบายถึงขั้นตอนในพิธีให้ฉันฟังอย่างตั้งใจ

 ข้ันตอนของพิธีแต่งงานเร่ิมตอนเช้าล่ามฝ่าย

เจ้าบ่าวจะท�าพิธีส่อง (การหมั้น) ที่บ้านเจ้าสาวในห้อง

กะล้อห่อง ซึง่มล่ีามของฝ่ายเจ้าสาวคอยอยู ่พร้อมทัง้พ่อ 

แม่ และญาตผิูใ้หญ่ฝ่ายหญงิอยูด้่วย เจ้าบ่าวจะยกขบวน

ขนัหมากมาหยดุรออยูด้่านนอกก่อน เมือ่การเจรจาเสรจ็

แล้ว จึงน�าขันหมากขึ้นเรือนมีการกั้นประตูเงินประตู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



109

ทองเป็นระยะระหว่างทางขึ้นเรือน ถ้าเป็นผู้น้อยจะขึ้น

บันไดบ้านตามปกติ แต่ถ้าเป็นผู้ต๊าว (ผู้ท้าว) ต้องข้ึน

บันไดทางกะล้อห่องเท่านั้น 

 จากนั้น ล่ามของเจ้าบ่าวจะน�าของทุกอย่าง

ที่มากับขบวนขันหมากไปท�าพิธีมอบให้พ่อแม่ของฝ่าย

เจ้าสาว แล้วจึงขนน�าไปไว้ที่กะล้อห่อง เพื่อบอกกล่าว

ขอให้ผีเรือนอวยพรชัยแก่คู่บ่าวสาวและเซ่นด้วยเหล้า

 ต่อมาล่ามจะน�าเจ้าบ่าวพร้อมเพือ่นมาท�า “พธิี

ไล้” หรือไหว้ จนครบจ�านวนผีเรือน แล้วจึงไหว้พ่อ แม่ 

ญาตผิูใ้หญ่ของเจ้าสาวไหว้แบบเดยีวกบัไหว้ผเีรอืน การ

ไหว้เจ้าบ่าวจะไหว้พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวโดยการลุกขึ้นยืน 

ประสานมอื และม้วนมอืเข้าหาล�าตวั เรยีกว่า “องค์ลาม

ไล้” 

 ส่วนฝ่ายหญิงเมื่อขันหมากแต่งขึ้นบ้าน “แม

ปาเฮา” ซึง่เป็นล่ามทางฝ่ายหญงิ จะน�าเจ้าสาวมา “ตัก๊” 

คือการทักทายแม่เจ้าบ่าว โดยใช้เสื้อฮีพันรอบอก นั่ง

ยองๆไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าว (ไหว้เหมือนคนไทย) และไหว้

ญาติเจ้าบ่าว จากนั้นพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะ

ให้พรเรียกว่า “ไหว้เฮา” 

 ถึงตอนนี้พี่มดเอ่ยอย่างเพิ่งนึกขึ้นได้ “รู้ไหม

เมือ่ก่อนนีก้ารไหว้ผู้ใหญ่ ฝ่ายชายต้องกระโดดลงเข่าด้วย 

มนัเป็นวธิกีารเคารพบรรพบรุษุ เพือ่ฝึกความอดทนโดย

แล้วแต่ว่าฝ่ายชายจะท�าได้มากน้อยแค่ไหน บางคนเหน็

ว่าเยอะไปแล้ว แขกผู้ใหญ่ก็จะให้พอ แต่ส่วนมากอาจ

จะ 3 หรือ 9 ก็ได้เป็นเลขคี่” เมื่อฟังจบฉันอดรู้สึก

หวาดเสียวและสงสารผู้ชายในสมัยนั้นไม่ได้จริงๆ

 การท�าพิธีปูเสื่อ “กางหยัน” (ปูฟูกกางมุ้ง) 

เหมือนกับเป็นการส่งตัวเข้าหอ ชาวไทยทรงด�าจะใช้มุ้ง

สีด�า ส�าหรับพิธีแต่งงานโดยเฉพาะ ในพิธีจะใช้ผู้ที่มี

สถานภาพการครองเรือนที่ดีมีความสุขอยู่กันมานาน

เป็นที่นับถือของคนทั่วไปเป็นผู้ปูที่นอนให้ เพื่อเป็นสิริ

มงคลต่อคู่สมรสให้มีชีวิตคู่ที่ดี 

 พ่อแม่ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิจะน�าเงินมาผกูตดิ

ที่หูมุ้งฝ่ายละ 2 ข้าง โปรยเงิน ดอกไม้ ถั่ว งา ลงบน

ที่นอน หมอขับจะกล่าวหยอกล้อกันในระหว่างพิธี พ่อ

แม่ของทั้งสองฝ่ายจะสั่งสอนให้บ่าวสาวแย่งกันเก็บ

สตางค์บนที่นอน เป็นความเชื่อว่าถ้าใครเก็บได้มากจะ

มีอ�านาจเหนือกว่า เสร็จพิธีมีการเลี้ยงอาหารแก่แขก

ที่มาร่วมงาน 

 ขัน้ตอนที ่4 “สา” เจ้าบ่าวจะมกีารกล่าวอาสา

ว่าจะอยูบ้่านพ่อตากีปี่ตามแต่จะตกลงกนั ส่วนมาก 2-3 

ปี เพื่อช่วยพ่อตาท�าไร่ไถนา เมื่อครบก�าหนดหรือพี่น้อง

เจ ้าสาวแต่งงานได้สมาชิกเพิ่ม เจ ้าบ่าวก็จะแยก

ครอบครัวกลบัไปอยูค่รอบครัวของตนเอง หรือแยกออก

ไปปลกูบ้านแยกต่างหาก แต่จะไม่มกีารสร้างกะล้อห่อง

ประจ�าเรือนของตนจนกว่าพ่อแม่จะเสียชีวิต จึงจะเชิญ

ผีพ่อแม่มาไว้ที่เรือนของตนต่อไป

 “ปัจจุบันน้ีพิธีแต่งงำนของชำวไทยทรงด�ำก็

เปลี่ยนไปแล้ว จะใช้พิธีของคนไทยมำผนวกเขำ้ เพรำะ

พิธีของเรำค่อนข้ำงที่จะเรียบง่ำยจนเกินไป ปัจจุบันก็มี

กำรรดน�้ำสังข์ แต่ยังคงเน้นให้มีกำรใส่เสื้อฮีเหมือนเดิม 

ท�ำพธิเีหมอืนคนไทย คอืท�ำบญุตกับำตรพระสงฆ์ในตอน

เช้ำ มีต้นกล้วยต้นอ้อยในขบวนขันหมำก มีกำรรดน�้ำ

สังข์ เป็นต้น ทั้งนี้เสมือนเป็นกำรให้เกียรติฝ่ำยหญิง” พี่

มดกล่าวทิ้งท้าย

 ข้อห้ามส�าหรับพิธีแต่งงาน

 1. เดือน 5 ไม่ควรแต่งงาน เพราะชาวไทยทรง

ด�าถือว่าเป็นเดือนร้อน เมื่อแต่งงานกันไปจะอยู่กันไม่

นาน

 2. ไม่แต่งงานกันในมื้อกัดกับมื้อขด เพราะถือ

เป็นวันอัปมงคล

 3. วนัทีใ่ช้ท�าพธิแีต่งงานแล้วจะไม่น�ามาใช้เป็น

วันท�าพิธีมงคลอ่ืนๆอีก (ฤกษ์ที่ใช้ในการท�าพิธีแต่งงาน

จะใช้การเปิดต�าราหรือให้คนทรงดูฤกษ์ที่เหมาะสม)
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 พิธีศพ
 จากหนังสือการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

ประชากร เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง ใน

จงัหวดันครปฐม ได้อธบิายไว้ว่า เมือ่มคีนในบ้านเสยีชวีติ

ลง ญาติผู้ตายต้องไปหา “เขยกก” เพื่อก�าหนดวันเผา 

เขยกกคือหมอในพิธีและผู้ที่จะน�าทางวิญญาณที่ตาย

แล้วกลับไปเฝ้าแถนยังเมืองฟ้า ในพิธีเขยกกจะต้องถือ

ต�าราตลอดถึงแม้จะจ�าเนื้อหาในต�าราได้แล้วก็ตาม 

 เมื่อเขยกกไปถึงบ้านผู้ตายจะท�าพิธีข่มผีร้าย

เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผอีืน่มารงัควาญ ในพธิศีพเขยกกต้องหา

ผู้ช่วย ซึ่งเรียกว่า “เขยเล็ก”  โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความ

รู้ด้านพิธีกรรม เขยเล็กหญิงจะท�าอาหารเลี้ยงแขกที่มา

ร่วมพธิ ีส่วนเขยเลก็ชายจะช่วยกนัสร้าง “จอง” คอืแคร่

ไม ้ไผ ่ ใช ้วางโลงศพและหามไปเผา พร ้อมสร ้าง 

“เรือนแก้ว” เป็นบ้านไม้จ�าลองที่มีลักษณะเหมือนของ

จริง แต่จะท�ากลับด้านกับของคนเป็น และยังต้องท�า 

“เสาหลวง” ส�าหรับปัก “นกและปลี” 

 เสาหลวง คือ เสาไม้สูง 7 ศอกปักไว้หน้า

เรือนแก้ว ผู้ชายที่อายุ 80 ปีขึ้นไปจะมี “นก” แกะสลัก

ด้วยไม้หรือกระดาษ ปักไว้บนเสา 1 ตัว และมีร่มเล็กๆ

ปักอยู่พร้อมด้วยเสาธงผูกติดไว้ รอบๆเสามีไม้สั้นๆปัก

อยู่ประมาณ 21 อัน ปลายแต่ละเสามีผ้าขาวผูกอยู่

ยกเว้นอันสุดท้าย  ส่วนหญิงนั้นมี “ปลี” มีนกแกะสลัก

เช่นกันแต่ไม่มีร่ม มีธงขาวและธงแดงประมาณ 30 อัน 

ไว้บนเสาหลวง  ชายทีอ่ายตุ�า่กว่า 80 ปีจะไม่มนีกให้ จะ

มีปลูกเรือนเฉยๆ ซึ่งนกและปลีที่อยู่บนยอดเสาน้ีใช้

ส�าหรับขี่เป็นพาหนะน�าวิญญาณผู้ตายไปเฝ้าแถน

“ชำวไทยทรงด�ำส่วนมำกเมื่อมีอำยุมำกขึ้นจะ

รู้ว่ำเวลำตำยมีขั้นตอนหลำยเรื่อง ซึ่งเขำจะรู้ตัวว่ำเมื่อ

เขำตำย ก็จะเตรียมพวกผำ้ ดำ้ย หรือไหม เอำไว้ใช้เมื่อ

ตัวเองตำย โดยท�ำเป็นรูปหงส์เปรียบเสมือนวิญญำนจะ

ได้บนิขึน้ไปกบัหงส์” พีม่ดเอ่ยปากเล่าให้ฟัง ซึง่ท�าให้ฉนั

สับสนเล็กน้อย ระหว่างหงส์กับนกว่าเหมือนกันหรือไม่ 

ตามความคิดของฉันแล้ว ชาวไทยทรงด�าที่เพชรบุรีคง

ท�าเป็นรูปหงส์แทนนก

 การแต่งกายในงานศพ ญาติที่ถือผีเดียวกับผู้

ตายจะใส่เสือ้ฮไีม่เอาลายออก ส่วนลกู จะใส่เสือ้ผ้าสขีาว 

“เสือ้ต๊ก” ซึง่เป็นเสือ้ขาวเนือ้หยาบเยบ็ชัว่คราวไม่มแีขน 

และใช้ผ้าคาดหวั ลกูชายคนใดคนหน่ึงต้องโกนผม 1 วนั 

แต่โดยมากจะเป็นคนโต ส่วนภรรยาผูต้ายต้องเลาะชาย

ผ้าซิ่นที่เย็บตกแต่งไว้ออกและเปลี่ยนทรงผมมาเป็น 

“ปั้นเกล้าต๊ก” ถ้าเป็นผู้หญิงตายผู้ชายไม่ต้องไว้ทุกข์ 

หลังจากพิธีศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะถอดเสื้อต๊กออก

ไม่มีการไว้ทุกข์หลังพิธีเหมือนคนไทย 
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 พิธีกรรม
 หลงัจากคนในบ้านเสยีชวีติแล้ว ญาตพิีน้่องจะ

หยุดท�างานทุกอย่างเพื่อไว้ทุกข์และมาจัดงานศพโดย

ช่วยกันอาบน�้าศพ แล้วช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ 2 ชั้น 

คือเสื้อไทหรือเส้ือก้อม สวมทับเส้ือฮีท่ีสวมให้ผู้ตายจะ

เอาด้านท่ีมลีวดลายสวยงามออกด้านนอก เพราะเชือ่ว่า

ผูต้ายต้องไปเฝ้าแถนจึงต้องแต่งกายสวยงาม  และจะนุง่

กางเกงหรือผ้าซิ่นให้ศพ 2 ผืนซ้อนกัน แล้วเอาเงินหรือ

ทองใส่ปากและมอื ห่อพนัด้วยผ้าและใช้ผ้าแพรสแีดงปิด

หน้าศพ แล้วน�าใส่โลงพร้อมกบัของใช้ผูต้าย เช่น หว ีขัน

น�้า เชี่ยนหมาก มีด เป็นต้น 

 เมื่อปิดฝาโลงแล้วน�าไปตั้งไว้บนแคร่ไม้ไผ่ที่

เรียกว่า “จอง” และใช้เสื้อฮีของลูกหลานกลับด้านในที่

มลีายมากออกข้างนอกคลมุโลงผูต้ายอกีทหีนึง่ ซึง่เสือ้ฮี

ทีใ่ช้ต้องเป็นเสือ้ฮขีองผูห้ญงิเท่านัน้ จากนัน้กจ็ะเกบ็ศพ

ไว้ที่บ้านตั้งไว้กลางเรือน รอวันดี อาจเป็น 1 วัน 3 วัน

หรือ 10 วันก็ได้โดยมากไม่เกิน 3 วันแล้วหามน�าไปเผา

ที่ “ป่าช้า” 

 ถึงตรงนี้ฉันเกิดความสงสัย เพราะจากที่เห็น

บริเวณโดยรอบ หมู่บ้านรายล้อมไปด้วยวัดมากมาย 

ท�าไมจึงไม่เผาที่วัด ซึ่งพี่มดเล่าให้ฟังว่า เริ่มมีการใช้วิธี

ตามพระพุทธศาสนามากขึ้นในปัจจุบัน อย่างเมื่อจะน�า

ศพไปจากบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นผู้น�าวิญญาณผู้

ตายไปวัด และมีการสวดพระอภิธรรมศพ เสื้อฮีที่ให้ผู้

ตายใส่ก็น�ามาคลุมโลงศพแทน โดยปกติมักนิยมเก็บศพ

ไว้ 3 วัน 2 วันแรกจะสวด ส่วนวันที่ 3 จะเผา การเผา

ศพเปลีย่นมาเผาทีเ่มรุวดั  เมือ่เผาเสร็จจงึเกบ็กระดกูใส่

ไหแล้วน�าไป “ป่าแฮ่ว” หรือป่าช้า แต่บางบ้านอาจเผา 

2 วัน คือวันแรกจะเผา ส่วนวันที่ 2 จะเอาผีไปป่าแฮ่ว 

 “แล้วเมือ่มคีนตำยกน็�ำศพไปเผำเลยหรือคะ มี

กำรเก็บศพไว้ไหมอย่ำงคนไทยบำงบ้ำนก็มีกำรเก็บไว้ 

100 วัน” 

 “ในลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันแต่ไม่บ่อย นั่น

เพรำะว่ำวงศ์ตระกูลน้ันๆมีคนตำยอยู่แล้ว แล้วมำตำย

อีกในปีเดียวกัน ถ้ำอย่ำงนั้นศพที่สองจะไม่เผำ จะเก็บ

ไว้ แต่ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์ตำยซ�้ำกันก็จะเผำตำมปกติ ที่

เกบ็ไว้เพรำะว่ำเมือ่เผำไปแล้ว แล้วเผำอกี คนเฒ่ำคนแก่

เขำบอกว่ำถือ เหมือนกับจะมีกำรตำยต่อไปอีก โดยเรำ

จะเก็บศพไว้ที่วัด แล้วแต่วำ่บำงครัวเรือนอำจเก็บครึ่งปี

หรือ 1 ปีก็ได้ แล้วแต่ควำมสะดวก”
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ในอดีตเม่ือจะน�าศพไปยงัป่าช้าเพือ่เผา เขยกก

จะให้ผู้ตายมากินอาหารและเชิญญาติผีเดียวกัน มารับ

ประทานหน้าหีบศพ เรียกว่า “ข้าวงานต๊ก”  จากนั้นก็

ท�าพิธี “ซ่อนขวัญ” คือไม่ให้ญาติไปกับผู้ตาย เมื่อจะน�า

ศพลงจากเรือน เขยกกจะเป็นผู้น�าขบวนและถือตะกร้า

ใส่ไข่ต้ม ข้าวเหนียว อาหาร ผลไม้ เพื่อให้ผีกินอีกครั้ง

ก่อนการเผา และจะถอืฟืนอกี 1 ท่อนไปด้วย ลกูชายคน

โตจะถือธงจาวอานน�าหน้าศพ ผู้ที่หามลงศพก็จะเป็น

เขยทั้งหลาย เมื่อขบวนศพมาถึงป่าช้าแล้วก็จะมีการ

เสี่ยงทายขอซื้อที่ดินเพื่อเผาศพ โดยการโยนไม้คว�่า ไม้

หลาย ต้องให้ไม้คว�า่ 1 อัน ไม้หงาย 1 อัน จึงใช้บริเวณ

นั้นเผาศพได้ 

 จากนัน้กช่็วยกันถางหญ้าให้เป็นส่ีเหล่ียม และ

ปักเสา 4 ต้น เอาฟืนมากองแล้วแห่ศพรอบกองฟืน 3 

รอบ โดยวนซ้าย แล้วจึงน�าโลงวางลงให้ศีรษะศพหันไป

ทางทิศใต้ แล้วจึงท�าการเผา ในขณะที่เผา ญาติจะโยน

ของหน้าไฟถือเป็นการส่งของให้ผูต้าย เขยกกเป็นผูบ้อก

ทางด้วยภาษาไทยทรงด�าให้ผู้ตายไปเฝ้าแถน นอกจาก

น้ีเขยกกยังต้องบอกทางกลับเดียนเบียนฟูให้กับผู้ตาย

ด้วย เพราะวิญญาณของผู้ตายจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

คือวิญญาณกลับเดียนเบียนฟู วิญญาณอยู่ในกะล้อห่อง 

วิญญาณใช้กรรมที่ป่าช้า และวิญญาณที่เสวยผลบุญไป

เฝ้าแถน หลังจากนั้นเขยกกต้องดึงฟืนออกจากกองเผา

ศพ 1 ท่อน เพื่อเป็นการดึงขวัญของคนเป็นไม่ให้ไปกับ

ศพ เมื่อเสร็จพิธีแขกที่มาร่วมงานจึงทยอยกลับ 

 “ไทยทรงด�ำจะเผำศพประมำณบ่ำยสอง 

เพรำะว่ำยังมีขั้นตอนอีกมำก  และบำงครอบครัวก็ต้อง

ไปท�ำมำหำกิน วันต่อมำเรำจึงจะเก็บเถำ้กระดูกแล้วฝัง

ไว้ในถ้วยหรือโอ่งเล็กๆแล้วฝังไว้ใต้ดิน ซึ่งใต้ดินก็จะมี

บ้ำนเล็กๆ มีที่นอนหมอนมุ้ง แล้วก็มีหงส์เพื่อให้คนตำย

ได้อยู่บ้ำนหลังนี้และจะได้ไปอยู่บนสรวงสวรรค์”

 วันถัดมาจะมีการเก็บกระดูก วิธีการเก็บ

กระดกูของชาวไทยด�านัน้ เขาจะท�าตะเกียบด้วยอ้อยคีบ

กระดกูใส่หม้อดนิเอาไปฝังไว้ ณ ทีท่ีเ่หน็ว่าดทีีส่ดุ กระดกู

ท่ีเก็บขึ้นส่วนหนึ่งให้น�าไปไว้บูชา อีกส่วนหนึ่งจะน�าใส่

หม้อดนิหรอืตุม่เลก็ๆเพือ่น�าไปฝังทีป่่าแฮ่ว ซึง่เขยกกต้อง

ท�าพิธีบอกทางไปเมืองแถนแก่ผู้ตายด้วยหลังจากที่ฝัง

แล้ว หลังจากเผาศพแล้ว 7วัน ญาติจะจัดพิธีเชิญ

วิญญาณผู้ตายมาอยู่ในห้องกะล้อห่องในบ้าน ที่เรียกว่า 

“พิธเีชญิผข้ึีนเรือน” โดยลกูต้องใส่เสือ้ต๊กไปตามทางไป

เรียกผีกลับบ้าน หลังจากอยู่ที่กะล้อห่องแล้วต้องท�า 

“ปาดตง” ทุก7 วันส�าหรับต๊าว ทุก 10 วันส�าหรับผีผู้

น้อย ต้องไปเซ่นที่กะล้อห่องเสมอ เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธี

 พิธีเชิญผีขึ้นเรือน

 การเอาผีขึ้นเรือนขอไทยทรงด�าจะจัดท�าเมื่อ

บดิามารดา หรอืญาตผิูใ้หญ่ในบ้านตายเท่านัน้ เนือ่งจาก

เชื่อว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ตายมิให้วิญญาณ

ของผู้ตายต้องร่อนเร่ แต่จะต้องเชื้อเชิญวิญญาณผู้ตาย

ให้เข้าไปอยูร่่วมกบับรรพบรุุษผูล่้วงลบัไปแล้วทัง้หมดใน

ห้องผีเรือนที่เรียกว่า “กะล้อห่อง” เพ่ือจะได้คุ้มครอง

บุตรหลานทุกคน 

เมื่อถึงก�าหนดวันเอาผีข้ึนเรือน หมอเสนจะ

เป็นผูก้ล่าวค�าเชือ้เชญิวญิญาณของผูต้ายเป็นภาษาไทด�า 

และท�าพธิเีซ่นไหว้ในห้องผเีรอืนตามประเพณไีทยทรงด�า 

โดยท�าพิธีคล้ายกับการเสนเรือน ด้วยการจัดเครื่องเซ่น

ต่าง ๆ  อาทิ เนื้อหมูดิบ ซี่โครงหมู ไส้หมู เนื้อหมูย�า ข้าว

เหนียวนึ่ง หมากพลู บุหรี่ และเหล้าทั้งขวด บรรจุลงใน

ปานเผือน และเริ่มด้วยหมอเสนจะเรียกพร้อมกับกล่าว

เชิญวิญญาณของผู้ตาย ให้มารับอาหารที่จัดเตรียมไว้

ก่อน แล้วจึงเชิญบรรพบุรุษ ตามล�าดับรายชื่อที่จดไว้ใน

สมุดผีเรือน “ปั๊บผีเรือน”  ให้มารับอาหาร จนครบหมด

ทุกชื่อ โดยเรียกชื่อครั้งหนึ่งก็ใช้ตะเกียบคีบอาหาร (หมู

ย�า) ทิง้ลงในทีจ่ดัเตรยีมไว้ทลีะชิน้เช่นกนั ครบแล้วจงึท�า

พิธีกู้เผือน  ซึ่งก็คือการน�าอาหารที่เหลือออกจากปาน

เผอืนทัง้หมด เพ่ือน�าปานเผอืนมาใช้เป็นเคร่ืองมอืสูข่วญั

บุตรหลานของผู้ตายต่อไป
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 พิธีเสนแก้เคราะห์ 

 เมื่อมีคนตายในบ้านหรือคนที่เป็นผีเดียวกันตายจะต้องท�าพิธีเสนแก้

เคราะห์ สะเดาะเคราะห์ให้คนในบ้านทุกคนโดยให้คนเฒ่าคนแก่มาสะเดาะ

เคราะห์ให้ แล้วจากนั้นจะท�าพิธีเสนเรือนหรือจัดงานมงคลต่างๆ หลังท�าพิธีผีขึ้น

เรอืนแล้ว จากน้ันอีกปีหรือสองปี แล้วแต่บางครัวเรือนว่าจะจดัพิธเีสนเซ่นไหว้ให้

กับบรรพบุรุษ แต่ก่อนจัดพิธีเสนเรือนต้องจัดพิธีเสนแก้เคราะห์ก่อน เปรียบ

เสมือนการท�าความสะอาดบ้านก่อนจัดงานใหญ่ เราเรียกว่าเสนแก้เคราะห์ 

เหมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับบ้านที่มีคนตายแล้ว

 เราก็จะท�าบ้านให้เรียบร้อย ต้องเตรียมท�าความสะอาดบ้าน มีหมอ

พิธีกรรมมากล่าวน�า มีการเชิญญาติสนิท แต่คนก็จะมาร่วมงาน ไม่เยอะ พอพิธี

เสนแก้เคราะห์แล้วเราจึงจะเสนหมู (เสนเรือน) ได้ 

 พี่มดได้อธิบายล�าดับของการจัดพิธีเกี่ยวกับงานศพไว้ว่า 

“เมื่อมีคนตำยจัดพิธีผีขึ้นเรือน ต่อมำเป็นพิธีเสนแก้เครำะห์  แล้วจึงมี

พิธีเสนเรือน ในกรณีที่ถ้ำบ้ำนหลังนั้นจะท�ำพิธีเสนเรือน แต่ถ้ำบ้ำนหลังนั้นไม่ท�ำ

พิธีเสนเรือนก็จะจบแค่พิธีผีขึ้นเรือน”
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พิธีเสนเรือน หรือ เสนเฮือน

 พิธีกรรมที่ไทยทรงด�ายังยึดถือปฏิบัติกันมาก

ทีส่ดุในปัจจบุนั คอืพธิเีสนเรอืน จากกนงัสอืพธิเีสนเรอืน 

ค�าว่า “เสน” คือ สังเวย หรือ เซ่น ส่วนค�าว่า “เรือน”  

ในที่นี้คือ ผีเรือน หรือ ผีบรรพบุรุษ เสนเรือนจึงมีความ

หมายว่า “การเซ่นไหว้บรรพบรุษุ” ทีเ่จ้าของบ้านได้เชญิ

วิญญาณมาไว้บนเรือน โดยตั้งหิ้งบูชาให้อยู่ในห้องที่จัด

ท�าให้ผบีรรพบุรษุโดยเฉพาะ เรยีกว่า “ กะล้อห่อง” แปล

ว่า มุมห้อง

 ผีบรรพบุรุษ หรือ ผีเรือนของไทยทรงด�า ต้อง

เป็นบรรพบุรุษที่เสียชีวิตแบบ “ตายดี” จะไม่น�า

บรรพบุรุษที่ “ตายโหง” มาเป็นผีเรือน

 หลังจากการจัดพิ ธีศพแล ้วจะมีพิ ธี เชิญ

วิญญาณให้กลับมาอยู่ในครอบครัวที่เรียกว่า “พิธีเอาผี

ขึน้เรอืน” และมกีารจดชือ่ผเีรยีนไว้ในบญัชซีึง่ตามภาษา

ไทด�าเรียกว่า “ปั้ปผีเรือน” หมายถึง ฉบับผีเรือน เป็น

สมดุจดรายชือ่ผทีีเ่ชญิมาเป็นผบีรรพบรุษุ โดยจะเกบ็ป๊ัป

ผเีรอืนไว้บนหิง้ท่ีจัดไว้ในกะล้อห่อง ตามปกติแล้วผู้ทีจ่ะ

เข้าไปในห้องกะล้อห่องได้จะต้องเป็นญาติผีเดียวกัน ผู้

ที่ไม่ใช่ญาติผีเดียวกันจะเข้าไปไม่ได้ เพราะ เชื่อว่าจะ

ท�าให้เจ้าของเรือนเจ็บป่วยได้ หรือถ้าจะเข้าไปก็ต้องขอ

อนุญาตผีเรือนเสียก่อน กะลอห่องนอกจากจะเป็นที่อยู่

ของผีเรือนแล้ว เวลาจัดพิธีเสนเรือน “หมอเสน” จะ

เข้าไปท�าพิธีในห้องนี้ และผู้ท่ีเป็นญาติผีเดียวกันก็จะ

เข้าไปร่วมท�าพิธีด้วย

 เวลาเซ่นมีการเรียกชื่อ ผี เรือน ปู่ ย่า ตา ยาย 

ให้มากินเครื่องเซ่น โดยไทยทรงด�ามีความเชื่อว่า การ

เซ่นนั้นจะท�าให้ผีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วไม่อดอยาก 

ถอืเป็นการแสดงความกตญัญ ูระลกึถงึญาตขิองตน และ

จะมีผลสะท้อนให้ทกุคนในครอบครวัอยูเ่ยน็เป็นสุข เกดิ

ความเป็นสริมิงคลแก่บ้านเมอืง การจดังานเสนเปน็การ

ร่วมพบปะระหว่างเครอืญาตแิละเพือ่นบ้านไปในตวัด้วย 

ดังนั้นตลอดวันนั้นจะไม่มีการท�างาน ญาติพี่น้องตลอด

จนแขกทกุคนทีม่า จะอยูร่่วมงานพธิแีละนัง่สนทนาสลบั

กับการรับประทานอาหารกันไปตลอดทั้งวัน

 “คนที่มำร่วมงำนต้องถือเหล้ำขำวมำช่วยเจ้ำ

ภำพคนละขวด เหมือนคนไทยเวลำมำช่วยงำนเรำก็จะ

มกีำรใส่ซอง แต่ของเรำจะไม่เอำเงินแต่เอำเป็นเหล้ำขำว 

ซึ่งเรำเอำมำเซน่ไหว้ในห้องพิธีกรรมส่วนหนึง่ และก็เอำ

มำใช้ส�ำหรับเลีย้งแขกทีม่ำร่วมงำน มอีำหำรและมเีหล้ำ

ขำวด้วยให้แขกได้ดื่ม ในงำนนั้นๆคนที่มีสำยเลือด

เดียวกันในวงศ์ตระกูลนั้นๆต้องมำทุกคน แต่ไม่ได้

หมำยควำมว่ำ สำยเลอืดเดยีวกนั คอืครอบครัวเดยีวกนั

พ่อแม่มีลูกมีหลำน เป็นญำติๆ ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุก

คนต้องมำอำจเป็นตัวแทน ซึ่งก็อำจเป็นพ่อบ้ำนมำร่วม

เป็นสักขีพยำน มำร่วมเชิญของหวำนของคำว เป็น

ตัวแทนของวงศ์ตระกูล ซึ่งต้องเข้ำไปเชิญแถวๆ ถ้ำห้อง

มนัแคบกอ็ำจเชญิอยูข้่ำงหน้ำห้อง เพรำะบำงครอบครัว

มีฐำนะไม่เหมือนกัน บำงครอบครัวมีฐำนะดีก็เชิญใน

ห้อง งำนพิธกีรรมจะเสร็จประมำณบ่ำยสำม หมอพิธจีะ

กล่ำวน�ำด้วยภำษำไทยทรงด�ำไปเร่ือยๆ ส่วนแขกท่ีมำ

ร่วมงำนหลังจำกทำนอำหำรเสร็จก็เสร็จสิ้นงำน อันนี้

เป็นงำนใหญ่แขกที่มำร่วมงำนประมำณ 300-400 คน 

ก็แล้วแต่ งำนไม่ได้จัดขึ้นทุกปี อำจจะปีหรือสองปีครั้ง 

แล้วแต่ครอบครัวว่ำมีควำมพร้อมที่จะจัดงำนนี้แค่ไหน 

เพรำะต้องใช้ทั้งก�ำลังคนและก�ำลังทรัพย์ค่อนข้ำงเยอะ 

เพรำะเป็นกำรจัดงำนใหญ่” พี่มดอธิบายเพิ่มเติม

 พิธีเสนเรือน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความ

กตัญญูต่อบรรพบุรุษ นิยมท�า 2-3 ปีต่อครั้ง เพื่อจะได้มี

ความสุข “เฮ็ดนาก็มีข้าวขาย เฮ็ดไฮก็มีหมากไม้” พิธี

เสนเฮอืนจะไม่กระท�ากนัในเดอืน 9 กบัเดอืน 10 เพราะ

ผีเรือนจะไปเฝ้าแถน และในเดือน 5 เพราะอากาศร้อน 

พืชผักผลไม้ไม่อุดมสมบูรณ์ พิธีเสนเรือนมี 2 ประเภท 

ได้แก่ เสนเรือนผู้ต๊าว และเสนเรือนผู้น้อย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118

1. เสนเรือนผู้ต๊าว

 เป็นพิธีเสนเรือนที่ผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูล

เจ้าเมอืงเก่า ม ี2 ลกัษณะ คือ เสนด้วยควาย คือใช้ควาย

เป็นเครื่องเซ่น และเสนด้วยหมู จะใช้หมูตัวผู้เป็นเครื่อง

เซ่น การที่จะใช้หมูเสนได้ต้องท�าพิธีขออนุญาตจากผี

เรือน โดยต้องท�าการเสี่ยงทาย ถ้าผีเรือนอนุญาตจึงจะ

สามารถใช้หมูแทนควายได้ ถ้าผีเรอืนไม่อนญุาตต้องเสน

ด้วยควาย

 สาเหตุท่ีต้องมีการเสนด้วยหมูเพราะ ถ้า

ท�าการเสนด้วยควายจะเป็นการสูญเสียแรงงานในการ

ท�ามาหากิน แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเสนด้วยหมู

เกือบหมด แต่ยังคงมีความเชื่อว่า ถ้าเสนด้วยควาย จะ

ถือว่าเป็นสิริมงคล การเสนเรือนด้วยควาย จะใช้ควาย

ดิบในการท�าพิธี แต่ถ้าเป็นหมูจะใช้หมูต้มสุกทั้งตัว 

บ้านท่ีสามารถท�าพิธีเสนเรือนได้ต้องเป็นบ้าน

ทีด่แีละไม่มีเคราะห์ คอืบ้านนัน้จะต้องไม่มญีาตเิดยีวกนั

เสียชีวิต ถ้าบ้านใดมีผู้เสียชีวิตต้องท�าพิธีฌาปนกิจศพ

และท�าพิธีเอาผีขึ้นบ้านให้เรียบร้อย แล้วต้องท�าพิธีเสน

แก้เคราะห์ก่อนท�าพิธีนี้ 6 เดือน และระหว่างนั้นต้อง

ไม่มีสมาชิกในบ้านคลอดบุตร ผู้ที่ประกอบพิธีเสนเรือน

ผู้ต๊าว จะเรียกว่า “จาง”

 สิ่งที่ใช้ในการท�าพิธี ได้แก่ หมูหรือควาย ไก่ 

(เลอืกทีมี่ลกัษณะด ีสหีม่น เชือ่ว่าจะท�าให้เกดิความอดุม

สมบูรณ์ มีเงินทองไหลมาเทมา มีผ้าฝ้ายเนื้อดี ข้าวปลา

อุดมสมบูรณ์) เหล้าหมักเอง ขนม กาละแม ข้าวต้มมัด 

ขนมเปียกปนู ข้าวสาร หมากพล ูแกงหน่อส้ม แกงผ�า ผดั

เผ็ดไส้หมู ผัดหมี่ โดยน�าจัดใส่ลงในปานเผือน

 “ปานเผือน” เป็นพานขนาดใหญ่บรรจุเครื่อง

เซ่น น�าใบตองมาปูรองหมูต้ม มีกระดูกสันหลัง 7 ข้อ 

กระดูกซี่โครง 7 ซี่ เครื่องใน 1 ห่อ ข้าวเหนียว 7 ห่อ 

เนื้อหมูปิ้ง 7 ห่อ และตะเกียบ 7 คู่ โดยจะน�าหัวหมู คาง 

ลิ้น หาง ไว้ตรงกลาง น�าขา 4 ขา วาง 4 มุม น�าขนมจัด

วางให้เต็ม

 พิธีการเสนเรือนผู้ต๊าวจะมีความคล้ายคลึงกับ

เสนเรือนผู้น้อย จะต่างกันเพียงบางขั้นตอน เช่น เสน

เรอืนผูต๊้าวจะเซ่นเหล้าก่อนหม ูต้องช�าแหละหมเูป็นชิน้ๆ

ก่อนเข้าห้องกะล้อห่อง หมอเสนจะสวมเสือ้ผ้าฝ้ายสแีดง

และไม่ถือพัด การท�าพิธีหมอเสนจะนั่งบนเก้าอ้ีเตี้ยๆ

แทนการน่ังพ้ืน และจะน�าอาหารทุกชนิดอย่างละน้อย

ห่อด้วยใบตองทิ้งลงในรูห้องแทนการใช้ตะเกียบ

2. เสนเรือนผู้น้อย 

 เป็นพธิเีสนส�าหรบัผูท้ีส่บืเชือ้สายมาจากสามญั

ชน มีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นเตรียมงาน

 ปกติไทยทรงด�าเลี้ยงหมูกันทุกครัวเรือน เวลา

มีเสนก็จะฆ่าหมูเพื่อใช้ในพิธี นอกจากการเลี้ยงหมูแล้ว 

เจ้าของบ้านจะต้องหมักเหล้าไว้ เพื่อใช้ในพิธีเสนเรือน

ด้วย เดมิใช้ “เหล้าแกลบ” ซึง่ท�าจากปลายข้าวกบัแกลบ 

ปัจจบุนั นยิมซือ้เหล้าทีข่ายตามท้องตลาด ส่วนใหญ่นยิม

ใช้เหล้าโรงหรือที่นิยมเรียกว่า “เหล้าขาว” เพราะ 

สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ผิดกฏหมาย 

อกีทัง้เจ้าของบ้านจะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนไว้

ให้มั่นคง คร้ันซ่อมแซมบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วนั้น จึง

ตกลงใจก�าหนดวันจัดพิธีเสน โดยไปปรึกษาหมอผี

ประจ�าหมู่บ้าน หมอจะเลือกวันมงคลที่ควรจัดงานให้
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วันท�าพิธีเสนเรือน 

 เริ่มเวลาประมาณ 02.00 น.จะท�าการต้มน�้า

ร้อนในกระทะใบใหญ่รอไว้ พอถึงประมาณ 03.00 น. 

จะท�าการฆ่าหมูตัวท่ีเตรียมไว้ จากนั้นผ่าท้องช�าแหละ

เอาเครือ่งในออกล้างให้สะอาด และน�าเลอืดหมทูีร่องอยู่

ในกะละมังไปท�าลาบเลือด (เลือดต้า) แล้วจึงหามทั้งตัว

ขึ้นทางบันไดหน้าบ้าน  ผู้ที่หามหมูมาเป็นลูกเขยคนโต

และเพือ่นบ้าน ลกูเขยคนโตต้องใส่เสือ้ฮ ีเมือ่ถงึบนัไดข้ัน

สุดท้าย จะต้องเอาเลือดหมูทาที่บันไดด้านขวา มีความ

เชื่อว่าเป็นการบอกผีเรือนให้ทราบว่าบ้านนี้มีการเสน 

และน�าหมไูปวางไว้ที ่กะล้อห่อง และท�าการช�าแหละหมู

ในกะล้อห่อง เรยีกว่า “ขาวหอง” จากนัน้แบ่งหมูเป็น 2 

ส่วน น�าหมสู่วนที1่ ไว้ในปานเผอืน อกีส่วนหนึง่น�าไปท�า

อาหารเลี้ยงแขก แขกก็จะมากันตั้งแต่ 7 โมงเช้า ส่วน

มากจะมากินกันในช่วงเช้า เราเรียกว่า “มากินเสน มา

ช่วยงานเสน”

 เวลา 06.00 น. คนแต่งเสนจะเป็นผู้จัดวาง

เครื่องเซ่น เป็นส�ารับใน “ปานเผือน” ก่อนวางจะต้อง

ใช้ใบตองสดปูไว้ 7 ชั้น ก่อน แล้วจึงวางเครื่องเซ่นเป็น 

7 กอง โดยน�าเนื้อหมูดิบ กระดูกสันหลัง 7 ข้อ ปอด ตับ 

ลิ้น หัวใจ กระดูกซี่โครง 7 ซี่ จัดวางในปานเผือน จาก

นั้นน�าไส้หมูมาวางตรงกึ่งกลาง เรียกว่า “ไส้ล้อมเผือน” 

แล้วปิดด้วยใบตอง ผลไม้ เผือก มัน กล้วย อ้อย ข้าวต้ม

มัด 7 มัด ขนมใบไม้ ขนมโก๋ ขนมจันอับ ถั่วตัด วางใน

ปานเผือน ส่วนตรงกลางจะน�าใบตองมาจับจีบ ใส่จุ๊บ

หน่อไม้ “ถ่วยก�าป้อน” ปักตะเกียบ 7 คู่ ห่อข้าวเหนียว

ทีห่่อด้วยใบตอง 7 ห่อ ด้านบนใส่หมากพลแูละขวดเหล้า 

 ญาติของเจ้าภาพจะไปรับหมอเสน ประมาณ 

07.00-08.00 น. ครั้นถึงวันนัด หมอเสนแต่งกายตาม

แบบโซ่งสวม “เสื้อฮี” ถือพัดขนนก “วี้” เมื่อถึงบ้าน 

หมอเข้านัง่ในห้องพธิทีนัท ีเจ้าของบ้านน�า “ป๊ัปผเีรอืน” 

มาให้หมอเป็นคนอ่านเองหรือให้คนอื่นอ่าน จากนั้นยก

ปานเผอืนเมือ่เจ้าภาพพร้อมจะเริม่โดยญาตผิเีดยีวกนัยก

ปานเผอืนในกะลอห่องมอบให้หมอเสนจะยก 3 ครัง้ดงันี้ 

 ยกคร้ังที่ 1 จะยกสูงเสมอเอว แล้วถามหมอ

เสนว่า แค่นี้พอไหม ? หมอจะตอบว่า “ดีแล้ว แต่ถ้าให้

ดีต้องสูงกว่านี้ “  

 ยกครั้งที่ 2 สูงเสมออก แล้วถามหมอเสนว่า 

แค่น้ีพอไหม ? หมอจะตอบว่า “ดแีล้ว แต่ถ้าให้ดต้ีองยก

ท่วมหัว” 

 ยกครั้งที่ 3 เหนือศรีษะ แล้วถามหมอเสนว่า 

แค่นี้พอไหม ? หมอจะตอบว่า “สูงแค่นี้ ดีสุดแล้ว” แล้ว

ญาตจิะน�าปานเผอืนส่งให้หมอเสน ท�าพิธต่ีอไปหลงัจาก

ท่ีรับประทานอาหารเช้าแล้ว การท่ียกปานเผือนถึง 3 

ครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าปานเผือนนั้นหนักมาก

 จากนั้นเจ้าภาพจะยก “ปานข้าว” มามอบให้

หมอเสน เพือ่เชญิให้เริม่ประกอบพธิ ีโดยให้หมอเสนเป็น

ผู้ติดต่อบรรพบุรุษมารับการเซ่น หมอเสนจะกล่าวค�า

เชิญและรับปานข้าวนั้นมาบูชาครูของตน เสร็จแล้วจึง

ทานอาหาเช้าจากปานข้าวนั้น เจ้าภาพจะน�ากับข้าวมา

เพิ่มให้ เรียกว่า “งายหมอ” แก่หมอเสนด้วย ผู้ที่จะร่วม

ส�าหรับอาหารกับหมอต้องเป็นเครือญาติเดียวกัน คือ

เจ้าของบ้านทั้งหมดน่ันเอง อาหารโดยทั่วไปประกอบ

ด้วย ข้าวเหนียว เนื้อหมู จุ๊บเลือดหมู แกงป่า ผัดเผ็ด
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เม่ือหมอเสนทานอาหารเช้าเสร็จต้องท�าพิธีเชิญผีบรรพบุรุษมากิน

เครื่องเซ่น โดยจะสาธยายมนต์คาถาและอ่านรายชื่อผีบรรพบุรุษ ที่ปรากฏ

อยู่”ปั๊ปผีเรือน” เป็นการกล่าวเชิญผีเรือนและผีชั้นปู่ ย่า ตา ยาย ที่ร่วมสกุล

เดยีวกนัมาพร้อมกนัท้ังหมด แล้วบอกให้กินอาหารมากมายท่ีจัดวางไว้ในห้อง

นั้น 

 เมือ่เรยีกเชญิผีมาแล้ว ก็จะขอให้ช่วยคุ้มครองผู้ซ่ึงมาร่วมเป็นเครือ

ญาตคินใหม่อกีด้วย ไม่ว่าจะเป็นเขยหรอืสะใภ้ของบ้านนัน้ หลังจากนัน้หมอผี

กล่าวเชญิวญิญาณผกีลบัสรวงสวรรค์และกล่าวลาผเีป็นเสรจ็พธิขีองซึง่ใช้เซ่น

ผีนั้น คนในบ้านห้ามกิน แต่ยกให้หมอผีกินได้ 

 พิธีเสนเฮือนนี้ อาจจะกระท�าในคราวเดียวกับพิธีทางพุทธศาสนา 

ได้ดงัเช่นปฏบิตักินัอยู่ในปัจจบุนั เช่น บ้านใดจะมกีารจดัพธิบีวชบตุรชายตาม

คติพุทธศาสนาก่อนวันบวช 1 วัน ก็ยังท�าพิธีเสนเฮือน ได้ แต่ไม่มีพระสงฆ์

เข้ามาเกี่ยวข้องในงานวันนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันวัฒนธรรมรูป

เดิมของไทยทรงด�าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาด

หวังกันว่า ไทยทรงด�าจะยังรักษาวัฒนธรรมรูปเดิมของตนเองได้อีกนาน
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อยู่อยำ่งไทยทรงดำ�
วิถีชีวิตอันเรียบงำ่ย�เข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมก้ำวล้ำ�แห่งโลก�

ส่งผลให้วัฒนธรรมเหลำ่นี้กำ�ลังจำงหำย
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ฉันยังจ�าวินาทีแรกที่ได้เดินเข้ามาภายในศูนย์

วัฒนธรรมแห่งนี้ส่ิงแรกที่มองเห็นคือเรือนไม้

สองหลงัตัง้อยูเ่คยีงกนั หลงัคามงุด้วยหญ้าคา และทีย่อด

จัว่ประดบัด้วยไม้แกะสลกั ไม่ต้องให้ใครบอกกค็งจะพอ

เดากันได้ว่าเป็นบ้านของชาวไทยทรงด�าในสมัยก่อน

นั่นเอง

 “แล้วชาวไทยทรงด�าในปัจจบัุนมคีวามเป็นอยู่

อย่างไรบ้างคะ” ฉันเอ่ยถามพี่มด เนื่องจากความ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอาจท�าให้ความเป็นอยู่เปลี่ยน

ไปจากเดิม

 “ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน 

เพราะว่าเดมิความเป็นอยูข่องเราอยูแ่บบง่ายๆ อยูแ่บบ

สังคมบ้านนอก แต่เดี๋ยวนี้เรามีการปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ปัจจบุนั ทกุคนมฐีานะทีด่ขีึน้มคีวามเป็นอยู่

ที่ถาวรและมั่นคงยิ่งขึ้น ที่อยู่อาศัยจะไม่มุงด้วยหญ้าคา 

แต่จะเป็นกระเบื้องแทน ตัวบ้านก็มีทั้งปูนและไม้ บ้าน

ลกัษณะแบบนีแ้ทบจะไม่มเีหลอืแล้ว ถ้าปลกูในลกัษณะ

นี้ต้องมุงด้วยหญ้าคา เพราะถ้ามุงด้วยกระเบื้องหรือ

สังกะสี มันค่อนข้างที่จะร้อน แต่เรายังคงนิยมปลูกบ้าน

ยกพื้นสูง”

 แต่เดิม “เฮือนไทด�า” มีลักษณะเป็นหลังคา

ทรงโค้งรูปกระดองเต่า หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือหญ้า

แฝกวางเรียงเป็นตับ ยาวคลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินแทน

ฝาเรือนเพื่อป้องกันลม ฝน และอากาศที่หนาวเย็น  แต่

เพราะหญ้าคาเป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่มั่นคง มีการเสื่อม

สภาพเร็ว 4 ปีจึงต้องเปลี่ยน 1 ครั้ง บนยอดจั่วหลังคา

อยู่อย่ำงไทยทรงดำ�
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ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัประดบัด้วยไม้แกะสลกัเป็นกิง่

คล้ายเขาควายไขว้กัน เรียกว่า “ขอกุด”

 “แล้วบ้านกไ็ม่ใหญ่โตขนาดในศูนย์แห่งน้ี เป็น

หลังเล็ก แต่ไม่ได้เล็กจนเกินไป ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็

อาจจะหลังใหญ่หน่อย แต่ใต้ถุนบ้านก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยง

ควาย เลีย้งไก่ไว้กนิอาหารเหลอืๆจากในบ้าน แล้วกเ็ลีย้ง

หมูไว้ใช้ในพิธีกรรม และก็เอาไว้เก็บของใช้ในการท�ามา

หากนิ ซึง่กค็อือปุกรณ์ในการท�าไร่ท�านา เครือ่งมอืเครือ่ง

ใช้ ในปัจจบุนัยงัคงปลกูบ้านยกพ้ืนสงู แต่หลงัคาเปลีย่น

เป็นกระเบื้องเพราะมันจะถาวรยิ่งกว่า”

 ส่วนตัวเรือนจะยกใต้ถุนสูง เพื่อเป็นที่ส�าหรับ

ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทอผ้า ต�าข้าว เป็นคอกเลี้ยงสัตว์ 

เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาจมีแคร่ไว้นั่งหรือ

นอน และเป็นทีร่บัแขกในเวลากลางวนั เสาเรอืนท�าด้วย

ไม้ทั้งต้น ถากให้มีขนาดพอเหมาะ มีกิ่งหรือง่ามไว้

ส�าหรับให้คานวางพาดด้านบน แล้วใช้หวายผูกยึดให้

แน่นกัน เรียกว่าเป็นเรือนประเภทเครื่องผูก

 ภายในตวัเรือน พ้ืนเรือนท�าด้วยไม้ไผ่ผ่าซกีทุบ

แผ่ออก เรียกว่า “ฟาก” ฝาเรือนขัดแตะท�าด้วยไม้ไผ่ 

ไม่มช่ีองหน้าต่าง ในตวัเรือนเป็นพ้ืนทีโ่ล่งไม่มกีารกัน้ฝา

ห้องแบบตายตัว แบ่งพื้นที่เป็นส่วนส�าหรับที่นอน ครัว 

และส่วนที่บูชาผีเรือน เรียกว่า “กะล้อห่อง” หรือห้องผี 

ซึ่งในห้องผีต้องเจาะช่องเล็กๆ ไว้ที่ข้างฝาบ้านไว้ 1 ช่อง 

เพ่ือเวลาท�าพิธีเสนเรือนจะได้ส่งอาหารที่ท�าพิธีให้ผี

บรรพบุรุษทางช่องนี้
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          ด้านนอกเรือน มีชานแดดยื่นออกจาก

ตัวบ้าน เรียกส่วนที่เป็นระเบียงเรียกว่า “กกชาน” และ 

“กว๊าน” มีบันไดข้ึนเรอืน 2 ทาง บนัไดขึน้เรอืนด้านหน้า

ส�าหรับผู้ชาย บันไดขึ้นเรือนด้านหลังส�าหรับผู้หญิง   

นอกจากนี้ ทุกเรือนต้องมียุ้งข้าว โดยสร้างเป็นเรือนยก

เสาสงูไว้ข้างทีพ่กัอาศยั ยุง้ข้าวเป็นสิง่จ�าเป็นและเป็นสิง่

ส�าคัญมากในวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�า เนื่องจากส่วนใหญ่

มีอาชีพท�านา ขนาดของยุ้งข้าวบางเรือนพบว่ามีขนาด

ใหญ่เกือบเท่าตัวเรือนนอน ก่อสร้างอย่างแน่นหนาแข็ง

แรง มีการมุงหลังคาด้วยจั่ว มีปั้นลมฉลุลายต้นเสา บาง

บ้านใช้ไม้ไผ่ท�าผนัง 

 ชาวไทยทรงด�าบูชาพระแม่โพสพว่ามีบุญคุณ

ต่อการด�ารงชีวิต  ชาวไทยทรงด�าจะไม่ท�าการสิ่งใดอัน

เป็นการลบหลู ่แม่พระโพสพ แม้ว ่าภาพสังคมจะ

เปลี่ยนแปลงไปเช่นใด คนรุ่นนใหม่บางส่วน ไม่ได้ท�านา

เป็นอาชีพหลักแล้ว ยุ้งข้าวจึงไม่ได้ใช้เก็บข้าวถูกปล่อย

ทิง้ร้าง แต่ลกูหลานกจ็ะไม่รือ้ยุง้ข้าวท้ิงหรอืน�ายุง้ข้าวมา

ใช้เป็นทีพ่กัอาศยั เหยียบย�า่ เพราะเชือ่กันว่าเป็นการน�า

สิ่งอัปมงคลมาใส่ตัว ยุ้งข้าวจึงถูกทิ้งร้างหรือไว้เก็บของ

เท่านั้น

 รูปแบบเรือนไทด�าในระยะต่อมา ได้มลีกัษณะ

ผสมระหว่างเรือนแบบดั้งเดิมกับเรือนสมัยใหม่ ได้มี

ความผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมแบบไทย เมื่อชาว

ไทด�าได้เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน รูป

ทรงของหลังคาที่คล้ายกับกระดองเต่าได้เปลี่ยนแปลง

ไปเป็นทรงหน้าจั่วแบบเรือนไทยภาคกลางทั่วไป มีการ

แบ่งกั้นห้องตามลักษณะการใช้สอย บ้างก็ใช้วัสดุผสม

ของปูนกับไม้ หรือไม่ก็เป็นรูปทรงสมัยใหม่แบบทรง

ยุโรป เรือนจึงถูกเรียกใหม่ว่าบ้าน กลายเป็นบ้านทรง

ยโุรปทีไ่ม่มอัีตลกัษณ์หลงัคาทรงกระดองเต่าและไม่มขีอ

กุดที่ยอดจั่วแบบเรือนไทด�าแบบดั้งเดิม

ชาวไทด�านิยมปลูกพืชผักพ้ืนบ้านไว้รอบเรือน 

มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ปลูกเรือนอยู่ใกล้ๆ กันในหมู่ญาติพี่

น้อง ซึง่ยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไปอาจท�าให้รปูแบบเรอืนไทด�า

เปลี่ยนแปลงไปตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

ของเทคโนโลย ีหญ้าคาวสัดมุงุหลงัคาทีไ่ม่คงทนและง่าย
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ต่อการติดไฟ เรือนไทด�าปลูกใกล้กันเป็นกลุ่ม หากเกิด

ไฟไหม้อาจลุกลามไปเรือนใกล้เคียงได้รวดเร็ว หลังคา

แบบมงุด้วยหญ้าคา หญ้าแฝกจงึเปลีย่นเป็นสงักะสหีรอื

กระเบื้อง ซึ่งวัสดุแบบใหม่ท�าให้รูปทรงของเรือน

เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัของชาวไทยทรงด�าได้

เปลีย่นแปลงไปอย่างไร ทกุเรือนหรือทกุบ้านยงัคงมห้ีอง

ส�าหรับบูชาผีเรือนหรือกะล้อห่อง ไม่ว่าจะเป็นเรือนไท

ด�าแบบดัง้เดมิ หรือเรือนไทด�ารุ่นหลงัหรือบ้านแบบสมยั

ใหม่ นอกจากนีเ้รอืนของชาวไทยทรงด�ารุน่ใหม่บางหลงั

ก็ยังคงรักษาความนิยมดั้งเดิมอีกอย่างหน่ึง น่ันคือการ

ท�าชายคาคลุมรอบตัวบ้าน โดยสร้างให้มีชายคาคลุม

รอบหมดรวมทั้งส่วนที่เป็นชายคาด้านหัวสกัดทิศตะวัน

ตกและทิศตะวันออก ซึ่งหากเป็นเรือนไทยภาคกลางมี

ชายคาต�่าลงมาเฉพาะส่วนระเบียงเท่าน้ัน ไม่มีชายคา

ด้านหัวสกัดทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 

แม้ว่าลักษณะที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ

กลุ่มไทด�าแท้ๆ ก�าลังจะสูญหาย แต่ก็ยังพบเรือนไทด�า

แบบดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งก็เป็นเพียงเรือนที่

สร ้างจ�าลองหรือเรือนตัวอย ่างที่ ไม ่มีผู ้อยู ่อาศัย 

ประโยชน์หรอืคณุสมบตัขิองเรอืนไทด�าแบบดัง้เดมิทีอ่ยู่

ในเขตเดียนบียนฟู ประเทศเวียดนาม ที่ซึ่งภูมิอากาศ

ค่อนข้างหนาวเย็นและมีฝนตกชุกนั้น สถาปัตยกรรม

ด้านที่อยู่อาศัยจึงต้องเอื้อกับสภาพแวดล้อม ต่อมาเมื่อ

ไทด�าบางส่วนได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ภูมิอากาศในเขต

ประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงกว่าถิ่นที่อยู่เดิมมาก จึงต้อง

ปรับปรุงสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม สังคมและเทคโนโลยี ทั้งหมดเป็นปัจจัยให้รูป

แบบเรือนไทด�าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
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 อตัลกัษณ์รปูแบบหลงัคาทรงกระดองเต่านี ้ไม่

ได้เป็นแต่เพยีงสถาปัตยกรรมทีเ่อือ้ประโยชน์ด้านสภาพ

แวดล้อมหรอืสภาพภมิูอากาศเท่านัน้ หากแต่อตัลักษณ์

นี้อิงอยู่กับระบบความเชื่อ ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่ง

ความส�านึกในบุญคุณของเต่าแบบดั้งเดิม และขอกุดที่

อยู่ด้านบนของหลังคาเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความ

ส�านึกในบุญคุณของควาย 

 “แล้ววิถีชีวิตประจ�ำวันล่ะคะ”

 “ไทยทรงด�ำส่วนมำกจะมีพื้นท่ีท�ำมำหำกิน

เยอะ มีไร่มีนำเยอะ จึงมีกำรท�ำนำเป็นอำชีพหลัก ซึ่ง

ปัจจบุนัก็ยงัคงยดึอำชพีท�ำนำเป็นอำชพีหลกัเหมอืนเดมิ 

แต่มีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือ ตำม

สภำพสังคม สภำพเศรษฐกิจ เด็กรุ่นใหม่ก็เรียนสูงขึ้น

เยอะ เพรำะว่ำเมื่อก่อนจะไม่ค่อยส่งเสริมให้ลูกหลำน

ต้องเรียน เพรำะว่ำมีไร่มีนำเยอะก็อยำกจะให้ลูกหลำน

ได้ท�ำไร่ท�ำนำ”

 นอกจากจะประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่เป็น

อาชีพหลักแล้ว พอฤดูไหนที่ไม่สามารถท�างานได้ก็เข้า

ป่าไปหาไม้มาจักรสาน สานเข่ง สานอื่นๆ หรือบางทีก็

เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้าน ก็เอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไว้ใช้ใน

พธิกีรรม เลีย้งไก่ไว้กินเอง เวลาท�ากบัข้าวกจ็บัไก่ในบ้าน

มาท�าอาหาร แล้วก็หาของป่าของเขา เช่น หน่อไม้ มาด

องใส่ไหไว้หรือหน้าแล้งน�้าในหนองในนาไม่ค่อยจะมี ก็

จะจับปลามาถนอมอาหาร ก็คือการท�าปลาร้า เพื่อ

ท�าเอาไว้ทานได้ทัง้ปี ส่วนหน่อไม้กเ็ช่นกนั จะหาหน่อไม้

เอาดองใส่ไหไว้เพื่อเอาไว้ทานและเอาไว้ใช้ในพิธีกรรม

 เมื่อมีเวลาว่าง ผู้หญิงไทยทรงด�าจะทอผ้าบ้าง 

ท�างานเย็บปักถักร้อยบ้าง เพื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือน

เพราะการที่จะไปซ้ือข้าวของเครื่องใช้ค่อนข้างที่จะ

ล�าบาก ไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้ อาจมีท�าไว้ขายบ้าง 

ซึง่ส่วนมากจะท�าเป็นอาชพีเสรมิ ส่วนผูช้ายชาวไทยทรง

ด�าจะท�างานจกัรสานเป็นเครือ่งมอืเครือ่งใช้เลก็ๆน้อยๆ 

ซึ่งได้แก่ 

^  ข้องและสุ่ม เป็นภาชนะส�าหรับใส่

ผ้ายนัต์ ใบเงนิ ใบทอง เอาไว้ส�าหรบัท�าของขลงั เมือ่

ไปท�าพิธีเชื่อว่าจะเรียกเงินเรียกทองได้ สามารถน�า

ไปห้อยไว้บนรถได้
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<< กะเหลบ็ เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่เส้น

เลก็ ใช้ส�าหรับใส่เคร่ืองใช้ประจ�าตวัของหนุม่สาวส�าหรับ

เวลาออกงานต่างๆ คล้ายกับเป้ของฝรั่ง นอกจากนี้ชาย

หนุ่มชาวไทยทรงด�าก่อนแต่งงานจะต้องสานกะเหลบ็ซึง่

เป็นเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งที่เจ้าบ่าวต้องใช้สะพายบ่าตอนเข้า

พิธีแต่งงานเป็นการอวดหญิงว่าตนเป็นผู ้ที่มีความ

สามารถเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว

ไหข้าว หรอืท่ีคนไทยภาคกลางเรยีกว่า หวด 

เป็นภาชนะส�าหรับนึ่งข้าวเหนียวหรือผักก็ได้ ท�าด้วยไม้

นุน่ หรอืไม้ทองหลาง ขดุให้กลวง ปากกลมทรงกระบอก

ตรงกลางป่องสูงประมาณ  30  ซม. ก้นไหข้าวกรุด้วย

ไม้ไผ่สานเป็นตารางพอให้ไอน�้าร้อนผ่านขึ้นได้ เวลานึ่ง

จะน�าไหข้าวไปตั้งบนหม้อน�้าเดือด มีฝาปิดด้านบน >>

<< หม่วง หรือท่ีคนไทยเรียก ข้อง เป็น

ภาชนะส�าหรับใส่ปลา

 กวาดชี ชาวไทยทรงด�าจะใช้ส�าหรับครอบ

อาหารเวลาไปวัด หรือไปสถานที่ต่างๆ >>

1 1

2  2

3 3

4  4
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 ทุกวันนี้วิถีชีวิตของชาวไทยทรงด�ามีความ

เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก เนือ่งด้วยความเจรญิก้าวหน้า

เข้ามา ท�าให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจในวัฒนธรรม

ดัง้เดมิเท่าท่ีควรนกั ส่วนใหญ่เริม่หนัหน้าเข้าสู่เมือง จาก

ที่เคยท�านา ทอผ้าก็เริ่มน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่เริ่มหัน

ไปท�างานที่ได้เงินเร็ว ได้ค่าตอบแทนที่สูงและเร็ว จึง

กลายเป็นหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทนหมด เช่น รับ

ราชการ ค้าขาย ท�าโรงงานบ้าง เป็นต้น

 ด้านการแต่งกายก็เปลี่ยนมาใส่ชุดตามแฟชั่น 

ใช้ผ้าใยสงัเคราะห์แทน ส่วนด้านภาษาเดก็รุน่ใหม่แม้พอ

จะฟังออกเพราะอาศัยคลุกคลีกับคนรุ่นเก่า แต่ก็ไม่

สามารถพดูและเขยีนภาษาไทด�าได้ จงึเป็นทีน่่าเป็นห่วง

ว่า ภาษาไทด�าอาจเลือนหายไปในอนาคต เพราะปัจจบุนั

ความเจริญเข้ามายิ่งท�าให้การสื่อสารเจริญยิ่งขึ้น

 “ความเป็นวถิชีวีติของเราอาจเปลีย่นไปหลาย

ลกัษณะ แต่ความเป็นวฒันธรรมในเรือ่งของพธิกีรรมยงั

ยดึม่ันปฎบิตักินัอยู ่แต่บางสิง่อาจเปลีย่นแปลงไป  อย่าง

เช่น การลงแขก ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนมีงานท�า ไม่ค่อยจะ

ว่าง ดงัน้ันจงึเป็นลกัษณะจ้าง เมือ่ก่อนเงนิไม่มคีณุค่ากบั

สงัคมชนบทเท่าไร แต่ทกุวนันีท้กุคนต้องแข่งขนักบัเวลา

แล้วงานมนัรดัตวั เพราะไม่ได้แค่ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน แต่

มีการรับจ้างก็มี โรงงานอุตสาหกรรมก็มี รับราชการก็มี 

ความเหน็แก่ตวัของสงัคมปัจจบุนักม็มีากขึน้ มนัเลยเกดิ

การแลกเปลีย่นของเงินเข้ามามบีทบาทกบัพวกเราเยอะ

ขึ้น”  พี่มดเอ่ยทิ้งท้ายด้วยน�้าเสียงที่แสดงออกถึงความ

เสียดายต่อสภาพสังคมปัจจุบัน

 ยิง่โลกก้าวล�า้มากขึน้เท่าไร กย็ิง่ท�าให้ผูค้นเห็น

ค่าในรากเหง้าของตัวเองน้อยลง เริ่มโหยหาความ

ก้าวหน้าและความสะดวกสบาย จนอาจหลงลืมไปว่า

วฒันธรรมแห่งชาตพัินธุข์องตนก�าลงัจะหายไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เพราะไม่มีใครให้ความสนใจที่จะ

ด�ารงรักษาในวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คง

อยู่สืบไป.. 
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 กว่าบทสนทนาของฉันกับพี่มดจะจบลง ดวงตะวันก็เร่ิมคล้อยลงต�่าแล้ว 

ได้เวลาท่ีฉันต้องเดนิทางกลับพอด ีท่ีลานใต้ถนุของเรือนไทด�า มวีางจ�าหน่ายสนิค้า

หัตถกรรมฝีมอืคณุตาคณุยายทัง้ตะกร้าจกัรสาน พดั ป่ินปักผม กระเป๋า หมอน หรอื

แม้แต่เส้ือก้อม และผ้าซ่ินแตงโมก็มีจ�าหน่าย  ฉันจงึเลอืกซือ้สนิค้าตดิไม้ตดิมอืกลบั

มาเป็นของฝากด้วย เม่ือเก็บของเตรยีมขึน้รถแล้ว ฉนักอ็ดไม่ได้ทีจ่ะหนักลบัมามอง

ดูบริเวณโดยรอบอีกครั้ง ภาพของคุณตาคุณยายที่เดินผ่านซุ้มประตูสีขาวออกไปสู่

ถนนในซอยหมู่บ้าน อดท�าให้ฉันรู้สึกใจหายไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่

อีกไหม แต่การมาเยี่ยมเยือนถิ่นไทยทรงด�า จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้ ท�าให้ฉันได้เรียน

รู้อะไรหลายอย่างมากมายจริงๆ 

 ต้องขอขอบคุณพี่มด คุณยายพาณี และคุณตาคุณยายชาวไทยทรงด�าทุก

ท่านที่นอกจากจะช่วยให้ความรู้แล้ว ยังให้ความบันเทิงทั้งเรื่องอาหารการกิน การ

ร�าแคน และการละเล่นลูกช่วงที่สนุกสนานนี้ด้วย ภาพความสนุกสนานและความ

ครื้นเครงที่เกิดขึ้นในวันนั้น ยังคงแจ่มชัดในความทรงจ�าของฉันมาจนถึงวันนี้ ภาพ

คุณตาคณุยายทีก่�าลังพดูคยุหยอกล้อกนั  บ้างกก็�าลงัท�าอาหาร บ้างกก็�าลงัจกัรสาน 

เคล้ากันกับเสียงแคนท่ีคุณตาเป่าดงัอยูร่ายรอบบรเิวณ กลิน่ของถ่าน กลิน่ควนัจาก

การท�าอาหาร เสียงต�าครก เสียงหัน่ต้นกล้วย และหลากหลายสรรพเสยีง ล้วนท�าให้

ที่แห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมา 

 เมื่อฉันขึ้นรถจากมาฉันรู้สึกได้ว่าที่แห่งนี้ก�าลังกลับมาเงียบเหงาอีกคร้ัง 

แต่กค็งไม่นานเพราะคงมผีูค้นผ่านเข้ามาเยีย่มชมและแวะเวยีนมาทกัทายคณุตาคณุ

บทส่งทำ้ย
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ยายอยู่เป็นระยะๆ และจนกว่าจะได้พบกันอีกครั้งฉันจะจดจ�าความประทับใจจาก

ท่ีแห่งนีไ้ว้ และหวังเพยีงให้ส่ิงเหล่านีจ้ะยงัคงอยูต่ลอดไป เพราะเมือ่คดิถึงว่าคนรุ่น

ใหม่ให้ความสนใจกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไม่มากเท่าที่ควรก็อดรู้สึกเสียดายไม่

ได้จริงๆ 

  เมื่อรถแล่นผ่านออกมาจนเกือบถึงถนนใหญ่ มีตลาดเล็กๆที่ผู้คนต่างพา

กันจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าส�าหรบัประกอบอาหารกนัอย่างคกึคกั หลงัจากนีพ้วกเขา

ก็คงจะรบีกลับบ้านเพือ่น�าไปปรงุอาหารให้คนในครอบครวัได้ทานกนั  พวกเขาเหล่า

นี้เองก็เป็นชาวไทยทรงด�าเช่นกัน ก็เพราะบริเวณนี้เป็นบ้านเรือนของชาวไทยทรง

ด�าตามทีพ่ีม่ดเคยบอกไว้ พวกเขาต่างพากนัด�าเนินชวีติอย่างเป็นปกตไิม่ต้องอพยพ

โยกย้ายดงัเช่นอดตีอกีแล้ว เพราะทีเ่ขาย้อยแห่งนีไ้ด้กลายเป็น “บ้าน” ของชาวไทย

ทรงด�าโดยสมบูรณ์ ฉันเองก็ก�าลังกลับบ้านเช่นกัน เพราะจุดหมายปลายทางข้าง

หน้า คือ กรุงเทพมหานคร เมืองที่ฉันเกิดและเติบโตมานั่นเอง

 ส�าหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ ทั้งการแต่งกาย การทอ

ผ้า การท�าอาหาร การแสดงเล่นลูกช่วง และการฟ้อนร�าแคน เป็นกิจกรรมที่ทาง

ศูนย์วัฒนธรรมจัดขึ้นส�าหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษา โดยต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายในการร่วมกจิกรรมด้วย ซึง่กจิกรรมท้ังหมดน้ีมรีาคา 3,000 บาท หาก

ต้องการเลอืกชมเป็นบางกจิกรรมสามารถสอบถามเพิม่เตมิได้ทีศ่นูย์วฒันธรรมไทย

ทรงด�า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032-561-000 
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ลาวโซ่ง ไทด�า ไตด�า ผู้ไทด�า ไทยทรงด�า ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาว

ซ่วงด�า และลาวทรงด�า ไม่ว่าจะชื่อใด ก็ล้วนแล้วแต่เป็น “คน

ไทย” เหมือนกันทั้งสิ้น นับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทย 

เมื่อ 200 กว่าปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ชนแต่ละรุ่นต่างช่วยกัน

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของตน เพื่อมิให้เลือน

หายไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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